
15 14

مقاالت پژوهشی

از دیربــاز مطالعات رخنمون های مشــابه و انجام بازدیدهای زمین شناســی 
به عنوان بخشــی از مطالعات سیستم های هیدروکربوری در صنایع باالدستی 
نفت و گاز نقش داشــته]1[ و در ســال های اخیر مطالعه ی زمین شناســی 
رخنمون هــای معادل به عنوان یــک ابزار مهم در مطالعات رسوب شناســی 
به منظور دســتیابی به ویژگی های مخزنی و نیز ســازندهایی که سیال آب2 
دارند مطرح شــده است.]8-2[ داده های اخذ شــده از حفاری چاه ها توسط 
مشاهده ی مستقیم از رخنمون ها تقویت شده و توسط اطالعات گرفته شده از 
رخنمون ها ارزیابی می شــوند. عالوه بر آن به دلیل جدایی فیزیکی رخنمون ها 
از محل چاه ها می توان به چگونگی تغییرات جانبی رخســاره ها و ویژگی های 
مخزنی با افزایش فاصله پی برد.]9[ همچنین مطالعات رخنمون، دید بهتری 
از شکل شناســی و توزیع پدیده های زمین شناسی در یک مقیاس گسترده در 
اندازه ی ده ها کیلومتر فراهم می کند تا در مطالعات زمین شناســی با مقیاس 
ریز در حد میکرومتر استفاده شــود.]10[ این دست مطالعات، بخش زیادی 

از پیچیدگی ها و ناهمگنی های موثر بر ســاختمان، حجم و پیوستگی مخازن 
را مشخص می ســازند. استفاده از این روش به خصوص در میادینی که تعداد 
چــاه کمتری دارند، در شــناخت پیچیدگی ها و ناهمگنی هــا که در کمتر از 
مقیاس حد تفکیــک داده های لرزه ای قرار می گیرند کمک شــایانی خواهد 
داشت.]13-11[ در تعدادی از مطالعات، با استفاده از داده های گرفته شده از 
رخنمون ها، مدل ســه بُعدی ساخته شده است تا الگویی بر چگونگی تغییرات 
رخســاره ای و پتروفیزیکی در مدل سه بُعدی زیرسطحی باشد.]10و14-16[ 
در برخی مطالعات نیز بدون داشــتن اطالعات زیرسطحی، صرفا مطالعات بر 
اســاس داده های سطحی و رخنمون ها انجام شده است تا الگویی در راستای 

مطالعات زیرسطحی باشد.]17-18[ 
این گونه مطالعات کمک می کنند که مدل های واقعی تری از محیط زیرسطحی 
ساخته شــده و برای زمین شناسان اکتشــافی و تولیدی این امکان را فراهم 
می کننــد تا از مقیاس ناحیه ای به سیســتم های هیدروکربوری و ســپس به 
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مطالعه ی رخنمون های مشــابه1 یکی از روش های دستیابی به ویژگی های زمین شناسی برش های زیرسطحی به ویژه 
میادین نفت و گاز اســت. این دســته مطالعات زمین شناســی در زمانی اهمیت می یابند که اطالعات زمین شناسی، 
مخزنی، ژئوفیزیک و پتروفیزیک از میادین، دارای کمبود بوده و امکان مطالعه ی کامل آنها وجود نداشــته باشــد. در 
این راســتا ابزارها و فناوری های نوین نیز در ســال های اخیر برای مطالعه ی رخنمون  های مشابه توسعه پیدا کرده و 

مطالعه ی آنها را تسهیل و سرعت بخشیده است. 
در مقاله ی حاضر از بازدیدهای زمین شناســی کوتاه مدت از رخنمون های مشــابه میــدان پارس جنوبی نه به عنوان 
مطالعه ی کامل بلکه به عنوان روشــی برای دستیابی به پاســخ برخی از ابهامات و سواالت در مورد سازندهای توالی 
چاه های این میدان از پالئوزوئیک تا نئوژن، اشاره شده است. بازدید زمین شناسی از سازند جهرم، چگونگی گسترش 
حفره ها و غارهای انحاللی و نقش حضور این حفرات انحاللی را در هرزروی گل به هنگام حفاری این سازند مشخص 
می کند. گسترش ســازند الفان در طاقدیس عسلویه نشــان دهنده ی حضور قطعی آن در میدان پارس جنوبی است 
و تغییرات ضخامتی ســازند ســروک در رخنمون های مشــابه در ناحیه ی فارس ســاحلی ادامه ی الگوی فرسایشی 
ســازند سروک و عضوهای آن را در میدان پارس جنوبی نشــان می دهد. برونزد بخش ماسه سنگی سازند کژدمی در 
رخنمون های مشــابه در برش های عســلویه، گچ و خورموج پاسخی بر ابهام حضور این بخش ماسه سنگی در سراسر 
میدان پارس جنوبی اســت. پراکندگی و شــکل نودول های چرتی در ســازند پابده تصویری از الگوی پراکندگی این 
نودول ها در ســازند فهلیان این میدان است. بازدید زمین شناســی از سازندهای کنگان و داالن در برش کوه سورمه 
و ســازندهای آواری پالئوزوئیک در رخنمون های مشــابه در کوه فراقان و گهکم، امکان بررســی، مقایســه و تطابق 

ویژگی های زمین شناسی و مخزنی این سازندها را در برش های زیرسطحی و سطحی امکان پذیر می سازد. 
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ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره  179  

مقیــاس فضای متخلخل حرکت3 کنند. با پیشــرفت و بــاال رفتن تقاضا در 
صنعــت نفت، مطالعات بر روی رخنمون های مشــابه میادیــن نفت و گاز و 
رقومی کردن آنهــا جهت ورود اطالعات به نرم افزارهــا همانند اطالعات اخذ 
شده از مخازن زیرسطحی به ویژه در بحث شناخت محیط های رسوبی مخازن 
آواری و کربناته نیز بیشتر شده است.]23-19[ مطالعات رخنمون های مشابه 
در ســال های اخیر از حالت کیفی به کمی ســوق یافته اســت به طوری که با 
استفاده از روش هایی مانند لیدار4، ژئوفیزیک نزدیک سطح5، فوتوگرامتری و 
سیستم های اطالعاتی زمین شناسی6 و با بهره گیری از نرم افزارهای مدل سازی، 
مدل سه بُعدی رخنمون ها ساخته شده و با تلفیق آنها با مطالعات و مدل های 

زیرسطحی در بحث اکتشاف و تولید استفاده می شود.]1و24[ 
کاربرد رخنمون های مشــابه تا جایی در صنعت نفت و گاز اهمیت پیدا کرده 
اســت که مجله ی انجمن زمین شناسی نفت آمریکا7 در سال2004 شماره ی 
ویــژه ای با نام تلفیق رخنمون های مشــابه و مدرن در مطالعات مدل ســازی 
مخزنی در 394صفحه منتشــر کرده اســت.]34[ همچنین در سال2016، 
مجله ی انجمن زمین شناســان لندن شــماره ی ویژه ای را با موضوع "ارزش 
مطالعات رخنمون ها در کاهش ریســک و عدم قطعیت در اکتشــاف و تولید 
هیدروکربور" منتشــر کرده و در آن به مقاالت مختلفی مرتبط با موضوع باال 

پرداخته است.]1[
 به طــور مثال در مطالعات سیســتم های هیدروکربوری در صفحه ی عربی از 
اینفرا ـ کامبرین تا ترشــیری در خصوص مطالعه ی ویژگی های زمین شناسی 
این سیستم ها از سنگ منشأ تا سنگ پوش و تغییرات ناحیه ای آنها همواره از 
رخنمون های مشــابه در کنار داده ها و مطالعات زیرسطحی بهره گرفته شده 
و مقایســه و تطابق برش های زیرســطحی با رخنمون های مشابه سطحی در 
کشورهای مختلف خاورمیانه مطالعات و نتایج را تکمیل کرده است.]26-32[ 
برای برخی از سازندهای نهشته شده در صفحه ی عربی، رخنمون های مشابه 
از سایر حوضه ی رسوب گذاری در نقاط دیگر دنیا معرفی شده اند. به طور مثال 
باســتید و همکاران]33[ برای سازندهای شعیبا و خرائیب از صفحه ی عربی، 
رخنمون های مشابه را در حوضه ی اورگونین در جنوب فرانسه معرفی می کند.

کاربرد مطالعات رخنمون های زمین شناســی فقط در مطالعات زمین شناسی 
صرف نیســت. این نوع مطالعات در گروه های کاری دیگر مرتبط با اکتشاف و 
تولیــد نفت و گاز همچون ژئوفیزیک، حفاری و مهندســی مخازن نیز کاربرد 
دارد. در بحث ژئوفیزیک استفاده از رخنمون های مشابه به ویژه در چینه نگاری 
لرزه ای، تفســیر مقاطع لرزه ای، مطالعه ی تکتونیــک نمک در رخنمون های 
مشابه برای چگونگی تاثیر نمک و تفسیر ساختارهای حاصل از آن در مقاطع 
لرزه ای زیرســطحی اهمیت ویــژه ای دارد.]36-35[ به طور مثال روســی و 
کریج]37[ در مطالعه ای کاربرد مطالعات رخنمون ها را در تفسیر و شناسایی 
سطوح ناپیوستگی و طرح های برانبارش نشان دادند. نیول و شریعت پور]38[ 
و تامپسون و همکاران]39[ نیز با استفاده از مطالعات رخنمون مشابه در گروه 
ماسه سنگی شــروود به شبیه سازی جریان سیال و مسیرهای جریانی در این 

برش زمین شناسی برای کاهش ریسک در ذخیره سازی گاز CO  2 پرداختند. 
در ایران اغلب برش های سطحی یا رخنمون ها موضوع مطالعات زمین شناسی 
به ویژه رسوب شناســی، ژئوشیمی، ساختمانی، آب شناســی و چینه نگاری و 
فسیل شناســی بوده است. بســیاری از پایان نامه های دانشجویی با موضوعات 
ذکر شــده تعریف شده و مورد مطالعه قرار می گیرند اما در خیلی از مطالعات 
هدف، برقراری ارتباط بین مطالعات رخنمون و زیرســطحی نیست چون در 
اغلب اوقات دسترســی به داده های زیرسطحی وجود ندارد. معدود مطالعاتی 
وجود دارد که هم به مطالعات سطحی و هم به مطالعات زیرسطحی پرداخته 
و تطابق و مقایســه انجام شده است. این نوع مطالعات به دلیل اینکه به زمان 
و اطالعات بیشتری نیاز دارد معموال در مقیاس پروژه های دکترا و پروژه های 

پژوهشی است که توسط شرکت های نفتی و گازی تعریف شده اند.

1- بازدیدهای زمین شناسی 
رخنمون های مشابه در واقع نزدیک ترین تصویر واقعی از توالی های زیرسطحی 
هســتند که در میادین نفــت و گاز با آنها مواجه هســتیم. اگرچه بازدیدهای 
کوتاه مدت زمین شناســی به انــدازه ی مطالعات رخنمون های زمین شناســی 
نمی توانند در بحث زمین شناسی اکتشافی و تولیدی نقش موثری داشته باشند 
اما بازدید و مشــاهده ی پدیده های زمین شناسی در رخنمون های مورد بازدید 
می تواند جوابی بر ســواالت و ابهامات مواجه شــده در عملیات های اکتشافی و 
تولیدی در بخش های مختلف زمین شناسی، حفاری، نمودارگیری، لرزه نگاری و 
تست مخزن و تولید باشند. همچنین می توانند سرآغازی برای تعریف موضوعات 
مطالعاتی و پژوهشــی قرار گرفته و از این طریق بتواند با بررسی رخنمون های 
مشابه و جمع آوری اطالعاتی که ممکن است اخذ آنها در عملیات حفاری چاه ها 
و مطالعات میادین نفت و گاز مستلزم صرف هزینه های باالیی باشد، با کمترین 
وقت و هزینه انجام شده و پاسخگوی بعضی از مسائل، مشکالت و سواالت موجود 
باشند. در این مقاله به مثال هایی از کاربرد و تاثیر بازدید های زمین شناسی در 
شناخت توالی چینه شناسی حفاری شده در میدان گازی پارس جنوبی در مرکز 

خلیج فارس، از سطح تا آخرین عمق حفاری چاه ها پرداخته شده است.

1-1- سازند جهرم
در بازدید زمین شناسی از کوه سورمه، سازند جهرم در سطح زمین قابل دسترسی 
برای مطالعه و بررسی است.)شکل1( در ناحیه ی زاگرس در مناطقی که سازند جهرم 
رخنمون دارد معموال همراه با ســازند آسماری به دلیل داشتن این حفرات و غارها 
یکی از سازندهای آبده در حوزه ی آب شیرین محسوب می شوند.]40و41[ در میدان 
پارس جنوبی، ســازند جهرم با لیتولوژی آهک و دولومیت، یکی از پرمخاطره ترین 
سازندها از دیدگاه حفاری است. به طوری که در اغلب چاه های حفاری شده در این 
سازند، چاه دچار هرزروی شدید شده و اغلب اوقات حفاری و لوله گذاری جداری را با 
مشکالت اساسی روبرو می کند. مطالعه ی سازندها در مقاطع زیرسطحی به خصوص 
اگر سازند مخزنی نباشند به سختی انجام می شود، به خصوص اینکه در سازند جهرم 

هرزروی گل اغلب باعث باال نیامدن خرده های حفاری نیز می شود.
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مشاهده ی رخنمون های ســطحی این گونه سازندها فرصت خوبی برای 
 3 درک مشــکالت حفاری آنها اســت. همان گونه که در اشــکال2 و 
دیده می شــود پدیده های حاصــل از انحالل کربنات هــا به ویژه ایجاد 
نواحــی کارســتی، غارهای آهکــی و حفرات انحاللــی از ویژگی های 
بارز ســازند جهرم اســت و همین ویژگی باعث می شــود که در حین 
حفــاری یک چاه در صورتی که با این حفره ها برخورد شــود هدررفت 

و هرزروی شــدید گل حفاری اتفاق بیفتد. 
به طوری که این ســازند در اغلب چاه های میدان پارس جنوبی به عنوان 

زون هرزروی گل معرفی می شود.

2-1- سازند الفان
ســازند الفان با ضخامت 15 تــا 20متری از آهک با محتوای رس باال 
و نیز الیه های رس ســنگ و دولومیت شناخته می شود. سن این سازند 
ـ  سانتونین برآورد شده  بر اســاس موقعیت چینه شناســی آن، کنیاسین 
اســت. از ابتدای فعالیت های اکتشافی در میدان پارس جنوبی اعالم و 
گزارش حضور ســازند الفان در توالی چینه شناسی این میدان همواره 
با شــک و تردید همراه بوده است به طوری که در گزارش های حفاری 
و زمین شناســی چاه هایی که تاکنون در این میدان حفاری شده است 

50درصد موارد این ســازند گزارش نشده است. تقریبا در 
دلیــل اصلــی این تردیــد در خصوص حضــور یا عدم حضور ســازند 
الفــان، به ضخامت کم و همچنین موقعیت چینه شناســی این ســازند 
که در باالی سازند ســروک قرار گرفته است، مربوط می شود. به دلیل 
فرســایش عضو میشــریف در بســیاری از بخش هــای ناحیه ی فارس 
داخلی و کم شــدن ضخامت آن، ســازند الفان بالفاصله بر باالی عضو 
شــیلی سازند سروک )عضو احمدی( قرار گرفته و در نتیجه تمایز بین 
این دو بخش شــیلی در ســتون چینه شناســی میدان با مشکل مواجه 
می شود.)شــکل4( بنابراین در 50درصد چاه های میدان پارس جنوبی، 
حضور ســازند الفان به دلیل عدم تمایز آن از عضو شــیلی احمدی بر 
اســاس خرده های حفاری و نمودار گاما، در گزارش های زمین شناسی 

است.  نشده  اعالم 
در بازدیــد از رخنمــون طاقدیس عســلویه که یکــی از نزدیک ترین 
رخنمون های مشــابه میدان پارس جنوبی اســت، حضور ســازند الفان 
بر روی ســازند ســروک و قبل از نهشته شدن ســازند ایالم، پاسخی 
بــر تردید موجود مبنی بر حضور این ســازند در توالی چینه شناســی 

است.  پارس جنوبی 
شــکل5 ســازند الفان گسترده شــده در طاقدیس عســلویه به عنوان 
نزدیک تریــن رخنمون مشــابه به توالی میدان پارس جنوبی را نشــان 

می دهد.  

1  نمایی از سازند جهرم در برش کوه سورمه از ناحیه ی زاگرس، دید به سمت راست

2  نمایی نزدیک از سازند جهرم در برش سورمه، در این سازند حفرات و غارهای 
کوچک در اثر انحالل شکل گرفته اند.

3  حفرات و غارهای شکل گرفته در اثر انحالل در سازند جهرم هرزروی گل در حین 
حفاری این سازند را سبب می شود.



17 16

ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره  179  

3-1- سازند سروک
سکانس کامل ســروک در ناحیه ی فارس ساحلی شامل عضوهای مادود، 
احمدی و میشــریف )ســروک باالیی( اســت. تطابق نمودارهای گاما از 
چاه های میدان پارس جنوبی نشــان می دهد که در بخش های شــرقی و 
مرکــزی این میدان در ایــن ناحیه که بلندی های قدیمه وجود داشــته 
اســت ترکیبی از حرکات تکتونیکی و یوستازی باعث خروج از آب پلتفرم 
کربناته ســروک شــده و باعث فرسایش و حذف شــدگی عضو میشریف 
)سروک باالیی(، احمدی و حتی بخشی از عضو مادود توالی چینه شناسی 
در این بخش از میدان شــده است.]42[ این پدیده در طاقدیس عسلویه 
در مجاورت میدان پارس جنوبی نیز دیده می شــود. در این طاقدیس که 
ـ فارس قرار دارد، به دلیل فرســایش عضو میشریف  در ادامه ی کمان قطر 

و احمدی، فقط عضو مادود حضور دارد.)شــکل6(
بررســی و بازدید از این پدیده از دیــدگاه ژئوفیزیکی نیــز حائزاهمیت 
اســت چراکه دنبال کردن ســطوح فرسایشــی و حذف شــدگی واحدها 
در اثر فرســایش و عدم رســوب گذاری که در رخنمون دیده می شود و 
ارتباط دادن آن در برش های زیرســطحی لــرزه ای می تواند تصویر این 
حذف شــدگی ها و ســطوح فرسایشی را برای مفســران داده های لرزه ای 
در این مقطع زمانی زمین شناســی روشن تر کند و در امر تفسیر لرزه ای 

باشد. داشته  را  موثری  کمک 
در رخنمون خورموج از ناحیه ی فارس ســاحلی، سازند سروک با حضور 
هر ســه عضو یعنی مادود، احمدی و میشــریف برونزد دارد. در حالی که 
در برش عســلویه در فاصله ی تقریبــی 150کیلومتری از برش خورموج، 
فقــط عضو مــادود در توالی مــورد بازدید، وجود داشــت. در رخنمون 
خورموج، عضوهای مادود و میشــریف با لیتولوژی آهک و ساخت توده ای 
کــه از دور آثار انحالل نیز بــر روی آنها به صورت تشــکیل تخلخل های 
حفره ای دیده می شــود، تشــکیل شــده اند و عضو احمدی بــا تناوبی از 
آهک و شــیل به صورت یک واحد مشخص و با ظاهری الیه الیه در میان 
دو عضو قبلی مشــاهده می شــود. در شــکل7 عضوهای سازند سروک و 
توالی آنها در برش خورموج مشــخص شــده اســت. قرارگیری متناوب 
الیه های با محتوای شــیلی کم و زیاد در این اینتروال به خوبی مشــهود 
اســت. تناوبی کــه دندانه دار بودن نمودار گامای اخذ شــده از این عضو 
در چاه های میدان پارس جنوبی نیز نشــانگر این تناوب ریز الیه ی شــیل 
و مارن است.)شــکل8( عضو احمدی به دلیل ظاهــر منحصربه فرد، مناظر 
بدیــع زمین شناســی را از رخنمون های کربناتــه ی زاگرس در این برش 

است.)شکل9(  کرده  ایجاد 
شــکل10 تغییرات ضخامت در ســازند ســروک و حضور یا عدم حضور 
عضوهای این ســازند را در بــرش خورموج، عســلویه و چاه های غربی، 

مرکزی و شــرقی میدان پارس جنوبی نشان می دهد.

4  قرارگیری سازند الفان و عضو احمدی با محتوای شیلی باال در امتداد عمودی هم در 
برخی چاه های میدان پارس جنوبی که روند شناسایی آنها را با مشکل مواجه می سازد.

5  نمایی از سازند الفان و حضور این سازند آواری در طاقدیس عسلویه 

6  برش عضو مادود از سازند سروک در طاقدیس عسلویه، عضوهای احمدی و 
میشریف در این برش وجود ندارند.
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7  عضوهای سازند سروک و توالی آنها در برش خورموج به ترتیب از پایین به 
باال: مادود، احمدی و میشریف

9  نمایی نزدیک از عضو احمدی سازند سروک در برش خورموج

8  تاثیر تناوب الیه های شیل و مارن در عضو احمدی میدان پارس جنوبی بر 
دندانه دار شدن نمودار گاما 

10  تطابق سازند سروک از سمت خشکی )رخنمون خورموج: 1، رخنمون عسلویه: 2( به دریا 
)چاه های شرقی و مرکزی: 3، چاه غربی: 4 میدان پارس جنوبی(، ستون چینه شناسی رخنمون 

خورموج و عسلویه و نیز نقشه ی راهنما برگرفته از مقاله وینسنت و همکاران]27[ است.

4-1- ماسه سنگ کژدمی )معادل ماسه سنگ بورگان)
ماسه سنگ قاعده ی سازند کژدمی در کشــورهای عربی مجاور با نام ماسه سنگ  
بورگان شناخته می شــود. به دلیل ضخامت کم این بخش ماسه سنگی در میدان 
پارس جنوبی )معموال بین 1 تا 2متر( در بســیاری از چاه های این میدان به دلیل 
باال بودن فاصله ی نمونه برداری از خرده های حفاری در بخش های غیرمخزنی که 
بعضا به 10متر نیز می رســد، امکان مطالعه ی نمونه ها فراهم نمی شود. این بخش 
ماسه سنگی فقط در دو چاه نفتی از میدان پارس جنوبی مغزه گیری شده است. دلیل 
تعداد محدود مغزه از این الیه ی ماسه سنگی به دلیل محدود بودن تعداد چاه های 
اکتشافی و توصیفی از سازندهای کرتاسه حاوی نفت و نیز مغزه گیری مشکل در 
سازند شیلی و ماسه سنگی کژدمی است. در فازهای شمالی میدان پارس جنوبی در 
گزارش زمین شناسی سرچاهی حضور این الیه ی نازک ماسه سنگی گزارش نشده 

است.
با توجه به اطالعات ثبت شده در گزارش های زمین شناسی و نمودارهای سنگ شناسی 
چاه ها در نگاه اول به نظر می رســد که ضخامت این الیه ی ماسه ســنگی به سمت 
فازهای شمالی این میدان به صفر می رسد. در حالی که با مراجعه به رخنمون های 

مشابه سازند کژدمی در طاقدیس های عسلویه، گچ و خورموج  مشخص می شود که 
ماسه سنگ قاعده ی کژدمی )ماسه سنگ بورگان( در برش خورموج و یا نهشته های 
خشکی معادل ماسه سنگ بورگان در برش های عسلویه و گچ گسترش دارد.]26[ 
با توجه به اینکه گســترش الیه ی ماسه سنگی در فازهای جنوبی میدان و نیز در 
خارج از میدان پارس جنوبی در برش های سطحی مجاور در شمال میدان )کوه های 
عسلویه، گچ و خورموج( ادامه داشته است قطعا گسترش این رخساره در فازهای 
شمالی میدان پارس جنوبی نیز وجود داشته اما به دلیل فاصله ی زیاد، نمونه برداری 

در چاه های فازهای شمالی میدان پارس جنوبی گزارش نشده است.
با توجه به ضخامت کم این بخش ماسه سنگی و احتمال پایین دسترسی به نمونه های 
آن در حفاری چاه ها، بررسی و مطالعه ی ویژگی های زمین شناسی، ناهمگنی، کیفیت 
مخزنی و نیز بررسی نحوه ی گسترش عمودی و افقی آن در رخنمون های ناحیه ی 
فارس ساحلی می تواند نقش موثری در بررسی و مطالعه و تصمیم گیری در نحوه ی 
توســعه و تولید این الیه ی کم ضخامت مخزنــی به ویژه در الیه های نفتی میدان 
پارس جنوبی داشته باشد. در برش خورموج ضخامت این بخش ماسه سنگی تقریبا 

12متر است]26[ و برونزد مناسبی برای مطالعات یاد شده دارد.)اشکال11 و 12(
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5-1- سازند فهلیان
وجود چرت در سازند آهکی فهلیان یکی از مشکالت حفاری است که در برخی 
از چاه های میدان پارس جنوبی باعث آسیب در مته ی حفاری می شود. با توجه به 
اینکه غالبا ســازند فهلیان دارای لیتولوژی آهک است لذا در بیشتر مواقع پدیدار 
شدن چرت های پراکنده و سخت در اینتروال آهکی فهلیان باعث صدمه به مته ای 
شده که بنا به ویژگی های سنگ آهک انتخاب شده است. با توجه به اینکه سازند 
فهلیان به دلیل غیر مخزنی بودن در هیچ چاهی از میدان پارس جنوبی مغزه گیری 
نشده اســت، آگاهی از ریخت شناسی و شــکل پراکندگی چرت های سیلیسی 

امکان پذیر نیست.
رخنمون سازند پابده در برش کوه سورمه می تواند مورد مشابه و جالبی از قرارگیری 
چرت های سیلیسی در درون سازند آهکی ـ مارنی باشد، جایی که ندول های چرتی 
به صورت پراکنده و گاها در کنار یکدیگر قرار گرفته و در سازندی کامال آهکی و 

مارنی بخش هایی سیلیسی را پدید آورده اند.)اشکال13 و14( 
اگر چه ســازند آهکی ـ مارنی پابده معادل سازند فهلیان در میدان پارس جنوبی 
نیست، اما با توجه به در دسترس نبودن مغزه از این سازند، می تواند نشان دهنده ی 
حضور پراکنده و ناپیوســته و نیز شکل و ماهیت چرت های سیلیسی در سازند 

آهکی فهلیان باشد.

6-1- سازند های کنگان  و داالن
تطابق و مقایســه از دیدگاه چینه شناســی، رسوب شناسی، محیط  رسوبی و 
ویژگی های مخزنی را می توان مهمترین کاربرد بازدید صحرایی از رخنمون های 
سازندهای کنگان و داالن دانست. در میدان پارس جنوبی به دلیل اخذ مغزه ی 
کافی از سازندهای کنگان و داالن اطالعات خوبی برای مطالعات زمین شناسی 
این مخازن مهم گازی در مقیاس چاه و میدان موجود اســت. لذا با شناخت 
زمین شناسی مخازن کنگان و داالن با استفاده از اطالعات زیرسطحی و سپس 
مراجعه به رخنمون های مشــابه این مخازن در سایر نواحی زاگرس می تواند 
دید خوبی از نحوه ی تغییرات چینه شناســی، رسوب شناسی، محیط  رسوبی 
و ویژگی هــای مخزنی این دو ســازند در مقیاس ناحیه ای ایجاد کند. بهترین 
برش های رخنمون مشــابه از ســازندهای کنــگان و داالن در کوه های دنا و 
سورمه در استان فارس واقع شده است. سازندهای کنگان و داالن و همچنین 
سنگ پوش این دو مخزن یعنی سازند دشتک در این دو برش دارای دسترسی 
مناسب برای مطالعه هستند. شرکت توتال با توجه به اینکه تولید و توسعه ی 
فازهــای2 و 3 میدان پارس جنوبی را بر عهده داشــته اســت نیز به اهمیت 
موضوع مطالعه ی رخنمون های مشــابه واقف بوده و به همین منظور مطالعه ی 
زمین شناســی مبســوطی را به منظور تطابق و مقایسه ی سازندهای کنگان و 
داالن در دو برش مذکور و میدان پارس جنوبی انجام داده است.]44[ بخشی 
از نتایج این مطالعه ی زمین شناسی توسط اینساالکو و همکاران]45[ منتشر 

11  نمایی از بخش ماسه سنگی سازند کژدمی )معادل ماسه سنگ بورگان( در رخنمون خورموج

12  نمایی نزدیک از بافت و ساختار بخش ماسه سنگی سازند کژدمی )معادل 
ماسه سنگ بورگان( در رخنمون خورموج

 13 نودول های سیلیســی که به صورت پراکنده یا پیوســته بــه یکدیگر به صورت 

الیه ای در ســازند آهکی ـ مارنی ســازند پابده قرار گرفتند. 
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شده است. به دلیل وجود شــیب نزدیک به عمود سازندهای کنگانو داالن در 
بــرش رخنمون کوه ســورمه در حد فاصل تقریبا 5کیلومتر، توالی متشــکل 
از عضو داالن پایینی تا ســازند دشــتک را می توان در بازدید کوتاه مدت یک 
روزه در این برش دنبال و بررســی کرد. مهمترین موضوعات و پدیده هایی که 
در یک بازدیــد یک روزه از هرکدام از برش ها می تــوان بازدید کرد عبارتند 
از: واحد هــای لیتولوژیکی و مخزنی مهم )K 1 تــا K 5(، نحوه ی قرار گیری و 
گســترش جانبی واحدها و طبقات، میزان ضخامت و تغییرات واحدها، انواع 
مرزهای لیتولوژیکی بین واحد های مخزنی، هتروژنیتی در رخســاره ها، تنوع 
تخلخل ها )شکل14(، ساختارهای ناشی از فشارش و تنش مانند شکستگی ها 
و استیلولیت ها )شکل15(، سنگ های پوش دو مخزن شامل عضو انیدریت نار 

و سازند دشتک و اعضا آن.)اشکال16 و17(

پالئوزوئیک آواری  سازندهای   1-7
در اعماق پایین تر از مخازن گازی اصلی پرمین و تریاس میدان پارس جنوبی، 
سازندهایی عمدتا آواری شامل ســازندهای فراقان، زاکین، سرچاهان ـ سیاهو 
قرار دارند. از آنجا که هنوز وجود هیدروکربور در سازندهای این میدان اثبات 
نشده اســت، حفاری با هدف تولید تا عمق قرارگیری آنها )اعماق پایین تر از 

4هزار متر( انجام نمی شود.

از سوی دیگر با افزایش ریسک و هزینه های حفاری با باال رفتن عمق به ندرت 
در چاه هایی که حفاری شده اند و یا در حال حفاری هستند، سازندهای مذکور 
به عنوان اهداف اکتشافی قرار گرفته اند. در اغلب چاه ها نیز در صورت حفاری 
نمونه های اخذ شده فقط به صورت خرده های حفاری بوده و مغزه گیری به صورت 
محدود در این ســازندها انجام شده اســت. با توجه به قرارگیری سازندهای 
معادل ســازندهای فراقان و زاکین در زمره سنگ های مخزنی برخی میادین 
نفتی و گازی صفحه ی عربی و ســازندهای سرچاهان و سیاهو به عنوان سنگ 
منشأ هیدروکربورهای ذخیره شــده در مخازن گازی و نفتی پرمین ـ تریاس، 
هنوز ســازندهای مذکور در میادین واقع شده در خلیج فارس به عنوان اهداف 
اکتشــافی و توصیفی مطرح هســتند. لذا با توجه به دسترسی محدود به این 
سازندها در برش های زیرسطحی و چاه های حفاری شده، رخنمون های مشابه 
آنها در ناحیــه ی زاگرس از اهمیت ویژه ای برای مطالعه برخوردار هســتند، 
به طور مثال در پروژه ی مروارید خلیج فارس به منظور مطالعات ژئوشیمی آلی 
ســازند سرچاهان در ارزیابی پتانسیل هیدروکربورزایی این سازند در ناحیه ی 
خلیج فارس و اســتفاده از اطالعات آن در مدل ســازی حوضه ی رسوبی]46[ 
نمونه برداری از دو رخنمون کوه گهکم و کوه فراقون انجام شده و آزمایش های 
ژئوشــیمی الزم بر روی آن نمونه ها صورت گرفته اســت. همچنین اولین و 
بیشترین مطالعات فسیل شناسی و تعیین سن نهشته های آواری پالئوزوئیک 
و تفکیک آنها بر اســاس سن و لیتولوژی با استفاده از مطالعات رخنمون های 
سطح االرضی در بخش های مختلف زاگرس که این سازندها برونزد داشته اند، 
انجام شده است.]49-47[ بررسی و مطالعه ی سازندهای مذکور در برش های 
ســطح االرضی و رخنمون های مرجع آنها در پیش بینی توالی چاه های حفاری 
شــده تا اعماق پایین تر از سازندهای کنگان و داالن، نوع لیتولوژی و ضخامت 

مورد انتظار نقش موثری داشته است.

14  تنوع تخلخل ها در سازند داالن، برش کوه سورمه

15  ساختار حاصل از فشارش )استیلولیت( که به فراوانی در سازندهای کنگان و داالن در 
16  مرز بین عضو تبخیری نار )سنگ پوش( و سازند داالن در برش کوه سورمهبرش های زیرسطحی و سطح االرضی قابل مشاهده است، برش کوه سورمه



21 20

ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره  179  

فعالیت هــای اکتشــافی و توصیفی در ســازندهای آواری پالئوزوئیک در 
حال حاضر در برخی چاه های برنامه ریزی شــده برای حفاری در میادین 
مســتقر در حوضه ی خلیج فارس ادامه دارد و با روشــن شــدن وضعیت 
ذخایــر هیدروکربوری آنها مســلما رخنمون های مشــابه این ســازندها 
در زاگــرس اهمیت باالیــی را در مطالعات زمین شناســی از دیدگاه های 
مختلــف پیدا خواهند کــرد. برای بازدید تصویری واقعی از ســازندهای 
پالئوزوئیــک خلیج فارس و زاگــرس و مطالعه ی آنها، به ویــژه مطالعه و 
بررســی ســنگ منشــأ عظیم ترین منابع گازی در خلیج فارس، رخنمون 
این ســازندها در کوه فراقان و گهکم بهترین گزینه ها هستند.)شکل18( 

 نتیجه گیری
مطالعه ی رخنمون های مشــابه، یکی از بهتریــن روش ها برای مطالعه ی 
میادیــن نفت و گاز اســت که به دالیــل مختلف اطالعــات کافی از آن 
وجود نداشــته یا اینکه در راســتای تکمیل اطالعات آن میدان باشــد. 
در حــال حاضر فنــاوری نیز در خدمت این دســت مطالعات قرار گرفته 

و موجب شــده اســت جمع آوری اطالعات، گســترده تر و آسان تر انجام 
شــود. مثال هایی از بازدید های کوتاه مدت زمین شناســی و بیان نحوه ی 
دســتیابی به ســواالت موجود در خصوص ســازندهای حفاری شده در 
توالی میدان پارس جنوبی با اســتفاده از مشــاهدات و اطالعات به دست 
آمده از رخنمون های مشابه با این میدان در طی بازدید ها نشان دهنده ی 
اهمیت مطالعه ی رخنمون های مشــابه در مطالعــات میادین نفت و گاز 
اســت. حفره ها و غارهای انحاللی ســازند جهرم در برش کوه ســورمه، 
حضور و گســترش سازند الفان در طاقدیس عســلویه، تغییرات ضخامتی 
سازند سروک در طاقدیس عســلویه و خورموج، وجود بخش ماسه سنگی 
ســازند کژدمی در برش خورموج، حضور و پراکندگی چرت های سیلیسی 
در ســازند پابده در برش کوه سورمه، ویژگی های ســازندهای کنگان و 
داالن در برش کوه سورمه و ســازندهای آواری پائوزوئیک در برش کوه 
فراقان و گهکم نمونه ای از بازدیدهای زمین شناســی رخنمون های مشابه 
با میدان پارس جنوبی هســتند که هر کدام در مشــخص شــدن ابهام و 
جواب به سوال های موجود در خصوص سازندهای حفاری شده در توالی 

چینه شناســی میدان پارس جنوبی نقش داشتند. 

17  نمایی از مرز بین سازندهای کنگان و اولین عضو از سازند دشتک )شیل آغار( 
در برش سورمه

18  نمایی از ســازندهای ســرچاهان و درگز در برش کوه فراقان، سازند 
ســرچاهان ســنگ منشــأ هیدروکربور مخازن گازی پرمین ـ تریاس در نواحی 

است. خلیج فارس  و  زاگرس 
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