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راهنمای نگارش مقاالت
مجله علمي پژوهشي زمینشناسي نفت ایران دو بار در سال
منتشر ميشود .در این نشریه مقالههای پژوهشي در زمینههای
زمین شناسي نفت ،پتروفیزیك ،ژئوشیمي و علوم مرتبط زبان
فارسي پذیرفته ميشود .این مقالهها را ميتوان به صورت فایل
رایانه ای با فرمت  word 2000به به صورت الکترونیکي از
طریق سایت انجمن زمین شناسي نفت ایران
) (www.ispg.irارسال کرد .هیئت تحریریه مجله زمین
شناسي نفت ایران ،رعایت دقیق دستور عمل زیر را در حکم
یکي از شرایط پذیرش مقاله ضروری ميباشد
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و عناوین فرعی با قلم  Lotusشماره  14ضخیم تایپ
شوند .هر تیتر از متن قبلی خود با یک خط فاصله جدا
شود.
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و متن انگلیسی با قلم  Times New Romanشماره 11
نازک تایپ شود.
عنوان جداول و شكلها با قلم  Lotusشماره  11ضخیم
تایپ گردد .عنوان جداول در باال و عنوان شكل ها در پایین
آنها نوشته میشود.
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عبارات انگلیسی جداول با قلم Times New Roman
شماره  9نازک تایپ شود.
کلیه اعداد باید به صورت فارسی تایپ شوند.
واحد تمامی اعداد باید در سیستم  SIباشد.
کلیه فرمول ها باید به ترتیب شمارهگذاری شده و با استفاده
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عنوان :باید تا حد امكان کوتاه و کامالً گویای موضوع مقاله باشد.
نام نویسنده یا نویسندگان پس از عنوان مقاله و سپس آدرس و
پست الكترونیكی ذکر شود .نویسنده طرف مكاتبات باید با عالمت
* در کنار نام ایشان مشخص شود.

)2

چكیده :باید بین  151تا  311کلمه و شامل هدف از تحقیق ،روش
کار ،مهمترین یافتهها و نتیجه گیری باشد .در بخش چكیده نباید
ارجاعی به معادالت و یا مراجع مقاله داده شود.

.IX

 )3واژههای کلیدی :شامل  3الی  6واژه کلیدی که نكات اصلی در
مقاله را معرفی میکند.

.X
.XI

)4

)5

.VI
.VII
.VIII

مقدمه :مقدمه ضمن بیان هدف تحقیق ،باید حاوی خالصهای از
اهمیت موضوع ،نتایج مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد
نظر که در گذشته انجام شده است ،با ذکر منابع و ماخذ های الزم
آنها باشد.
روش کار :در این بخش الزم است روشهای آزمایشگاهی و
مواد مصرفی و تجهیزات مورد استفاده به طور کامل معرفی شود.

.XII

.XIII

همچنین چگونگی و روش نمونهگیری با دقت بیان شود و
آزمونهای آماری مورد استفاده و مراحل استنتاج آماری بهخوبی
تشریح گردد.
نتایج و بحث :در برگیرنده نتایج حاصل از تحقیق به صورت متن،
جدول ،نمودار و تصویر و بحث در خصوص علل پدیدهها و

)6

)7
)8

مختصر و شفاف ارائه میگردد.
مراجع :کلیه مراجع مورد استفاده به ترتیب ارجاع آنها در متن،

نویسنده یا نویسندگان ،نام کتاب ،شماره ویرایش کتاب ،ناشر،
سال.
 )12مقاله فارسی :نام خانوادگی حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان،
عنوان مقاله ،نام مجله ،شماره مجله ،شماره صفحات ،سال.
 )13مقاله خارجی :نام خانوادگی حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان،
عنوان مقاله ،نام اختصاری مجله ،شماره مجله ،شماره صفحات،

انگلیسی باید مورد توجه قرار گیرد .کلیه نكات مندرج در بند ،1
در ترجمه انگلیسی آن نیز رعایت میشود.
 )11لطفاً در تنظیم مقاالت ،نكات زیر را رعایت فرمایید:
.I

از به کار بردن واژههای انگلیسی در متن مقاله خودداری
شود .معادل انگلیسی کلمات فارسی و نام نویسنده (گان)
که برای نخستین بار در مقاله به کار میرود ،به صورت زیر
نویس در صفحه مربوط درج گردد .زیر نویسها در هر
صفحه با گذاردن شماره فارسی در گوشه باالی آخرین

 )11ارائه مراجع بر اساس الگوی زیر صورت میگیرد:
کتاب و گزارش فارسی و خارجی :نام خانوادگی ،حرف اول نام

در این بخش ارائه میگردند
عنوان ،چكیده و واژههای کلیدی انگلیسی :این بخش باید در
صفحه ای جداگانه ارائه شود .تطبیق عنوان و چكیده فارسی با

)9

درج شماره آن مرجع در انتهای عنوان شكل یا جدول در
بخش مراجع نیز ارائه گردد.
شكلهای مقاالت به صورت فایل اصلی (در همان نرم
افزاری که توسط آن تهیه شدهاند مانند  Excelو غیره)
ارسال گردد.

حرف از کلمه ،در متن مشخص شوند.

مقایسه با یافتههای مرتبط است.
نتیجهگیری :در این بخش یافتههای حاصل از تحقیق به صورت

از بسته  Equation Editorدر نرم افزار  Wordتهیه
گردند.
کلیه شكلها باید بصورت سیاه و سفید و بصورت کامالً
واضح ارائه شوند.
از تكرار دادهها به صورت چندگانه خودداری گردد.
اگر شكل یا جدولی از مرجع دیگر اخذ شده باشد ،ضمن

سال.

عنوان اصلی مقاله با قلم  Lotusشماره  18ضخیم تایپ
شود.
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مطالعه ژئوشیمیایي و تأثیر تغییرات محیط رسوبي بر …

مطالعه ژئوشیمیایی و تأثیر تغییرات محیط رسوبی بر پتانسیل هیدروکربنی سازند
پابده در میدان نفتی منصوری
بهرام علیزاده*1و2؛ ندا جنتمكان1؛ هرمز قالوند 3و محمدحسین حیدریفرد

4

 1گروه زمینشناسي دانشکده علومزمین ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 2مرکز پژوهشي زمینشناسي و زمینشیمي نفت ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 3شرکت ملي نفت ایران ،مدیریت اکتشاف
 4شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب
*alizadeh@scu.ac.ir

تاریخ دریافت :فروردین  ،92تاریخ پذیرش :مرداد 92

چكیده
ارزیابي سازند پابده به عنوان یکي از مهمترین سنگهای منشاء احتمالي در میداننفتي منصوری حائز اهمیت است .در این نوشتار،
عالوه بر ارزیابي پتانسیل هیدروکربني ،تأثیر محیط رسوبي بر تغییر پتانسیل هیدروکربني و ژئوشیمیایي سازند پابده در میدان نفتي
منصوری نیز مطالعه شده است .بدین منظور ،از پارامترهای ژئوشیمیایي آلي سازند پابده حاصل از نتایج آنالیزهای راکایول
) ،(Rock Evalکروماتوگرافيگازی) ،(GCکروماتوگرافيگازی ـ طیفسنج جرمي ) (GC-MSو مدلسازی تاریخچه حرارتي
استفاده شد .نتایج نشان داد ،در زمان ائوسن پسین به طور نسبي ،سطح آب باال رفته و در زمان الیگوسن سطح آب کاهش یافته
است .تغییرات نسبي سطح آب سبب شده که سازند پابده از نظر پتانسیل هیدروکربني یکنواخت نباشد .سازند پابده در میدان نفتي
منصوری به سه بخش تقسیم شد؛ بخش زیرین و فوقاني در سازند پابده ،پتانسیل سنگمنشاء مناسب ( )0/5-1% TOCتا خوب (
 )1-2%TOCرا داشته و حاوی کروژن نوع  IIIميباشند .این بخشها ،پتانسیل تولید گاز را دارند .اما بخش میاني ،پتانسیل
سنگمنشاء بسیارخوب ( )2-4% TOCتا عالي ( ) TOC < 4%را داشته و حاوی کروژن نوع  IIو مخلوط نوع  IIو IIIميباشد.
این بخش از سازند پابده پتانسیل تولید نفت را دارد .بررسي نتایج راکایول و مدلسازی تاریخچه حرارتي نیز نشان داد ،سازند پابده
در مرحله ابتدای پنجره نفتزایي قرار داشته و پنجره نفتزایي حدوداً از  5-3میلیون سال قبل در سازند پابده آغاز شده و تا به
امروز ادامه دارد.
واژههای کلیدی :پتانسیل هیدروکربني ،سازند پابده ،محیطرسوبي ،مدلسازی تاریخچه حرارتي ،میدان نفتي منصوری
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 .1مقدمه
امروزه عالوه بر ارزیابي منطقه به لحاظ کلوژر ساختماني ،سایر اطالعات ضروری شامل کیفیت و کمیت سنگمنشاء ،تخلخل و
نفوذپذیری سنگ مخزن ،سنگ پوش ) ، (Sealمهاجرت و مقدار بلوغ حرارتي نیز باید در برنامه اکتشافي مورد بررسي قرار گرفته و
توزیع مکاني و زماني این عناصر زمینشناختي بررسي شوند [ .]1ژئوشیميآلي علمي است که کارایي آن در بهبود اکتشاف ،مدیریت
مخازن نفتي ،تولید و توسعه میادین نفتي ثابت شده است [ .]2یکي از اهداف مهم ژئوشیمي ،مشخص نمودن واحدهای چینهای
است که در یك حوضه رسوبي بهترین سنگهای منشاء را تشکیل ميدهند [ .]3در این نوشتار ،عالوه بر ارزیابي پتانسیل هیدروکربني،
تأثیر محیط رسوبي بر تغییر خصوصیات ژئوشیمیایيآلي سازند پابده در میدان نفتي منصوری نیز مطالعه شده است .بدین منظور ،از
پارامترهای ژئوشیمیایيآلي سازند پابده حاصل از نتایج آنالیزهای راکایول ) ،(Rock Evalکروماتوگرافيگازی )،(GC
کروماتوگرافيگازی ـ طیفسنج جرمي ) (GC-MSو مدلسازی تاریخچه حرارتي استفاده شده است .محققین زیادی تاکنون با
استفاده از دادههای ژئوشیمیایيآلي توانستهاند ،پتانسیل هیدروکربني سنگهای منشاء و نیز محیط رسوبي تهنشست را بررسي کنند.
علیزاده و همکاران در سال  ،]4[1390سنگهای منشاء احتمالي درمیدان نفتي کیلورکریم را با استفاده از نتایج ژئوشیمیایي ارزیابي
نمودند .همچنین در سال  ،]5[ 2011توانستند محیط دیرینه تواليرسوبي در زمان تریاس فوقاني ـ ژوراسیك میاني ناحیه طبس را
بازسازی کنند.

 .2موقعیت جغرافیایی میدان نفتی منصوری و چاههای مورد مطالعه آن
میدان منصوری در  45کیلومتری جنوب اهواز در ناحیه فروافتاده دزفول شمالي قرار دارد  ،از روند زاگرس تبعیت کرده و تقریباً در
مرز صفحه عربي و زاگرس قرار گرفته است .این میدان در افق آسماری دارای طول حدود  42کیلومتر و به طور متوسط عرض 4/5
کیلومتر بوده و هیچ آثاری از گسلخوردگي بر روی نقش  UGCوجود ندارد [ .]3سازند پابده یکي از مهمترین سنگهای منشاء
احتمالي در فروافتادگي دزفول است .مقطع نمونه آن در تنگپابده در جنوبشرق کوه پابده واقع در شمال میداننفتي اللي قرار دارد
[ .]7موقعیت جغرافیایي میداننفتي منصوری و چاههای مورد مطالعه آن ،در شکل 1نشان داده شده است.

Mansuri
Oilfield

شكل :1موقعیت میداننفتی منصوری و چاههای مورد مطالعه آن در جنوبغرب ایران

2

مطالعه ژئوشیمیایي و تأثیر تغییرات محیط رسوبي بر …

 .3روش مطالعه
هدف از این مطالعه ،بررسي پتانسیل هیدروکربني و تغییرات محیطرسوبي در زمان تهنشست سازند پابده در میداننفتي منصوری
است .بدین منظور ازنتایج آنالیز راکایول تعداد  37نمونه خردهحفاری ) (Cuttingمتعلق به سازند پابده در چاه شماره  20 ،3و
 21میداننفتي منصوری استفاده شد .مقدار  50-70میليگرم از هر نمونه تیمار و هموژنیزه شده و سپس توسط دستگاه پیرولیز
راکایول 3آنالیز و پارامتر آلودگي ،مقدار کلکربنآلي ،نوع کروژن و دیگر پارامترهای ژئوشیمیائي نمونهها مورد بررسي قرار گرفتهاند.
در جدول شماره  1اطالعات حاصل از پیرولیز راکایول نمونهها ،نشان داده شده است .غیر از پارامتر  ،TOCاز پارامترهای مهم
محاسبه شده توسط این دستگاه که در این مطالعه از آنها استفاده گردیده است ،ميتوان به این موارد اشاره نمود؛  :S1مقدار
هیدروکربن آزاد که در دمای  300درجه سانتیگراد تبخیر شده و در واحد میليگرم هیدروکربن در هر گرم سنگ

(mg HC/g

) rockبیان ميشود S2 .مقدار هیدروکربن موجود در سنگ که در دمای بین  300–350درجه سانتیگراد در اثر تجزیه حرارتي جدا
ميشود و بر حسب ) (mg HC/g rockنمایش داده ميشود .و در نهایت شاخص هیدروژن ) :(Hydrogen Index, HIکه نسبت
 S2/TOCبوده و بر حسب ( )mg HC/g TOCنمایش داده ميشود [ .]8عالوه بر دادههای بدست آمده از آنالیز راکایول ،از نتایج
آنالیز کروماتوگرافيگازی و کروماتوگرافيگازی ـ طیفسنجي جرمي تعدادی نمونه از سازند پابده در چاه شماره( 3به ترتیب جداول
 2و  )3نیز استفاده شد [.]9
جدول :1نتایج حاصل از آنالیز راکایول  6بر روی نمونههای سازند پابده در میدان نفتی منصوری
PI

OI

HI

S3

S2

S1

(mg CO2/ g
)TOC

(mg HC/ g
)TOC

(mg HC/ g
)Rock

(mg HC/ g
)Rock

(mg HC/ g
)Rock

)(m

167

121

1/42

1/13

1/81

2661

121

1/59

1/14

1/78

2671

1/33

1/11

1/72

2681

1/96

1/75

2691

1/83

2711
2721

TOC

Tmax

)(wt.%

)(˚C

1/85

425

1/44

1/95

425

1/41

167

1/8

425

1/42

166

126

1/8

421

1/44

179

121

1/43

3/57

424

1/12

64

367

2/29

13/11

3/18

426

1/12

67

468

2/16

14/42

1/88

3/16

419

1/11

73

489

2/23

14/95

1/94

2731

4/85

417

1/18

51

481

2/43

23/28

2/19

2741

5/21

416

1/11

51

476

2/62

24/81

2/61

2748

3/13

422

1/11

72

517

2/18

15/65

1/81

2761

3/63

418

1/11

61

437

2/22

15/85

1/93

2771

3/48

421

1/11

63

429

2/19

14/92

1/86

2781

2/12

427

1/15

91

335

1/9

7/11

1/27

2788

1/24

425

1/22

135

222

1/68

2/75

1/76

2798

1/12

427

1/29

155

151

1/74

1/68

1/68

2811

1/98

427

1/29

159

143

1/56

1/4

1/56

2818

1/94

426

1/26

214

177

1/92

1/66

1/57

2831

1

428

1/28

211

189

2/11

1/89

1/73

2841

3

Depth

نام سازند-
شماره چاه

پابده3-
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ادامه جدول 1
1/82

427

1/27

179

176

1/47

1/44

1/53

2851

1/8

423

1/44

158

228

1/26

1/82

1/42

2861

1/83

421

1/52

153

184

1/27

1/53

1/65

2872

1/29

425

1/43

129

211

1/66

2/72

2/14

2882

1/84

424

1/55

267

158

2/24

1/33

1/63

2891

1/99

429

1/45

257

199

2/54

1/97

1/63

2911

1/12

428

1/37

169

213

1/89

2/39

1/42

2918

1/47

422

1/51

241

177

3/53

2/6

2/61

2912

2/1

435

1/44

155

181

3/26

3/81

2/96

2916

1/74

428

1/49

219

173

3/63

3/11

2/92

2921

3/17

421

1/17

65

361

2/17

11/43

2/33

2681

1/33

426

1/38

214

219

2/84

2/91

1/82

2751

1/54

435

1/59

228

131

1/23

1/7

1

2821

1/65

435

1/39

145

145

1/94

1/94

1/6

2869

1/24

431

1/45

132

132

1/64

1/64

1/35

2891

1/56

428

1/34

185

113

2/89

1/6

1/84

2642

1/86

432

1/36

151

135

2/8

2/52

1/43

2676

پابده3-

پابده20-

پابده21-

جدول :2نتایج آنالیز کروماتوگرافیگازی بر روی نمونههای سازند پابده چاه شماره  6منصوری []9
Phy/n-C18

Pri/n-C17

Pri/Phy

Depth

0/44

0/93

0/37

2332

0/79

0/3

0/23

2738

1/01

0/78

0/28

2774

0/43

1

0/57

2830

0/87

0/81

0/29

2890

1/19

0/95

0/1

2924

جدول :3نتایج آنالیز کروماتوگرافیگازی  -طیفسنجی جرمی بر روی نمونههای سازند پابده چاه شماره  6منصوری []9
C35/C34

C29H/C30H

C35 Homohopane Index*10

Depth

0/38

1/13

0/8

2332

3/19

1/3

3

2738

4/45

2

2/9

2774

0/5

1/33

0/3

2830

─

1/21

-

2890

─

1/08

-

2924
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در مطالعه حاضر ،مدل سازی تاریخچه حرارتي سازند پابده با استفاده از نرمافزار  1PBMانجام شد .مطالعه تاریخچه حرارتي یکي
از روشهای غیر مستقیم به منظور ارزیابي سنگهای منشاء یك حوضه ،جهت پي بردن به وضعیت بلوغ و درجه پختگي موادآلي و
همچنین عمق و زمان تشکیل هیدروکربن ميباشد [ .]10زمان و درجهحرارت دو عامل مهم و مؤثر در تولید نفت محسوب ميشوند
و تأثیر متقابل این دو در زایش هیدروکربن در روشهای غیرمستقیم مانند تاریخچه حرارتي باید به دقت انتخاب شوندLopatin .
در سال  ،]11[ 1971روش سادهای را معرفي نمود .با این روش ،تأثیر هر دو عامل زمان و درجه حرارت در محاسبه بلوغ حرارتي
مواد آلي رسوبات در نظر رفته شد .در تکمیل این روش ،برخي از دانـشمندان با اسـتفاده از روش  2LLNLمقدار  Roرا بدست
آوردند که این مدل کینتیکي امروزه بصورت گسترده ،جایگزین مدل لوپاتین شده است .برای ترسیم تاریخچه تدفین و حرارتي،
اطالعات مربوط به سن هر سازند ،عمق سر سازند ،دمای سطحي ،شیب زمینگرمایي یا دمای تهچاه 3مورد نیاز است .جهت
بهینهسازی مدل ،از دادههای تکمیلي از قبیل پارامترهای بلوغ مادهآلي مانند دادههای انعکاس ویترینایت ( )Ro%و دماهای اندازهگیری
شده چاهها استفاده شد .در نهایت ،جهت ارزیابي دقیق این مطالعه ،مجموع نتایج حاصل از روشهای مختلف باهم مورد بحث و
بررسي قرار گرفتند.

 .4بحث و بررسی
در ابتدا سازند پابده به عنوان سنگمنشاء احتمالي موجود در میدان نفتي منصوری در سه بخش تعیین کمیت ،کیفیت و بلوغ مادهآلي
با استفاده از نتایج راک ایول مورد بررسي قرار گرفت .در انجام مطالعات ژئوشیمیایي اطمینان از اینکه نمونههای مورد مطالعه دچار
آلودگي و یا آغشتگي نیستند بسیار ضروری است ،بدین منظور از منحني تغییرات  S1در برابر  TOCاستفاده شد .چرا که مقادیر
باالی  S1همراه با مقادیر پایین  ،TOCمبین هیدروکربنهای مهاجرتیافته ميباشند [ .]3نمودار تغییرات  S1در برابر  TOCحاکي
از عدمآلودگي نمونههای مورد بررسي ميباشد (شکل .)2بنابراین ميتوان نتیجه گرفت که هیدروکربن موجود در نمونهها از نوع
برجا 4بوده و نتایج قابل اطمینان ميباشند.

شكل :2نمودار  S1در مقابل  TOCکه نشان میدهد نمونههای مورد بررسی تماماً برجا بوده و از آلودگی مبرا میباشد ،اقتباس از [.]3

1

Pars Basin Modeler, PBM
Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL
3
Bottom hole temperature, BHT
2

Indigenous hydrocarbon

5
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 1 .4بررسی کمیت مادهآلی
بر اساس نظر  Petersو  ،]12[ Cassaنمونههای سازند پابده از نظر پتانسیل هیدروکـربني بر مبـنای کمیت مادهآلي
(مقدار  )TOCمورد ارزیابي قرار گرفتند .تغییرات  TOCدر برابر عمق سازند پابده نشان ميدهد ،سازند پابده دارای محدوده
پتانسیل هیدروکربني مناسب تا عالي ( )0/5 - <4%است (شکل.)3

 2.4تعیین کیفیت مادهآلی
یکي از روشهای تعیین نوع مادهآلي استفاده از نمودار  HIدر مقابل  OIاست (شکل .)4نمودار  S2در برابر  ،TOCنیز یکي از
نمودارهایي است که برای تعیین نوع کروژن ميتوان از آن استفاده نمود (شکل .)5نتایج هر دو نمودار نشان ميدهد،
نمونههای آنالیز شده سازند پابده در میداننفتي منصوری دارای کروژنهای نوع  IIو  IIIبصورت مجزا و همچنین ترکیبي از
کروژنهای نوع  IIو  IIIميباشند.

شكل  :3ارزیابی پتانسیل هیدروکربوری و کیفیت سنگمنشاء سازند پابده در میداننفتی منصوری ،اقتباس از [.]12
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شكل  :4نمودار تغییرات  HIدر برابر  ،OIاقتباس از [.]3

شكل  :5تغییرات کیفیت موادآلی براساس پارامتر  TOCدر مقابل  ،S2اقتباس از [.]13

 3.4تعیین نوع هیدروکربور احتمالی تولیدی
طبق نظر  Petersو  ،]12[ Cassaبا استفاده از مقادیر اندیس هیدروژن ( )HIنوع هیدروکربور تولیدی از نمونههای سازند پابده
بررسي شد (شکل .)3بدین منظور از نمودار  Tmax – HIنیز استفاده شد (شکل .)7نتایج هردو نمودار نشاندهندهی این است که
سازند پابده در میدان نفتي منصوری در صورت بالغ شدن توانایي تولید نفت و گاز را دارد.

7
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شكل  :6تعیین نوع هیدروکربور تولیدی از نمونههای مورد مطالعه ،اقتباس از [.]12

شكل  :7نمایش تغییرات نسبت  Tmax/HIبرای تعیین نوع هیدروکربور تولیدی ،اقتباس از [.]14
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 4.4زونبندی سازند پابده از نظر پتانسیل هیدروکربنی سنگمنشاء
پس از آنکه پتانسیل هیدروکربني سازند پابده با استفاده از دادههای ژئوشیميآلي مورد ارزیابي قرار گرفت ،به منظور بررسي تغییرات
ژئوشیمیایي ،ابتدا خصوصیات ژئوشیمیایي نمونههای چاه شماره  3منصوری از یکدیگر تفکیك شدند (جدول  ،)4پس از آن سازند
پابده از نظر پارامترهای مذکور ،زونبندی شده است (شکل .)8
جدول :4بررسی پتانسیل هیدروکربنی ،نوع کروژن و نوع محصوالت احتمالی تولیدی در نمونههای برگرفته از سازند پابده
چاه شماره  6در میدان نفتی منصوری

9
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الف)

ب)

ج)

شكل  :8زونبندی سازند پابده از نظر الف) پتانسیل هیدروکربنی (برمبنای مقادیر  ،)TOCب) نوع کروژن و ج) نوع
هیدروکربور تولیدی (برمبنای مقادیر .)HI

براساس تغییرات پتانسیل هیدروکربني سازند پابده در شکلهای الف ،ب و ج شکل شماره  ،8ميتوان این سازند را به سه بخش
تقسیم نمود .بخش زیرین سازند پابده با لیتولوژی آهکي ـ مارني ،پتانســیل سنگمنشـاء مناســب ( )0/5 -1%تا خوب ( )1-2%را
داشته و حاوی کروژن نوع  IIIميباشد .این بخش از سازند پابده پتانسیل تولید گاز را نیز دارد .بخش میاني با لیتولوژی شیل قهوهای
ـ مارني ،پتانسیل سنگمنشاء بسیار خوب ( )2-4%تا عالي ( )<4%را داشته و حاوی کروژن نوع  IIو مخلــوط نوع  IIو  IIIميباشد.
این بخش از سازند پابده پتانسیل تولید نفت را دارد .بخش فوقاني سازند پابده مشابه با بخش زیرین بوده و با لیتولوژی آهکي ـ
91
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مارني ،پتانسیل سنگمنشاء مناسب ( )0/5-1%و به احتمال زیاد تا خوب ( )1-2%را داشته و حاوی کروژن نوع  IIIميباشد .این
بخش از سازند پابده نیز پتانسیل تولید گاز را دارد .همچنین در این مطالعه ارتباط خوبي بین مقدار  ،TOCنوع کروژن و نوع
محصوالت تولیدی احتمالي مشاهده ميشود بطوریکه در بخش دارای مقادیر  TOCباالتر ،مقدار کروژن نوع  IIنیز بیشتر بوده و
پتانسیل تولید نفت افزایش یافته است .در ادامه به منظور بررسي علت تغییرات در کیفیت و کمیت مادهآلي ،تغییرات محیط رسوبي
در زمان تهنشست این سازند ،بررسي شده است.

 5.4محیط رسوبگذاری موادآلی در سازند پابده میداننفتی منصوری
با بررســي تغییرات نمودار  HIدر برابر  ،OIميتوان محیطرســوبي موادآلي را تعیین کرد [ .]15با توجه به شــاخص هیدروژن و
شــاخص اکســیژن موادآلي ،محیطها از کامالً احیایي (با  HIباال و  OIپایین) تا کامالً اکســیدان (با  HIکمتر از  )100طبقهبندی
شـدهاند .ترسیم نمودار  HI - OIبرای نمونههای مورد مطالعه ،محدوده رخسارهای  C ،BC ،Bو  CDرا برای سازند پابده نشان
ميدهد (شـکل .)9این محدوده ها شـاخص محیط دریایي احیایي ،نسـبتاً احیایي تا نسـبتاً اکسـیدان ميباشند و متغیر بودن شرایط
محیطي در زمان نهشـته شدن این سازند را نشان ميدهد .در شکل شماره  ،10نمودار  HI-TOCپیشروی و پسروی آب در زمان
تهنشـسـت نمونههای مورد مطالعه از سـازند پابده را نشان ميدهد .در این نمودار نیز نمونههایي که در شرایط پیشروی سطح آب
تهنشین شدهاند مقدار  TOCو  HIباالتری را نشان ميدهند

شكل  :9نمودار تعیین رخساره آلی با استفاده از نسبت تغییرات  HIدر مقابل …………………………………………….OI
 =Aمحیط دریاچهای شدیداً احیایی =AB ،محیطهای احیایی دریایی پیشرونده =B ،محیطهای دریایی یا دریاچهای نسبتاً احیایی،
 =BCمحیطهای دارای مواد آلی دریایی و قارهای و رسوبگذاری سریع در شرایط نسبتاً اکسیدان =C ،محیطهایی با سرعت رسوبگذاری متوسط در
شرایط احیایی =CD ،محیطهای عمیق در مجاورت نقاط کوهزایی =D ،محیطهای قارهای شدیداً اکسیدان ،اقتباس از [.]15
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شكل :11تغییرات سطح آب در نمونههای سازند پابده نشان داده شده است ،اقتباس از [.]16

مقادیر  ،TOCسن رسوبات و تغییرات نسبي سطح آب در شکل شماره  11آورده شده است .تغییرات نسبي سطح آب در سازند
پابده براساس نمودار  Pasleyو همکارانش (شکل ) 10است .همچنین سن رسوبات در سازند پابده با استفاده از انطباق نگاره
 GR1در پالئوالگ چاه شماره  57میدان منصوری و نگاره  GRچاه شماره  3تخمین زده شده است .بر این اساس ،از سرسازند
گورپي تا سرسازند پابده سه سیستـم تراکت نهشتي ميتوان مشخص نمود؛ سیستم تراکـت پسـرونده 2در زمـان پـالئوسنپـسین تـا
ائــوسنمیـاني (بخـش  ،)Aسـیسـتم تـراکـت پـیشـرونـده 3با سـن ائوسن پسـین (بخش )Bو درنهایت سیستم تراکت پسرونده
با سن الیگوسن (بخش )Cرا ميتوان مشخص نمود .در سیستم تراکت پیشرونده سازند پابده (بخش  )Bمقدار  TOCافزایش یافتـه
و شیلقهوهای رسوب کردهاست .شایان ذکر است که در زمان ائوسن پسین حضور فسیل  Hantkenina sp.در کنار سایر گونههای
فسیل  Globorotalia spp.معرف افزایش نسبي سطح آب و عمیقتر شدن حوضه است (شکل  .)15-4مطیعي در سال 1374
[ ،]17بیان نمود که در زمان ائوسن میاني ،در اثر رخداد پیرنین و پسروی دریا ،دریا از نواحي ساحلي و سکویي پس نشسته و تنها
در مناطق مرکزی خوزستان رسوبگذاری سازند پابده ادامه داشته است  .همچنین در ائوسن پسین ـ الیگوسن ،شمال خاوری لرستان
و سکوی فارس داخلي از آب بیرون مانده ولي درخوزستان ،رسوبگذاری نهشتههای ژرف سازند پابده ادامه داشته است .این مطالعه
نیز نشان ميدهد ،در زمان ائوسن پسین پایین آمدن سطح آب رخ نداده ،بلکه به طور نسبي ،سطح آب در این زمان باال بوده است و
در زمان ائوسن پسین ـ الیگوسن سطح آب کاهش یافته است.

1

Gamma Ray, GR
Regressive system tract
3
Transgressive system tract
2
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شكل  :11نمایش سیستم تراکتها و تغییرات ستونسنگشناختی و مقدار  TOCدر سازند پابده

براساس نمودار  Pr/nC17 - Ph/nC18که در شکل شماره  12نشان داده شده است ،تمامي نمونههای سازند پابده در محدوده
کروژن نوع  IIو مخلوط نوع  IIو  IIIقرار داشته و محیط رسوبي احیایي تا نیمه اکسیدی را برای سازند پابده نشان ميدهند .با
توجه به عمق نمونهها ،این نمودار با نتایج حاصل از راکایول (شکل )11همخواني دارند.

شكل  :12نمودار  Pr/nC17در مقابل  Ph/nC18که نشاندهنده منشاء دریایی و محیط رسوبگذاری احیایی تا نیمه احیایی برای
نمونههای مورد مطالعه میباشد ،اقتباس از [.]18
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همچنین در نمودار  ،C35 Homohopane Index- Pr/Phاگرچه  4نمونه مربوط به سازند پابده محیط احیایي را برای سازند
پابده نشان ميدهند ولي نمونههای مربوط به عمقهای  2774و  2738متر ،افزایش نسبي سطح آب را نشان داده که با نتایج پیشین
همخواني نشان ميدهد (شکل .)13
12

8
6
4

ورود بیشتر مواد گیاهی

2
0

3

2

1

C35 Homohopane Index*10

10

2662
2662
2738
2738

2774
2774
2831
2830

0

Pristane/Phytane

شكل  :13نمودار  C35 Homohopane Indexدر برابر Pr/Phکه تغییر شرایط اکسیدی و ورود بیشتر مواد گیاهی
را نشان میدهد ،اقتباس از [.]19

مطالعات  Rangleو همکارانش [ ،]20نشان ميدهد که برخي از بیومارکرها نظیر نسبت  C35 Hopane/C34 Hopaneبا محیط
نهشتي ارتباط داشته ،همچنین در ارتباط مستقیم با مقدار  HIميباشد .در نمودار شکلهای 14و  ،15ارتباط تغییرات مقادیر C35/C34
با مقادیر  HIو  TOCنشان داده شده است .بیشینه این نمودارها متعلق به بخش Bدر شکل  11بوده و تغییرات این نسبت بیومارکری
نیز تغییرات نسبي سطح آب را نشان ميدهد.

شكل :14مقایسه مقادیر نسبت  C35 Hopane/C34 Hopaneبا  HIدر مقابل عمق
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شكل :15مقایسه مقادیر نسبت  C35 Hopane/C34 Hopaneبا  HIدر مقابل عمق

 6.4بررسی بلوغ مادهآلی
به منظور بررسي سطح پختگي موادآلي در سازند پابده ،عالوه بر نتایج آنالیز راکایول ،تاریخچه حرارتي این سازند نیز مدلسازی
شده است .سپس از طریق مدلسازی تاریخچه حرارتي زمان ورود سازند پابده به پنجره نفتزایي نیز مشخص گردید.

 1.6.4با استفاده از نتایج آنالیز راکایول
بدین منظور از نمودار  PIدر مقابل  Tmaxاستفاده شده است (شکل .)13این نمودار ،نشان ميدهد که بلوغ نمونههای سازند پابده در
چاههای شماره  20 ، 3و  21میدان نفتي منصوری متغیر بوده ولي با توجه به تمرکز عمده نمونهها ،ميتوان گفت که درابتدای پنجره
نفتي قرار دارند.

شكل  :16نمودار  PIدر مقابل  Tmaxبرای ارزیابی بلوغ نمونهها در میدان نفتی منصوری ،اقتباس از [.]21

 2.6.4بازسازی تاریخچه حرارتی سازند پابده در میداننفتی منصوری
به منظور بررسي بلوغ حرارتي و زمان ورود سازند پابده به پنجره نفتزایي ،از روش غیرمستقیم مدلسازی تاریخچه حرارتي استفاده
شده است .خروجي این مدل ،تخمین تغییرات انعکاس ویترینایت ،دما و  Tmaxاست که به واسطه این پارامترها بلوغ و زمان تولید
هیدروکربور تعیین مي شوند .شیب خط تغییرات انعکاس ویترینایت با عمق ،متأثر از گرادیان ژئوترمال و نرخ رسوبگذاری بوده و با
15
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تعیین آنها ،ميتوان مقدار شیب را بهدست آورد .با توجه به این مسئله با تغییر مقدار فرسایش سطحي و گرادیان ژئوترمال تا جایيکه
مقادیر اندازهگیری شده پارامترهایي چون انعکاس ویترینایت ،دمای چاه با مقادیر پیشبیني شده بر هم منطبق شوند ،ميتوان مدل را
کالیبره نمود.

.2.6.4الف بهینهسازی مدل در چاهها
به منظور بهینهسازی مدل چاه شماره  3و تعیین میزان فرسایش در ناپیوستگيها از مقادیر انعکاس ویترینایت این چاه استفاده شد.
با انتخاب  500متر فرسایش برای سازند آغاجاری بهترین انطباق بین انعکاسویترینایت اندازهگیری شده و محاسبه شده برقرار
گردید (شکل .)17فرایند بهینهسازی چاه شماره  14و 20منصوری از مقایسه دماهای اندازهگیری شده در چاه با دماهای محاسبه شده
انجام شد (به ترتیب شکلهای  18و  .)19این دماها به خوبي با دمای مدل در اعماق مختلف انطباق داشته و مبین دقت قابل قبول
در مدلسازی است.

شكل  :17انطباق بین مقادیر  Roاندازهگیری شده و محاسبه شده با اعمال فرسایش  511متر برای سازند آغاجاری در چاه شماره 6

شكل :18انطباق بین دماهای اندازهگیری شده و محاسبه شده در چاه شماره 14
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شكل :19انطباق بین دماهای اندازهگیری شده و محاسبه شده در چاه شماره 21

.2.6.4ب بررسی بلوغ حرارتی ،عمق و زمان آغاز تشكیل هیدروکربور در سازند پابده
نرمافزار  ،PBMانعکاس ویترینایت  0/35را معادل اوایل پنجره نفتزایي ،مقدار  1/3را معادل حد باالیي و اواخر پنجره
نفتزایي 2/25 ،را معادل حد باالیي ایجاد گاز مرطوب و  4/8را معادل حد باالیي ایجاد گاز خشك در نظر گرفته است .براساس
نتایج مدلسازی در چاه شماره  ،3سازند پابده نیز با قرارگیری در اعماق  2358تا  2935متر نیز به بلوغ رسیده و در مرحله
ابتدای پنجره نفتزایي قرار دارد (شکل .)17استفاده از دادههای راکایول نیز همین مرحله از بلوغ را نشان داد .پنجره نفتي بر
روی تاریخچه تدفین چاه شماره  3منصوری بر اساس مدل کنتیکي Easy %Roدر شکل 20نشان داده شده است .بر این
اساس ،پنجره نفتزایي از  5میلیون سال قبل در عمق  3400متری در سازند پابده آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد.

شكل  :21نمایش پنجره نفتی بر روی تاریخچه تدفین در چاه شماره 6

در چاه شماره  14میدان منصوری نیز سازند پابده با قرارگیری در اعماق  2330تا  2895/5متر به بلوغ رسیده و در مرحله ابتدای
پنجره نفتزایي قرار دارد (شکل.)21
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شكل  :21ارزیابی بلوغ سازند پابده در چاه شماره  14بر اساس مدل Easy % Ro

در شکل شماره  ،22پنجره نفتي بر روی تاریخچه تدفین چاه شماره  14منصوری بر اساس مدل کنتیکي  Easy %Roنشان
ميدهد ،پنجره نفتزایي از  3میلیون سال قبل در عمق  3120متری در سازند پابده آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد.

شكل  :22نمایش پنجره نفتی بر روی تاریخچه تدفین در چاه شماره  14بر اساس مدل Easy % Ro

در چاه شماره  ،20سازند پابده با قرارگیری در اعماق  2901/5تا  2302/5متر نیز به بلوغ رسیده و در مرحله ابتدای پنجره
نفتزایي قرار دارد (شکل .)23

شكل  :23ارزیابی بلوغ سازند پابده در چاه شماره  21بر اساس مدل Easy % Ro

در شکل  ،24پنجره نفتي بر روی تاریخچه تدفین چاه شماره  20منصوری بر اساس مدل کنتیکي Easy %Roنشان داده شده
است .پنجره نفتزایي از  3میلیون سال قبل در عمق  3030متری در سازند پابده آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد.
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شكل :24نمایش پنجره نفتی بر روی تاریخچه تدفین در چاه شماره  21بر اساس مدل Easy % Ro

 .5نتیجهگیری
سازند پابده بر اساس تغییرات خصوصیات ژئوشیمي به سه بخش تقسیم شد؛ بخش زیرین سازند پابده با لیتولوژی آهکي ـ
مارني ،مقدار  TOCمناسب ( )0/5-1%تا خوب ( )1-2%را داشته و حاوی کروژن نوع  IIIميباشد .این بخش از سازند پابده
پتانسیل تولید گاز را نیز دارد .بخش میاني با لیتولوژی شیل قهوهای ـ مارني ،مقدار  TOCبسیارخوب ( )2-4%تا عالي ()<4%
را داشته و حاوی کروژن نوع  IIو مخلوط نوع  IIو  IIIميباشد .این بخش از سازند پابده پتانسیل تولید نفت را دارد .بخش
فوقاني سازند پابده مشابه با بخش زیرین بوده و با لیتولوژی آهکي ـ مارني ،مقدار  TOCمناسب ( )0/5-1%تا خوب ()1-2%
را داشته و حاوی کروژن نوع  IIIميباشد .این بخش از سازند پابده نیز پتانسیل تولید گاز را دارد .همچنین در این مطالعه
ارتباط خوبي بین مقدار  ،TOCنوع کروژن و نوع محصوالت تولیدی احتمالي مشاهده ميشود بطوریکه در بخش دارای مقادیر
 TOCباالتر ،مقدار کروژن نوع  IIنیز بیشتر بوده و پتانسیل تولید نفت افزایش یافتهاست .علت تغییرات خصوصیات ژئوشیمي
سازند پابده در نوسانات نسبي سطح آب بررسي شد .مطالعه حاضر سه سیستم تراکت نهشتي رده دو با نگرش T-R
 Sequenceدر سازند پابده نشان داد؛ سیستم تراکت پسرونده در زمان پالئوسن پسین تا ائوسنمیاني نهشته شده است .دومین
سیستم تراکت حدوداً در زمان ائوسن پسین ،بصورت سیستم تراکت پیشرونده شکل گرفته است .در نهایت در بخش فوقاني
این سازند سیستم تراکت پسرونده با سن الیگوسن پیشین تشخیص داده شد .بررسي نتایج راکایول و مدلسازی بلوغ حرارتي
نشان داد؛ سازند پابده در مرحله ابتدای پنجره نفتزایي قرار دارد و پنجره نفتزایي حدوداً از  5-3میلیون سال قبل در سازند
پابده آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد.

تشكر و قدردانی
نویسندگان مقاله بر خود الزم ميدانند که از شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب به منظور تأمین بودجه الزم برای این تحقیق،
دانشگاه شهید چمران اهواز و مرکز پژوهشي زمینشناسي و زمینشیمي نفت دانشگاه شهیدچمران جهت تأمین امکانات
آزمایشگاهي تشکر و قدرداني نمایند.
"هیئت تحریریه مجله از آقایان دکتر محمدرضا کمالي و دکتر محمد معماریاني که داوری مقاله را بر عهده داشته اند کمال
تشکر وسپاس را دارد"
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Geochemical Investigation and Effect of Sedimentary
Environment Changes on Pabdeh Formation
Hydrocarbon Potentiality in Mansuri Oilfield
Alizadeh, Bahram., Janatmakan, Neda., Ghalavand, Hormoz., Heidarifard, Mohammad
Hossein

Abstract
Pabdeh Formation is one of the most important probable source rocks in Mansuri oilfield being
under investigation. In this study, hydrocarbon potential of Pabdeh Formation is evaluated.
Also effect of sedimentary environment changes on geochemical and hydrocarbon potential
variation is studied. To achieve this, hydrocarbon potential of Pabdeh Formation with Rock
Eval pyrolysis was investigated. Besides that, gas chromatography and gas chromatographymass spectrometry data were utilized. Based on this study, in the Late Eocene age, relative sea
level had raised, while in the Oligocene age, falling in sea level was occurred. Variation in sea
level caused Pabdeh Formation to be heterogeneous in hydrocarbon potential. Pabdeh
Formation in Mansuri oilfield from geochemical aspects is divided into three divisions. Lower
and Upper zones in this formation, have fair (0.5-1% TOC) to good (1-2% TOC) hydrocarbon
potential and contain kerogen type III. These zones have gas production potential. Middle zone,
has very good (2-4% TOC) to excellent (>4% TOC) potential and contains kerogen type II and
mixed type II and III. Middle zone has oil production potential. Rock Eval data as well as
thermal history modeling demonstrate that; Pabdeh Formation is in early oil window, started
yielding petroleum since 5-6 million years ago.
Keywords: Hydrocarbon potential, Pabdeh Formation, Sedimentary environment, Thermal
History Modeling, Mansuri Oilfield.
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چكیده
سازند آسماری در میدان نفتي مارون ،از سنگ آهك فسیلدار ،سنگ آهك دولومیتي ،سنگ آهك رسي ،ماسهسنگ و شیل
تشکیل شده است و اصلي ترین سنگ مخزن در چندین میدان نفتي زاگرس ایران است .سن این سازند در میدان مارون اُلیگوـ
میوسن (روپلین -بوردیگالین) است .در این مطالعه تطابق زیر سطحي بین  4چاه این میدان بر اساس اصول چینهنگاری اقلیمي
و با استفاده از نرمافزار سیکلوالگ انجام شده است 9 .سطح مرزی مثبت ) (PBSو  10سطح مرزی منفي ) (NBSدر این
مطالعه شناسایي شده است .برخي از سطوح مرزی مثبت و برخي از سطوح مرزی منفي به ترتیب بر مرزهای سکانسي و سطوح
حداکثر پیشروی سطح آب دریا منطبق هستند .بعالوه برخي از سطوح مرزی مثبت مرزهای زماني اصلي (مرز آشکوبها) را
مشخص ميکنند .تطابقي بین زونهای ده گانة مخزني سازند آسماری میدان مارون با سطوح مرزی شناسایي شده انجام شده
است .برخي از زونهای مخزني (بویژه زونهای مخزني آسماری پائیني و میاني) تطابق خوبي نشان ميدهند اما برخي دیگر
انطباقي با سطوح مرزی نشان نميدهند .به نظر ميرسد با تلفیق این داده ها با سایر عوامل نظیر سنگشناسي ،تخلخل و تراوایي
بازنگری دقیق در زونبندی مخزني سازند آسماری میدان مارون الزم باشد.
واژه های کلیدی :سازند آسماری ،مارون ،سیکلوالگ ،چینه نگاری سکانسي
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 .1مقدمه
سازند آسماری (الیگو -میوسن) ،مهمترین سنگ مخزن میادین نفتي جنوب غرب ایران است .این سازند از سنگ آهك فسیل
دار ،سنگ آهك دولومیتي ،سنگ آهك رسي ،ماسهسنگ و شیل تشکیل شده است [ ،]5که بطور هم شیب روی رسوبات سازند
پابده و در زیر رسوبات تبخیری سازند گچساران قرار دارد.
برش نمونه سازند آسماری درتنگ گِل تُرش کوه آسماری به ضخامت  314متر از سنگهای آهکي مقاوم کرم تا قهوهای رنگ
با درزهای فراوان و بین الیههای شیلي تشکیل شده است [ .]1این سازند در ناحیه فرو افتادگي دزفول دارای بیشترین ضخامت
است و از شمال غرب تا خاک عراق تداوم دارد و از جنوب شاید تا عمان هم دیده شود.
مطالعه سطوح سکانسي در چاههای نفتي به دلیل فقدان مغزه در اکثر چاهها ،عدم کیفیت مقاطع نازک تهیه شده از خردههای
حفاری ،زیاد بودن فواصل نمونهبرداری در چاههای فاقد مغزه مشکل است و نميتوان اطالعات مفیدی به دست آورد .بنابراین
بهترین ابزار استفاده از نمودارهای الکتریکي به ویژه نمودار گاماست که تقریباً در همه چاهها موجود است و از اینرو
زمینشناسان نفتي از آن جهت تفکیك زونهای مخزني و انطباق بین چاههای مختلف یك میدان و نیز در آنالیز چینهنگاری
سکانسي جهت شناسایي سطوح سکانسي استفاده ميکنند [.]3 ،2
یك نمودار الکتریکي (برای مثال نمودار گاما) را ميتوان بصورت یك موج مرکب فرض کرد که از تعداد زیادی موجك تشکیل
شده است .این موجكها در حقیقت همان آثار چرخههای میالنکویچ هستند که بهمراه یکسری امواج مزاحم )(Noise
نمودارهای الکتریکي را مي سازند .برای مطالعة سیکلواستراتیگرافي باید بتوان این موج مرکب را به اجزای تشکیل دهندة آن
تجزیه نمود که برای این منظور از نرمافزار سیکلوالگ استفاده ميشود [.]3
در این تحقیق ،سکانسهای رسوبي سازند آسماری در میدان نفتي مارون [ ،]3با استفاده از نرمافزار سیکلوالگ مورد بررسي
قرار ميگیرد و سپس با استفاده از نتایج آن مخزن آسماری میدان مارون زونبندی ميگردد.

 .2موقعیت جغرافیایی منطقة مورد مطالعه
فروافتادگي دزفول جزئي از حوضه رسوبي زاگرس است که در جنوبشرقي دزفول و شمالشرقي اهواز واقع شده است [.]4
میدان نفتي مارون در فروافتادگي دزفول ،در حوضة دزفول شمالي و با طول و عرض  35×10کیلومتر و بستگي ساختمان
) 2000 (Closureمتر در جنوب خوزستان در فاصلة حدود  50کیلومتری جنوب شرقي شهر اهواز واقع است (شکل 1-الف).
این میدان دارای  3مخزن آسماری ،بنگستان و خامي است .سازند آسماری با سن اُلیگو  -میوسن در این میدان بطور متوسط
 300متر ضخامت دارد .در تحقیق حاضر ،چاههای شمارة  38 ،292 ،281و  312در میدان مارون انتخاب شدند (شکل 1-ب).

 .3مواد و روش مطالعه
نمودار گاما در چاههای مورد مطالعه بعنوان دادة ورودی نرمافزار سیکلوالگ استفاده شده است .در نرمافزار سیکلوالگ روش
 (Predicate Error Filter Analysis) PEFAو (Integrate Predicate Error Filter Analysis) INPEFA
برای بررسي چرخههای میالنکویچ وجود دارد .در روش  PEFAآنالیز موجك در یك بازه با طول مشخص (برای مثال 10
متر) که توسط کاربر مشخص ميشود ،انجام ميگیرد .سپس براساس نتایج بدست آمده روند نمودار را در مرحلة بعد پیشبیني
ميکند و با نمودار واقعي مقایسه ميکند و در آخر نتیجه را بصورت یك نمودار جدید نشان ميدهد .در این نمودار ،میزان خطا
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بین مقدار پیشبیني شده و مقدار واقعي نشان داده ميشود .این خطا ميتواند نشان دهندة تغییر یا توقف روند رسوبگذاری
باشد .عدم اختالف بین میزان پیشبیني شده و نمودار اولیه یك رسوبگذاری عادی و بدون تغییر را نشان ميدهد [.]3
نمودارهای حاصله در روش  INPEFAو  PEFAمشابه یکدیگرند با این تفاوت که در این روش میزان خطای پیشبیني شده
در هر مرحله با هم ترکیب شده و روند آنها نشان داده ميشود .میزان انحراف نمودار  INPEFAنشاندهندة میزان تغییرات
فضای رسوبگذاری ) (Accommodation spaceاست .انحراف به سمت چپ این نمودار افزایش فضای رسوبگذاری
و انحراف به سمت راست آن کاهش فضای رسوبگذاری را نشان ميدهد.
به منظور ایجاد منحني  ،INPEFAکه ازجدیدترین دستاوردهای چینهشناسي در راستای تطابق است ،مقادیر دادههای
پتروفیزیکي نمودار گاما به نرمافزار وارد شد .با در نظر گرفتن روند منحني INPEFAدر چاههای مورد مطالعه و تغییر محدودة
این منحني  ،روندهای مثبت و منفي مشابه به عنـوان مــــرزهای همــــزمـــان تـحــت نامهــای (negative break) nb
و  (positive break) pbدر چارت ترکیبي ) (Composite well chartهر چاه مشخص شدهاند .بعنوان مثال چارت
تطابقي چاه  281در شکل 2-آورده شده است.
برای انطباق خطوط زماني در چاههای مختلف برای هر pbو nbیك شماره یا یك کد اختصاص داده ميشود و در پایان با
توجه به مرزهای شناسایي شده و اطالعات حاصل از چینهنگاری زیستي [ ،]3یك انطباق برقرار ميگردد.
 10مرز  nbو  9مرز  pbدر سازند آسماری نامگذاری شدهاند که اطالعات رقومي آن در جدول 1-ارائه شده است .مرزها و
واحدهای چینهای همزمان در کلیه چاهها به هم وصل شدند و یك چارت انطباقي ) (Correlation panelدر سازند آسماری
میدان نفتي مارون ایجاد گردید (شکل.)3-
در این مطالعه سکانسهای شناسایي شده در سازند آسماری میدان مارون [ ،]3بعنوان مبنای کار قرار گرفته و سپس بر اساس
روند تغییرات نمودار  INPEFAمرزهای زماني مثبت و منفي شناسایي شده است .برخي از این مرزها بر سطوح سکانسي و
سطوح حداکثر گسترش آب دریا در خشکي منطبق هستند .بر این اساس سکانسهای رسوبي سازند آسماری بر مبنای دادههای
زیرسطحي تفکیك شدند .مرزهای زماني مثبت و منفي نامگذاری شدند و با مرزهای زماني سکانسهای سازند آسماری در
میدان مارون ،سایر مناطق فروافتادگي دزفول ،حوضة اروپا و صفحة عربي مقایسه شدهاند.

 .4چینهنگاری سكانسی و تطابق زمانی
بر اساس مطالعة ونبوخم و همکاران [ ]8در فروافتادگي دزفول و زون ایذه  3سکانس در رسوبات اُلیگوسن و  3سکانس در
رسوبات میوسن شناسایي شده است .این سکانسها دارای سن مطلق هستند (جدول  .)2در سازند آسماری میدان مارون نیز 3
سکانس رسوبي به سن اُلیگوسن و  3سکانس به سن میوسن شناسایي شده است [.]3
در مطالعة ونبوخم و همکاران [ ،]8مرزهای سکانسي دارای سن مطلق هستند .در مطالعة آورجاني و همکاران [ ]3مرزهای
سکانسي شناسایي شده با مطالعة ونبوخم و همکاران [ ]8مطابقت داده شد .در این مطالعه نیز مرزهای سکانسي و سطوح
حداکثر گسترش آب دریا از طریق نمودار  INPEFAو استفاده از چینهنگاری زیستي و سکانسي [ ]3بدست آمده است.
بنابراین از طریق تطابق سن نسبتاً درستي برای خطوط زماني  pbو  nbبه دست آمده در نمودار  INPEFAارائه شده است.
خطوط زماني مهم به دست آمده در این تطابق به ترتیب عبارتند از ،pb5000 ،nb7000 ،pb6000 ،nb8000 ،pb9000
 pb2000 ،nb2000 ،pb3000 ،nb4000 ،pb4000 ،nb5000و  nb1000که هر  pbمؤید یك مرز سکانس
) (Sequence Boundaryو هر  nbمؤید یك سطح حداکثر گسترش آب دریا) (Maximum flooding surfaceدر
خشکي است .مرزهای  pbو  nbشناسایي شده در این مطالعه با سکانسهای رسوبي شناسایي شده در مطالعة آورجاني و
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همکاران [ ]3تطابق خوبي نشان ميدهند .بعنوان مثال در شکل 4-انطباق این مرزها با سکانسهای رسوبي چاه  281میدان نفتي
مارون آورده شده است .در ادامه سکانسهای رسوبي سازند آسماری در میدان مارون بر اساس خطوط زماني شناسایي شده در
نمودار  INPEFAمعرفي شده و با مرزهای زماني دارای سن مطلق [ ]9 ،8مقایسه خواهند شد .همچنین در شکل 5-مرزهای
سکانسي شناسایي شده در این مطالعه با سایر نواحي فروافتادگي دزفول ،حوضة اروپا [ ]10و صفحة عربي []13 ،12 ،11
مقایسه شده است .تغییرات روند رخسارهها و تغییرات سنگشناسي سکانسهای رسوبي سازند آسماری میدان مارون در
آورجاني و همکاران [ ]3آورده شده است.

 1.4سكانس رسوبی اول
مرز زیرین این سکانس منطبق بر خط زماني  pb9000است .این مرز سکانسي معادل مرز زیرین سکانس شمارة  1ونبوخم
و همکاران [ ]8بوده و براین اساس از نظر زماني معادل  33/9میلیون سال پیش است .در مطالعة اهرنبرگ و همکاران [ ]9برای
این سطح معادل وجود ندارد .در مقایسه با سکانسهای صفحة عربي [ ]13 ،12 ،11این مرز معادل  pg30SBاست .سطح
حداکثر پیشروی آب دریا در این سکانس با مرز زماني  nb8000شناسایي شده است .سطح حداکثر گسترش آب دریا در این
سکانس معادل  mfs Iونبوخم و همکاران [ ]8است و از نظر زماني معادل  32/5میلیون سال پیش است .این سطح همچنین
معادل  pgs30mfsصفحة عربي است .مرز باالیي این سکانس با خط زماني  pb6000شناسایي شده ،منطبق بر مرز باالیي
سکانس شمارة  1ونبوخم و همکاران [ ]8بوده و معادل زماني  28/9میلیون سال پیش است .شواهد چینهنگاری زیستي [ ]3در
نزدیکي این مرز نمایانگر پایان حضور سنگوارة  Nummulitesو مؤید سن روپلین است .همچنین این سطح معادل مرز
سکانسي  Ru30/Ch-10اهرنبرگ و همکاران [ ]9است .در صفحة عربي معادلي برای این سطح معرفي نشده است .این
سکانس به سن روپلین است و مرز باالیي آن تفکیك کنندة روپلین از شاتین است.
جدول  :1مشخصات  pbو  nbمخزن آسماری درمیدان نفتی مارون.
pb5000

nb5000

pb4000

nb4000

nb3000

pb3000

nb2000

pb2000

nb1000

pb1000

Name

3490.5

3443

3365.5

3349.5

3321

3295.5

3293.5

3274

3268

3252.7

Well#068

3872

3833

3792

3766

3752.5

3725

3722

3707

3696

3668.5

Well#281

3471.5

3432

3397

3382

3362.2

3338

3336

3318

3303

3272.5

Well#292

3414.5

3380

3315.7

3269.6

3269.6

3251.5

3247

3228

3222

3181.7

Well#312

ادامة جدول1-
pb9000

nb10000

pb8000

nb9000

pb7000

nb8000

pb6000

nb7000

nb6000

Name

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

3542

3524.8

Well#068

4093

4078.5

4068

4037

4023.2

4008

3993

3951.5 3968.25

Well#281

3692

3674.5

3601

3591.5

3582

3550

3517.3

Well#292

3659

3644.5

3564

3554

3534.5

3504.6

Well#312

3621.8 3633.4
3633

3582.3 3606.4
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شكل :1-الف) موقعیت میدان نفتی مارون در فروافتادگی دزفول []7؛
ب) موقعیت چاههای مورد مطالعه بر روی  UGCمیدان نفتی مارون.
جدول  :2شماره و سن سكانسهای سازند آسماری فروافتادگی دزفول و زون ایذه [.]8

Age
Miocene

Oligocene

Early Burdigalian
Late Aquitanian
Early Aquitanian
Late Chattian
Early Chattian
Rupelian
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6
5
4
3
2
1
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شكل  :2پیکهای  nbو  pbدر چاه  68میدان نفتی مارون با استفاده از منحنی .INPEFA
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شكل  :3چارت تطابقی تحت االرضی سطوح  pbو  nbقابل انطباق سازند آسماری در میدان نفتی مارون.
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شكل :4تطابق سكانسهای رسوبی سازند آسماری چاه  281میدان مارون [ ]3و سطوح مرزی شناسایی شده در این مطالعه.
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 2.4سكانس رسوبی دوم
این سکانس به سن شاتین پیشین است .مرز زیرین این سکانس با  pb6000شناسایي شده که در باال توضیح داده شد .حداکثر
پیشروی سطح آب دریا در این سکانس با مرز زماني  nb7000شناسایي شده است .این سطح معادل  pg40mfsصفحة عربي
است و با  mfs IIمطالعة ونبوخم و همکاران [ ]8قابل مقایسه است که بر این اساس از نظر سن مطلق معادل  27/4میلیون
سال پیش است .مرز باالیي این سکانس با خط زماني  pb5000مشخص شده است و معادل  CH30اهرنبرگ و همکاران []9
و منطبق بر  SB IIIونبوخم و همکاران [ ]8است و دارای سن مطلق  25/8میلیون سال پیش است.

 3.4سكانس رسوبی سوم
مرز زیرین این سکانس در واقع مرز باالیي سکانس دوم و با  pb5000شناسایي شده است .حداکثر گسترش سطح آب دریا
در سکانس سوم با مرز زماني  nb5000شناسایي شده که معادل  pg50mfsصفحة عربي و  mfs IIIمطالعة ون بوخم و
همکاران [ ]8است که براین اساس معادل زماني  25/1میلیون سال پیش است .مرز زماني  pb4000نشان دهندة مرز باالیي
سکانس رسوبي سوم است .با استفاده از شواهد فسیلشناسي در این مرز [ ]3و براساس مطالعة الرسن و همکاران [ ،]14پایان
حضور سنگوارة  Archaiasدر نزدیك این مرز واقع گردیده و بیانگر مرز آکيتانین  -شاتین است .در صفحة عربي مرز
سکانسي  Ng10SBمعادل این مرز و در مطالعة اهرنبرگ و همکاران [ ]8مرز سکانسي  Aq10بر این مرز منطبق است .مرز
سکانسي  SB IVمطالعة ونبوخم و همکاران [ ]8با معادل زماني  24/2میلیون سال پیش نیز بر این سطح منطبق است .سن
این سکانس شاتین پسین و مرز باالیي آن منطبق بر مرز اُلیگوسن -میوسن (آکيتانین -شاتین) است.

 4.4سكانس رسوبی چهارم
حداکثر گسترش سطح آب دریا در سکانس چهارم با مرز زماني  nb4000شناسایي شده است که منطبق بر  mfs IVونبوخم
و همکاران [ ]8با معادل زماني  22/4میلیون سال پیش است .مرز باالیي این سکانس با  pb3000شناسایي شده است .مرز
سکانسي  Aq20/Bu-10اهرنبرگ و همکاران [ ]9و  SB Vونبوخم و همکاران [ ]8با معادل زماني  21/8میلیون سال پیش
قابل مقایسه با  pb3000است .سن سکانس رسوبي چهارم آکيتانین پیشین است.

 5.4سكانس رسوبی پنجم
مرز زماني  pb3000با معادل زماني  21/8میلیون سال پیش مرز زیرین سکانس پنجم است .حداکثر گسترش سطح آب دریا
در این سکانس با  nb2000شناسایي شده ،که معادل  mfs Vونبوخم و همکاران [ ]8با معادل زماني  20/9میلیون سال پیش
است .مرز زماني  pb2000معادل  Bu-20اهرنبرگ و همکاران [ ]9و  SB VIونبوخم و همکاران [ ]8با معادل زماني 20/5
میلیون سال پیش است و مرز باالیي سکانس رسوبي پنجم است .شواهد چینهنگاری زیستي [ ]3سن بوردیگالین را باالتر از مرز
تأئید ميکند .سن سکانس رسوبي پنجم آکيتانین پسین است و مرز باالیي آن بر مرز بوردیگالین -آکيتانین منطبق است.

 6.4سكانس رسوبی ششم
خط زماني  pb2000و مرز سازند آسماری با سازند گچساران به ترتیب از پائین و باال سکانس رسوبي سوم را محدود کردهاند.
بین این دو مرز خط زماني  nb1000بیانگر حداکثر پیشروی سطح آب دریا در سکانس رسوبي ششم است Nb1000 .معادل
 Ng10mfsصفحة عربي و  mfs VIمطالعة ونبوخم و همکاران [ ]8است که سن مطلق  19/3میلیون سال پیش را نشان
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ميدهد .مرز باالیي این سکانس منطبق بر  Ng20SBصفحة عربي و  SB VIIونبوخم و همکاران [ ]8با معادل زماني
18/5میلیون سال پیش است.
مطالعات چینهنگاری زیستي انجام شده بر روی سازند آسماری میدان مارون [ ]3منجر به شناسایي  4زون زیستي شده که
آشکوبهای بوردیگالین ،آکيتانین و شاتین را بخوبي تفکیك مي کنند .اما مرز بین آشکوب شاتین و روپلین بر اساس این
مطالعات مشخص نشده است .در ادامه مطالعات چینهنگاری سکانسي [ ]3و همچنین این مطالعه که براساس ایجاد و تفسیر
نمودار  INPEFAانجام شده است ،به خوبي مرز بین شاتین و روپلین مشخص شده است .به طوریکه سکانس رسوبي اول
به وضوح و با مقایسه با مطالعات نواحي دیگر و جدول زماني زمینشناسي مبین سن روپلین و سکانس رسوبي دوم به سن
شاتین پیشین است.

شكل  :5مقایسة سطوح سكانسی و حداکثر پیشروی سطح آب دریای شناسایی شده در این منطقه با صفحة عربی،
سایر مطالعات فروافتادگی دزفول و حوضة اروپا.

 .5تطابق مخزنی
تطابق مخزني بر اساس خطوط زماني به این معناست که زونهای مخزني ،خطوط زماني را قطع نميکنند ،چرا که در یك مخزن
واحدهای تراوا و غیرتراوا (بخصوص میان الیههای شیلي ممتد) باید از خطوط زماني پیروی کنند [ ]18 ،17 ،13با استفاده از
تطابق خطوط زماني به دست آمده از چارت انطباقي ميتوان زونهای مخزني را در امتداد میدان انطباق داد و تغییرات جانبي
این زون ها را از نظر ضخامت و خواص مخزني دنبال نمود .با استفاده از این مطالعه مرز این زونها با دقت بیشتری قابل
تشخیص است .مخزن آسماری میدان نفتي مارون بر پایه ویژگيهای پتروفیزیکي و تغییر در ترکیب سنگشناسي به  10زون
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تقسیم شده است .با ایجاد انطباق بین زونهای مخزني در هر چاه و خطوط زماني در هر زون ،وضعیت قرارگیری مرزهای
زماني نسبت به زونهای مخزني با توجه به شکل 7-مورد بررسي قرار گرفت و مشاهده شد که این زونها به جز در موارد
معدود از انطباق خوبي برخوردار هستند و زونهای مخزني خطوط زماني را قطع نميکنند .در برخي موارد نیز به نظر ميرسد
زون بندی مخزن آسماری در میدان مارون نیاز به بازنگری دارد .براساس خطوط زماني (مرزهای  )pb ،nbو چینهنگاری
سکانسي ،زونبندی مخزني سازند آسماری در میدان نفتي مارون به شرح زیر است.
زون مخزني شمارة  1تقریباً در هر  4چاه مورد مطالعه ضخامت یکنواختي دارد .در  2چاه  292و  312زون مخزني  1دربردارندة
مرزهای  pb1000و  nb1000است .رأس این زون منطبق با رأس سازند آسماری (قاعدة سازند گچساران و  )SB VIIبوده
و قاعدة آن در این  2چاه با مرز  )mfs VI( nb1000بسته ميشود .در چاه  281زون شمارة  1تا کمي پائینتر ازnb1000
گسترش یافته است و در چاه  38این زون با مرز  pb1000خاتمه ميیابد .زون مخزني شمارة  1در محدودة زماني بوردیگالین
و سکانس شمارة  3سازند آسماری قرار دارد.
ضخامت زون مخزني شمارة  11از سمت شمالغرب به طرف جنوب شرق افزایش ميیابد .در محدودة این زون خطوط زماني
 pb3000 ،nb2000 ،pb2000 ،nb1000 ،pb1000و  nb3000قرار دارند .در چاه  281هیچکدام از خطوط زماني به
دقت در رأس یا قاعدة این زون قرار ندارند .در چاه  292خطوط  nb1000و ( pb2000مرز آکيتانین -بوردیگالین) به ترتیب
رأس و قاعدة این زون را محدود ميکنند .در چاه  38نیز  pb1000و  pb2000به ترتیب رأس و قاعدة زون  11را محدود
کردهاند و در چاه  312مرز زماني  nb1000دقیقاً در رأس این زون قرار دارد ولي قاعدة آن کمي از خط زماني nb3000
پائینتر رفته است .در چاه  292و  38این زون تماماً در محدودة زماني بوردیگالین (سکانس رسوبي ششم) قرار دارد .در  2چاه
دیگر قسمت بیشتر این زون در محدودة زماني آکيتانین (سکانس رسوبي پنجم) واقع شده است .به نظر ميرسد با توجه به
تغییرات ضخامت این زون و قرارگیری در محدودة زماني متفاوت ،با در نظر گرفتن سایر فاکتورهای زونبندی مخزني ،این
زون مورد بازنگری قرار گیرد.
تفاوت در ضخامت زون مخزني  20نیز منجر شده که این زون در چاههای مختلف توسط مرزهای زماني متفاوتي در قاعده و
رأس محدود شود .آنچه مسلم است اینکه این زون تماماً در محدودة زماني آکيتانین (س کانس رسوبي پنجم و چهارم) قرار
گرفته است .در  2چاه  38و  292رأس و قاعدة این زون به ترتیب توسط خطوط زماني  pb2000و ( nb4000مرز شاتین-
آکيتانین) محدود ميشود .در  2چاه دیگر در رأس و قاعدة آن خط زماني شناسایي نشده است .در این محدوده الزم است
تغییراتي در ضخامت زون  20ایجاد شود و رأس و قاعدة آن بر مرزهای شناسایي شده منطبق گردد .البته الزم است سایر موارد
مؤثر در زونبندی نظیر لیتولوژی و تغییرات تخلخل و تراوایي نیز مدّ نظر قرار گیرد.
مرز زماني  pb4000بطور دقیق یا با فاصلة کمي قاعدة زون  28و رأس زون  30را مشخص ميکند .در  2چاه  38و  292مرز
زماني  nb4000منطبق بر رأس زون  28است .در  2چاه دیگر رأس این زون با فاصلة نسبتاً زیادی از این مرز زماني قرار دارد.
زون  28نیز در محدودة زماني آکيتانین (سکانس رسوبي چهارم) قرار دارد.
مرز زماني  pb4000بطور دقیق یا با فاصلة کمي در رأس زون  30قرار دارد .قاعدة این زون در چاههای  38و  312منطبق بر
مرز  nb5000و در چاههای  281و  292کمي پائینتر از این مرز قرار دارد .پیشنهاد ميشود در مورد قاعدة این زون تجدید
نظر صورت گیرد تا بر این مرز زماني منطبق گردد .این زون تماماً در محدودة زماني شاتین پسین و سکانس رسوبي سوم قرار
دارد.
قاعدة زون  33در چاههای  38 ،281و  312کامالً منطبق بر مرز زماني ( pb5000قاعدة سکانس رسوبي سوم و مرز زماني
روپلین -شاتین) قرار دارد .در چاه  292کمي پائینتر از این مرز قرار گرفته و نیاز به تجدید نظر دارد .رأس این زون در چاههای
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 38و  312منطبق بر مرز زماني  nb5000است ،در صورتیکه در  2چاه دیگر با فاصلهای پائینتر از این مرز قرار دارد که باید
مورد بازنگری قرار گیرد  .بیشتر ضخامت این زون در محدودة زماني شاتین پسین و دسته رخسارههای تراز پائین و پیشروندة
سکانس رسوبي سوم قرار دارد.
در محدودة زماني شاتین پیشین ،در چاه  38تنها زون مخزني  40در این محدودة زماني قرار دارد .در این چاه سازند آسماری
از  5سکانس رسوبي تشکیل شده است و سکانس رسوبي اول در سازند آسماری وجود ندارد .به نظر ميرسد در هنگام
رسوبگذاری سکانس رسوبي اول این چاه در محدودة عمیق تری از حوضه قرار داشته و در آن زمان در این محدوده سازند
پابده در حال نهشته شدن بوده است.
مرز زماني  pb5000به جز در چاه  292کامالً منطبق بر زون مخزني شمارة  40است .قاعدة این زون نیز کامالً منطبق بر مرز
زماني ( pb6000قاعدة سکانس رسوبي دوم) است .خطوط زماني  nb6000و  nb7000نیز در محدودة این زون قرار دارند.
زونهای مخزني  50 ،40,80و  50,30در محدودة زماني روپلین قرار دارند .زون مخزني  40,80در تمامي چاهها در قاعده و
رأس به ترتیب توسط خطوط زماني  nb8000و  pb6000محدود ميشود و در محدودة دسته رخسارههای تراز باالی سکانس
رسوبي اول قرار دارد .ضخامت این زون در تمامي چاهها تقریباً برابر است .زون  50نیز با ضخامت تقریباً برابر در رأس توسط
 (mfs I) nb8000و در قاعده توسط  (SB I) pb9000محدود ميشود و در محدودة دسته رخسارههای تراز پائین و
پیشروندة سکانس رسوبي اول قرار دارد.
زون مخزني  50,30در رأس توسط خط زماني ( pb9000قاعدة سکانس رسوبي اول ،مرز سازند آسماری و پابده) محدود
شده و قاعدة آن اتمام حفاری و عمق نهایي چاههای مورد مطالعه است .این زون بطور مشخص در سازند پابده قرار دارد.
به نظر ميرسد در اکثر موارد بویژه در قسمتهای میاني و قاعدة مخزن آسماری میدان مارون زونبندی موجود با مرزهای
زماني شناسایي شده مطابقت کامل دارند که این موضوع نشان دهندة این است که کیفیت مخزني سازند آسماری در این
قسمتها بیشتر تحت تأثیر محیط رسوبي بوده است .تغییرات جزئي موجود ميتواند نتیجة عوامل دیگر نظیر تغییرات تخلخل
(ثانویه) و تراوایي باشد که نیاز به بررسي بیشتری در این مورد وجود دارد .همچنین پیشنهاد ميشود در مطالعة جامعتری تعداد
بیشتری چاه از تمام قسمتهای میدان مارون مورد بررسي قرار گرفته و زونبندی جدیدی بر اساس مطالعات چینهنگاری
سکانسي انجام شود.

 .6نتیجهگیری
در این مطالعه به کمك نرمافزار سیکلوالگ و با استفاده از دادههای نمودار گاما سازند آسماری در  4چاه از میدان نفتي مارون،
نمودار تغییرات طیفي ) )INPEFAساخته شد .این نمودار در  2فرم بلند مدت ) (long-term inpefa curveو کوتاه مدت
) (short-term inpefa curveمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در این بررسي  9سطح مرزی مثبت ) (PBSو  10سطح
مرزی منفي ) (NBSشناسایي شد 5 .سطح مرزی مثبت بر مرزهای سکانسي و  3سطح مرزی منفي شناسایي شده بر سطوح
حداکثر گسترش آب دریا ) (mfsمنطبق هستد .تطابق بسیار خوبي بین سکانسهای رسوبي شناسایي شده توسط آورجاني و
همکاران [ ]3و سطوح مرزی مثبت شناسایي شده در این مطالعه وجود دارد .همچنین برخي از سطوح مرزی مثبت مرزهای
زماني اصلي را مشخص ميکنند به طوریکه  Pb6000بر مرز زماني روپلین -شاتین pb4000 ،بر مرز زماني شاتین -آکيتانین
و  pb2000بر مرز آکيتانین -بوردیگالین منطبق است .عالوه بر این تطابق بین زونهای دهگانة سازند آسماری میدان مارون
با سطوح مرزی شناسایي شده نشان ميدهد که برخي از زونهای مخزني (بویژه زونهای مخزني آسماری پائیني و میاني) تطابق
خوبي نشان ميدهند .اما برخي دیگر از این زونها با سطوح مرزی انطباقي ندارند .به نظر ميرسد با در نظر گرفتن سایر عوامل
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، در نهایت. بازنگری جزئي در زونبندی مخزني سازند آسماری میدان مارون الزم باشد، تخلخل و تراوایي،نظیر سنگشناسي
نتیجة این تحقیق نشان ميدهد استفاده از نرمافزار سیکلوالگ در تفسیر دادههای زیر سطحي (نمودارهای پتروفیزیکي) ابزاری
 این روش بویژه در مواردی که مغزههای.مناسب در شناسایي سکانسهای رسوبي و همچنین برقراری تطابق مخزني است
 همچنین با مطالعة چاههای دارای. اهمیت زیادی دارد،حفاری موجود نیست و نمودارهای الکتریکي تنها دادههای موجود هستند
. ميتوان نتایج را به سایر چاههای فاقد مغزه تعمیم داد،مغزة کامل
"هیئت تحریریه مجله از آقایان دکتر سید علي معلمي و دکتر محمدرضا کمالي که داوری مقاله را بر عهده داشته اند کمال
"تشکر وسپاس را دارد
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Cyclostratigraphy and Reservoir Correlation of the OilgoMiocene Sediments (Asmari Formation) in the Marun
Oilfield, Zagros Basin
Shahram Avarjani, Asadollah Mahboubi, Reza Moussavi-Harami, Hassan Amiri-Bakhtiar

Abstract
The Asmari Formation in the Marun oilfield is composed of fossiliferous limestone, dolomitic
limestone, argillaceous limestone, sandstone and shale. It is the major reservoir rock of Iran in
several oil fields of the Zagros Basin. The age of Asmari Formation in this oilfield is OligoMiocene (Rupelian–Burdigalian). In this study, subsurface correlation between the four wells
in the Marun oilfield, based on climate stratigraphy is done by using Cyclolog Software. Nine
Positive and ten negative bounding surfaces have been identified. Some positive and negative
bounding surfaces coincide with sequence boundaries and maximum flooding surface,
respectively. In addition, some of the positive bounding surfaces identified the main time
boundary (stage boundaries). Reservoir correlation between the ten compartments reservoir
zones of the Asmari Formation in the Marun oilfield is done with these boundary surfaces.
Some reservoir zones (especially the lower and middle Asmari reservoir zones) show perfect
matching but others do not show the boundary of adaptive zones. It seems combining these
data with other factors such as lithology, porosity and permeability, detail revision of reservoir
zoning of Asmari Formation in Marun Oilfield is required.
Keywords: Asmari Formation, Marun, Cyclolog, sequence stratigraphy
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چكیده
در این تحقیق زیست چینهنگاری ،ریزرخسارهها و محیط دیرینه سازند آسماری در نواحي فارس (تنگ ابوالحیات ،تاقدیس
نااورا ،جنوب غرب فیروز آباد ،تاقدیس خورموج) ،زاگرس مرتفع (تاقدیس شوروم) ،زون ایذه (تاقدیس مختار) ،فروافتادگي
دزفول (تنگ انبار سفید ،تاقدیس دیل ،تاقدیس خویز ،میدان نفتي آغاجاری (چاه  ))30و ناحیه لرستان (معموالن ،سپیددشت،
دهلران و کبیرکوه -دره شهر) مورد بررسي مجدد و بعضاً بازنگری کامل قرار گرفته تا شمای جامعتری از سن و محیط
رسوبگذاری این سازند به دست آید.
زونهای زیستي Globigerina spp.-Turborotalia cerroazulensis-Hantkenina, Nummulites vascus-Nummulites

( fichteliروپلین) در ناحیه فارس گسترش دارد .ریزرخسارههای سازند آسماری در این زمان عمدتاً شامل بیوکالست
پالنکتونیك ،نومولیتیده ،لپیدوسیکلینیده ،وکستون -پکستون بوده و حاکي از رسوبگذاری در رمپ خارجي و میاني ميباشد.
زون زیستي ( Archaias asmaricus-Archaias hensoni-Miogypsinoides complanatusشاتین) در نواحي فارس ،زاگرس
مرتفع ،ایذه و فروافتادگي دزفول دیده مي شود .ریزرخسارههای سازند آسماری در این زمان به طور عمده شامل بیوکالست
پرفوریت -ایم پرفوریت فرامینیفرا وکستون -پکستون و مادستون بوده و حاکي از رسوبگذاری در رمپ داخلي است.
زون زیستي (Miogypsina-Elphidium sp. 14-Peneroplis farsensisآکي تانین) در نواحي زاگرس مرتفع ،ایذه ،فروافتادگي
دزفول و بخشي از فارس و لرستان گسترش دارد .ریزرخسارههای سازند آسماری در این زمان به طور عمده شامل بیوکالست
پرفوریت -ایم پرفوریت فرامینیفرا وکستون -پکستون -گرینستون و مادستون بوده و حاکي از رسوبگذاری در رمپ داخلي
ميباشد.
زون زیستي ( Borelis melo curdica-Borelis melo meloبوردیگالین) در همه نواحي حضور داشته ولي در ناحیه فارس به
ندرت دیده ميشود .ریزرخسارهها و محیط رسوبي سازند آسماری همانند زمان آکيتانین ميباشد .در برشهای تنگ انبار سفید
در فروافتادگي دزفول و سپیددشت در لرستان با توجه به حضور زون زیستي  Globigerina spp.و ریز رخساره پالنکتونیك
فرامینیفرا وکستون -پکستون گسترش رمپ خارجي را نیز در زمان بوردیگالین در نواحي مذکور نشان ميدهد.
واژههای کلیدی :سازند آسماری ،زیست چینهنگاری ،ریزرخساره ،محیط دیرینه ،حوضه زاگرس.
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 .1مقدمه
سازند آسماری به سن الیگو -میوسن 1سنگ مخزن مهم هیدروکربندار در جنوب غرب ایران ميباشد و به همین دلیل مطالعه
آن در مناطق مختلف زاگرس دارای اهمیت است [ .]1سازند آسماری به طور عمده از آهك تشکیل شده و ضمن اینکه ،در
نواحي شمال غرب زاگرس دارای دو بخش ماسه سنگي اهواز و تبخیری کلهر است .برش نمونه سازند آسماری در تنگ گل
ترش واقع شده و شامل  314متر سنگ آهكهای مقاوم کرم تا قهوهای با درزه های فراوان ميباشد .ضخامت و سن سازند
آسماری از یك ناحیه به ناحیه دیگر حوضه زاگرس متفاوت ميباشد [ .]1به طور مثال ،سن قاعده این سازند به سمت فارس
ساحلي عمدتاً روپلین 2و در فروافتادگي دزفول از روپلین تا شاتین 3تغییر ميکند .رأس سازند آسماری دارای سن بوردیگالین

4

بوده ولي در نواحي فارس داخلي و ساحلي تا شاتین هم ميرسد [ .]1زونبندی زیستي 5سازند آسماری توسط وایند)1935( 3
و آدامز و بورژوآ )1937( 7ارائه گردید [ .]1با این حال ،مشکالت متعددی جهت تفکیك اشکوب های روپلین -شاتین باقي
ماند (جدول  .)1کائوزاک و پوئیگنانت )1997( 8بر مبنای روزنداران بنتیك بزرگ 9در رسوبات الیگوسن باالیي -میوسن زیرین
حوضه اروپا زونبندی جدیدی را ارائه داده که بعضاً با برخي از زون های زیستي ارائه شده قبلي مي توانست قابل انطباق باشد.
جدول  :1زون بندی زیستی وایند ( ،)1965آدامز و بورژوآ ( ،)1967کائوزاک و پوئیگنانت ( ،)1997اهرنبرگ و همكاران ( ،)2117الرسن و
همكاران ( )2119و ون بوچم و همكاران (.)2111

اهرنبرگ و همکاران )2007( 10از روش چینه نگاری ایزوتوپ استرانسیوم برای تعیین سن سازند آسماری استفاده و پنج حادثه
زیست چینهنگاری بر اساس فسیل های شاخص برای تعیین سن و تطابق در این روش را تعیین نمودند .ضمن اینکه مشخص

1

Oligo-Miocene
Rupelian
3
Chattian
4
Burdigalian
5
Biozonation
6
Wynd, 1965
7
Adams & Bourgeois, 1967
8
Cahuzac & Piognant, 1997
9
Larger benthic foraminifera
10
Ehrenberg et al., 2007
2
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گردید آخرین حضور جنس نومولیتس 1قبل از پایان روپلین ،گونه اسپیروکلیپئوس بالنکن هورني 2به عنوان شاخص شاتین،
آخرین حضور جنس آرکیاس 3نزدیك یا درست بعد از قاعده میوسن ،اولین حضور جنس میوژیپسینا در زمان شاتین پسین و
گونه بورلیس ملو کوردیکا 4شاخص خوبي برای زمان بوردیگالین مي باشد (جدول .]2[ )1
الرسن و همکاران )2009( 5بر اساس دادههای ایزوتوپ استرانسیوم زونبندی جدیدی ارائه دادند و طي آن هفت زون ،متشکل
از شش زون زیستي و یك زون مبهم معرفي نمودند [( ]3جدول  .)1در نهایت ون بوچم و همکاران )2010( 3مطالعه جامعتری
برروی سازند آسماری به خصوص در نواحي نفت خیز انجام داده و زونبندی ارائه شده توسط الرسن را تأیید نمودند [.]4
مطالعه ریزرخسارههای سازند آسماری و محیط رسوبي آن بر اساس طبقهبندی ویلسون )1975( 7و فلوگل )2004( 8صورت
گرفته است .از جمله مطالعات مرتبط با ریزرخسارهها و محیط رسوبي سازند آسماری ميتوان به صیرفیان و همداني (،1998
 ،)2003صیرفیان ( ،)2000رحماني و همکاران ( ،)2009صادقي و همکاران ( ،)2010امیرشاه کرمي و همکاران ( )2010و
وزیری مقدم و همکاران ( )2010اشاره نمود [.]5 -11
اهداف اصلي این مطالعه عبارتند از -1 :بررسي و در صورت نیاز بازنگری زونهای زیستي و سن سازند آسماری در برشهای
مطالعه شده (جدول  )2بر اساس الگوی حاصل از مطالعات ون بوچم و همکاران ( -2 ،)2010بررسي گسترش زونهای زیستي
مذکور  -3تفکیك ریزرخسارههای هر برش با توجه به محیط رسوبي و  -4تفهیم گسترش محیط رسوبگذاری با توجه به
موقعیت برشهای انتخابي.
برای رسیدن به این اهداف  14برش چینه شناسي مطالعه شده از حوضه زاگرس مورد بررسي مجدد و بعضاً بازنگری قرار گرفته
است (جدول  )2و (شکل .)1

1

Nummulites
Spiroclypeus blanckenhorni
3
Archaias
4
Miogypsina
5
Laursen et al., 2009
6
van Buchem et al., 2010
7
Wilson, 1975
8
Flugel, 2004
2

41

49

1

)(mآسماری

ضخامت سازند

جدول  :2موقعیت برشهای مورد بررسی در این تحقیق

نام

معموالن

شماره
محل

جنوب غرب معموالن (ناحیه لرستان)

2

برش

موقعیت جغرافیایي
'N: 33° 18/1' E: 47° 48/4

سپیددشت

"28' 55/7" E: 50° 33' 28/9
''24'' E: 51° 27' 30

'42' 17'' E: 51° 47

N: 28°

N: 30°

'3/5' E: 47° 21/4
N: 33°

''N: 32° 51' 20'' E: 43° 54' 3

N: 30°

N: 30°

N: 28°

N: 31°

N: 32°

N: 33°

مأخذ
39/5

جنوب شرق خرم آباد (ناحیه لرستان)

3

وزیری مقدم و همکاران ()2010
"12' 43" E: 48° 53' 18

تنگ انبار سفید

82/5

شمال اهواز (فروافتادگي دزفول)

وزیری مقدم و همکاران ()2010
'30' E: 49° 11

4

345

تاقدیس شوروم

کیمیاگری و همکاران ()1385

جنوب غرب لردگان (زاگرس مرتفع)

5

508

تاقدیس مختار

عزیزی حوض ماهي ()1387

شمال غرب یاسوج (زون ایذه)

'N: 30° 45

3

294

تنگ ابوالحیات

ریخته گرزاده و همکاران ()1387

شمال شرق کازرون (ناحیه فارس)

7

N: 29°

تاقدیس نااورا

328

جنوب شرق فیروزآباد (ناحیه فارس)

صادقي و همکاران ()2009-2010

'42' 9/37'' E:52 ° 43

8

N: 28°

جنوب غرب فیروزآباد

270

جنوب غرب فیروزآباد (ناحیه فارس)

9

سلطانیان و همکاران ()2011

'47' E: 52° 25

تاقدیس خورموج

174

جنوب شرق استان بوشهر (ناحیه فارس)

10

کلنات و همکاران ()1389

''41/5 ' 20'' E: 51° 24' 15/5

تاقدیس دیل

80

 25کیلومتری گچساران (فروافتادگي

11

صیرفیان و موجي خلیفه ()2005

'33' E: 50° 44

تاقدیس خویز

203

دزفول)
غرب بهبهان (مرز فروافتادگي دزفول و

12

اله کرم پور دیل و همکاران ()2010

''42' 14''E: 50° 18' 4

میدان نفتي آغاجاری

308

زون ایذه)
جنوب شرق اهواز (فروافتادگي دزفول)

رحماني و همکاران ()2009

'58' E: 49° 33

13

385

دهلران

یزداني و همکاران ()1385

شمال غرب دهلران (ناحیه لرستان)

180

14

وزیری مقدم و همکاران ()2010

کبیرکوه -دره شهر
230

جنوب غرب پل دختر (ناحیه لرستان)

وزیری مقدم و همکاران ()2010
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شكل  :1الف :پهنههای ساختاری عمده ایران [ ،]19ب :موقعیت نقاط مورد مطالعه و یا بازنگری در این تحقیق [.]21

 .2روش کار
در این تحقیق  14برش مطالعه شده (معموالن [ ،]11سپیددشت [ ،]11تنگ انبار سفید [ ،]12تاقدیس شوروم [ ،]13تاقدیس
مختار [ ،]14تنگ ابوالحیات [ 9و  ،]15تاقدیس نااورا [ ،]13جنوب غرب فیروز آباد [ ،]17تاقدیس خورموج [ ،]18تاقدیس
دیل [ ،]19تاقدیس خویز [ ،]8میدان نفتي آغاجاری (چاه  ،]20[ )30دهلران و کبیرکوه -دره شهر [ )]11از حوضه زاگرس
انتخاب گردید  .زون بندی زیستي سازند آسماری توسط افراد متعددی ارائه گردیده است که در بخش قبل به توضیح آن پرداخته
شد .زونبندی زیستي تعدادی از برشهای مورد مطالعه در این تحقیق بر اساس طبقهبندی آدامز و بورژوآ (( )1937تنگ انبار
سفید ،تاقدیس شوروم ،تاقدیس مختار ،تاقدیس خورموج و میدان نفتي آغاجاری (چاه  ))30و تعدادی بر اساس طبقهبندی
الرسن و همکاران ( )2009؛ ون بوچم و همکاران (( )2010معموالن ،سپیددشت ،تنگ ابوالحیات ،تاقدیس نااورا ،جنوب غرب
فیروز آباد ،تاقدیس دیل ،تاقدیس خویز ،دهلران و کبیرکوه -دره شهر) انجام شده است .در این تحقیق برشهایي که زونبندی
زیستي آنها بر اساس طبقهبندی آدامز و بورژوآ ( )1937انجام شده بر اساس طبقهبندی الرسن و همکاران ( )2009؛ ون بوچم
و همکاران ( ) 2010مورد بازنگری قرار گرفت .همچنین در برش تنگ انبار سفید (جدول  )3زون زیستي Globigerina spp.

که هم ارز زون زیستي شماره  55وایند ( )1935ميباشد نیز معادل بخشي از زون زیستي شماره  7الرسن و همکاران ()2009
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؛ ون بوچم وهمکاران (( )2010جدول  )1قرار گرفت .در این تحقیق همچنین ریزرخسارههای سازند آسماری در برشهای
مذکور مطالعه و در زیر محیطهای رمپ خارجي ،میاني و داخلي گروهبندی شدهاند (جدولهای  3و .)4

 .3انطباق زمانی و محیط رسوبگذاری سازند آسماری در برشهای مورد مطالعه
زونهای زیستي و ریزرخسارههای سازند آسماری در برشهای انتخابي به منظور تعیین سن و محیط دیرینه در نواحي فارس،
زاگرس مرتفع ،ایذه ،فروافتادگي دزفول و لرستان به تفکیك در جدولهای  3و  4آورده شدهاند.

 1.3انطباق زمانی سازند آسماری در گستره شمال غربی -جنوب شرقی برشهای مورد مطالعه
این تطابق از برشهای سپیددشت ،تنگ انبار سفید ،تاقدیس شوروم ،تاقدیس مختار و تاقدیس نااورا انجام شده که با توجه به
جدول  3در شکل  2مشاهده ميشود.
در برش سپیددشت در ناحیه لرستان (برش  ) 2سازند آسماری به سن بوردیگالین بوده و مرز پاییني آن با یك ناپیوستگي
فرسایشي بر روی سازند شهبازان قرار دارد .در برش تنگ انبار سفید در فروافتادگي دزفول (برش  )3شرایط حوضه برای
تشکیل سازند آسماری از زمان روپلین -شاتین تا بوردیگالین ادامه داشته است .در این برش سازند آسماری شامل زونهای
زیستي  3 ،4 ،3و  7الرسن و همکاران ( )2009؛ ون بوچم و همکاران ( )2010ميباشد (جدول .)3
با توجه به حضور زون  Globigerina spp.در رخساره پالژیك در حد فاصل رخسارههای الگون در زمان بوردیگالین در برش
تنگ انبار سفید ،توسعه دریای بوردیگالین در ناحیه مذکور مشاهده ميشود.
سن سازند آسماری در تاقدیس شوروم (برش  )4در زاگرس مرتفع از شاتین تا بوردیگالین ميباشد .در هر حال ،با توجه به
پوشیدگي قاعده برش ،این احتمال وجود دارد که قاعده برش دارای سن روپلین باشد.
در برش تاقدیس مختار در زون ایذه (برش  )5در زمان روپلین محیط تشکیل سازند آسماری به صورت رمپ میاني ميباشد.
در زمان شاتین محیط تشکیل این سازند به رمپ داخلي تبدیل شده و تا پایان بوردیگالین هم ادامه داشته است.
در نتیجه در هر سه برش یاد شده ،سازند آسماری طي زمان روپلین تا بوردیگالین تقریباً تحت شرایط یکساني رسوبگذاری
کرده است (شکل .)3
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شكل  :6تطابق محیطی سازند آسماری در برشهای میدان نفتی آغاجاری (برش  ،]21[ )12تاقدیس شوروم (برش  ]13[ )4و تاقدیس مختار
(برش .]14[ )5

 6.3انطباق محیط رسوبگذاری با توجه به کلیه برشها
شمای کلي از تطابق محیطي سازند آسماری در حوضه زاگرس در شکل  7ارائه شده است .در زمان روپلین شرایط تشکیل
سازند آسماری در نواحي فارس ،زون ایذه ،فروافتادگي دزفول عمدتاً بخش میاني رمپ کربناته بوده که با حضور ریزرخسارههای
این بخش مانند :بیوکالست نومولیتیده پالنکتونیك فرامینیفرا وکستون -پکستون و لپیدوسیکلینیده نومولیتیده بیوکالست
وکستون -پکستون منعکس ميشود .در حالي که در همین زمان در ناحیه لرستان (معموالن (برش  )1و سپیددشت (برش ))2
یك نبود رسوبگذاری وجود دارد .سازند آسماری در زمان شاتین با حضور ریزرخسارههای مربوط به بخش داخلي رمپ کربناته
(پرفوریت -ایم پرفوریت فرامینیفرا بیوکالست وکستون -پکستون ،بیوکالست گرینستون و مادستون) به غیر از ناحیه لرستان
تهنشین شده است.
در زمان آکيتانین در ناحیه فارس (تنگ ابوالحیات (برش  )3و تاقدیس نااورا (برش  ))7و ناحیه لرستان (معموالن و سپیددشت)
شرایط برای ته نشست سازند آسماری فراهم نبوده و در لرستان با نبود رسوبگذاری مواجه بوده است .در ناحیه فارس سازند
گچساران جایگزین سازند آسماری شده است.
سازند آسماری در برش سپیددشت (بوردیگالین) در ناحیه لرستان در رمپ میاني و خارجي و در سایر مناطق تنها در رمپ
داخلي تشکیل شده است.
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شكل  :7شمای کلی از تطابق محیطی سازند آسماری در زاگرس [ 18 ،16 ،14 ،13 ،11 ،9 ،8و .]21

 .4نتیجهگیری
در این تحقیق برش هایي از سازند آسماری در نواحي فارس (تنگ ابوالحیات ،تاقدیس نااورا ،جنوب غرب فیروز آباد ،تاقدیس
خورموج) ،زاگرس مرتفع (تاقدیس شوروم) ،زون ایذه (تاقدیس مختار) ،فروافتادگي دزفول (تنگ انبار سفید ،تاقدیس دیل،
تاقدیس خویز ،میدان نفتي آغاجاری (چاه  ))30و ناحیه لرستان (معموالن ،سپیددشت ،دهلران و کبیرکوه -دره شهر) از نظر
زیست چینهنگاری و محیط رسوبي مورد مطالعه و بازنگری قرار گرفت .برشهای تنگ انبار سفید ،تاقدیس شوروم ،تاقدیس
مختار ،تاقدیس خورموج و میدان نفتي آغاجاری (چاه  )30از نظر زیست چینهنگاری بر اساس زون بندی زیستي ارائه شده
توسط الرسن و همکاران () 2009؛ ون بوچم و همکاران ( )2010مورد تجدید نظر قرار گرفت و نتایج حاصله با سایر برشها
مقایسه و تطابق داده شد (شکل  )8که به شرح ذیل ميباشد:
 سن سازند آسماری در لرستان :در برش کبیرکوه -دره شهر از روپلین -شاتین تا بوردیگالین ،در برش دهلران آکيتانین-بوردیگالین و دربرشهای معموالن و سپیددشت بوردیگالین ميباشد.
 سن سازند آسماری در فروافتادگي دزفول :در برشهای تنگ انبار سفید و تاقدیس خویز روپلین -شاتین تا بوردیگالین ،دربرش تاقدیس دیل شاتین تا بوردیگالین و در میدان نفتي آغاجاری روپلین -شاتین تا آکي تانین ميباشد.
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 سن سازند آسماری در زاگرس مرتفع :در برش تاقدیس شوروم شاتین تا بوردیگالین ميباشد. سن سازند آسماری در فارس :در جنوب غرب فیروزآباد ،تاقدیس نااورا و تنگ ابوالحیات روپلین تا شاتین و در تاقدیسخورموج روپلین تا آکيتانین ميباشد.
گسترش و انطباق ریزرخسارههای سازند آسماری (شکل  )9نشان ميدهد که:
 سازند آسماری در زمان روپلین به جز بخشهایي از لرستان ،در سایر نواحي زاگرس به طور کلي در محیط رمپ میانيتشکیل شده است .رخساره های مربوط به محیط رمپ خارجي نیز به طور محدود حضور دارد.
 سازند آسماری در زمان شاتین در محیط رمپ داخلي تشکیل شده است .در برش های تاقدیس نااورا (فارس) و دهلران(لرستان) ریزرخساره های مربوط به محیط رمپ خارجي نیز حضور دارد.
 در زمان آکيتانین سازند آسماری در نواحي فرو افتادگي دزفول ،زاگرس مرتفع ،زون ایذه ،لرستان (برش کبیرکوه -دره شهر)و فارس (تاقدیس خورموج) در محیط رمپ داخلي تشکیل شده است .در سایر برشها در فارس (جنوب غرب فیروزآباد،
تاقدیس نااورا و تنگ ابوالحیات) تحت رسوبگذاری سازند گچساران قرار داشته و در لرستان (برش های معموالن و سپیددشت)
فاقد ریزخساره های سازند آسماری ميباشد.
 در زمان بوردیگالین سازند آسماری در فروافتادگي دزفول (به جز میدان نفتي آغاجاری) ،زون ایذه ،زاگرس مرتفع و لرستاندر محیط رمپ داخلي تشکیل شده است .در این زمان ناحیه فارس تحت رسوبگذاری سازندهای گچساران و یا رازک قرار
داشته است و در بخشهایي از لرستان (برش سپیددشت) و فروافتادگي دزفول (برش تنگ انبار سفید) ریز رخساره های مربوط
به محیط رمپ خارجي حضور دارد.
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شكل  :8گسترش زونهای زیستی سازند آسماری در زمان الیگو -میوسن در زاگرس( A .روپلین)( B ،شاتین)( C ،آکیتانین) و D

(بوردیگالین).
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شكل  :9گسترش محیطهای رسوبی سازند آسماری در زمان الیگو -میوسن در زاگرس( A.روپلین)( B ،شاتین)( C ،آکیتانین) و D

(بوردیگالین).

سپاسگزاری
بدین وسیله از داوران محترم مجله زمین شناسي نفت ایران که نظرات سازندهای جهت ارتقاء این مقاله داشتهاند صمیمانه تشکر
ميگردد.
"هیئت تحریریه مجله از آقایان دکتر علي بهرامي و دکتر کاظم سید امامي که داوری مقاله را بر عهده داشته اند کمال تشکر
وسپاس را دارد"
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Biostratigraphy and Microfacies of the Asmari Formation
in the Zagros Basin: Age and Environmental Correlation
T. Khanali, A. Seyrafian

Abstract
In this research, biostratigraphy, microfacies and paleoenvironment of the Asmari Formation
in the Fars province (Tang-e Abolhayat, Naura anticline, south-west of Firozabad, Khormuj
anticline), High Zagros (Shoorom anticline), Izeh zone (Mokhtar anticline), Dezful
Embayment (Tang-e Anbar Sepid, Dill anticline, Khaviz anticline, Aghajari oil field) and
Lurestan province (Mamulan, Sepid-Dasht, Dehluran and Kabirkuh-Darreshahr), were
reviewed and revised for the comprehensive understanding of age and depositional
environments.
The Globigerina spp.-Turborotalia cerroazulensis-Hantkenina and Nummulites vascusNummulites fichteli assemblage zones (Rupelian) are present in Fars province. The dominated
microfacies within the Asmari Formation of the Rupelian time are bioclast planktonic,
nummulitidae lepidocyclinidae wackestone-packstone, of an outer and middle ramp
depositional setting.
The Archaias asmaricus-Archaias hensoni-Miogypsinoides complanatus assemblage zone
(Chattian) is present in Fars, High Zagros, Izeh and Dezful Embayment provinces. The
dominated microfacies within the Asmari Formation of the Chattian time are bioclast perforateimperforate foraminifera wackestone-packstone and mudstone, of an inner ramp depositional
setting.
The Miogypsina-Elphidium sp. 14-Peneroplis farsensis assemblage zone (Aquitanian) is
present in High Zagros, Izeh, Dezful Embayment and parts of the Fars and Lurestan provinces.
The dominated microfacies within the Asmari Formation of the Aquitanian time are perforateimperforate foraminifera bioclast wackestone-packstone, grainstone and mudstone, of an inner
ramp depositional setting.
The Borelis melo curdica-Borelis melo melo assemblage zone (Burdigalian) is present in most
areas. But it slightly occurs in Fars province. The microfacies of the Asmari Formation during
Burdigalian are similar to those of Aquitanian. In Sepid-Dasht and Tang-e Anbar Sepid
sections due to presence Globigerina spp. assemblage zone and planktonic foraminifera
wackestone-packstone facies, an outer ramp depositional setting is also suggested.
Keywords: Asmari Formation, Biostratigraphy, Microfacies, Paleoenvironment, Zagros
Basin.
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چكیده
واحدهای سنگ چینهای داالن باالئي و کنگان زیرین به ضخامت  225متر در یکي از برشهای تحت االرضي ناحیه خلیج فارس
مورد مطالعه قرار گرفت .بر اساس مطالعات زیست چینه ای بر روی تواليهای دولومیتي و آهکي واحد داالن باالئي بیش از
 30گونه از فرامینيفرهای شاخص به همراه چندین گونه غیر فرامیني فری شناسائي شده است .بر اساس مطالعات مذکور یك
زون تجمعي  Paradagmarita/ Paraglobivalvulina/ Baisalina Assemblage Zoneکه به  3زیر زون تجمعي مجزا تفکیك
ميشود:
Rectostipulina quadrata/ Globivalvulina vonderschimitti Assemblage subzone
Dagmarita chanackchiensis/ Ichtyolaria latilimbata Assemblage subzone
Hemigordiopsis renzi/ Paradagmarita flabeliformis Assemblage subzone

1.
2.
3.

به سن جلفین تا دوراشامین آغازی که در واحد سنگ چینهای داالن باالئي شناسائي گردید .زونهای تجمعي مذکور همراه با
ویژگيهای سنگ چینهای آن با تواليها و زونهای تجمعي پرمین باالئي در حوضه تتیس مطابقت زیادی دارند .زونهای تجمعي
فوقاني ترین بخش واحد داالن باالئي نشان مي دهد که مرز سازندهای داالن و کنگان (پرمو تریاس) در این ناحیه با یك
ناپیوستگي همساز همراه است ،بطوری که شواهدی از وجود رسوبات مربوط به اشکوب دوراشامین انتهایي در این ناحیه یافت
نگردید .ناپیوستگي رسوبات در مرز پرموتریاس باعث انقطاع زونهای زیستي اواخر پرمین در این ناحیه بوده که تاثیر آن با
سایر نقاط دنیا قابل مقایسه است .واحد سنگ چینهای کنگان زیرین تنها بر اساس چندین جنس از دوکفهایها (کالرایا) و
سرپیولیدها (اسپیروربیس) به اشکوب اسکیتین (اوایل تریاس زیرین) نسبت داده ميشود .این نکته الزم به ذکر است که اجتماع
فسیلي فوق الذکر در سایر نواحي ایران نظیر ایران مرکزی و البرز نیز مشاهده شده اند که از ارتباط پالئوبیوژئوگرافي نواحي
مذکور با اقلیم زاگرس در زمانهای پرمین و تریاس حکایت دارد.
واژههای کلیدی :داالن باالئي ،کنگان زیرین ،زون تجمعي ،مرز پرمو تریاس ،ناپیوستگي همساز.
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 .1مقدمه
زیست چینه و سنگ چینه تواليهای کربناته منتسب به پرمین میاني تا باالئي (سازند داالن) حوضه زاگرس پس از کشف منابع
عظیم گاز در سال  1975در این سازند به طور جدی مورد توجه قرار گرفت .اولین مطالعات جامع از نقطه نظر چینه شناسي و
فسیل شناسي توسط زابو و خردپیر بر روی رسوبات پرمین و تریاس ناحیه زاگرس صورت گرفت که منجر به معرفي رسمي
سازندهای داالن و کنگان در این زون زمین شناسي گردید [ .]1متعاقباً مطالعاتي مبتني بر تطابقات سنگ چینهای و چینه شناسي
توالي ها در نواحي ساحلي و دور از ساحل خلیج فارس در میادین گازی پارس جنوبي و شمالي در واحد سنگ چینهای داالن
باالیي -کنگان و هم ارز سنگ مخزني آن خوف باالیي در بخشهای عربي پالتفورم خصوصاً در میادین گازی واقع در قطر،
ابوظبي و عربستان صعودی [ ]2 ،3 ،4 ،5 ،3 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،13 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24و
مطالعاتي مبتني بر تطابقات زیست چینهای [،23 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،33 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،43
 ]25انجام شده است .مطالعات زیست چینه ای تکمیلي که متعاقباً بر روی برخي رخنمونها و برشهای تحت االرضي نواحي
داخلي زاگرس انجام گرفت ،منجر به شناسائي برخي گونهها و جنسهای شاخص پرمین باالئي شد که در این کار تحقیقاتي
مورد استفاده و مقایسه قرار گرفت [.]44 ،45 ،43 ،47 ،48 ،49
مطالعات زیست چینه ای بر روی سازندهای داالن و کنگان (به ویژه در مرز پرمو تریاس) در یکي از برشهای تحت االرضي
ناحیه خلیج فارس منجر به شناسائي بیش از  30گونه از میکروفونای فرامینيفر و میکرو فلورا (جلبكهای آهکي) گردید .شایان
ذکر است که اهمیت اجتماعات فرامیني فر در تشخیص مرز زیست چینه ای ،تغییرات پالئواکولوژیکي و شناسائي محیطهای
رسوبي (به ویژه در حواشي مرز پرموتریاس) نسبت به سایر میکروفسیلهای موجود بیشتر است .نتایج به دست آمده در این
تحقیق که بر اساس مطالعه بیش از  300مقطع نازک میکروسکوپي به دست آمده است ،بیانگر تحوالت ویژهای در این مرز
ميباشد [.]50
مطالعات زیست چینه و سنگ چینه انجام شده بر روی مقطع تحت االرضي مذکور در واقع یك بازنگری کلي است که بر اساس
یافتههای جدید در ناحیه خلیج فارس صورت پذیرفته است.

 .2روش مطالعه
در این مرحله ،یك برش تحت االرضي به مختصات " 52º ،10´،30طول جغرافیایي و " 23º ،25´ ،15عرض جغرافیایي از
مغزههای واحدهای چینه شناسي داالن باالئي و کنگان زیرین به ضخامت  300متر در ناحیه خلیج فارس (شکل  )1مورد مطالعه
قرار گرفت .شایان ذکر است که میانگین فواصل نمونه برداری کمتر از  30سانتیمتر است.
پس از شناسائي نمونههای فرامینيفری و غیر فرامینيفری در حد جنس و گونه ،انتشار عمودی جنسها و گونههای فوق الذکر
در مقابل ستون چینه شناسي مورد مطالعه ترسیم گردید که در نهایت منجر به تهیه ستون انتشار عمودی میکروفسیلهای شاخص
گردید (شکل .)2
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شكل  :1موقعیت جغرافیایی برش تحت االرضی مورد مطالعه.

به علت فقدان میکروفسیلهای شاخص تریاس زیرین تنها برخي نمونههای محدود از قبیل خردههای دوکفه ای کالرایا
( )Claraia auritaو سرپیولید اسپیروبیس ( )Spirorbis phlyctenaeدر سازند کنگان مشاهده شد که بیانگر سن اسکیتین
ميباشد .بیوزونهای شناسائي شده (بر اساس ظهور و افول میکروفسیلهای شاخص) در سازند داالن با بیوزونها و اجتماعات
فسیلي شاخص اشکوبهای مختلف پرمین حوضه زیستي تتیس در سایر نواحي مقایسه گردید [ .]48برخي از گونههای شاخص
فسیلي که بیانگر سن واحدهای مورد مطالعه مي باشند به صورت چهار پلیت جداگانه در بخش انتهای این مقاله آورده شده
است.
به منظور شناسائي دقیق میکروفسیلها ،معرفي بیوزونهای موجود و مقایسه آنها با حوضههای مجاور به ویژه پالتفرم عربي،
ایران مرکزی ،البرز ،قفقاز ،ترکیه ،پامیر ،چین و خاور دور (بخشهای تتیس غربي و شرقي) از برخي منابع زیر استفاده شد [،74
:]51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،53 ،57 ،58 ،59 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،33 ،37 ،38 ،39 ،70 ،71 ،72 ،73

 .3سنگ چینه واحدهای داالن باالئی و کنگان زیرین
واحد سنگ چینهای داالن باالئي بر اساس ویژگيهای سنگ شناسي و لیتولوژیکي به دو زیر واحد کامالً مجزا قابل تفکیك است
که از پائین به باال شامل لیتوزونهای زیر ميباشد:
لیتوزون شماره  2با لیتولوژی دولومیتي تا آهکي و لیتوزون شماره  1با لیتولوژی کامالً دولومیتي ميباشد.
لیتوزون شماره  2دارای ضخامت حدودا  118/7متر ميباشد .این واحد سنگ چینهای بطور هم شیب بر روی بخش کربناته-
تبخیری نار قرار گرفته است (شکل  .)2بخش زیرین لیتوزون شماره  2به ضخامت  49/7متر از تناوبهای دولومیتهای
گرینستوني تا پکستوني با خردههای اسکلتي ،پلوئیدی و اووئیدی تشکیل شده است.
بخش باالیي لیتوزون شماره  2به ضخامت در حدود  39متر ،عمدتا آهکي است که در باال به دولومیت (به ضخامت  3/8متر)
تبدیل ميشود .این زیر واحد دارای رخسارههای اوولیتي (اووئید گرینستون) قابل توجهي است که قسمت اعظم این توالي
55

سنگچینه و زیستچینه واحدهای داالن باالئی و …

کربناته را به خود اختصاص داده است .با این وجود برخي از فرامینيفرهای شاخص واحد داالن باالئي در بین آلوکمهای
موجود در آن قابل ردیابي است.
ضخامت کلي لیتوزون شماره  1حدودا  113/07متر است .دولومیت های متوسط تا نازک الیه بخش باالیي لیتوزون شماره  1که
معادل بخش فوقاني این سازند نیز ميباشد ،به طور هم شیب در زیر آهكهای گرینستوني سازند کنگان قرار گرفته است (شکل
 )2و دارای ضخامت حدودا  81/37متر ميباشد .رخسارههای این توالي عمدتاً از رخسارههای مادستوني تا وکستوني الگوني
حاوی خردههای اسکلتي و اجتماعات فرامینيفری تشکیل شده است.
شایان ذکر است که بخش زیرین لیتوزون شماره  1دربرگیرنده تناوبي از مادستونهای دولومیتي و الیههای نسبتاً ضخیم انیدریتي
است (شکل  .)2این زیر واحد دولومیتي -تبخیری در حدود  34/7متر ضخامت دارد و بیانگر مرز سنگ چینه ای واحدهای
داالن  1و داالن  2به شمار ميرود .مرز بین این واحد سنگ چینهای با رسوبات کربناته -دولومیتي سازند کنگان بصورت
ناپیوسته و همساز ميباشد.
واحد سنگ چینهای کنگان زیرین دارای لیتولوژی آهکي تا دولومیتي است که در بخش زیرین شامل رخسارههای ترومبولیتي
ميباشد [ .]48این رخساره به تدریج به رخسارههای کربناته دارای فسیلهای دوکفهای و سرپیولید تبدیل ميشود .الزم به ذکر
است که در بخشهای میاني تا باالیي واحد سنگ چینهای کنگان زیرین آلوکمهای اسکلتي مانند گاستروپودها و استراکودها
همراه با فیالمنتهای میکروبي به فراواني مشاهده ميشوند که از ویژگيهای سنگ شناسي خاص این واحد به شمار ميروند.
شواهد سنگ شناسي و سنگ چینه ای واحد کنگان زیرین تنها با ویژگيهای لیتولوژیکي واحد سنگ چینهای خوف باالئي در
نواحي مختلف پالتفرم عربي قابل مقایسه بوده ،در حالیکه ویژگيهای زیستي آن با نواحي مختلف زاگرس و حوضه زیستي
تتیس نیز مطابقتهای آشکاری نشان ميدهد.

.4

زیست چینه واحد سنگ چینهای داالن باالئی

با توجه به اینکه سن بخش باالئي سازند داالن تنها به اشکوب جلفین نسبت داده مي شود ،در اینجا تنها به زیر زونهای تجمعي
تشخیص داده شده در توالي مذکور اشاره ميشود .براساس شناسائي بیش از  30گونه میکروفسیلهای فرامینيفر و غیر فرامینيفر
در واحد داالن باالئي یك زون تجمعي که به سه زیر زون تجمعي شاخص تفکیك ميشود ،به شرح زیر با سن اشکوب جلفین
مورد شناسائي قرار گرفت:

 1.4زون تجمعی ( Paradagmarita/ Paraglobivalvulina/ Baisalina Assemblage Zoneبا سن
جلفین زیرین تا دوراشامین آغازی)
از میان مجموعههای روزن بران کوچك پرمین انتهایي این زون تجمعي گونههای جنس  Paradagmarita sp.در نواحي جنوب
ترکیه ،ترکیه مرکزی ،عمان و رشته کوههای نمك و پاکستان ،هند شمالي و گونههای جنس  Paraglobivalvulina sp.در نواحي
جنوب ترکیه ،ترکیه مرکزی و رشته کوههای نمك و پاکستان ،هند شمالي ،قفقاز و رشته کوههای البرز ،جنوب شرق پامیر،
تایلند ،جنوب شرق چین ،جنوب غرب ژاپن و گونههای جنس

Baisalina sp.

کوههای البرز و ایران مرکزی و هند شمالي گزارش و ثبت شده است [.]79 ،80
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 1.1.4زیر زون تجمعی Rectostipulina quadrata/ Globivalvulina vonderschimitti Assemblage
( subzoneبا سن جلفین زیرین)
از میان مجموعههای روزن بران کوچك پرمین انتهایي این زیر زون تجمعي

Globivalvulina sp.

شامل

Globivalvulina

 vonderschimitti REITLINGERدر نواحي قفقاز ،رشته کوههای البرز ،جنوب ترکیه ،جلفا و شمال مرکزی ایران ،ایران مرکزی و
آباده ،عمان ،رشته کوههای نمك و پاکستان ،هند شمالي ،جنوب شرق پامیر و گونههای جنس  Pachyphloia sp.شامل
 Pachyphloia iranica BOZORGNIAو  Pachyphloia ovata LANGEدر نواحي قفقاز ،رشته کوههای البرز ،تونس ،ایتالیا،
رشته کوههای نمك و پاکستان ،جنوب شرق پامیر ،ویتنام ،جنوب شرق چین ،غرب چین ،شمال شرق چین ،جنوب غرب ژاپن
و گونه جنس  Rectostipulina sp.شامل  Rectostipulina quadrata JENNY-DESHUSSESدر بخش غربي پالتفورم (حوضه
زاگرس) و از ناحیه جلفا در کنار رودخانه ارس و شمال باختری ایران گزارش و ثبت شده است [.]48 ،79 ،80
این زیر زون تجمعي با ضخامتي در حدود  75/8متر بر اساس ظهور و افول گونه  Rectostipulina quadrata JENNYو
فراواني نسبي گونههای شاخص Pachyphloia iranica BOZORGNIAمورد شناسائي قرار گرفته است.
به هر حال این زیر زون تجمعي بر اساس فراواني گونههای شاخص زیر بیانگر جلفین زیرین در این برش تحت االرضي
ميباشد (.)Plates 1-2
Pachyphloia iranica BOZORGNIA, Dagmarita chanakchiensis REITLINGER, Rectostipulina quadrata JENNY,
Pachyphloia solida MAKLAY, Pachyphloia Pedicula LANGE, Pachyphloia ovata LANGE, Nankinella
orbicularia LEE, Tetrataxis sp.1, Permocalculus plomusus ELIOTT, Langella conica LANGE,
Paraglobivalvulina mira REITLINGER, Paraglobivalvulina gracilis REITLINGER, Septaglobivalvulina
septulifera ALTINER, Globivalvulina vonderschmitti REITLINGER, Neoendothyra reicheli REITLINGER,
Paradagmarita monodi LYS and MARCOUX, Baisalin pulchra REITLINGER, Geinitzina uralica
SULAIMANOV, Stipulina sp., Septaglobivalvulina sp.
برخي گونههای دیگر از قبیل  Pachyphloia solida MAKLAYو  Pachyphloia ovata LANGEبه همراه سایر

میکروفسیلهای موجود بیانگر سن جلفین زیرین ميباشند .گونههای شاخص خانواده بي سریامینیده از قبیل
 Septaglobivalvulina septulifera ALTINER , REITLINGER Paraglobivalvulina miraو

Globivalvulina

 vonderschmitti REICHELدر این زیر زون تجمعي به فراواني وجود دارند.
 2.1.4زیر زون تجمعی Dagmarita chanackchiensis/ Ichtyolaria latilimbata Assemblage

( subzoneبا سن جلفین زیرین)
از میان روزن بران کوچك پرمین انتهایي این زیر زون تجمعي ،گونههای Ichtyolaria latilimbata DE CIVRIEUX and DESS

و  Dagmarita chanackchiensis REITLINGERکه عموماً با هم دیده ميشوند ،در نواحي قفقاز و رشته کوههای البرز،
یوگسالوی ،جنوب ترکیه ،عمان ،رشته کوه های نمك و پاکستان ،هند شمالي ،کشمیر و شمال هند ،جنوب شرق و شمال شرق
چین گزارش و ثبت شده است [.]79 ،80
این زیر زون تجمعي با ضخامتي در حدود  93متر در بخش میاني واحد سنگ چینهای داالن باالئي قرار دارد
این زیر زون بر اساس ظهور گونههای شاخص Ichtyolaria latilimbata DE CIVRIEUX and DESS/ Dagmarita
chanackchiensis REITLINGER

و فراواني نسبي گونه  .Paradagmarita monodi LYS and MARCOUXاز بیوزون قبلي متمایز ميگردد .شایان ذکر است که
زیر زون تجمعي مذکور بر اساس اجتماع فسیلي زیر مورد شناسائي قرار گرفته است (:)plates 1-2
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Geinitzina uralica SULAIMANOVو  Dagmarita chanackchiensis REITLINGERو Paradagmarita monodi LYS
and MARCOUX, Pachyphloia solida MAKLAY, Nankinella orbicularia LEE, Cryptoseptida anatoliensis DE
CIVRIEUX and DESS, Luncammina palmata WANG, Dagmarita chanakchiensis REITLINGER,
Paraglobivalvulina mira REITLINGER, Geinitzina chapmani SCHUBERT, Robuloides lens REICHEL,
Frondina permica DE CIVRIUX and DESS, Baisalina pulchra REITLINGER.

این زیر زون تجمعي دارای انتشار وسیعي از جلبكهای آهکي به ویژه از خانوادههای داسي کالداسه (جلبك سبز) و ژیمنو
کودیاسه (جلبك قرمز) ميباشد که از این بین ميتوان به گونههای شاخص زیر اشاره کرد (:)plate 2
Vermiporella nipponica ENDO, Pseudovermiporula sp., Gymnocodium bellerophontis ROTPLEZ, Mizzia
velebitana SCHUBERT, Anthracoporella specatabilis JOHNSON, Clavaporella facetae KOCHANSKY and
HERAK.

فراواني جلبكهای آهکي مذکور ميتواند در ارتباط با شرایط مساعد اقلیمي و محیطي (محیطهای کم انرژی الگوني) که در
انتهای بخش داالن باالئي حاکم بوده است ،تفسیر گردد [.]49
 3.1.4زیر زون تجمعی Hemigordiopsis renzi/ Paradagmarita flabeliformis Assemblage

( subzoneبا سن جلفین باالئی  -دوراشامین آغازی)
از میان روزن بران کوچك پرمین انتهایي این زیر زون تجمعي ،گونه  Paradagmarita flabeliformisدر بخش عربي پالتفورم
(حوضه زاگرس) و جنوب ترکیه ،ترکیه مرکزی ،عمان ،رشته کوههای نمك و پاکستان ،هند شمالي و جنس Hemigordiopsis

 sp.از نواحي قفقاز ،رشته کوه های البرز ،جنوب ترکیه ،قبرس ،ترکیه مرکزی ،تونس ،یوگسالوی ،جلفا و شمال مرکزی ایران،
عمان ،هند شمالي ،جنوب شرق پامیر و گونه  Hemigordiopsis renziاز بخش عربي پالتفورم (حوضه زاگرس) ،جنوب ترکیه،
ترکیه مرکزی ،عمان ،رشته کوههای نمك و پاکستان و هند شمالي گزارش و ثبت شده است [.]79 ،80
این زیر زون تجمعي با ضخامتي در حدود  33متر در فوقاني ترین بخش واحد سنگ چینهای داالن باالئي قرار دارد و بر اساس
ظهور و فراواني نسبي گونههای Paradagmarita monodi ZANINETTI, ALTINER and CATAL

و

Hemigordiopsis

 renzi REICHELاز بیوزون قبلي مشخص شده و بر اساس انقراض ناگهاني تمامي تاکسونهای موجود از آهكهای واحد
کنگان زیرین متمایز ميگردد.
زیر زون تجمعي مذکور بر اساس اجتماع فسیلي زیر مورد شناسائي قرار گرفته است (:)plates 1-2
Hemigordiopsis renzi REICHEL, Paradagmarita monodi LYS and MARCOUX, Paradagmarita felabeliformis
ZANINETTI, ALTINER and CATAL, Pachyphloia solida MAKLAY, Nankinella orbicularia LEE, Dagmarita
chanakchiensis REITLINGER, Paraglobivalvulina mira REITLINGER, Baisalina pulchra REITLINGER.

این زیر زون تجمعي همانند زیر زون زیستي قبلي دارای انتشار ناگهاني جلبکهای آهکي به ویژه از خانوادههای داسي کالداسه
(جلبك سبز) و ژیمنو کودیاسه (جلبك قرمز) ميباشد که از این بین ميتوان به گونههای شاخص زیر اشاره داشت (:)plate 2
Vermiporella nipponica ENDO, Pseudovermiporula sp., Gymnocodium bellerophontis ROTHPLETZ, Mizzia
velebitana SCHUBERT, Anthracoporella specatabilis JOHNSON, Clavaporella facetae KOCHANSKY.

وجود ناپیوستگي همساز ( )paraconformityرا با نبود زمان زیست چینهای زون تجمعي  Palaeofusulina/ Collaniellaدر
قسمت فوقاني واحد سنگي داالن باالیي ميتوان اثبات کرد .بدیهي است این زون تجمعي با گونههای شاخصي چون
 Collaniella parvaو  Palaeofusulina dorashamiensisدر نواحي شرقيتر قلمرو تتیسي [ ]72و در خاور آیران [ ]35مشاهده
شده است .این زون تجمعي در تواليهای پرمین فوقانيتر منطقه جنوبي تتیس غایب ) )absentميباشد و بر اساس نظر نگارنده
خط تکاملي زون مورد اشاره از لحاظ تعاقب زیست چینهای جوانتر از خط تکاملي  Paradagmarita/ Paraglobivalvulinaبه
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همراه  Hemigordiopsis renziدر مناطق جنوبي تتیس است که عدم وجود این زون تجمعي از شواهد قطعي فسیلي بر اثبات
وجود ناپیوستگي همساز ( )paraconformityميباشد.

 .5زیست چینه واحد سنگ چینهای کنگان زیرین
در گذر مرز پرمو تریاس تمامي فرامینیفرها و حتي جلبكهای آهکي سازند داالن از بین ميروند ،بطوریکه شاهد یك انقطاع
ناگهاني در زیست چینه این ناحیه ميباشیم .افول ناگهاني فسیلهای دریائي در نهشتههای تریاس زیرین اکثر نواحي دنیا قابل
مشاهده است [ .]75 ،73با نگاهي به ستونهای زیست چینه ای تهیه شده (شکل  )2ميتوان مشاهده کرد که نقطه افول گونههای
شاخص اشکوب دوراشامین در نزدیکي و یا در مجاورت مرز مذکور به وجود آمده است.
با گذر از رخسارههای ترومبولیتي قاعده سازند کنگان [ ]47به تدریج برخي از گونههای دوکفهای و سرپیولید مشاهده شده که
عامل اصلي شناسائي رخسارههای تریاس زیرین به شمار ميروند .گونههای دوکفه ای  Claraia auritaو سرپیولید Spirorbis

 phlyctenaeبه همراه فیالمنتهای میکروبي ،گاستروپودهای کوچك و استراکودها در بخشهای میاني تا باالئي سازند کنگان
مشاهده ميشوند (.)Plate 2, Figures 14 and 15
با توجه به فقدان گستردگي خاصي از اجتماعات فرامیني فری ،بیوزون خاصي از این لحاظ قابل تمایز نیست و تنها ميتوان به
وجود دو گونه شاخص فوق اکتفا کرد .خردههای اسکلتي مذکور به ویژه دوکفهای کالرایا دارای گسترش جغرافیائي وسیعي
است ،بطوریکه گونههای شاخص آن در نواحي البرز و ایران مرکزی نیز گزارش شده است [ .]47شباهت رخسارهای و محتوای
فسیلي واحد کنگان زیرین با سازند الیکا در ناحیه البرز مرکزی قابل توجه است [.]77
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شكل  :2ستون چینه شناسی و انتشار عمودی فسیلهای شاخص واحدهای داالن باالئی و کنگان زیرین در برش تحت االرضی مورد مطالعه.
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 .6پالئوبیوژئوگرافی اشكوب جلفین در ناحیه خلیج فارس و مقایسه آن با نواحی مجاور
مطالعات صورت گرفته بر روی میکروفسیلهای فرامینيفر سازند داالن منجر به شناسائي چندین بیوزون شاخص گردید که
قابل مقایسه با نواحي مجاور به ویژه پالتفرم عربي [ ]34 ،71قفقاز [ ،]38سیبری و پامیر [ ،]35خاور دور [ ،]58 ،33 ،37ترکیه
[ ،]55 ،33 ،70ایران مرکزی به ویژه ناحیه آباده [ ]53و البرز مرکزی [ ]51ميباشد و بیانگر آن است که با نواحي مذکور دارای
ارتباط پالئو بیوژئوگرافي است [ .]48بر اساس مطالعات لون و اوکای [ ]33بیوزون تجمعي زیر که بر اساس میکروفسیلهای
کوچك اندازه زیر شناسائي شده است ،در اقلیم تتیس غربي (به ویژه قفقاز و ترکیه) بیانگر اشکوب جلفین است [.]78
Reicheli minuta ERK, Codonofusiella sp., Globivalvulina vonderschmitti REITLINGER, Paraglolobivalvulina
mira REITLINGER, Pachyphloia iranica BOZORGNIA, Pachyphloa pedicula LANGE, Geinitzina reperta
BIKOVA, Langella perforata LANGE, Dagmarita chanakchiensis REITLINGER, Robuloides lens REICHEL,
Hemigordiopsis renzi REICHEL, Baisalina pulchra REITLINGER, Neoendothyra reicheli REITLINGER.

به هر حال آنچه مسلم است اکثر گونههای شاخص خانواده فوزولینید ( )Fusulinidisدر شروع رسوبگذاری این اشکوب از
بین رفتهاند .به عبارت دیگر آخرین ارزش زیست چینهای فوزولینیدهای سازند داالن در شناسائي اشکوب میدین است [.]48
مطالعات صورت گرفته بیانگر تشابه زیاد میکروفونای موجود در خلیج فارس با سایر نواحي غربي حوضه زیستي تتیس از
جمله نواحي قفقاز ،ترکیه و پالتفرم عربي [ ]71ميباشد .بر اساس تقسیم بندی جغرافیای دیرینه زیستي ،حوضه زیستي تتیس
غربي به دو بخش شمالي و جنوبي تقسیم ميشود [ ]70که نواحي قفقاز ،ترکیه ،البرز و بخشهایي از افغانستان (در بخش شمالي
آن) ،ایران مرکزی ،زاگرس و پالتفرم عربي در بخش جنوبي آن قرار ميگیرند .شواهد موجود نشان ميدهد که ناحیه خلیج
فارس متعلق به بخش جنوبي این حوضه زیستي ميباشد .بزرگنیا [ ]51با معرفي اجتماعات فسیلي مشابهي با سن جلفین در
البرز مرکزی به برخي گونه های شاخص اشاره داشته است که اکثر آنها در بخش داالن باالیي ناحیه خلیج فارس نیز مشاهده
شدهاند (شکل .)3
اگرچه برخي گونههای فوزولینید اشکوب میدین در رسوبات اشکوب جلفین نیز مشاهده ميشوند [ .]38اما با این وجود گونه
شاخصي نظیر  BOZORGNIA Pachyphloia iranicaبه عنوان شاخص اشکوب جلفین مورد قبول اکثر صاحب نظران در این
زمینه ميباشد .شایان ذکر است که گونه مذکور به فراواني در بخش داالن باالیي ناحیه مورد مطالعه مشاهده شده است .این
گونه همچنین به عنوان یکي از گونههای شاخص اشکوب جلفین در نواحي داخلي زاگرس نیز معرفي شده است [.]48
گونههای شاخصي نظیر REITLINGER Dagmarita chanakchiensisو REITLINGER Paraglobivalvulina miraو
 .Reichelina spکه در واحد داالن باالئي شناسائي شدهاند ،به عنوان میکروفونای شاخص حوضه زیستي تتیس نیز معرفي
شدهاند [.]37
گونههائي نظیر Paradagmaria monodi LYS and MARCOUXو Paradagmarita flabeliformis n.sp ZANINETTI,

 .ALTINER and CATALنیز در بخشهای مختلف داالن باالیي شناسائي شدهاند .شایان ذکر است که گونههای فوق الذکر
در البرز مرکزی گزارش نشده اند ،در حالیکه در نواحي ترکیه و قفقاز به فراواني وجود داشته اند و بیانگر سن جلفین ميباشند
[ .]70در جدول شماره  1و شکل  3پراکندگي فونها با ذکر ایالتهای زیستي براساس وجود یا عدم وجود روزنبران شاخص
در امتداد ستون چینه شناسي قائم در نقاط مختلف قلمرو تتیس آورده شده است [.]72
برخي محققین سن گونههای مذکور را به اشکوب دوراشامین نیز نسبت ميدهند [ ]71که با توجه به همراهي آنها با اجتماعات
فسیلي شاخص اشکوب جلفین ،بعید به نظر ميرسد که این گونه ها در ناحیه خلیج فارس دارای سني جوانتر از جلفین باشند.
به عنوان مثال در یکي از نمونههای مربوط به بخش داالن زیرین کوه فراقان ،نمونهای از جنس  Paradagmaritaهمراه با
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اجتماعات شاخص اشکوب مورگابین گزارش شده است ،که انتساب آن را به اشکوب دوراشامین انتهایي با تردید جدی مواجه
ميسازد.

شكل  :3توزیع جغرافیایی دیرینه زیستی روزنبران شاخص در قلمرو تتیس با استناد به ایالتهای زیستی [.]72
 :Aتونس :B ،ایتالیا :C ،یوگسالوی :D ،یونان :E ،قفقاز :F ،کوههای البرز :G ،جنوب ترکیه :H ،قبرس :J ،ترکیه مرکزی :K ،جلفا و شمال مرکزی
ایران :L ،ایران مرکزی و آباده :M ،عمان :N ،رشته کوههای نمك و پاکستان :O ،کشمیر و شمال هند :P ،هند شمالي :Q ،جنوب شرق پامیر :R ،تایلند،
 :Sمالزی :T ،ویتنام :U ،جنوب غرب چین :V ،جنوب شرق چین :W ،غرب چین :X ،شمال شرق چین :Y ،شمال شرق ژاپن :Z ،جنوب غرب ژاپن.
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.]72[  وجود یا عدم وجود روزنبران شاخص در امتداد ستون چینه شناسی قائم در نقاط مختلف قلمرو تتیس: 1 جدول
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Nodosinellidae
Pachyphloia spp. P. ovata
*
group
Padangia spp

*

*

Colaniellidae
Colaniella(Advanced
forms)
Colaniella(primitive
forms)

*

*

* *
* *

*

*

*

*

*
*

*
*

*

* *

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

* *

*

*

* *
*

*

*
*

Pseudocolaniella spp.

*

Wanganella spp.
Palaeotextularlidae
Cribrogenerina spp. Of C.
*
permica group

*

*
*

other species of Dagmarita
Globivalvulina ssp. Of G.
vonderschmitti group

*

*

*

* *

*
*
*

* *

Endothyridae
Eocristellaria spp. Of E.
typica group
Robuloides (Dzhulfian
species)
other species of
Robuloides

*

* *
*

Paradagmarita group
Paraglobivalvalina spp.

* *

*

*

*
*

*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*

*
*

*

*

*

* *

Biseriamminidae
Abadehella spp. Of A.
contformis group
Dagmarita spp. Of D.
chanakchiensis group

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Archaediscidae

*

Multidiscus spp.
lasiodiscidae
lasiodiscus (Dzhulfian
species)
other species of
Laxsiodiscus

*

*

*

*

*

* *

* *
*

*

Pseudotristix spp.

* *

*

Nodosariidae
Lingulina spp. Of L.
elegantula group
Nodosaria spp. Of N.
shikhanica group

* *

Fischerinidae
Agathammina spp. Of A,
subfusiformis group
Hemigordiopsis spp.
Miliolidae
Baisalina (Dzhulfian
species)
other species of Baisalina

* *
*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Lagenidae

*

* *

*
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*
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 .7نتیجهگیری
مطالعات سنگ چینه ای اخیر نشان ميدهد که ویژگيهای لیتولوژیکي و سنگ شناسي واحد داالن باالئي در ناحیه خلیج فارس
با نواحي جنوبي (پالتفرم عربي) و شمالي آن (نواحي داخلي زاگرس) مشابهت فراواني نشان ميدهد .ویژگيهای لیتولوژیکي
واحد کنگان زیرین در ناحیه خلیج فارس تنها قابل مقایسه با نواحي جنوبي بوده (پالتفرم عربي) و هیچگونه شباهتي با
رخسارههای هم ارز خود در نواحي داخلي زاگرس ندارد .مطالعات زیست چینه ای اخیر بر روی تواليهای فوق الذکر در ناحیه
خلیج فارس منجر به شناسائي حداقل 30گونه فسیلي از فرامینیفر و غیر فرامینیفر گردید که بر اساس آن ميتوان یك زون
زیستي قابل تفکیك به سه زیر زون زیستي را در واحد داالن باالئي برش مورد مطالعه معرفي نمود .زیر زونهای زیستي مذکور
در برگیرنده اشکوب جلفین و دوراشامین آغازی ميباشند که با اجتماعات فسیلي مشابه در سایر نواحي مجاور به ویژه نواحي
داخلي زاگرس مطابقت زیادی نشان ميدهند .اجتماعات فرامینيفری و غیر فرامینيفری شناسائي شده با سایر نواحي شمالي و
جنوبي به ویژه با نواحي ایران مرکزی ،البرز ،قفقاز ،ترکیه ،پالتفرم عربي و پامیر (حوضه زیستي تتیس غربي) مطابقت دارند.
بر اساس مطالعات اخیر سن واحد داالن باالئي در ناحیه خلیج فارس به اشکوب جلفین و دوراشامین آغازی نسبت داده ميشود،
بطوریکه شواهدی مبني بر وجود اشکوب دوراشامین انتهایي در ناحیه مذکور مشاهده نگردید .به نظر ميرسد که حوضه رسوبي
سازند داالن (به ویژه در زمان پرمین باالئي) بخشي از حوضه پالئوبیوژئوگرافي تتیس غربي بوده که اجتماعات فسیلي آن با سایر
نواحي مجاور (بخش غربي تا مرکزی پالئو تتیس) از قبیل البرز ،ایران مرکزی ،قفقاز ،ترکیه و پالتفرم عربي یکسان بوده است.
ناپیوستگي رسوبات در مرز پرموتریاس باعث انقطاع زونهای زیستي اواخر پرمین مانند زون زیستي ( Paleofusulina/

 ) Colaniellaدر این ناحیه بوده که تاثیر آن با سایر نقاط دنیا قابل مقایسه است .اجتماعات محدود فسیلي سازند کنگان تنها
شامل دوکفهایهای کالرایا و سرپیولید اسپیروربیس است که همراه با اجتماعات وسیع میکروبي (رخسارههای ترومبولیتي و
استروماتولیتي) بیانگر گسترش زماني اشکوب اسکیتین (تریاس زیرین) ميباشند .آنچه در این بخش جالب توجه به نظر ميرسد،
گسترش هم ارز اجتماعات فسیلي شاخص سنگهای تریاس زیرین در نواحي مختلف ایران و سایر نواحي مجاور آن نظیر
پالتفرم عربي ميباشد.

تشكر و قدردانی
الزم است از پژوهشگر گرامي جناب آقای دکتر بشری که با نظرات ارزشمندشان راهگشای تدوین و تنظیم این کار تحقیقي
بودهاند ،کمال تشکر و قدرداني را بنمائیم .همچنین از کلیه همکاران گرامي شاغل در واحد زمین شناسي نفت پژوهشگاه صنعت
نفت که در مراحل مختلف انجام این کار تحقیقاتي ما را یاری نمودهاند ،سپاسگذاری مينمائیم.
"هیئت تحریریه مجله از آقایان دکتر علیرضا بشری و دکتر حسین وزیری مقدم که داوری مقاله را بر عهده داشته اند کمال
تشکر وسپاس را دارد"
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Plate 1
Figure 1: Pachyphloia pedicula LANGE, Axial section, 94X
Figure 2: Cryptoseptida anatoliensis S.de CIVRIEUX and DESS, Axial section, 120X
Figure 3: Pachyphloia iranica BOZORGNIA, Axial section, 94X
Figure 4: Pachyphloia ovata LANGE, Axial section, 120X
Figure 5: Dunbarula nana KOCHANSKY-DEVIDE and RAMOVS, Sagital section, 120X
Figure 6: Frondina permica S.de CIVRIEUX and DESS, Axial section, 120X
Figure 7: Pachyphloia ovata LANGE, Axial section, 120X
Figure 8: Globivalvulina vonderschmitti REICHEL, Axial section, 20X
Figure 9: Geinitzina taurica DE CIVRIEUX and DESS, Axial section, 120X
Figure 10: Lunucammina sp., Axial section, 120X
Figure 11: Staffella sp., Axial section, 75X
Figure 12: Nankinella orbicularia LEE, Axial section, 75X
Figure 13: Dagmarita chanakchiensis REITLINGER, Axial section, 120X
Figure 14: Ichtyolaria latilimbata DE CIVRIEUX and DESS, Axial section, 120X
Figure 15: Hemigordiopsis renzi JENNY, Transverse section, 120X
Figure 16: Rectostipulina quadrata REICHEL, Transverse section, 75X
Figure 17: Hemigordiopsis renzi REICHEL, Transverse section, 94X

Plate 2
Figure 1: Baisalina pulchra REITLINGER, Transverse section, 120X
Figure 2: Paraglobivalvulina mira REITLINGER, Axial section, 120X
Figure 3: Pachyphloia solida MAKLAY, Axial section, 120X
Figure 4: Paradagmarita flabeliformis ZANINETTI, ALTINER and CATAL, Sagital, 120X
Figure 5: Paradagmarita flabeliformis ZANINETTI, ALTINER and CATAL, Sagital, 94X
Figure 6: Paradagmarita monodi LYS and MARCOUX, Axial section, 120X
Figure 7: Codonofusiella erki RAUSER, Axial section, 120X
Figure 8: Codonofusiella erki RAUSER, Axial section, 120X
Figure 9: Tubiphytes obscurus MASLOV, Transverse section, 120X
Figure 10: Mizzia velebitana SCHUBERT, Transverse section, 60X
Figure 11: Anthracoporella espectabilis JOHNSON, Transverse section, 60X
Figure 12: Clavoporella facetae KOCHANSKY and HERAK, Transverse section, 37X
Figure 13: Gymnocodium bellerophontis ROTHPLETZ, Transverse section, 47X
Figure 14: Spirorbis sp., Axial section, 75X
Figure 15: Claraia sp., Transverse section, 38X
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Lithostratigraphy and biostratigraphy of the Upper Dalan
and Lower Kangan units in Persian Gulf with special
emphasis on the Permo/ Triassic boundary
Monibi, S., Khodaei, N., Zamani Pozveh, Z.

Abstract
The Upper Dalan and Lower Kangan stratigraphic units with 225m thickness were studied in
one of the subsurface section in Persian Gulf area. According to the biostrarigraphic
investigation on the dolomitic and limestone successions of the Upper Dalan unit, there are
more than 30 index foraminifera and non-foraminifera species. One Paradagmarita/
Paraglobivalvulina/ Baisalina Assemblage Zone that divided to three distinct sub- assemblage
zones
1.
2.
3.

Rectostipulina quadrata/ Globivalvulina vonderschimitti Assemblage subzone
Dagmarita chanackchiensis/ Ichtyolaria latilimbata Assemblage subzone
Hemigordiopsis renzi/ Paradagmarita flabeliformis Assemblage subzone

have been distinguished in the stratigraphic section representing the Julfian to Earleast
Dorashamian stage. The identified microfauna' assemblages can be corresponded to the Late
Permian regional biozonation in the Tethys realm. The latest microfauna assemblages in the
latest part of Dalan Formation exhibits a significant chronostratigraphic hiatus, just was cited
in the Dalan/ Kangan (Permo/Triassic) boundary. There is no any evidence about Latest
Dorashamian sediments in the study area. The Permo/Triassic boundary is a paraconformity
type in the latest Permian biozones, which can be corresponded to other areas of the world. The
Lower Kangan stratigraphic unit can be attributed to the Schytian age (Early Triassic age) on
basis of presence of some index fossils such as Bivalves (Claraia sp.) and Serpulids (Spirorbis
sp.). It should be stressed that the similar microfauna associations can be seen in other Iranian
places such as Central Iran and Alborz areas, which is documented a distinct
palaeobiogeographical relationship between the above-mentioned areas and Zagros realm on
Permian and Triassic ages.
Keywords: Upper Dalan, Lower Kangan, assemblage zone, Permo/Triassic boundary,
Paraconformity.
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چكیده
توصیف دقیق توزیع سیاالت و ارزیابي سطوح تماس بین آنها نقش بسیار مهمي در کاهش عدم قطعیت در ارزیابي ذخیره هیدروکربني
مخزن و در نتیجه انتخاب استراتژی توسعه میدان دارد .سطوح سیاالت مخزن را ميتوان با نمودارگیری ،انجام تست چاه ،آزمایشات
ویژه مغزه و یا عملیات لرزه نگاری تخمین زد .اما در عمل باتوجه به غیر اقتصادی بودن و نیز در دسترس نبودن اطالعات مربوط
به تست چاه یا آزمایشات ویژه مغزه و عملیات لرزه نگاری برای همه چاهها ،رایجترین رویکرد تفسیر نگارهای پتروفیزیکي است.
از آنجا که عموماً مرز سیاالت مخزني به علت پیچیدگي خصوصیات و ضخامت سنگ مخزن ،و نیز عواملي همچون اثر واگ ،درز
و هجوم فیلترای گل حفاری مختل ميشود وجود روشي که بتواند این اثرات را تا حد ممکن کاهش دهد ضروری به نظر ميرسد.
در این مقاله که بر روی دادههای  3چاه مربوط به یکي از میادین جنوب غرب کشور و به منظور یافتن مرز آب

نفت صورت

گرفته روشي جدید و برمبنای تبدیل موجك پیوسته نگ ار مقاومت ویژه جهت شناسایي سطوح مختلف سیاالت مخزني ارائه شده
است .نتایج عملکرد این روش که با اطالعات تست چاه مورد اعتبار سنجي قرار گرفته است نشان ميدهد ،که این روش قادر است
به نحو مطلوبي مرز سیاالت مخزني را مشخص کند.
واژههای کلیدی :مخازن هیدروکربوری ،سطوح تماس سیاالت مخزني ،تبدیل موجك پیوسته ،نگار مقاومت ویژه
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تشخیص سطوح سیاالت مخزني با استفاده از ...

 .1مقدمه
توزیع و انتشار سیاالت مخزني توسط عواملي همچون نیروهای شناوری ،موئینه و نیروی هیدرواستاتیك ،همچنین شرایط
هیدرودینامیك مخزن و نیز تخلخل و نفوذپذیری سنگ مخزن کنترل ميشود  .بطور کلي و صرفنظر از نحوه عملکرد این عوامل در
یك مخزن حاوی هر دو فاز آب و نفت ميتوان یك مرز کلي آب -نفت ( )WOCرا مشخص نمود .تشخیص این مرز تماس با
استفاده ازنمودارگیری  ،انجام تست چاه ،آزمایشات ویژه مغزه و یا عملیات لرزه نگاری صورت ميپذیرد .با توجه به غیراقتصادی
بودن و در دسترس نبودن اطالعات مربوط به تست چاه یا آزمایشات ویژه مغزه و عملیات لرزه نگاری برای همه چاهها ،رایجترین
داده ها نگارهای پتروفیزیکي هستند .در این راستا استیو یوتو و سام سوری از نگارهای SP,RT, LLD, LLS, GR, DENبرای
شناسایي و جداسازی مرزهای آب -نفت یك میدان نفتي درمالزی استفاده کردند[ .]1همچنین ،استفاده از نگارهای تخلخل همچون
 EPTو نوترون  -چگالي [ ،]2نمودارهای عمق برحسب فشار ،نمودارهای  CORو یا  TDTنیز برای این منظور بهکار گرفته
شدهاند [ .]3تان برای تشخیص سازندهای حاوی گاز از الگ های نوترن ،چگالي و صوتي استفاده کرده است[ .]4دینگ و همکاران
برای تشخیص و طبقه بندی سیاالت مخزني از ثابت دی الکتریك و نگارهای صوتي بهره گرفتهاند[ .]5رویکردی جدیدی نیز توسط
عبدالموال و همکاران برای شناسایي سطوح تماس سیاالت در یك مخزن گازی معرفي شده است[ .]3با این وجود تشخیص سطوح
سیاالت با استفاده از روشهای چاهپیمایي با دقت کم صورت گرفته و به شدت تحت تاثیر فشار موئینه است .خصوصاً اینکه
پیچیدگي خصوصیات و ضخامت سنگ مخزن تاثیر بسیار زیادی بر سطح تماس سیاالت دارد و عموماً مرز سیاالت مخزني در
نگ ارها توسط اثر واگ ،درز ،رس و هجوم فیلترای گل حفاری مختل ميشود .همچنین در محدوده هایي که دارای سنگ شناسي
پیچیده با تخلخل کم و یا با عمق نفوذ زیاد فیلترای گل حفاری است ،تفکیك زون گازی و نفت به آساني میسر نیست [ .]7لذا
وجود روشي که بتواند این اثرات را تا حد ممکن کاهش دهد ،ضروری به نظر ميرسد.
استفاده از تکنیك موجك به عنوان روشي توانمند که قادر است یك نگ ار را در باندهای فرکانسي مختلف تجزیه نموده و احتماالً
اطالعاتي همچون اثر سیال داخل مخزن ،لیتولوژی و ساختارهای شکستگي را به صورت جداگانه در اختیار بگذارد ،در سالهای
اخیر مورد توجه قرار گرفته است .سابقه استفاده از تکنیك موجك در پردازش نگارهای پتروفیزیکي به مواردی همچون تخمین
پارامترهای مخزني [ ،]8تشخیص مرزهای سازند ،شناسایي شکستگيها [ ]9و نیز شناسایي سطوح تماس سیاالت موجود در مخازن
با استفاده از موجك گسسته [ ]10بر ميگردد .در این مقاله روشي جدید و برمبنای آنالیز طیف انرژی تبدیل موجك پیوسته نگار
مقاومت ویژه به منظور یافتن مرز آب نفت معرفي شده است .رویکرد پیشنهادی بر روی دادههای  3چاه مربوط به یکي از میادین
جنوب غرب کشور پیاده شده و نتایج با اطالعات مغزه و تولید مورد اعتبار سنجي قرار گرفته است.

 .2مبانی
تجزیه طیفى یا تجزیه یك سیگنال اطالعاتي به باندهای فرکانسي تشکیل دهنده آن ،سبب ميشود بررسى پدیدههایى که در فرکانس-
هاى خاصى قابل تشخیص بوده و احتماالً در سیگنال اطالعاتي اولیه بهراحتي قابل شناسایي نیستند بهتر صورت پذیرفته و در نهایت
نقشه زمان -فرکانس پیوستهای از سیگنال اولیه در اختیار قرار بگیرد .تاکنون روشهای مختلفي برای تجزیه طیفي یك سیگنال ارائه
شده است که از مهمترین آنها ميتوان به تبدیل فوریه زمان  -کوتاه ) (STFTو تبدیل موجك پیوسته ) (CWTاشاره کرد .در ادامه
به اجمال به توضیح این روشها ميپردازیم.
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 1.2تبدیل فوریه زمان کوتاه

1

در این روش مى توان طیف زمان -فرکانس را با اعمال تبدیل فوریه بر روى پنجره زمانى مورد نظر به دست آورد .با انتخاب طول
پنجره ،تفکیك زمان فرکانسى نیز ثابت مى باشد .بنابراین تفکیك زمان فرکانسى بستگى به طول پنجره انتخابى دارد .دامنه هایى که
در روش معمولى تبدیل فوریه به دست مى آیند ،بیانگر فرکانسهاى مختلف مى باشند و توزیع لحظه اى این فرکانسها در پنجره
زمانى انتخاب شده نشان داده نمي شود .براى بدست آوردن فرکانس محلى ،مى توان سیگنال را پنجره بندى کرد؛ یعني قسمت
کوچکى از سیگنال را انتخاب نموده و سپس تبدیل فوریه را بر روى قسمت پنجره شده اعمال نمود .بدین ترتیب فرکانس محلى
سیگنال در قسمت پنجره شده بدست مى آید .با انتقال پنجره زمانى در طول سیگنال ،مى توان محتواى فرکانسى سیگنال را بصورت
نقشه دو بعدى فرکانس بر حسب زمان استخراج کرد که این نمایش دو بعدى را  STFTمي گویند .مشکل این روش ثابت بودن
اندازه ی پنجره انتخابي مي باشد .بطور ریاضي STFT،در زمان لحظه ای  mبه صورت ذیل تعریف مى شود[:]11
()1
که در آن

 jn



 x ( n)  ( n  m) e

STFT x(n)  X (m,  ) 

n  

سیگنال در بعد زمان  (n  m) ،تابع پنجره و  e  jnعملگر فوریه مى باشد.

 2.2تبدیل موجک پیوسته

2

تبدیل موجك پیوسته در حقیقت یك روش تجزیه و تحلیل زمان فرکانس است .در این روش سیگنال مورد بررسي به بخشهای
مختلف تقسیم شده و با استفاده از مقیاس گذاری و انتقال دادن یك تابع ویژه در طول سری اطالعاتي ،طیف سری اطالعاتي
محاسبه ميشود .با تکرار این مراحل برای توابعي با مقیاسهای مختلف در نهایت نتیجه حاصل به صورت مجموعه ای از اطالعات
آرگومان– فرکانس بدست ميآید .ویژگي اصلي تبدیل موجك در مقابل تبدیل فوریه زمان کوتاه این است که تمامي توابع پایه از
انتقال و مقیاس یك تابع موجك مادر بدست ميآیند .تبدیل موجك پیوسته با اضافه کردن دو پارامتر انتقال و مقیاس ،به صورت
زیر از روی موجك مادر بدست ميآیند[:]11
()2
این تابع ،سیگنال )  x(tرا با استفاده از موجك مادر) ψ*(tاز حوزه عمق  zبه سیگنالي در حوزه ی مقیاس )(a

موقعیت )(b

تبدیل ميکند .جمله  ، ( a ) 1ضریب بهنجارسازی 3است .بطوریکه در شکل  1آورده شده است با ضرب هر ضریب در مقیاس
مناسب و حرکت دادن آن در سراسر سیگنال مورد بررسي ،موجك پیوسته سیگنال اولیه بدست مي آید .نتیجه تبدیل موجك پیوسته
یك ماتریس بنام  Cاست ،که شامل ضرایب موجك ميباشد .این ضرایب تابعي از مکان و مقیاس بوده و میزان شباهت بین باز
شدگي و انتقال موجك و تابع ) x(tرا در زمان  bو مقیاس  aنشان ميدهد .انرژی یك سیگنال مانند ) x(tرا ميتوان با استفاده از
ضرایب موجك پیوسته بصورت زیر ارائه کرد[:]12
()3

1

Short Time Fourier Transform
Continues Wavelet Transform
3
normalization
2
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انتگرال رابطه فوق با استفاده از روشهای عددی به فرم زیر تحویل پذیر است:
()4
و از آنجا خواهیم داشت:
()5
که در آن مقادیر  ejiبصورت زیر محاسبه ميشوند:
()3
روش کار به این صورت است که ،فرض کنیم ميخواهیم نگاری مانند  xرا مورد بررسي قرار دهیم .مقدار انرژی این نگار را برای
هر مقیاس و در هر عمق محاسبه ميکنیم .بنابراین خواهیم داشت [:]10

()7
مقادیر انرژی محاسبه شده بایستي به منظور کاهش اثر تغییرات دامنه نگار بر روی طیف انرژی در اعماق مختلف به صورت زیر به
هنجارسازی شوند:
()8
که در آن اندیس  jمربوط به مقیاس بوده و  nنشان دهنده عمق است .حال با استفاده از ) δ(tتابع دلتای دیراک ،رابطه زیر را تعریف
ميکنیم:
()9
بنابراین ماتریس رابطه  7تبدیل ميشود به:

()10
و از آنجا پیك انرژی نگ ار مورد بررسي از طریق ضرب نظیر به نظیر همه درایه های هر دو ماتریس و بصورت زیر محاسبه ميشود:
()11

75

مجله زمین شناسي نفت ایران ،سال سوم ،شماره1391 ،4

و در نهایت از طریق بدست آوردن باالترین پیك انرژی ميتوان از آن به عنوان یك ویژگي مناسب برای شناسایي مرز تغییرات
استفاده نمود.

 .3اعتبار سنجی روش جدید
همانطور که پیش از این اشاره شد جهت بررسي روش پیشنهادی ،از نگارهای مقاومتویژهی سه چاه مربوط به یکي از میادین نفتي
جنوب کشور استفاده شد .میدان نفتي مورد مطالعه شامل  2مخزن آسماری و بنگستان است که مطالعه حاضر بر روی بخش های
آهکي مخزن بنگستان انجام شده است .سازند بنگستان متشکل از الیههای ایالم ،سروک و کژدمي است .الیه های ایالم و سروک
عموماً آهکي بوده و کژدمي از شیل تشکیل شده است .سیاالت موجود در مخزن مورد بررسي تنها آب و نفت هستند .در جدول
شماره  ،1نگارهای موجود برای سه چاه مورد مطالعه به صورت خالصه آورده شده است .در این جدول عالمت ضرب در به معنای
عدم وجود نگار مورد نظر بوده و عالمت تیك ،به معنای وجود آن نگار ميباشد .بهطوریکه مالحظه ميشود ،نگار مقاومت ویژه
عمیق برای هر سه چاه مورد بررسي موجود بوده است.
جدول  - 1نگارهای موجود برای چاه های مورد مطالعه

چاه شماره 3

چاه شماره 2

چاه شماره 1

شمارهچاه
نگار







PEF







GR







DT







LLS







LLD







MSFL







RHOB







NPHI

برای این منظور با توجه به اطالعات تست چاه برای چاه های شماره  1و  2مخزن مورد بررسي به سه طبقه تولید کننده نفت ،نفت
آبدار و آب طبقه بندی شد .بزرگترین مقدار پیك مربوط به انرژی نگار مقاومت ویژه برای هریك از طبقات تعریف شده در باال ،در
مقیاسي متفاوت از سایر طبقات دیده مي شود .لذا برای شناسایي مرز بین این طبقات با استفاده از این ویژگي ،ميتوان به نحو مطلوبي
سه طبقه در نظر گرفته شده در باال را تشخیص داد .شکل ( 2و  ،)3نتایج حاصل از الگوریتم پیشنهادی برای چاههای شماره  1و 2را
نشان ميدهد .رنگ تصاویر ،مقادیر بهنجار شده نتایج بدست آمده از الگوریتم مي باشند ،بطوری که براساس روش پیشنهادی ،مقادیر
باال (رنگ قرمز) نشان دهنده وجود نفت و مقادیر پایین (رنگ آبي) موقعیت آب در مخزن را نشان ميدهد .با توجه به شکل ،مرز
سیال در وسط محل تغیی ر تدریجي رنگ قرار دارد که با نتایج حاصل از تست چاه نیز انطباق خوبي دارد.
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شكل  :2نتیجه بدست آمده از الگوریتم پیشنهادی برای چاه شماره 1

عموماً در صنعت نفت ،برای فواصل مختلف و سازندهای موجود ،آزمایشات چاه بصورت ساق مته ) DST(1حفره باز یا مشبك
شده و بهره دهي و  ...برای چاه های نفتي و یا تست همزمان 2و  back – pressure testبرای چاه های گازی صورت گرفته و
مواد بازیافتي برای آن فاصله اعم از نفت ،آب نمك ،گل آغشته به نفت ،آسفالت و  ...ثبت ميشود .از این طریق ميتوان با در نظر
گرفتن یك حد آستانه مشخص به صورت حدودی مرز آب و نفت را تشخیص داد.
در جدول ( )2میزان اختالف بین مقداری که الگوریتم پیشنهادی برای تعیین مرز آب و نفت بدست داده و نتایج حاصل از تست
چاه آورده شده است .با توجه به این جدول مالحظه میشود که میزان خطای این روش در پیش بیني محل تماس آب

نفت برای

چاه شماره یك برابر صفر بوده و در چاه شماره  2در حدود  3متر اختالف نشان ميدهد.
روش ارائه شده برای شناسایي مرز آب

نفت ،بر روی دادههای نگار مقاومت سنجي چاه شماره  3نیز اعمال شد .نتیجه بدست

آمده از این بررسي که در شکل  4آورده شده است ،این مرز را در عمق  3730متری نشان ميدهد .در مورد این چاه خاص ،هیچ
آزمایش چاهي انجام نشده و مرز تقریبي آب-نفت برای این چاه به دلیل نزدیکي آن با چاه شماره  ،2مرز موجود در این چاه (یعني
عمق  3373متری) در نظر گرفته شده است .در صورتيکه این فرض را درست بدانیم ،اختالف  87متری در نتایج مالحظه ميشود.
بدیهي است که صحت این موضوع چندان قابل پیگیری نیست.
جدول :2مقایسه نتایج حاصل از الگوریتم با تفسیر مغزه

اختالف

عمق مرز حاصل از

عمق مرزحاصل از روش

توضیح

(متر)

نتایج تست چاه (متر)

پیشنهادی (متر)

شماره چاه

0,00

3700

3700

چاه شماره 1

3

3373

3370

چاه شماره 2

Drill Stem Test
Isochronal Test

77

1
2

مجله زمین شناسي نفت ایران ،سال سوم ،شماره1391 ،4

شكل  :3نتایج بدست آمده از الگوریتم پیشنهادی برای چاه شماره 2

شكل  :4نتایج بدست آمده از الگوریتم پیشنهادی برای چاه شماره 3
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 نتیجهگیری.4
 روشي جدید را،مقاله حاضر که با استفاده از داده های مربوط به سه چاه از یك میدان نفتي در جنوب کشور صورت گرفته است
 با فیلتر کردن، روش پیشنهادی که بر مبنای تبدیل موجك پیوسته بنا شده است.نفت ارائه مي کند

برای شناسایي مرز تماس آب

 برای این منظور با استفاده از تبدیل موجك پیوسته. تاثیر سیال را برجسته ميکند،نقش ماتریکس سنگ بر روی نگار مقاومت ویژه
 برای هر محیط اشباع وابسته به نوع سیال پُر کننده فضای، انرژی محاسبه شده از این طریق.انرژی نگار مورد بررسي محاسبه شد
 این. در مقیاس جداگانهای اتفاق افتاده و لذا به عنوان یك ویژگي منحصر بهفرد ميتواند سطح تماس سیاالت را مشخص کند،خالي
 نتایج نشان ميدهد.الگوریتم بر روی سه چاه از میدان نفتي مورد بررسي اعمال گردید و با نتایج تست چاه مورد مقایسه قرار گرفت
.که این روش توانسته است بهخوبي مرز سیاالت مخزني را مشخص کند
""هیئت تحریریه مجله از آقایان دکتر عرب امیری و دکتر کنشلو که داوری مقاله را بر عهده داشته اند کمال تشکر وسپاس را دارد
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Reservoir Fluid Contact Detection Using Continues Wavelet
Transform of Resistivity Log
Amir Mollajan, Mostafa Javid, Hossein Memarian, Behzad Tokhmchi

Abstract
Exact assessment of reservoir fluid contacts and distribution is an important part of reservoir
characterization. Reservoir fluid contacts may be detected by petrophysical interpretations, well
testing, special core analysis and seismic inverse modeling techniques. In practice, due to noneconomic and unavailability of well test and seismic data, wire line log data are commonly used.
Since these contacts affected by complexity of reservoir properties, thickness of reservoir rocks,
and some factors such as vug effect, fractures and mud filtrate invasion, it is essential to find a way
for reducing such these factors. The present study uses data related to three wells of an oil field in
southwestern Iran to detect oil-water contact by continues wavelet transform of resistivity log. The
results obtained from this method are compared with well test responses to validate the proposed
algorithm. The results show that this method is capable to detect fluids contact accurately.
Keywords: hydrocarbon reservoir, reservoir fluid contact, continues wavelet transform, resistivity
well log.
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چكیده
نفوذپذیری یکي از پارامترهای اساسي در مطالعه مخازن هیدروکربوری ميباشد که اندازهگیری آن با دقت باال از اهمیت بسیاری
برخوردار است .روشهای متداول برای این منظور استفاده از دادههای چاهآزمایي و یا اندازهگیری نفوذپذیری نمونههای مغزه
حفاریشده از چاه ميباشد .عموما" در آزمایشگاه به دلیل هزینه کم و سرعت عمل باال ،نفوذپذیری مطلق گاز نمونههای پالگ
مغزه اندازهگیری ميشود.
نفوذپذیری گاز در محیط متخلخل به فشار متوسط تزریق و نوع گاز وابسته است و با تغییر آنها نتایج متفاوتي بدست ميآید.
بنابراین اندازه گیری نفوذپذیری با اشباع کامل نمونه از مایع و یا تعیین نفوذپذیری معادل مایع به طرق دیگر امری ضروری
ميباشد ،که البته این روش مستلزم صرف هزینه و زمان زیاد ميباشد .کلینکنبرگ برای اولین بار با بررسي پدیده لغزش گاز در
محیط متخلخل و اندازهگیری نفوذپذیری مطلق انواع گازها در فشارهای مختلف ،رابطهای برای تعیین نفوذپذیری معادل مایع
ارائه نمود.
هدف از این مطالعه ،ارائه روابطي تجربي برای تعیین نفوذپذیری تصحیحشده کلینکنبرگ (معادل مایع) در سنگهای کربناته
کشور ،با استفاده از دادههای اندازهگیری نفوذپذیری مطلق گاز ميباشد که تاکنون گزارش نشده است .بدین منظور نفوذپذیری
کلینکنبرگ بر روی  541نمونه پالگ از سازندهای مختلف کربناته جنوب غربي ایران با دامنهی گسترده از مقادیر خواص
پتروفیزیکي اندازهگیری شد .روابطي نمائي با همبستگي باال بین نفوذپذیری معادل مایع و نفوذپذیری مطلق گاز بدست آمد .با
توجه به فراواني و محدوده وسیع نمونههای مورد مطالعه ،مدلهای تجربي ارائه شده در این مقاله را ميتوان جهت پیشبیني و
تعیین نفوذپذیری معادل مایع در سنگهای کربناته جنوب غربي ایران مورد استفاده قرار داد.
واژههای کلیدی :نفوذپذیری معادل مایع (کلینکنبرگ) ،نفوذپذیری مطلق هوا ،لغزش گاز ،مخازن کربناته
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 .1مقدمه
مخازن کربناته بیش از نیمي از نفت و گاز دنیا را در خود جای دادهاند که البته در کشور ما بیشترین درصد مواد هیدروکربوری
در مخازن کربناته وجود دارد .به دلیل نحوه شکلگیری و دیاژنز سازندهای کربناته ،تنوع بافت و ساختار و تخلخل در ابعاد
مختلف بسیار است که باعث بوجود آمدن ناهمگني در مقیاسهای متفاوت ،از میکرو تا ماکرو و میدان ،در این گونه سنگي
ميشود.
نفوذپذیری یکي از پارامترهای پایه برای شناسایي و ارزیابي مخازن هیدروکربوری ميباشد .با وجود ناهمگني ذاتي بافت
سنگهای کربناته ،وجود شکستگيها ،رگههای استیلولیت و حفرات ) (Vugبا ابعاد مختلف و ناهمساني در نفوذپذیری ،امکان
پیشبیني مقدار نفوذپذیری از دیگر پارامترهای مخزني وجود نداشته و یا همراه با خطای بسیار زیادی ميباشد .بنابراین برای
تعیین نفوذپذیری هر سازند هیدروکربوری ،اندازهگیری آن بر روی نمونههای مناسب و به تعداد کافي از سنگ مخزن برای
پوشش بهتر از زونهای مختلف مخزني غیر قابل اجتناب است.
نفوذپذیری معموال" بر روی نمونه های پالگ مغزه حفاری شده از چاه ،که به طور استاندارد قطر  1/5و طول  2اینچ دارند
اندازهگیری ميگردد .روشهای متداول تعیین نفوذپذیری ،اندازهگیری نفوذپذیری مطلق هوا و نفوذپذیری مطلق مایع در حالت
اشباع کامل مغزه ميباشد .در آزمایشگاههای مطالعات مغزه ،از گازها بخصوص هوای خشك ،به دلیل راحتي ،صرف وقت و
هزینه بسیار کم ،امکان اندازهگیری در محدودهی بسیار وسیع نفوذپذیری ،سرعت عمل باال ،خنثي بودن گاز و عدم واکنش با
جنس سنگ و حساسیت کم به تغییرات دما ،جهت اندازهگیری نفوذپذیری استفاده ميگردد (تانیکاوا .)2003 ،به دلیل ماهیت و
حالت ،گاز باعث ایجاد خطا و عدم اعتبار کافي نفوذپذیری مطلق برای استفاده در ارزیابي و شبیهسازی تولید نفت و گاز از
مخازن ميشود .بنابراین از نفوذپذیری تصحیحشده کلینکنبرگ ( )1941که معادل نفوذپذیری مایع ميباشد در مطالعات مخزن
استفاده ميگردد.

 .2نفوذپذیری سنگها
نفوذپذیری خصوصیتي از محیط متخلخل ميباشد که بیانگر توانایي آن محیط برای عبور سیال ميباشد .اساس اندازهگیری
نفوذپذیری در مغزه بر این اصل استوار است که گرادیان فشار در شرایط جریان پایدار ثابت بوده و متناسب با سرعت جریان
مي باشد که توسط دارسي به صورت زیر ارائه گردیده است (طارق احمد.)2001 ،
()1

vx


k



dp
dx

در این رابطه  kنفوذپذیری مطلق بر حسب دارسي است که عامل کنترلکننده جهت و سرعت حرکت سیال در محیط متخلخل
ميباشد و  v xسرعت سیال برحسب متر بر ثانیه در راستای طول نمونه ،گرانروی سیال بر حسب سانتي پواز ،و

dp
dx

افت

فشار برحسب واحد طول ميباشد.
بنابراین در رژیم جریان دارسي افت فشار در واحد طول متناسب با سرعت جریان ميباشد در حاليکه برای سرعتهای باالی
جریان و اختالف فشار زیاد این ارتباط خطي نميباشد و جریان غیردارسي بوجود ميآید .به دلیل تراکمپذیری گازها ،رابطه
دارسي برای اندازه گیری نفوذپذیری مطلق گازها با در نظرگرفتن متوسط فشار تزریق به صورت زیر ميباشد:
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پیشبیني نفوذپذیری کلینکنبرگ با استفاده از نفوذپذیری مطلق گاز ...
 K aنفوذپذیری مطلق هوا (میلي دارسي) Pa ،فشار مطلق جو (اتمسفر) Qa ،نرخ جریان گاز (سيسي بر ثانیه) L ،طول نمونه
سنگ (سانتیمتر) A ،سطح مقطع نمونه سنگ (سانتیمتر مربع) ( P1  P2 ) / 2 ،فشار متوسط نمونه (اتمسفر) و ) ( P1  P2

اختالف فشار دو سر نمونه (اتمسفر) ميباشد .از آنجایي که نفوذپذیری گاز در محیط متخلخل به فشار متوسط تزریق و نوع
گاز وابسته است ،اندازهگیری نفوذپذیری با اشباع کامل نمونه از مایع و یا تعیین معادل آن به طرق دیگر امری ضروری ميباشد،
که البته این شیوه مستلزم صرف هزینه و زمان زیاد ميباشد.
در اندازهگیری نفوذپذیری با استفاده از تزریق گاز ،لغزش گاز که یك تاثیر غیر دارسي و مرتبط با جریان غیرخطي گاز در محیط
متخلخل است بوجود ميآید .این پدیده زماني اتفاق ميافتد که اندازه متوسط شعاع گلوگاههای سنگ نزدیك به اندازه متوسط
مسیر آزاد ملکولهای گاز باشد و باعث شتاب گرفتن مولکولهای گاز یا لغزش آنها در تماس با سطح سنگ گردد .لغزش گاز
وابسته به فشار ،دما ،اندازه مولکولهای گاز و انرژی جنبشي گاز ميباشد (یوشو و همکاران .)1998 ،کلینکنبرگ ( ،)1941اولین
کسي بود که پدیده لغزش گازها را در محیط متخلخل بررسي نمود .وی نشان داد که نفوذپذیری اندازهگیری شده گاز تابعي از
فشار متوسط تزریق ميباشد:

b
) K  K  (1 
Pm

()3

کلینکنبرگ اعالم کرد نفوذپذیری هوا را بایستي در فشار میانگین تزریق ) (Pmاندازهگیری و تعیین کرد .میزان خطا نیز با کاهش
نفوذپذیری افزایش ميیابد و مقدار آن در مقادیر کمتر از  1میليدارسي قابل توجه است .بر این اساس ،با اندازهگیری نفوذپذیری
گاز در فشارهای متوسط مختلف ،از برازش خطي دادههای نفوذپذیری گاز بر حسب عکس فشار متوسط در نقطهای که فشار
متوسط گاز از لحاظ تئوری بینهایت ميشود ،نفوذپذیری معادل مایع یا نفوذپذیری تصحیحشده کلینکنبرگ تعیین ميشود که
آنرا با نماد  K و یا  KLنمایش ميدهند .از شیب این خط ضریب لغزش گاز) (bبدست ميآید( شکل  .)1برای هر گاز از
دادههای نفوذپذیری در فشارهای متوسط مختلف خط مستقیمي ایجاد ميشود که خطهای حاصل از تمام گازها در نقطه
مشترکي ) (KLبه هم ميرسند (کلینکنبرگ b .)1941 ،وابسته به متوسط حرکت آزاد مولکولهای گاز ) (λدر فشار متوسط
تزریق ) (Pmميباشد:
4C ' Pm
r

()4

b

 rشعاع منفذ و ´ Cتقریبا برابر با  1ميباشد.
مهمترین عوامل موثر بر لغزش گازها وزن مولکولي گاز ،اندازه مجاری عبور گاز از منافذ سنگ و فشار گاز ميباشد .هر چقدر
وزن مولکولي گازها کمتر باشد مقدار لغزش گازها افزایش ميیابد .همچنین هر اندازه مجاری عبور گاز کوچكتر باشد تاثیر
لغزش گاز بیشتر است .پدیده لغزش در گازها رابطه معکوس با فشار دارد (یوشو و همکاران ،1998 ،راشینگ و همکاران،
 .)2004الزم به ذکر است که نفوذپذیری تصحیحشده کلینکنبرگ مستقل از نوع گاز تزریقي ميباشد.
نفوذپذیری مایع با فرضیات جریان آرام ،عدم واکنش بین سنگ و سیال و اشباع ثابت است ،در حاليکه برای گازها متفاوت
است .وقتيکه مایع از منفذ سنگ عبور ميکند سرعت مولکولهای مایع در مرکز بیشتر از دیواره منفذ است در صورتيکه جریان
گاز در منافذ شکل یکنواختتری دارد .علت عمده این اختالف را ميتوان به فشار متوسط جریان گاز در زمان اندازهگیری
نفوذپذیری نسبت داد.
در فشارهای متوسط )  ( Pmپایین نفوذپذیری مطلق گاز بیشتر از نفوذپذیری مطلق مایع ميباشد .در فشارهای متوسط باال
نفوذپذیری مطلق گازها به نفوذپذیری مطلق مایع نزدیك شده و طبق معادله ( )3در فشارهای متوسط بینهایت نفوذپذیری مطلق
گاز و مایع برابر مي گردند .البته مایعي با خواص نیوتني با جریان آرام که با سنگ واکنش نداده و تمایل چسبندگي نداشته باشد.
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توجه به این نکته بسیار مهم است که اندازهگیری نفوذپذیری گازها در آزمایشگاه وابسته به فشار متوسط در حین آزمایش
ميباشد و بدون اطالع از فشار متوسط ،نفوذپذیری نمونههای مختلف قابل مقایسه نیستند (کالین .)1991 ،این امر لزوم
اندازهگیری نفوذپذیری تصحیحشده کلینکنبرگ (معادل مایع) بر روی نمونههای سنگ را ميرساند.

شكل  :1تغییرات نفوذپذیری گاز با متوسط فشار و پارامترهای تعیین نفوذپذیری معادل مایع با رابطه کلینكنبرگ )( ،(b, KLکلینكنبرگ.)1941 ،

 .3شرح کار آزمایشگاهی
نمونههای استوانهای (پالگ) با طول  5و قطر  3/8سانتیمتر از مغزههای چاههای مختلف حفاری شده و پس از آمادهسازی،
شستشو و خشك گردیدند .این نمونههای منتخب از نمونههای تمام مغزه زون بازده سنگهای کربناته مخازن هیدروکربوری
مختلف در جنوب غرب ایران تهیه شدند .در این مطالعه ،نفوذپذیری مطلق گاز ،تخلخل ،چگالي و همچنین نفوذپذیری
تصحیحشده کلینکنبرگ  541عدد نمونه پال گ با خواص پتروفیزیکي متنوع از این مخازن کربناته با استفاده از دستگاه Ultra-

 )1994( Permeameter 200Aاندازهگیری شد .نمونههای منتخب از لحاظ زمینشناسي مورد بررسي قرار گرفتند تا نمونههای
حاوی درزه ،شکاف و ندولهای انیدریتي در این مطالعه و ارائه روابط مورد استفاده قرار نگیرند.
به منظور خارج ساختن آلودگيهای حاصل از گل حفاری و هیدروکربورهای سبك و سنگین از داخل نمونههای مغزه ،آنها را
در دستگاه ساکسولت در تماس با یك حالل نفتي قرار داده و پس از حلشدن مواد هیدروکربوری در حالل ،نمونهها شسته و
تمیز شدند .در این مطالعه از سیال تولوئن و متانول جهت عاری نمودن نمونههای پالگ از هیدروکربور و آب سازندی استفاده
شد و نمونهها در آون معمولي خشك شدند.
نفوذپذیری مطلق گاز نمونهها بر اساس قانون دارسي برای گازها و با اندازهگیری اختالف فشار بین دو سر نمونه ،دبي جریان
و ابعاد نمونهها بدست آمد .بهمنظور بدست آوردن میزان نفوذپذیری تصحیحشده کلینکنبرگ ( KLمعادل مایع) ،مقادیر نفوذپذیری
مطلق نسبت به هوا ) (Kairدر  5فشار متوسط ( )Pmو در شرایط آزمایشگاهي یکسان (دمای محیط و فشار محدودکننده 500
پام) اندازهگیری شده ،و سپس بر روی نموداری مشابه با شکل ( ،)1مقادیر نفوذپذیری مطلق نسبت به هوا در فشارهای متوسط
مختلف ترسیم مي گردد .از محل برخورد خط حاصل از امتداد نمودار با محور عمودی و یا به عبارت دیگر حالتيکه مقدار
فشار متوسط گاز به بينهایت ميرسد ،ميتوان مقدار نفوذپذیری معادل مایع را بدست آورد .فشارهای متوسط تزریق به گونهای
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انتخاب شدند که در محدوده جریان دارسي باشند .در نهایت با بررسي و تحلیل نتایج حاصل از دادههای آزمایشگاهي ،روابط
تجربي مقادیر ( )KLبر حسب ( )Kairدر نمونههای کربناته سازندهای مختلف از میادین جنوب غرب ایران ارائه شده است.

 .4بحث و بررسی
بر اساس بررسيهای به عمل آمده ،تاکنون رابطهای بین نفوذپذیری مطلق هوا و نفوذپذیری تصحیحشده کلینکنبرگ برای
نمونههای کربناته ارائه نشده است .با توجه به نمودار شکل  3رابطهای بین نفوذپذیری تصحیحشده کلینکنبرگ و تخلخل نمونهها
مشاهده نگردید که تنوع زیاد خواص پتروفیزیکي نمونههای منتخب را ميرساند .به توجه به تعداد زیاد نمونهها و تنوع بافتي،
ساختاری و ناهمگني نمونههای کربناته مورد مطالعه ،امکان تقسیمبندی نمونهها بر اساس دستهبندیهای ارائه شده توسط محققاني
همچون آرچي ( ،)1952لوسیا ( )1983و یا غیره در مقابل تغییرات نفوذپذیری نبود.

شكل  :2نمودار تخلخل در مقابل چگالی دانهای تمامی

شكل  :3نمودار نفوذپذیری تصحیحشده کلینكنبرگ در

نمونهها

مقابل تخلخل تمامی نمونهها.

بررسيهای انجام شده نشان ميدهد که توابع نمایي بهترین برازش را بر دادههای نفوذپذیری تصحیحشده کلینکنبرگ در مقابل
نفوذپذیری مطلق هوا دارند .رابطههای بدست آمده بر اساس نوع سازند و مخزن ،چگالي دانهای (که معرف نوع سنگ مي باشد)
و مقادیر نفوذپذیری تقسیمبندی شده است (جدول  .)1همانطوریکه در شکل  2مشاهده ميگردد تقریبا" نیمي از نمونهها
سنگ آهك با چگالي دانهای متوسط  2/72و حدود نیم دیگر نیز دولومیت با چگالي دانهای متوسط  2/83ميباشند و تعدادی
نیز مابین این دو نوع سنگ قرار دارند .با توجه به تنوع خواص پتروفیزیکي نمونههای منتخب روابط بدست آمده را ميتوان در
محدوده وسیع از خواص پترفیزیکي مورد استفاده قرار داد.
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شكل  :4نفوذپذیری مطلق هوا و نفوذپذیری تصحیحشده

شكل  :5نفوذپذیری مطلق هوا و نفوذپذیری تصحیحشده

کلینكنبرگ برای نمونههای آهكی.

کلینكنبرگ برای نمونههای دولومیتی.

شكل  :6نفوذپذیری مطلق هوا و نفوذپذیری تصحیحشده

شكل  :7نفوذپذیری مطلق هوا و نفوذپذیری تصحیحشده

کلینكنبرگ برای تمامی نمونههای مورد مطالعه.

کلینكنبرگ برای نمونههای با نفوذپذیری کمتر از  1میلی
دارسی.

شكل  :8نفوذپذیری مطلق هوا و نفوذپذیری تصحیحشده
کلینكنبرگ برای نمونههای با نفوذپذیری بیشتر از  1میلی
دارسی.
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چنانکه در جدول  1و شکلهای  4تا  8مشاهده ميشود رابطه بدست آمده برای نمونههای با نفوذپذیری کمتر از  1میليدارسي
دارای پایینترین ضریب همبستگي ميباشد ،ولي روابط دیگر دارای ضریب همبستگي باالیي ميباشند .بنابراین با استفاده از
روابط تجربي بدست آمده ميتوان بدون اندازهگیری مستقیم دستگاهي در آزمایشگاه ،مقدار نفوذپذیری تصحیحشده کلینکنبرگ
را از روی نفوذپذیری مطلق هوا برای نمونههای سازندهای مختلف کربناته ایران بدست آورد.
بدلیل آنکه نمونههای دارای نفوذپذیری کمتر از  1میلي دارسي به لحاظ بافت سنگ و اندازه حفرات در محدوده سنگهای
متراکم مخازن هیدروکربوری قرار دارند و در اندازهگیری توسط دستگاههای آزمایشگاهي با خطای تعیین دقیق اختالف فشار و
دبي گاز عبوری مواجه ميگردند ،بنابراین در مدل تجربي دارای بیشترین خطا ميباشند.
جدول  :1روابط تجربی بدست آمده بین نفوذپذیری کلینكنبرگ و نفوذپذیری مطلق هوا برای نمونه سنگهای کربناته مطالعه شده.

رابطه تجربي

نام سازند

تعداد نمونه پالگ

KL = 0.6568Kair 1.0942
R² = 0.9613

سروک

 103عدد

فهلیان

 102عدد

کنگان

 333عدد

KL = 0.5867Kair0.9732
R² = 0.9124
KL = 0.4957Kair1.122
R² = 0.9731
KL = 0.5429Kair1.0867
R² = 0.9639
KL = 0.5162Kair1.1737
R² = 0.6737
KL = 0.641Kair1.0356
R² = 0.958
KL = 0.5577Kair1.0616
R² = 0.9359
KL = 0.502Kair1.1107
R² = 0.9743

تمامي نمونههای سنگي (سروک-
فهلیان -کنگان)
سروک -فهلیان -کنگان با
نفوذپذیری کمتر از  1میليدارسي
سروک -فهلیان -کنگان با
نفوذپذیری بیشتر از  1میليدارسي
سروک -فهلیان -کنگان (آهکي)
سروک -فهلیان -کنگان
(دولومیتي)

 541عدد
 141عدد
 400عدد
 323عدد
 193عدد

 .5نتیجهگیری
 -1تاکنون رابطهای برای پیشبیني نفوذپذیری تصحیحشده کلینکنبرگ (معادل مایع) بر حسب نفوذپذیری مطلق هوا برای
سنگهای کربناته ،بخصوص ایران ،ارائه نشده است .روابط بدست آمده در این مقاله با همبستگي باال قابل استفاده برای
پیشبیني نفوذپذیری معادل مایع از روی نفوذپذیری مطلق هوا که به طور معمول در آزمایشگاههای مغزه اندازهگیری ميشوند
کاربرد دارد.
𝑏

 -2تابع نمایي 𝑟𝑖𝑎𝐾𝑎 = 𝐿𝐾 برازش خوبي را جهت تعیین نفوذپذیری کلینکنبرگ از نفوذپذیری مطلق هوا در
سنگهای کربناته جنوب غرب ایران نشان ميدهد .مقادیر 𝑎 در محدودهی  0/4957تا  0/3538و مقادیر 𝑏 در محدودهی
 0/9732تا  1/122مي باشد.
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 پدیده لغزش گاز حائز، نتایج حاصل موکد این مطلب است که در سنگهای متراکم با گلوگاهها و منافذ کوچك-3
. همچنان که ضریب همبستگي پایینتری برای این نمونهها بدست آمده است.اهمیت بیشتری است
 ميتوان مقدار نفوذپذیری معادل مایع، بدون اندازهگیری مستقیم دستگاهي، با استفاده از روابط تجربي بدست آمده-4
(کلینکنبرگ) نمونههای سازندهای مختلف کربناته ایران را تنها با داشتن نفوذپذیری مطلق هوا بدست آورد؛ که این امر از لحاظ
.زمان و هزینه مقرون به صرفه ميباشد
 لذا.)0/3737(  میليدارسي دارای کمترین مقدار ضریب همبستگي ميباشد1  نمونههای با نفوذپذیری کمتر از-5
.نفوذپذیری پیشبیني شده با آن با خطای بیشتری مواجه است
 روابط، با بدست آمدن دادههای بیشتری از نفوذپذیری مطلق هوا و کلینکنبرگ از نمونه سنگهای مخازن کربناته ایران-3
.ارائهشده در آینده بهبود ميیابد که توسط نویسندگان منتشر خواهد شد

تشكر و قدردانی
نویسندگان این مقاله مراتب امتنان خود را از گروه پژوهش و فناوری سنگ و سیال پژوهشکده مهندسي نفت پژوهشگاه صنعت نفت
.به جهت حمایت از تحقیقات منتهي به این مقاله اعالم ميدارند
"هیئت تحریریه مجله از آقایان دکتر بهرام موحد و دکتر فرهاد خوشـبخت که داوری مقاله را بر عهده داشـته اند کمال تشکر
"وسپاس را دارد
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Klinkenberg Permeability Prediction by Using Absolute
Gas Permeability in Carbonate Hydrocarbon Reservoir
Rocks of South-West of Iran
Hamid Sharifi Galiuk, Yaser Salimi Delshad

Abstract
Permeability is one of the main parameters in the study of hydrocarbon reservoirs which are
needed to be measured correctly. The conventional methods are well testing and direct
permeability measurement on the drilled core samples. Absolute air permeability of core plug
samples is often measured in the laboratory which is cheap and fast.
The absolute air permeability of a rock sample depends on the flowing mean pressure and type
of gas and varies with changing them. Hence, measuring liquid permeability of fully saturated
core sample or determination of corrected gas permeability which is equivalent to the liquid
permeability is essential. This needs to spend enough time and budget. Klinkenberg
investigated the effect of gas slippage in porous media and measured absolute permeability of
different gases in various mean pressures. He yielded an equation for correcting absolute gas
permeability and defining equivalent liquid permeability.
The aim of this study was to present some practical relations for determining Klinkenberg
corrected gas permeability of carbonate rocks by using their absolute air permeability, which
has not been reported yet. For this purpose, Klinkenberg corrected gas permeability of 541 core
plugs, with various petrophysical properties from different carbonate formations in the
Southwest of Iran was measured. Exponential relations were obtained with very good
correlation coefficients. Considering vast petrophysical properties of the studied samples, the
yielded equations can be used to predict and determine equivalent liquid permeability of
carbonate core samples of Southwest of Iran from their absolute air permeability.
Keywords: Equivalent Liquid Permeability (Klinkenberg), Absolute Air Permeability, Gas
Slippage, Carbonate Reservoirs.
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چكیده
در این مطالعه تعداد  44نمونه از سنگهای رسوبي سازند هورن والي سیلتستون ( )Horn Valley Siltstoneاز حوضه آمادئوس
( )Amadeus Basinدر مرکز استرالیا ،به وسیلهی دو روش شیمیایي ،پیرولیز راک-اول ( )R-Eو کروماتوگرافي
گازی_اسپکترومتری جرمي ) (GC-MSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند .این روشها برای به دست آوردن پارامترهای مستقل
از ترکیبات مواد آلي مانند بلوغ حرارتي و محیط رسوبگذاری استفاده ميشوند .این مطالعه انطباق نزدیکي بین اطالعات بدست
آمده از پیرولیز راک-اول و بایومارکرهای ( )biomarkersچند حلقهای مانند هپانها ( )hopanesو استرنها ( )steranesرا نشان
ميدهد .پیرولیز  REو  GC-MSنشان ميدهد که رسوبات حوضه آمادئوس حاوی رخسارههای غني ازمواد آلي در تمام سازند
هورن والي سیلتستون ميباشد و گواه روشني بر کروژن نوع  IIاست که در مرحله پنجره تولید نفت قرار گرفته است (اواخر
دیاژنز ـ اواسط کاتاژنز) .این پژوهش در حوضه آمادئوس ،نشان ميدهد که این روشها بدون شك جهت ارزیابي صحیح
پتانسیل نفتزایي سنگهای منشا و توصیف سریع ویژگيهای ژئوشیمیایي رسوبات حاوی مواد آلي مناسب هستند و ميتواند
در حوضههای مشابه نیز مورد استفاده قرار گیرد.
واژههای کلیدی :مواد آلي ،پیرولیز  ،Rock-Evalگاز کروماتوگرافي ،بایومارکر ،هورنوالي سیلتستون ،استرالیا.
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 .1مقدمه
سنگ منشاهای بالقوه از نظر کمیت ،کیفیت و میزان بلوغ حرارتي مواد آلي توصیف ميشوند [ .]1در دهههای گذشته محققین
زیادی [ ]2،3،4،5،3،9،10از روشهای مختلف پیرولیز برای بدست آوردن اطالعاتي در رابطه با پتانسیل ،بلوغ و نوع سنگ منشا
در حوضههای رسوبي مختلف استفاده کردهاند .در میان این روشها ،پیرولیز راک-اول به عنوان یك روش استاندارد به طور
گسترده در اکتشاف نفت استفاده ميشود [ ]7،8که روش مناسبي برای ارزیابي پتانسیل نفتزایي رسوبات و برآورد سریع
ویژگيهای شیمیایي موادآلي رسوبي ميباشد [.]9،10
از طرفي دیگر ،مواد آلي حاوی ترکیبات خاصي از سنگ منشا بنام بایومارکرها ميباشد .بایومارکرها دارای ساختار شیمیایي
کامال" مشخصي هستند که رابطهی نزدیکي با مواد اولیه زیستي تولید شده به وسیلهی گیاهان ،باکتریها و جلبكها دارند.
بایومارکرهای چند حلقهای پیچیده مانند هپانها ( )hopanesو استرنها ( )sternesدر چند دههی اخیر به دلیل فوایدشان از
قبیل تعیین نوع و کیفیت مادهی آلي ،شرایط رسوبگذاری (مانند شوری ،اکسیدشدن و غیره) ،تشخیص میزان بلوغ ،میزان تجزیه
زیستي و مطالعات سنگشناسي مورد توجه بیشتری قرار گرفتهاند .چنین خصوصیاتي ،بایومارکرها را به طور بالقوهای در تطابق
نفتها با هم توانا ساخته است [.]11،12،13،14،15،13،17
در این ارتباط ،در سالهای اخیر به رسوبات هورن والي سیلتستون به عنوان منشا بسیاری از هیدروکربنهای کشف شده در
حوضهی آمادئوس [ ،]18،19،20،21،22،23متعلق به گروه  Larapintaدر مرکز استرالیا که از طیف وسیعي از رخسارهها تشکیل
شده و غرب تا شرق حوضه را در بر ميگیرد ،توجه خاصي مبذول داشتهاند (شکل  .)1گروه الراپینتا متشکل از پنج سازند
است که عمدتا" سیلیسي آواری بوده و در یك دریای کم عمق درون کراتوني نهشته شدهاند (شکل .)2

شكل  :1موقعیت حوضه آمادئوس ،پراکندگی رخنمون سازند هورنوالی سیلتستون و موقعیت چاههای مورد مطالعه
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برش سازند هورن والي سیلتستون در پیرامون حاشیه جنوبي حوضه غالبا" کربناته است .در حاليکه در شمال مرکزی ،غالبا"
آواری با میان الیههای نازکي از کربنات است .مطالعات قبلي رسوبشناسي و چینه نگاری اردوویسین پیشین در استرالیای
مرکزی حاکي از آن است که هورن والي سیلتستون در طول یك رخداد پیشروی-پسروی ،در یك محیط شلف دریایي کم عمق
نهشته شده است [ .]20حضور وسیع حفرات و رسوبات اکسیدشده در باال و پایین گلسنگ سیاه نشاندهندهی شرایط اکسیدی
کف اقیانوس است و احتماال" رخدادهای کوتاه دفن سریع رسوبات باعث کم شدن زمان اقامت و حفظ استثنایي مواد آلي شده
است .و این امر باعث شده تا مواد آلي از دسترس موجودات حفار و تجزیه اکسیدی در امان بمانند .سنگآهك بین الیهای و
گلسنگها حفظ ضعیفي از مواد آلي را نشان ميدهند که احتماال" درون یك شلف کم عمق آشفته با اکسیژن بیشتر نهشته
شدهاند.
به طور کلي سازند هورن والي سیلتستون بر روی سازند پاکوتا سندستون نهشته شده است و به وسیلهی ماسهسنگهای سازند
استایروی پوشیده شده است .جز در شرق حوضه ،که به صورت ناپیوسته به وسیلهی ماسهسنگهای مرینیه پوشیده شده است
مرزهای بین هورن والي سیلتستون و سازندهای باال و پایین هر دو تدریجي هستند [( ]24شکل .)2

شكل  :2ستون چینه شناسی حوضه آمادئوس ،استرالیای مرکزی (اقتباس از ))2111( Dunmore
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به طور کلي سازند هورن والي سیلتستون از  4لیتولوژی اصلي تشکیل شده است:
( )1مادستون خاکستری تیره تا متوسط که غني از مواد آلي بوده و نازک تا ضخیم الیه ،که معموال حاوی فسیل (شامل تریلوبیت
و گراپتولیت) است.
( )2کلسي لوتایت الیهای که این لیتولوژی با الیهبندی موجي تا عدسي شکل مشخص ميشود و ممکن است فسیلدار و تحت
تاثر آشفتگي زستي نیز قرار گرفته باشد.
( )3سنگ آهك سیلتي یا ندوالر که مقدار سیلت در آن متغییر است (بیش از  50درصد) و دارای فسیلهای فراواني ميباشد و
توسط الیهبندی نامنظم و موجي مشخص ميشود.
( )4کوکوینا ( )Coquinasکه غني از فسیل (تریلوبیت ،براکیوپود ،گاستروپود و غیره) بوده و گاهي فقط یك گونه در آن غالب
است.
هدف اصلي این پژوهش تالش برای درک بهتر نوع مادهی آلي ،محیط رسوبگذاری و بلوغ حرارتي آن ،با استفاده از مقایسهی
روشهای پیرولیز  Rock-Evalو گاز کروماتوگرافي-اسپکترومتری جرمي ) (GC-MSميباشد .امید است این مطالعه بتواند
کمك شایاني به شناخت وضعیت سنگ منشا در این حوضه نموده و نیز روشي مناسب (مقایسه دو روش) برای ارزیابي
سازندهای مولد نفت و گاز در ایران باشد.

 .2وضعیت زمینشناختی
حوضهی آمادئوس در مرکز استرالیا و در بین طولهای ' 127 30الي ' 133 30شرقي و عرضهای ' 23 00الي '23 00
جنوبي واقع شده است که باقیماندهی یك فرورفتگي ساختاری درون قارهای است که شامل ضخامتي از تواليهای رسوبات
پروتروزوئیك پسین تا پالئوزویك میاني ميباشد [ .]22،23این حوضه در بخش جنوبي قسمت مرکزی استرالیا ( Northern

 )Territoryواقع شده که قسمت کوچکي از آن در استرالیای غربي قرار ميگیرد (شکل  .)1طول شرقي-غربي آن حدود 800
کیلومتر است و مساحتي در حدود  170000کیلومترمربع را شامل ميشود [ .]18این حوضه از شمال به وسیلهی کمپلکس
آرونتا ( )Aruntaبه سن پروتروزوئیك و از جنوب توسط کمپلکس موسگراو-من ( )Musgrave - Mannو اولیاجنسیس
( )Olia Gneissمحدود ميشود [.]23

 .3مواد و روشها
در این مطالعه تعداد  44نمونه از سازند هورن والي سلتستون و از دو چاه  25( Tempe Vale 1نمونه) و 19( Tent Hill 1
نمونه) مورد آنالیز پیرولیز راک-اول قرار گرفته است (جدول  .)1در این روش نمونهها بالفاصله بعد از نمونهبرداری ،در دمای
 40 Cخشك ميشوند و برای تجزیه به پودر نرم آسیاب ميشوند .سپس مادهی آلي در غیاب اکسیژن (در حضور هلیم یا
نیتروژن) حرارت داده شده و جهت تولید و آزاد شدن هیدروکربن از مواد آلي و تعیین پتانسیل هیدروکربنزایي باقي ماندهی
مواد آلي موجود در سنگ ،به کار برده ميشود .برای انجام این آنالیز از دستگاه راک-اول  3و روش  )1977( Espitalieاستفاده
شده است.
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.Tent Hill 1  وTempe Vale 1 اول نمونههای مورد مطالعه دو چاه- نتایج حاصل از آنالیز راک-1 جدول

TOC
Well NO

Depth(m)

(wt %)

S1

S2

HI

(mgHC/
g rock)

(mgHC
/g rock)

(mgH
C/g TOC)

PI

Tmax
(deg C)

Tempe Vale 1

362.6
363.04
367.79
368.68
369.42
374.6
378.25
380.48
383.28
400.41
401.17
403.72
404.15
407.59
409.62
416.77
416.97
420.08
423
425.69
426.64
428.46
430.05
438.41
440.28
Average

1.43
1.15
0.72
3.37
0.49
0.33
0.39
0.45
0.68
0.42
0.81
0.95
0.39
4.09
6.3
1.22
0.95
0.72
0.48
0.4
0.37
0.45
0.42
0.57
0.22
1.1108

0.66
0.59
0.58
6.81
0.24
0.07
0.08
0.16
0.51
0.26
0.77
0.64
0.14
7.01
7.38
1.95
1.8
0.65
0.38
0.13
0.09
0.12
0.12
0.2
0.16
1.26

4.57
3.31
1.6
12.75
0.63
0.22
0.32
0.41
1.1
0.52
1.47
1.53
0.29
12.15
20.68
3.76
2.47
1.03
0.43
0.28
0.22
0.32
0.29
0.73
0.29
2.8548

319.58
287.83
222.22
378.34
128.57
66.67
82.05
91.11
161.76
123.81
181.48
161.05
74.36
297.07
328.25
308.2
260
143.06
89.58
70
59.46
71.11
69.05
128.07
131.82
170.1

0.13
0.15
0.27
0.35
0.28
0.24
0.2
0.28
0.32
0.33
0.34
0.29
0.33
0.37
0.26
0.34
0.42
0.39
0.47
0.32
0.29
0.27
0.29
0.22
0.36
0.3004

440
435
441
443
442
445
439
448
445
447
452
450
446
448
450
442
435
451
445
448
444
447
448
446
431
444.32

1096.9
1122.2
1130
1140
1140.7
1145
1146.9
1148.8
1150.8
1151.2
1157.5
1160.7
1163.2
1165.3
1166.6
1167.9

0.35
0.45
0.42
0.51
0.78
1.15
0.5
0.4
1.01
0.36
2.74
0.9
1.03
0.76
0.91
1.14

0.12
0.21
0.31
0.23
0.47
1.46
0.49
0.28
1.14
0.41
4.14
0.61
1.08
0.63
0.73
1.09

0.34
0.48
0.41
0.37
0.73
1.64
0.52
0.38
1.38
0.31
4.67
0.8
1.34
0.78
0.98
1.3

97.14
106.67
97.62
72.55
93.59
142.61
104
95
136.63
86.11
170.44
88.89
130.1
102.63
107.69
114.04

0.26
0.3
0.43
0.38
0.39
0.47
0.49
0.42
0.45
0.57
0.47
0.43
0.45
0.45
0.43
0.46

440
433
443
460
456
457
450
453
454
451
455
451
456
450
456
455

Tent Hill
1
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453
453
455
451.6316

0.48
0.43
0.3
0.424211

57.14
77.55
70
102.6526

0.24
0.38
0.2
0.907895

0.22
0.29
0.11
0.737895

0.42
0.49
0.28
0.768421

1172.3
1173.7
1196.6
Average

در این آزمایش ،برنامه دمایي راک-اول 300 ،درجه سانتیگراد (به مدت  3دقیقه) ،با نرخ افزایش  25درجه در دقیقه تا 350
درجه سانتیگراد بوده است .تعیین مقدار  TOCبه شیوه  LECO CS244انجام شد ،و پارامترهایي نظیر پتانسیل زایش ( genetic

 ،)S1+S2( )potentialشاخص زایش ( ،)S1/S1+S2( )production indexشاخص هیدروژن ( )S2/TOCو شاخص
اکسیژن ( )S3/TOCتعیین شدند.
هیدروکربنهای الیفاتیك ) (Aliphaticبه وسیلهی دستگاه  GC–MSترکیبي ( )HP 6890-HP 5973 MSDمورد تجزیه قرار
گرفتند GC .بوسیله یك ستون  30متری سیلیکای ترکیبي که با  5فنیل متیل سیل اکسان پوشیده شده و از هلیوم به عنوان یك

گاز حامل با سرعت جریان  1/4 ml/minاستفاده شده است ،یك برنامهی حرارتي  100-290 Cبا تقریب صعودی 4 C / min
بکار برده شد .نمونهها به وسیلهی یك دستگاه تزریق کننده درجه حرارت  280 Cاشباع شدند .همچنین از طریق تصادم
الکترونها در ولتاژ  70evو زمان پویش  2/9ثانیه و دامنه وضوح  50-550amuآنالیز شدند .و ترکیب نسبي مربوط به ترکیبات
خاص از طریق مناطق پیك برآورد شدهاند .آنالیز نمونههای مورد مطالعه توسط  Geoscienceاسترالیا انجام گرفت.

 .4نتایج و بحث
 .1 .4منشأ مواد آلی و محیط رسوبگذاری
 .1 .1 .4داده های پیرولیز Rock-Eval
در طي این آنالیز چندین پیك شاخص در درجه حرارتهای مختلف به دست ميآید که هر کدام معنا و تفسیر خود را دربر
دارد S1 .بخشي از پیك  P1است که مربوط به تبخیر ترکیبات هیدروکربني آزاد موجود در سنگ ميباشد ،که در حرارتهای
زیر  300 Cتبخیر ميشوند .این منطقه مقدار هیدروکربنهای آزاد (نفت و گاز) موجود در سنگ را ،بر حسب میليگرم
هیدروکربن در هر گرم سنگ به ما ميدهد S2 .بخشي از پیك  P2است که مربوط به ترکیبات هیدروکربني ميشود که از
شکستن حرارتي ( )crackingکروژن ناشي ميشوند (دمای بین  300تا .)300 C
درجه حرارتي که پیك  S2در آن حداکثر است ،درجه حرارت حداکثر ( )Tmaxنامیده ميشود .این بخش ) (S2پتانسیل نفت
باقي مانده در سنگ را بر حسب میليگرم هیدروکربن در هر گرم سنگ بیان ميکند .به عالوه  S2به تجزیه حرارتي مواد غیر
فرار ،اما قابل استخراج ،مانند رزین و آسفالتین نیز مربوط ميشود .پیك  S3بیانگر میزان  CO2است که از شکسته شدن گروهای
کربوکسیل و دیگر ترکیبات اکسیژندار کروژن در دمای  300تا  390 Cحاصل ميشود .شاخص  HIعبارت است از نسبت
 S2به  TOCدرسنگ ،و یك پارامتر کلیدی سنگ منشا است که در مدلسازی کمي ،نوع و حجم هیدروکربنهای تولید شده
[ ]25و طبقهبندی انواع کروژن استفاده ميشود .شاخص اکسیژن  OIاز نسبت  S3/TOCو شاخص پتانسیل هیدروکربنزایي
 PIاز نسبت  S1/S1+S2بدست ميآید.
در مطالعه حاضر ،مقادیر  S1در یك طیف گسترده  0/07تا ( 7/38میليگرم هیدروکربن بر گرم سنگ) در چاه تمپهواله و 0/11
تا  4/14در چاه تنتهیل ميباشد (جدول  .)1این مقادیر اشاره بر (الف) مقادیر قابل توجهي هیدروکربن از سنگهای منشا به
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دلیل بلوغ حرارتي باالی مواد آلي در مناطق مطالعه شده تولید شده است ،و یا (ب) اینکه هیدروکربنهای تولید شده قبال"
مهاجرت نکرده و از سنگهای منشا دور نشدهاند .بنابراین سنگها درجه بلوغ پاییني دارند.
مقادیر  S2از  0/22تا  20/38در چاه تمپهواله و از  0/2تا  4/37در چاه تنتهیل (با میانگین به ترتیب  )0/907-2/85در تغییر
است (جدول  .)1بنابر این با این اطالعات بدست آمده رسوبات بالغاند.
در این تحقیق ،میانگین مقادیر  ،HIدر دو چاه مورد مطالعه به ترتیب  )mg HC/g TOC( 102/35-170/1است (جدول ،)1که
نشان دهنده بلوغ حرارتي خوب مواد آلي در سازند هورن والي سیلتستون ميباشد .همچنانکه مقادیر ( Tmaxمرحله کاتاژنز تا
شروع پنجره نفت) نیز این مطلب را تائید ميکند (شکل .)3

تعیین بلوغ حرارتي برای مقادیر  Tmaxانجام شد و پتانسیل سنگمنشا برای مقادیر  Tmax >435 Cایمچور ،و مقادیر Tmax
بین  430-435درجه سانتیگراد به عنوان نشاندهنده پنجره نفتي تعیین شد (بر اساس [ 1و  .)]23چون مقدار  Tmaxتحت تاثیر
نوع کروژن و نیز مواد ماتریکس است ،از اینرو مقادیر آن به تنهایي برای تعیین پارامتر بلوغ کمتر قابل اطمینان است [.]3
نتایج پیرولیز  Rock-Evalاز نمونهها در دو چاه مورد مطالعه منبع یکساني برای مواد آلي (نوع  )IIرا نشان ميدهند (شکل .)3
به عالوه ،به نظر ميرسد که هیچ هیدروکربني با منشا خارجي به رخسارههای غني از ماده آلي هورن والي سیلتستون اضافه
نشده است ،که این ادعا به وسیلهی مقادیر  S1و شاخص تولید (( )PI=S1/S1+S2جدول )1نشان داده شده است (نفتهای
مهاجرت یافته در سازند را ميتوان با مقدار  S1زیاد و  TOCکم نشان داد) .میانگین محتوای  TOCبه ترتیب در چاه تمپهواله
 ،1/11و در چاه تنتهیل ( 0/73جدول  )1ميباشد ،که نوسان آشکاری را در مقادیر  TOCرسوبات حوضه آمادئوس نشان
ميدهند (شکل .)4
1000

Ro=0.5%
800

Type II
700

600

Hydrogen Index

Type I

900

500

Tent Hill
Tempe Vale

400
300

Ro=1.3

200

Type III
100
0
520

500

480

)Tmax (C
GAS ZONE

460

440

OIL ZONE

420

400

380

IMMTURE

شكل  :3نمودار تغییرات  HIدر مقابل  Tmaxجهت تعیین نوع ماده آلی نمونههای مورد مطالعه سازند هورن والیسیلتستون

برخي از نمونهها دارای مواد آلي اندک هستند ( ،)<1wt%اما نمونههای دیگر دارای مواد کربندار زیادی هستند و مقادیر
باالیي از  TOCرا نشان ميدهد که این مقدار به  3/3 wtدر چاه تمپهواله ميرسد (جدول  .)1به طور کلي مقدار پایین TOC

به اثر اکسیدان محیط رسوبگذاری ،و همچنین به مقدار و نوع ترکیب عنصری مواد آلي ذخیره شده اشاره دارد [ .]27در مقابل،
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محیطي که کمتر اکسیدان است باعث حفظ بهتر مواد آلي در محیط رسوبگذاری ميشود .در این رابطه ،نتایج بدست آمده،
مقدار  TOCنسبتا" باالیي را مخصوصا در ممبرهای المینهای  HV5, HV6, HV7سازند هورن والي سیلتستون نشان ميدهد
(شکل  .)4در ممبرهای با بههم ریختگي متوسط و زیاد ( HV3 ،HV2و  ،)HV8بههم ریختگي به وسیلهی موجودات حفار و
به دنبال آن عمل ترکیب اکسیژن با مواد آلي باعث اکسید شدن و از بین رفتن تقریبا" تمام مواد آلي رسوبات در این قسمتها
شده است .مقدار مواد آلي باقي مانده در زیرالیههای اناکسیك این ممبرها نیز احتماال" توسط تجمعات میکروبي ،شامل
باکتریهای تجزیه کننده سولفات ،تجزیه شدهاند .این ميتواند به وسیله مقدار  TOCکم در این ممبرها دیده شود (شکل .)4
سرنوشت مواد آلي در ممبرهای المینهای که تحت تاثیر به همریختگي موجودات حفار قرار نگرفتهاند ()HV5, HV6, HV7
کامال" متفاوت است .در این ممبرها شواهد کمي از فعالیتهای کند و کاو در رسوبات وجود دارد که نشانه عدم حضور
موجودات حفار است و اگر موجوداتي هم بودهاند اثر آنها کم و محدود به چند میلیمتر باالیي بوده است که باعث حفظ مواد
آلي و در نتیجه مقدار  TOCباال در این ممبرها شده است.

شكل  :4نمودار چینه شناسی سازند هورن والیسیلتستون در دو چاه ( Tempe Vale 1چپ) و ( Tent Hill 1راست) به همراه موقعیت
نمونههای مورد مطالعه و تغییرات  Tmax ،TOC ،PIدر هر چاه.

 2 .1 .4توزیع نرمال آلكانها ()m/z 97
در این مطالعه ،فراگمنتوگرامها ) m/z 97 (fragmentogramsنشان ميدهد که در هیدروکربنهای موجود در رسوبات هورن
والي سیلتستون ،عدد کربن بین  9تا  21در نوسان است (شکل  .)5پارافینهای با عدد کربني فرد در سنگ منشا اردوویسین
غالب هستند [ .]28به طور کلي برتری عدد کربني فرد نسبت به زوج در هورن والي سیلتستون بطور تیپیك همانند بسیاری از
سنگهای منشا اردوویسین و نفتهای خام جهان ميباشد [ .]29واضح است که آلکانهای نرمال با وزن ملکولي پایینتر
)  ( C 21از جلبكها و باکتریها سرچشمه ميگیرند [ .]30در حالي که آلکانهای باوزن مولکولي باال )  (  C 22بیشتر از موم
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گیاهان عاليتر ناشي ميشوند [ .]31در کل ،سریهای آلکالن  n-C15-n-C20به منبع آلي میکروارگانیسمها و جلبكها مربوط
ميشوند .درصورتي که در جلبكهای دریایي اکثریت با آلکانهای نرمال زنجیره کوتاه ( )n-C20–n-C26است [.]17
از طرفي دیگر ،توزیع آلکانهای نرمال با فراواني کم  isoprenoidها (پریستان و فیتان) ،ميتواند گواهي بر بلوغ حرارتي باالی
رسوبات حوضه آمادئوس باشد (شکل .)5

 3 .1 .4توزیع ( )m/z 217استران 1ها
کروماتوگرافي جرمي برای نمونههای نماینده در شکل  3نشان داده شده است .پیكهای طبقهبندی شده در جدول  2به طور
مختصر بیان شده است .در نمونههای حوضه آمادئوس (به ویژه چاه تنت هیل) مقدار کمي استران مشاهده شد .شکل  3توزیع
استران  C27-C29را نشان ميدهد .نسبت فراواني  C27:C28:C29از نمونه تا نمونه تغییراتي را نشان ميدهد .همانطور که مشخص
شده ،توزیع استرانها ميتواند به عنوان یك ابزار کار آمد در تشخیص رخساره منشا به منظور دستهبندی نفتهای یك منطقه
بر اساس رابطه زایشي استفاده شوند [ .]17فراواني استران های  C29مربوط به یك منشا قارهای ميباشد .در حاليکه فراواني
C28و C27به ترتیب نشاندهندهی فراواني فیتوپالنکتون دریایي و جلبك دریاچهای ميباشد [.]13
از توزیع برابر استرانهای  ، C29 ،C28 ،C27اغلب بعنوان سه بعد مثلث در نشان دادن شباهت و تفاوت رخسارههای منشا در
میان نفت خامهای مورد نظر استفاده ميشوند .یك برتری ناچیز در  C29در برخي از نمونههای مورد مطالعه وجود دارد ،اما از
آنجایي که رسوبات اردویسین قبل از وقوع گیاهان آوندی تشکیل شدهاند [ ،]32نميتوان این برتری را به ورود از گیاهان
خشکي نسبت داد .از طرفي دیگر ،در سایر نمونهها نسبت استران C27 /C29 2بیشتر ميباشد.
با در نظر گرفتن اینکه استرنهای  C27و استرنهای  C29به ترتیب به منشاهای دریایي و خشکي مربوط ميشوند []27،33
بنابراین اطالعات موجود دریایي بودن منشا مواد آلي حوضه آمادئوس را تایید ميکند .این فرضیه به وسیلهی اطالعات پیرولیز
نیز تایید شده است.

 4 .1 .4توزیع هُپانها()m/z 191( )Hopanes
در همه نمونههای آنالیز شده ،هپانها مقدار بیشتری نسبت به استرانها نشان ميدهند .معموال" ترپنهای سه حلقهای
) (Tricyclic terpanesدر اکثر نفتها یافت ميشوند [.]17

5α(H),14α(H),17α(H)-20R-Steranes
C27/C29 (5α(H),14a(H),17α(H)-20R-Steranes
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شكل  :5نمودار کروماتوگرام جرمی ( )m/z 199شكست هیدروکربنهای آلیفاتیک برای برخی از نمونههای مطالعه شده از دو چاه Tempe
 Vale 1و .Tent Hill 1

شکل  )c( 3کرماتوگرام یون  m/z 191برای واکنش ملکولي هپان  C29-C31 ،C27را نشان ميدهد .معموال" ترپنهای سه
حلقهای (محدوده  )17α(H), 21β(H)-hopanesاز ارگانیسمهای پروکاریوت مشتق شدهاند [ .]34آکوینو نتو و همکاران
( )1983توزیع ترپنهای  3حلقهای در نفتها و سنگ منشاهای تشکیل شده در محیطهای رسوبي گوناگون را بررسي کرده و
نشان دادند که عضو  C23اغلب در نفت خامهایي با منشا دریایي وجود دارند .درحالي که اعضای  C19و C20بیشتر به نفتهایي
با منشا خشکي محدود ميشوند .در این مطالعه ،ترپنهای  3حلقهای در تمامي نمونهها یافت شدهاند .ترپن  3حلقهای  C24نیز
در مواد آلي مورد مطالعه در آمادئوس وجود دارند (شکل  .)3در نمونههای هورن والي سیلتستون حضور ترپن  3حلقهای ()C23
و نبود ترپن  4حلقهای ( )C24منعکس کنندهی دریایي بودن مواد آلي در این سازند ميباشد.

 .2 .4تكامل حرارتی مواد آلی
 1 .2 .4حداکثر حرارت پیرولیز( ) Tmax
 Tmaxدرجه حرارتي است که پیك  S1به بیشترین مقدار خود ميرسد Tmax .نشانه مفیدی برای ارزیابي بلوغ حرارتي سنگ
منشا ميباشد .واضح است که با تکامل حرارتي  Tmaxنمونه در حال پیرولیز تغییر ميکند .در این مطالعه ،تشخیص بلوغ حرارتي

با استفاده از مقدار  ، Tmaxتفاوت اندکي بین  2چاه نشان ميدهد .نمونههای چاه تنت هیل مقدار  Tmaxباالتری دارند که به C



 433ميرسد ،در حالي که نمونههای چاه تمپهواله مقدار  Tmaxپایینتری (حداکثر  )452  Cدارند (جدول  .)1درکل ،همهی
مقادیر  Tmaxنشان ميدهند که مواد آلي ،به یك بلوغ حرارتي نسبتا" خوب در حوضه آمادئوس رسیدهاند ،که به انتهای دیاژنز
تا اواسط کاتاژنز مربوط ميشود.

شكل  )a( :6کرماتوگرام مربوط به توزیع استرنهای  C19-C22و  )m/z 217( C26-C29نمونه  Tmp 23از چاه تمچه واله  )b( .1کرماتوگرام
توزیع استرانهای  )m/z 217( C27-C29نمونه  )c( .Tmp 23کرماتوگرام مربوط به توزیع هپانهای  C27و  )m/z 191( C29-C31نمونه Tmp
 23از چاه تمپه واله  )d( .1ساختمان مولكولی یک هموهپان ().)17α(H)21β(H)-homohopane (22R
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 .2 .2 .4پارامترهای بلوغ استرانها
یکي از کاربردهای استرانها در شیمي آلي تعین بلوغ حرارتي بر پایهی تاثیر حرارت بر پیچیدگي ساختمان آنها ميباشد .تنها
پیکره  Rدر  20R( ،C-20نامیده ميشود) که در مواد متشکلهی استروئید در موجودات زنده پیدا شده است [ ،]17بتدریج در
طي بلوغ تدفیني به ترکیبي از  Sو  Rتبدیل ميشود و با افزایش بلوغ این نسبت نیز افزایش ميیابد به طور کلي نسبتهای
]) [20S/(20S/20Rبرای استرانهای  C29بلوغ استرنها را با اطمینان بیشتری نسبت به سایر روشها نشان ميدهند [ ،]13و
ميتوان با اندازهگیری این نسبت از آن برای تعیین بلوغ حرارتي استفاده کرد.
پارامتر دیگر مچوریتي که از استرانهای منظم  C29ناشي ميشود ،نسبت استران ( )sterane 5α(H),14β(H),17β(H) C29به
استران ( )sterane 5α(H),14α(H),17α(H) C29ميباشد که به صورت نسبت  αββبه ) (αββ+αααبیان ميشود .همان
طور که بلوغ افزایش ميیابد ،شکل  ααکه به طور زیستي تولید شده است به تدریج به ترکیبي از  ααو  ββتبدیل ميشود .این
نسبت تا حدودی برای رسیدن به تعادل از نسبت ) 20S/(20S/20Rکندتر است .بنابراین در سطوح باالی بلوغ کارآمدتر است
و ميتوان از آن استفاده کرد.
در مطالعهی حاضر ،نسبت ) 20S/(20S/20Rبرای استرانهای  αββ-C29و نسبت ) αββ/(ββ+ααبرای استرانهای 5α-C29

در نمونههای سازند هورن والي سیلتستون افزایش ميیابد و به ترتیب محدودهای بین  0/54-0/48و  0/55-0/51را دارند که
بیانگر این است که نفت این رسوبات غالبا" در پیك پنجره تشکیل نفت تولید شدهاند .یعني همان نتیجهای که به وسیلهی مقادیر
 Tmaxو نمودار  Tmax/HIنشان داده شد (شکلهای  3و.)4
جدول  :2نسبت مولوکولی بایومارکرها در نمونههای مورد مطالعه سازند از هورن والی سیلتستون.
HOPANES5
%S 22 C31

HOPANES4
3-Me C31/C30

HOPANES3
%αβC30

HOPANES2
Tm/Ts

TRYCYCLICS1
C26/Tm+Ts

SAMPLE

55
57

0.10
0.07

>95
>95

0.98
0.94

0.32

Tmp 5
Tmp 22

68

0.02

>95

0.65

0.43

Tmp 23
Ten 7

>95

0.56

>95

0.59

Ten 19
58
68

0.05

Ten 24
0.38

Ten 29

 .3 .2 .4پارا مترهای بلوغ هپانها ()Hopanes
اغلب از دو تریسترپان  17α(H)-22,29,30-trisnorhopaneکه  Tmنامیده ميشود و 18α(H)-22,29,30-trisnorhopane

که  Tsنامیده ميشود برای ارزیابي بلوغ رسوبات استفاده ميشود [ .]13،33فراواني  Tsنسبت به  Tmبه دو عامل بلوغ و
کانيشناسي سنگ منشا وابسته است [ Tm .]37مقاومت نسبتا کمتری از  Tsدر طول بلوغ نشان ميدهد .بنابراین ،نسبت  Tsبه
 Tmمعی اری برای تشخیص منبع ،مقدار بلوغ و برای تعیین شاخصهای همبستگي ميباشد [.]38
 Tm/Ts=1به عنوان حدی بین مواد آلي نابالغ ) (Ts/Tm<1و بالغ ) (Ts/Tm>1مطرح شده است [ .]33در حوضهی آمادئوس
مقدار نسبت  Tm/Tsدر طیف  0/53-0/98تغییر ميکند (جدول  .)2این طیف وجود نفت نسبتا" بالغ (و بلوغ بیشتر Tent

 Hill 1نسبت به  )Tempe Vale 1در رسوبات چنین منطقهای را تایید ميکند .شیمي فضایي در مرکز کایرال ( C22قسمتي از
ساختمان سه بعدی یك مولکول که نميتواند بر روی تصویر آن نشان داده شود) زنجیره کناری هپانهای توسعهیافته
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( )homohopanes or extended hopanesروشي است که اندازهگیری بلوغ ثانویه را فراهم ميکند [ .]17مواد جدیدی که
به روش زیستي از هپانها تولید ميشوند دارای ساختمان  Rدر موقعیت  C22ميباشند ( 22Rنامیده ميشوند) (شکل .)d 3
اجزای  22Rبه تدریج به یك ترکیب مرکب از دیااستریومرهای  22Rو  22Sتبدیل ميشود .بنابراین ،معموال" هوموهپانهای
 C31یا  C32برای محاسبهی نسبت ) 22S/(22S+22Rاستفاده ميشوند.
نسبت ) 22S/(22S+22Rاز  0تا حدود ( 0/3تعادل = )0.57-0.62در طول بلوغ افزایش ميیابد .رسوبات با سطح بلوغ برابر
با  ،Ro=0.6%نسبتهای ) ،22S/(22S+22Rدر طیف  0.5-0.57را نشان ميدهند [.]13
در مطالعهی حاضر ،نسبت ) 22S/(22S+22Rبرای  C31 17α-hopanesدر نمونههای بدست آمده از سازند هورن والي
سیلتستون از  0/51تا  0/3متغییر ميباشند .همچنین شباهت این مقادیر برای همهی نمونهها نشان ميدهد که مواد آلي هورن
والي سیلتستون به مرحلهی خوبي از بلوغ حرارتي رسیدهاند .در مورد نمونههای مطالعه شده ،این نسبت به وسیلهی اطالعات
پیرولیز  Rock-Evalتایید شده است (.)Tmax: 433-455°C

 .5نتیجهگیری
مقایسهی ژئوشیمیایي بین پیرولیز  R-Eو پارامترهای بایومارکرها نشان ميدهد که نتایج حاصل از این دو روش ميتواند در
تائید یکدیگر استفاده شوند.
مقایسه بین نتایج حاصل از پارامترهای بایومارکرها و پیرولیز برای نمونههای مورد مطالعه از سازند هورن والي سیلتستون،
منعکس کنندهی دریایي بودن مواد آلي حوضه آمادئوس ميباشد که از جلبكها و باکتریها منشا گرفتهاند.
تلفیق نتایج پیرولیز  R-Eو  GC-MSنشان ميدهد که مواد آلي هورن والي سیلتستون به مرحلهی خوبي از بلوغ حرارتي
رسیدهاند (مرحله کاتاژنز تا شروع پنجره نفت) .مواد آلي درجازا ميباشند و نفت این رسوبات غالبا" در پیك پنجرهی تولید
نفت معمول تولید شده است.
در ممبرهای با حفاری زیاد هورنوالي سیلتستون  HV2, HV3, HV8به هم ریختگي به وسیلهی موجودات حفار و وابستگي
به فرایندهای اکسیژن خواه تقریبا باعث زدودن تمام مواد آلي از رسوبات شده است.
استفاده از روشهای پیرولیز  R-Eو  GC-MSدستیابي به توصیف خصوصیات و دستهبندی مواد آلي بر طبق منشا آنها را
امکانپذیر ميسازد و برای توصیف ویژگيهای ژئوشیمیایي مواد آلي مانند محیط رسوبگذاری ،منشا و تشخیص تاریخچه
بلوغ مواد آلي بسیار مفید ميباشند.
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Comparative study between Rock-Eval pyrolysis and
biomarkers parameters: A case study of Horn Valley
Siltstone source rock in central- Australia
Mahdi Shiri; Reza Moussavi-Harami; Mohammadreza Rezaee
and Ali Kadkhodaie-Ilkhchi3

Abstract
In this study 44 Sedimentary rock samples from the Amadeus Basin, in southern portion of the
Northern Territory, Australia, were analyzed by two well-proven organic geochemical
methods: Rock-Eval (RE) pyrolysis and gas chromatography–mass spectrometry (GC–MS)
analysis. These techniques were used to obtain independent parameters on organic matter
composition, its thermal maturity, and environment of deposition. This study reveals a close
concordance between Rock-Eval pyrolysis data and polycyclic biomarkers parameters such as
steranes.
RE pyrolysis in conjunction with GC–MS analysis show that the Amadeus Basin sediments
contain a variable but notable organic-rich facies in the Horn Valley siltstone and prove an
unequivocal evidence for Type-II organic matter, which lies dominantly to the peak stage of
the conventional oil window (end of diagenesis-middle of catagenesis). The case study from
the Amadeus Basin shows that these methods remain undoubtedly suitable for a good
assessment of the petroleum potential of source rocks and rapid geochemical characterization
of sedimentary organic matter, and can be used in other similar basins.
Keywords: Organic matter; Rock-Eval pyrolysis; Liquid chromatography; GC–MS;
Biomarker; Horn Valley Siltstone; Australia.
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