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 شناسایی ساختارهای زمین شناسی مخزن آسماری در یکی از میادین نفتی جنوب کشور

 نویسندگان

 

 

 

 

 چكيده

حلقه چاه  390در پژوهش حاضر مخزن آسماری را با استفاده از داده های لرزه نگاری دو بعدی و نتایج حاصل از حفاری         

یه ها مدلسازی گردید. مدل ساختمانی تهيه شده نشان مربوط به ميدان نفتی مارون به منظور بررسی زیرسطحی وضعيت ال

( از روند کلی زاگرس دارای یال هایی با شيب مالیم بوده و شيب SE-NWدادن که تاقدیس تقریبا نامتقارن مارون با تبعيت )

اینده صفحات در ميدان مارون دو گسل معكوس وجود دارد که تحت تاثير فشارهای فز یال جنوبی کمی بيشتر از یال شمالی است

ایران و عربستان در طول تاقدیس مارون با امتداد شمال غربی جنوب شرقی قرار دارند که قرار گيری افق ها در اعماق کم در 

گی ناهماهنگ دچين خور کوهانه شمال شرقی به عملكرد گسل شمالی و در قسمت جنوبی به عملكرد گسل جنوبی مربوط است.

سازند گچساران و گسل شدگی منجر به ایجاد اختالف در ضخامت های عمودی و چينه ای پوش سنگ در این ميدان شده است. 

 کاهش ریسک و زمان حفاری این ميدان کمک کند. ،هاحاصل از این تحقيق می تواند به بهبود و کاهش هزینه نتایج 

 

 گسل معكوس ،ميدان نفتی مارون ،سماریآمخزن  ،مدل ساختمانی :کليدیمات کل
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 مقدمه

به جایگاه نفتی کشور ایران و حرکت به سمت کشف مخارن جدید، مدیریت و برنامه ریزی در توليد صيانتی از با توجه        

مخزن ها در تامين ملی تاثير زیادی خواهد داشت. مطالعه مخزن به منظور ارزیابی ویژگی های مخزنی مانند تخلخل، تراوایی و 

دستيابی به الگوی توليد بهينه و در حالت کلی مدیریت مخزن می باشد اشباع آب، طراحی مدل های استاتيک و دیناميک برای 

(.سازند آسماری با سن اليگوسن تا ميوسن پيشين جوان ترین سنگ مخزن زاگرس می باشد )پایگاه ملی داده 1387)کریمی، 

هک آسماری مهمترین سنگ آ . این سازند شامل سنگ آهک های مقاوم کرم تا قهوه ای رنگ می باشد.های علوم زمين کشور(

سنگ مخزن حوضه رسوبی زاگرس ایران است و چون برای اولين بار در این سازند نفت کشف گردیده است، در جهان معروف 

ميدان نفتی  62مخزن نفتی و یكی از غنی ترین مخازن کربناته جهان است که ذخایر نفتی و گازی  است. این سازند غنی ترین

ميدان عظيم در رده بندی جهانی طبقه بندی شده اند. این سازند به طرف  12ابر ميدان و  14بين آنها را تامين می نماید که از 

جنوب غربی و به سمت دهانه خليج فارس، کمی ماسه می شود که ماسه های اهواز ناميده می شود به حالتی که در ميدان هایی 

دود یک سوم تا یک چهارم ضخامت کل سازند را در بر می گيرد. مثل پازنان، اهواز، مارون و منصوری قسمت ماسه ای اهواز ح

قسمت ماسه سنگی اهواز در مخزن های آسماری باعث افزایش کيفيت مخزن و بهبود ضریب بازیافت می گردد. قسمت اعظم 

 لخل حاصل از شكستگی می باشد.تخلخل و تراوایی این سازند در ارتباط با تخ

نفتی از حيث ارزش اقتصادی برای کشور شناخت ساختمان های زمين شناسی آن بسيار به علت اهميت زیاد این سازند         

واجب می باشد. با پيشرفت علم زمين زمين شناسی رویكرد شناخت ساختارهای زمين شناسی از راه مدلسازی به عنوان شيوه 

ساختارهای زمين شناسی سازند آسماری  ای جامع و اصولی مطرح گردیده است. از این رو بر آن شدیم در مقاله حاضر به شناخت

از راه مدلسازی زمين شناسی این سازند بر اساس شيوه های بر پایه علم ژئواستاتيک در یكی از ميدان های نفتی جنوب کشور 

 بپردازیم.

باشند که داده هایی مانند اطالعات ژئوفيزیكی، لرزه نگاری و پتروفيزیكی مخازن مانند تخلخل و تراوایی داده هایی می         

( همچنين با توجه به داده های کم مخازن در مقایسه 1387در فضای مخزن، ساختار فضایی نشان می دهند )خواجه و آقابيگی 

با حجم مخزن، متخصصان به دنبال پيدا کردن روشی برای تخمين توزیع فضایی پارامترهای پتروفيزیكی در فضای مخزن بوده 

خصوصيات مخزن، اطالعات لرزه ای و نمودار چاه از راه شيوه های بر پایه آمار برقرار می (. ارتباط بين Deutsth,2020اند)

. هدف از استفاده از شيوه های آماری استخراج ارتباط تجربی بين مقدارهای اندازه گيری شده و خصوصيات پيش بينی گردد

ا جامعه بررسی و به تبع آن ساختار فضایی (. در ژئواستاتيک مختصات اطالعات در ارتباط بNikravesh,2007شده است )

 اطالعات مربوطه مورد مطالعه قرار می گيرد. 

مساله اصلی مقاله پيش رو شناخت ساختارهای زمين شناسی سازند آسماری از راه مدلسازی زمين شناسی این سازند در         

ضه زاگرس می باشد که در شمال شرقی اهواز ميدان نفتی مارون می باشد. این ميدان از بزرگترین ميدان های توليدی فعلی حو

قسمت شرقی فروافتادگی  در کنار ميدان کوپال از شمال، آغاجاری از شرق و اهواز از شمال غرب قرار گرفته است. این ميدان در 

ی تشكيل حلقه چاه در آن حفر شده است. این ميدان از سه مخزن آسماری، بنگستان و خام350دزفول قرار دارد که تا به حال 

شده است که مخازن آسماری و بنگستان آن نفتی و مخزن خامی آن گازی می باشد. در مقاله پيش رو به این سوال پاسخ داده 

می شود که شناخت ساختارهای زمين شناسی سازند آسماری از راه مدلسازی زمين شناسی بر اساس شيوه های ژئواستاتيک 

 تا چه حد دقيق هستند؟ چگونه می باشد و نتيجه های بدست آمده

 

 موقعيت جغرافيایی منطقه مورد مطالعه

در قسمت شرق حوضه  30031الی  31و عرض جغرافيایی  30049تا  49ميدان نفتی مارون در محدوده طول جغرافيایی        

طول این عظيم فروافتادگی دزفول شمالی واقع شده است. این ميدان نفتی به حالت یک تاقدیس تقریبا نامتقارن می باشد. 
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درجه در  70تا  60کيلومتر می باشد. شيب ساختمانی آن حداکثر بين  7کيلومتر و عرض آن در حدود  67ميدان در حدود 

جنوب -درجه در یال شمالی با روند کلی ساختارهای زاگرس و به صورت شمال غرب 45تا  20قسمت هایی از یال جنوبی و 

 (.1369شرق می باشد )قلی پور، 

( 1386العه ای که تا به حال روی سنگ منشاهای این ميدان صورت گرفته است توسط عليزاده و همكاران )مهمترین مط      

به شيوه لرزه نگاری دو بعدی کشف و با حفر نخستين چاه وجود هيدروکربن در مخزن  1343می باشد این ميدان در سال 

با ذخيره باال و از بعد تقسيم بندی مخازن از نوع چند الیه  آسماری آن تایيد شد. این ميدان از نظر پتانسيل مخزنی جز ميادین

 . عمده برداشت نفت از این مخزن از الیه های ماسه سنگی و شكستگی های موجود در الیه های کربناته می باشد.می باشد

 

 

 (1369: موقعيت جغرافيایی ميدان نفتی مارون و ميادین نفتی همجوار)قلی پور، 1شكل 

 

 هامواد و روش 

الگوی سه بعدی از مخزن آسماری در ميدان مورد مطالعه خصوصيات ساختمانی  RMSکمک نرم افزار در مقاله حاضر با        

این ميدان مورد بررسی قرار گرفت، به طوری که با بهره گيری از این مدل می توان با کمترین هزینه و ریسک اقدام به حفر چاه 

ه تهيه شده است در مرحله نخست مدل چينه ای با سطوح ساختمانی تهيه گردیده و دو مرحلنمود. در حالت کلی این مدل در 

در مرحله دوم مدل گسل ها ساخته می شود. بر این اساس نقشه سطح عمقی سرسازند آسماری و سر زون بخش شش سازند 

 نوان یک سطح تفسيری آماده گردید.گچساران به ع

 نتایج

انی بر اساس اطالعات موجود نقشه سطح عمقی بخش شش سازند گچساران و در پژوهش حاضر برای تهيه مدل ساختم        

مخزن آسماری به عنوان یک سطح تفسيری و نقشه سطح عمقی سازند ميشان، بخش هفت، بخش پنج، بخش چهار به دو و 

شرقی و  –بخش یک سازند گچساران به عنوان سطوح محاسبه ای تهيه گردید. سپس موقعيت و مسير چاه به صورت شمال 

trajectory .نقطه ورود چاه به سر بخش ها و سر سازندها وارد شد، در مرحله بعدی با استفاده از سپس   تعریف گردید

متر برای همه زون  25 سطح عمقی افق ها به دقت نقشه Local B-Splineکنتورهای وارد شده به نرم افزار، توسط الگوریتم 

 زوپک برای همه زون ها تهيه گردید.یزوکور، نقشه های ایبا کمک داده های ا ها تهيه شد و سپس

در خصوص سازند گچساران نيز با توجه به حضور نمک در بيشتر بخش های آن و خاصيت پالستيكی در برابر نيروهای         

در بخش های مختلف زون زاگرس ضخامت های متفاوتی دارد. به علت خصوصيات پالستيكی ضخامت الیه های  ،تكتونيكی
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و انيدریتی تشكيل دهنده این سازند در مقطع های گوناگون متفاوت است و حتی چاه هایی که در فاصله کم از قرار دارند  نمكی

از روی نقشه های هم ضخامت ميدان مورد ستون سنگ شناسی سازند گچساران سازند گچساران آنها هم با یكدیگر فرق دارند.

افق ها در مرکز ميدان کمتر از یال جنوبی و شمالی است ضخامت یال جنوبی  مطالعه به طور تقریبی معين گردید که ضخامت

 بيشتر از یال شمالی می باشد.

در پژوهش حاضر برای دستيابی به توزیع شيب در ميدان از نقشه های سطح عمقی افق های مختلف ميدان مشتق گرفته        

ها به طور تقریبی معين شد شيب متوسط سازند ميشان،  نها تهيه گردید با استفاده از این نقشهشد و نقشه های هم شيب آ

درجه است. همچنين  15درجه و شيب متوسط پوش سنگ برابر  10بخش هفت، بخش شش، بخش پنج، بخش چهار به دو برابر 

معين شد حداکثر شيب در سازند ميشان بخش هفت، بخش شش، بخش پنج ، بخش چهار به دور و برش سنگ گچساران به 

 41-48درجه است.از طرفی شيب یال جنوبی بيشتر از یال شمالی است. شيب یال شمالی  63و  76، 76، 77، 75، 72ترتيب 

درجه می باشد. بر اساس نقشه های هم شيب تهيه شده بيشترین شيب  51-68درجه است در حالی که شيب یال جنوبی 

قسمت شرقی ميدان بيشتر از قسمت غربی می باشد به درجه در یال جنوبی می باشد. یال جنوبی در  76ساختمان به ميزان 

طور کلی می توان گفت شيب افق ها از یال جنوبی به سمت یال شمالی افزایش می یابد و افق ها در انتهای شمال شرقی ميدان 

ير در این بخش کنترل کيفيت به منظور تصحيح خطاها و تفاس در مجاورت گسل شمال شرقی دارای بيشترین شيب هستند.

 انجام گردید و در نهایت این مدل با ترکيب افق های تفسير شده، افق های محاسبه ای ئ سطوح هم ضخامت، کامل گردید.

 

 

 : نقشه ترکيبی هوریزون های فوقانی مخزن آسماری در ميدان مورد مطالعه2شكل

 

 مدل سازی گسل های ميدان 

مدل گسلی این ميدان  د گسل های موجود و تاثير آنها بر روی پوش سنگدر مطالعه حاضر به منظور بررسی و شناخت بهتر عملكر         

برای ایجاد مدل گسل ها، اطالعات ورودی مثل داده های پتروفيزیكی دو بعدی که به صورت عددی هستند مثل گردید. ایجاد 

از مطابقت دادن آنها با بقيه سطح گسل ها، خطوط اثر گسل ها در هر افق و شكل چند ضلعی آنها می باشد که این داده ها بعد 

  داده ها مانند اطالعات چاه ها اقدام به ویرایش و ایجاد مدل نهایی گردید.
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 : تصویر سه بعدی گسل ها و الیه های فوقانی مخزن آسماری در ميدان مورد مطالعه3شكل 

 

 ان مورد مطالعه: تصویر مدل سه بعدی خط اثر گسلی و الیه های فوقانی مخزن آسماری در ميد4شكل 

 

 : بلوک گسلی الیه های فوقانی مخزن آسماری در ميدان مورد مطالعه5شكل 

 

 : تصویر مدل سه بعدی بلوک گسلی، گسل ها و الیه های فوقانی مخزن آسماری در ميدان مورد مطالعه6شكل 
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( که آثار اصلی کوهزایی Foldingدر ميدان مورد مطالعه به علت وقوع دو رخداد مهم تكتونيكی به صورت چين خوردگی )       

( که بعدها در اثر حرکت تحت تاثير نيروهای تراکمی ایجاد شده و ادامه آن تا امروز تغيير شيب Bendingمی باشد و خمش ) 

را در یال های تاثدیس بسيار متنوع نموده و در نتيجه ميزان شعاع انحنا در طول ساختمان در مقاطع مختلف با یكدیگر متفاوت 

درجه و بين  50تا  45حدود  41تا  30درجه، بين چاه های  70حدود  30تا  26. بدین گونه در یال جنوبی شيب چاه های است

درجه هم می رسد. به این ترتيب حداکثر بستگی  50تا  24درجه که به سمت چاه  45تا  40حدود  24تا  37چاه های 

(Closureساختمان مارون در انتهای شرقی ميدان مورد )  در یال  72تا  9در یال جنوبی،  41تا  26مطالعه بين چاه های

( و یا چين خمش گسلی محسوب fault – propagation foldتاقدیس مارون یک چين انتشار گسلی ) شمالی خواهد بود.

 می گردد.

به نظر می رسد  با توجه به مدل گسلی و نقشه خطوط هم تراز عمقی افق های باالیی مخزن آسماری ميدان مورد مطالعه       

که در جنوب و در کوهانه شمال شرقی ناقدیس مارون، افق ها در کمترین عمق و در کوهانه شمال غربی در بيشترین عمق قرار 

گرفته اند. لذا احتمال می رود چاه هایی که در آینده در بخش شمال شرقی یا جنوب ميدان حفاری شوند در اعماق کمتری 

 به افق های سازند گچساران خواهند رسيد. نسبت به جاهای دیگر ميدان

قرارگيری افق های باالیی مخزن آسماری ميدان مورد مطالعه در اعماق کم در کوهانه شمال شرقی و جنوبی ميدان را می       

توان مستقيما به عملكرد گسل شمالی شرقی و گسل جنوبی این ميدان نسبت داد ولی فعاليت این گسل ها مقدم بر تجمع 

بورها در مخزن آسماری است چون با توجه به پی سنگی بودن این گسل در ميدان مورد مطالعه، در صورتی که این هيدروکر

گسل ها بعد از تجمع هيدروکربورها در مخرن فعاليت می کرد، مسير مناسبی را برای فرار مواد هيدروکربوری فراهم می ساخت. 

ی های سازند گچساران ایم گسل ها را در خود ميرا ساخته و آن را به انعطاف پذیری زیاد و چين خوردگی ناهماهنگ تبخير

 یک سد مقاوم در برابر هيدروکربورها هم تبدیل نموده است.

گسل شدگی و چين خوردگی محلی باعث اختالف در ضخامت های عمودی و چينه شناسی پوش سنگ در ميدان مورد       

یی مخزن آسماری در محدوده ساختاری ميدان مورد مطالعه فعاليت های . در زمان رسوبگذاری افق های باالمطالعه می گردد

تكتونيكی هم وجود دارد که علت آن را می توان تغيير ضخامت رخساره های رسوبی همزمان در محدوده ميدان دانست. به 

آمدگی شرقی افق ها و طوری که در ناحيه ميانی ساختار منطقه دارای حداکثر فعاليت های زمين ساختی بوده که باعث باال 

فروافتادگی  بخش غربی آنها و در نهایت سبب تغيير ضخامت رخساره های رسوبی شده است. در نهایت مدل ساختمانی تهيه 

شده برای افق های باالیی مخزن آسماری بوسيله یک سری مقاطع عرضی و طولی مورد ارزیابی نهایی قرار گرفته که در موقعيت 

به مسير سازند آسماری نشان داده شده است. در این مقاطع در صورتی که گسلی الیه ها را جابه جا مقاطع زده شده نسبت 

 کرده باشد به خوبی مشخص است.
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 ر آن: تصویر سه بعدی ميدان مورد مطالعه و مقطع طولی ترسيم شده ب8شكل 

 

لغزشی و  –به طور کلی می توان بيان داشت مكانيسم چين خوردگی در این ميدان، ترکيبی از چين خوردگی خمشی        

چين خوردگی با سطح خنثی است به عبارتی تاقدیس زیر سطحی مارون را می توان یک چين مرتبط با گسل راندگی و از نوع 

 جدایشی گسل با جدایشی انتقالی نامگذاری نمود.

 گيری يجهنت

 و محد  ر د شكلی گر د  ایجاد باعث جابجایی ميزان  ر د اختالف  و سنگی پی گسل های آن متعاقب  و اکمی تر نيكی تكتو های و نير  د عملكر      

 است. ه شد ن و مار یس تاقد ل طو  ر د انحنا سپس  و گی انند ر باعث نيروها این همچنين، است ه شد ان ميد قی شر انتهای  و کزی مر های ه د
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  ر و د به  چهار بخش تا ه شد ل مد هایگسل سطح که  شد  آشكار ی آسمار مخزن باالیی های افق گسلی  و ای چينه ل مد تلفيق با         

 ن، و مار یس تاقد ساختمانی شكل  است. تغيير نگذاشته( سنگ ش پو) ان گچسار  سازند یک بخش ی و ر ی اثر  و  ند ار د امه اد ان گچسار  سازند

 است. گسلی  انتشار تا انتقالی ایش جد گی د ر خو چين ع نو که.  باشد می تاقدیس این  در هاگی د ر خو چين مكانيسم  ر د ع تنو ه هند د نشان

 که آنجا از.  د رگي می  ار قر غربی نيمه از  باالتر یعنی  د ار د  ار قر ی کمتر عمق  ر د ان ميد قی شر نيمه ه، شد تهيه ساختمانی ل مد اساس  بر       

 است. فته گر  ار قر منطقه شی فشار های و نير  تأثير تحت که  شود می نتيجه  باشد می نيز گسل ای ار د  و ه د بو ن نامتقار ن و مار یس ناقد

 تهيه شيب هم های نقشه اساس  بر.  باشد می شمالی یال از  بی بيشتر یال جنو شيب  ید د گر مشخص شيب، هم های نقشه اساس  بر         

 قسمت از  بيشتر ان ميد قی شر قسمت  ر د بی جنو یال شيب.  د ار د  د جو و بی جنو یال  ر د جه ر د 75 ميزان به ساختمانی شيب ین بيشتر ه، شد

 قی شر شمال یانتها  ر د ها افق  و  یابد می افزایش شمالی پال سمت بی به یال جنو از ها افق شيب گفت ان تو می کلی  ر طو به است بی غر

 . باشند می شيب ین بيشتر ای ار د قی شر شمال گسل ت ر مجاو  در ان ميد

 پيشنهادات

 : شود می  پيشنهاد  زیر نكات ه مطالعات آیند  ر د  بهتر نتایج کسب  ر منظو به

 سازند  ر د ضخامتی ات تغيير بررسی  و  ر مجاو ین مياد  و مطالعه  د ر ان مو ميد  ر د عميق های چاه  ر د شناسی چينه جامع مطالعات انجام       

  بهتر شناخت نتيجه  ر د  و سنگ پی ساختمانی های گی باالآمد دن نمو مشخص جهت  تر پایين  و ی آسمار ان، گچسار ميشان، ی، آغاجار های

 . سد ر می  نظر به ی ر و ضر ی امر ناحيه این  ر د سنگی پی های گسل فعاليت زمان  و نگی چگو از

 از ه استفاد با ه شد ساخته شناسی زمين ل مد سانی ر ز و بر است، ه شد انجام ان ميد این ی بعد سه ی نگار زه لر ن اکنو هم که آنجایی از       

  و ک ر د  ر د شایانی کمک هاه اد د  سایر با اه همر  اند تو می بعدی سه زهای لر های ه اد د . د د گر می  پيشنهاد ی بعد سه ی نگار زه لر های ه اد د

  کنند ایفا مطالعه  د ر ان مو ميد ی آسمار مخزن باالیی های افق ساختمان  بهتر  تفسير

 اطالعات های ه اد د  و ی بعد سه ساختمانی ل مد تلفيق یمی، قد اکتشافی گازی  و نفتی ین مياد از  ليد تو  و ی حفار یخچه تار به جه تو با      

 . د ار د ای ویژه اهميت مطالعه  د ر مو ین مياد  ثر مو سعه تو  و  بهتر شناخت  ر د  ید جد های چاه
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