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چکیده

ماذه آلی کل ،سنگ منشاً،
در اکتشاف نفت ،سنگ منشأ به عنوان مهمترین بخش اصلی در یک سیستم نفتی ،برای اکتشاف مواد
نگارهای چاهپیمایی ،روش
هیدروکربنی در نظر گرفته میشود .با استفاده از نگارهای گاما ،نوترون ،چگالی ،صوتی و مقاومت ویژه تحلیل
𝑹 𝒈𝒐𝒍 ∆  ،منطقه دزفول
و تفسیر بر روی چاههای مورد مطالعه ازطریق روش 𝑅 𝑔𝑜𝑙 ∆ و با استفاده از دادههای دیجیتال نگارها و تلفیق
شمالی
آنها توسط نرمافزار) ،Interactive Petrophysics (IPبه نواحی حاوی کربن آلی در سازند پابده دست یافتیم.
نواحی دارای سنگ منشأ بالغ در سازند پابده توسط نگارهای ذکر شده در چاههای سوسنگرد شرقی شماره  ،aشهیدان شماره  ،bدهلران شماره
 cیافت شد .با توجه به توالی تکرارشده توسط نگار گاما در همه چاهها در سازند پابده در چهار چاه سوسنگرد شرقی شماره  ،aشهیدان شماره ،b
دهلران شماره  cو مهر شماره  dو با مقایسه توالی در این چاهها ،یافتن سنگ منشأ بالغ در چاه مهر dکه فاقد دادههای نگارها به غیر از نگار گاما
بود ،فقط با استفاده از نگار گاما و با کمک از این توالی یافتشده از چاههای دیگر محقق شد .بازه عمقی غنی از مواد آلی برای سنگهای منشأ
در هر یک از چاههای مورد مطالعه شناسایی شد.

 .1پیشگفتار
نفت یا پترولیوم مایعی غلیظ و قابل اشتعال بهرنگ قهوهای سیر
یا سبز تیره یا سیاه است که در الیههای باالیی بخشهایی از
پوسته کره زمین یافت میشود .نفت شامل آمیزه پیچیدهای از
هیدروکربنهایی گوناگون است .بیشتر این هیدروکربنها از
زنجیره آلکان هستند .ولی ممکن است از دید ظاهر ،ترکیب یا
خلوص تفاوتهای زیادی داشته باشند .نفت مایعی است که
عمدتاً از دو عنصر آلی هیدروژن وکربن تشکیل شده و دارای
مقادیر کمتری از عناصر دیگر مانند نیتروژن ،اکسیژن و گوگرد
میباشد و بهصورت طبیعی در زیر زمین و بهصورت استثنایی
در روی زمین بصورت چشمه یافت میشود .مواد هیدروکربنی
Source rock

مانند نفت از سنگ منشأ 1حاصل میشوند .سنگ منشأ ،سنگ
غنی از ماده آلی است که میتواند در اثر تکامل حرارتی
هیدروکربن تولید کند .معموال سنگ منشأ شیل و گل سنگ
آهکی بوده که سرشار از مواد ارگانیکی میباشند]13[ .
سنگ های غیر منشأ نیز حاوی مواد آلی میباشند ولی مقدار
آن قابل مالحظه نیست( به طور مثال کمتر از یک درصد وزنی).
به طور کل برای ارزیابی بلوغ و غنای سنگ منشأ از یک سری
آنالیزهای آزمایشگاهی (به طور مثال آنالیز کربن آلی کل
 ،TOC2تجزیه در اثر حرارت ،آنالیز عنصری ،بازتاب vitrinite
و )...استفاده میشود .سنگهای منشأ را میتوان به سه گروه
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تقسیم کرد که سنگ منشأ موثر 3که منبع تولید هیدروکربن
است ،سنگ منشأ محتمل و سنگ منشأ بالقوه 4که سنگ نابالغ
است و به درجه بلوغ کافی برای تولید هیدروکربن نرسیده است
ولی در صورت رسیدن به آن درجه توانایی تولید هیدروکربن را
خواهد داشت [ .]3در اکتشاف نفت ،سنگ منشأ به عنوان مهم
ترین بخش برای اکتشاف نفت و مواد هیدروکربن دار تعریف
میشود .سنگهای منشأ بعنوان مخازن اقتصادی غیر متعارف
مقدار قابل توجهی مواد آلی داشته و توانایی تولید نفت را در
صورت بلوغ کافی دارا میباشند .تشخیص یک سنگ منشأ در
زیر سطح و توزیع کمی ،ضخامت و غنای آلی نقش موثری در
ارزیابی ایدهها و پیشبینیهای اکتشافی دارد .نمودارهای
چاهپیمایی نیز تخمین خوبی از پتانسیل سنگ منشأ میدهند.
در تخمین سنگ منشأ ابتدا باید سازند و ناحیههای مولد سنگ
منشأ را شناخت .سازندهایی که میتوان در آنها سنگ منشأ
را پیدا کرد عبارتست از :پابده ،گورپی ،کژدمی ،گدوان و گرو.
سازندهای آسماری ،سروک و ایالم مخازن عادی هستند []2
[.]1
تخمین مقدار مواد آلی کل در سازند منشأ ،با تلفیق
نمودارهای چاه پیمایی و تفسیر دادهها به وسیله نرم افزار و
سیستم محاسباتی بدست میآید .در این مسیر با استفاده از
دادههای چاههای نفتی واقع در منطقه دزفول شمالی و با
استفاده از نرم افزار  interactive petrophysicsو نگارهای
کابلی 5مقدار هیدروکربن در این چاهها و عمق قرار گیری و
چگونگی تشکیل آن به طور کامل بررسی میشود .تحلیل
پارامترهای ژئوشیمیایی مقدار کربن آلی کل یکی از مهمترین
عوامل درارزیابی پتانسیل تولید و بررسی خصوصیات
ژئوشیمیایی واحدهای هیدروکربنی میباشد .هدف این مطالعه
شامل برآورد سریع تر و ساده تر قابلیت سنگ منشأ ،استفاده
حداکثر از منابع موجود (نگارهای رقومی) ،کاهش چشمگیر
هزینههای پروژههای اکتشافی و تطابق چاهها با هم با استفاده
از دادهها میباشد [.]13

 .2روش کار
 .1.2نگارهای چاهپیمایی

داخل چاه اسال و خواص معین فیزیکی طبقات زمین
اندازهگیری و بر روی نمودارهایی ثبت میشود .نمودار حاصل
را میتوان با توجه به ویژگیهای سنگ ،سیال موجود در
طبقات و ساختمان چاه تفسیر کرد .از جمله نمودارهای
متداول چاه پیمایی در این مطالعه میتوان به نمودار های
مقاومتویژه ،صوتی ،گاما ،نوترون و چگالی اشاره کرد .اندازه-
گیری مقاومت ویژه سازند یکی از مهمترین روشهای
نمودارگیری میباشد .مقاومت یک خاصیت اساسی ماده است
که با سهولت عبور جریان الکتریکی از درون آن رابطه مستقیم
دارد .مقاومت ویژه یک جسم توانایی آن در جلوگیری از عبور
جریان الکتریکی از درون خود است و با اهم متر 7نمایش داده
میشود .پاسخنگار مقاومت ویژه در سازندهای دارای سنگ
منشاء و هیدروکربن باال است [ .]11برای اندازهگیری محتوای
مواد آلی عالوه بر نگار مقاومت ،نگارهای چگالی ،صوتی و
تخلخل (نوترون) نیز مورد نیاز میباشند .از نگار گاما بعنوان
نگار مرجع برای تطابق بین الگها و چاه های منطقه استفاده
میشود .در اندازهگیری چگالی ،سازند تحت بمباران اشعه گاما
قرار میگیرد .از پرکاربرد ترین منابع تولید کننده گاما میتوان
به کبالت  60و سزیم  137اشاره کرد .این نگار چگالی حجم
و سیال سازند را اندازهگیری میکند .مواد آلی جامد از تراکم
(چگالی) کمتری نسبت به بافت سنگ دربرگیرنده برخوردار
میباشد لذا به کارگیری الگ چگالی برای تخمین غلظت مواد
آلی پیشنهاد شده است [.]8
نگار گاما ،نمودار خصوصیات رادیواکتیویته سنگها در داخل
چاههای حفر شده میباشد که به نام نمودارگیری رادیواکتیو
بیان میشود .در این روش نمودارگیری تشعشعات طبیعی
سنگها در داخل چاه حفر شده ،اندازهگیری و ثبت میشود.
میتوان به طور کلی سه عنصر رادیواکتیو پتاسیم ،اورانیوم و
توریوم را به منشأ رادیواکتیویته سنگها ربط داد .نگار نوترون
کاربرد محدودی در ارزیابی میزان کربن آلی کل در سنگهای
غنی از مواد آلی را دارد .خاصیت این سوند حساسیت نسبت
به مقادیر کم کربن آلی میباشد .بنابراین نیازی به
کالیبراسیون با دادههای مغزههای حفاری نمیباشد .این نگار
اساساً غلظت هیدروژن را اندازهگیری میکند .پاسخ تخلخل

چاه پیمایی 6عملیاتی است که در آن ،دستگاهی اندازهگیر به
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ورود به سیستم نوترونی در سنگهای منبع بیشتر از سنگ-
های غیرمنبع است .نگار صوتی بصورت ثبت زمان الزم برای
عبور از یک فوت سازند در مقابل عمق بیان میشود که به آن
9
زمان عبور 8گفته میشود .در برخی مقاالت با عنوان کندی
نیز یاد میشود .نگار صوتی عکس سرعت عبور موج صوتی
میباشد .سرعت صوت در سازندهای زیرسطحی به خواص
ارتجاعی ماتریس سنگ ،تخلخل و تراکم سازندها و محتوای
سیال و فشار آنها بستگی دارد .زمان گذر ( )DTمتناسب با
تاخیر موج فشاری در گذر از سنگ و تابعی از سنگ شناسی
سازند ،تخلخل و نوع و مدل های توزیع سیاالت (آب ،گاز،
نفت ،کروژن و غیره) است .نگار صوتی رابطه مستقیم به مقدار
کربن آلی کل دارد [.]4[ ]9
همانطور پیش تر اشاره شد این مطالعه از  5نگار مقاومتویژه،
صوتی ،گاما ،نوترون و چگالی استفاده شد .برای بررسی دقیق
ماده آلی کل اولین نگار مهم برای این مطالعه نگار مقاومت
ویژه و سپس صوتی میباشد ،به این دلیل که پاسخ های دقیق
تر و شفاف تری از وجود  Tocارائه میدهند .نگار  GRو CGR
برای شناسایی جنس الیه کاربرد ویژه ای دارد .در کنار این
نگارها ،دو نگار چگالی و نوترون نیز برای تایید پاسخها به کار
رفته است.

سنگهای رسوبی حاوی ماده آلی هستند که مقدار آن بسته
به شرایط محیط رسوب گذاری و حفظ شدگی متفاوت است.
این مقدار در اغلب سنگها بین  0/2درصد تا  20درصد متغیر
بوده ولی در بیشتر سنگها پایین تر از  1درصد است .در طول
افزایش
روند تشکیل نفت و هیدروکربن ،افزایش عمق باعث
1
1
حرارت و تبدیل مواد آلی به نفت ،گاز و پیروبیتومن
میشوند .رنگ سنگ نیز از عواملی است که میتوان مقدار
ماده آلی را تا حدی نشان داد به طوری که هرچه رنگ سنگ
تیرهتر باشد ،مقدار ماده آلی در آن باالتر است .مهمترین
عوامل کنترل کننده تولید هیدروکربن از یک سنگ منشأ
محتوای هیدروژن ماده آلی میباشد .هرچه نسبت هیدروژن
به کربن بیشتر باشد ،میزان هیدروکربن ایجاد و تولید شده
توسط سنگ منشأ نیز بیشتر خواهد بود .مواد آلی در سنگ
منشأ ،پس از تدفین و متحمل شدن تغییراتی ،به کروژن
تبدیل میشوند .کروژنها مواد آلی رسوبی شکنندهای هستند
که در حاللهای آلی و غیر آلی غیرمحلول هستند و دارای
ساختار پلیمری میباشند .مواد آلی شکنندهای که در
حاللهای آلی محلول باشند ،بیتومن 12نامیده میشوند.
بیتومن مایع غلیظ و خمیری شکل سیاه رنگ ،مخلوطی از
هیدورکربنها بوده که به طور طبیعی وجود داشته یا از طریق
تقطیر نفت خام حاصل میشود [ .]3کروژن را میتوان توسط
اسیدهایی مانند  HClو  HFاز سنگهای رسوبی جدا کرده و
توسط روش دانسیته و استفاده از مایعات سنگین ،آن را رسوب
داد زیرا کروژن نسبت به کانیهای دیگر سبک بوده و وزن
مخصوص کمتری دارد .کروژن های اولیه انواع مختلفی دارند.
کروژن نوع اول که در این کروژن نسبت هیدروژن به کربن
باال است و نسبت اکسیژن به کربن پایین میباشد .این نوع
کروژن مرغوبترین نوع کروژن است و غالباً تولید نفت
میکند .موجودات تشکیل دهنده این نوع کروژن ،جلبکها
هستند .کروژن نوع دوم که این نوع کروژن دارای مقدار
متوسط از هیدروژن به کربن و اکسیژن به کربن میباشد و
درصد قابل توجهی از نفت و گاز را تشکیل میدهد (حدود 60
درصد) .این نوع کروژن در محیطهای دریایی و اقیانوسی
تشکیل میشود و بخش عمده تولیدات آن نفت و مقداری هم
گاز است .کروژن نوع دوم فراوانترین کروژن در سطح جهانی

8

10

9

11

 .2.2سنگ منش ًا
سنگهای منشأ معموالً شیلها و گلسنگهای آهکی هستند
که حاوی بیش از  0/ 5درصد وزنی کربن آلی کل می باشند.
روش معمول برای ارزیابی غنا و بلوغ سنگهای منشأ از طریق
انواع آنالیزهای آزمایشگاهی است (به عنوان مثال ،تجزیه و
تحلیل کربن آلی کل ،تجزیه در اثر حرارت ،تجزیه عنصری،
بازتاب ویترینیت ،شاخص تغییرات حرارتی ،کروماتوگرافی
گازی ،و توصیف کروژن بصری) [ .]9سنگ منشأ نفت ظبق
تعریف ،هر سنگ طبیعی میباشد که توانایی تولید و دفع
هیدروکربن های کافی برای تشکیل تجمع نفت یا گاز را داشته
باشد .مهمترین عامل کنترلکننده تولید نفت و گاز ،محتوای
هیدروژن ماده آلی است .مقدار مواد آلی معمو 0الً به صورت
کربن آلی کل بیان میشود و با تکنیک راک-اول 1اندازهگیری
میشود [.]6
DT
slowness

Rock-Eval
pyrobitumen
12 Bitumen
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و همچنین حوضه زاگرس است؛ به این دلیل که در گذشته
بیشتر قسمتهای زمین را محیطهای دریایی تشکیل داده
بودند .کروژن نوع سوم که در این کروژن نسبت هیدروژن به
کربن کمتر است (حدود  )0/7و اکسیژن نسبت به کربن بیشتر
است .کروژن نوع سوم از لیگنیت و قطعات چوبی گیاهان که
در خشکی تولید میشود به وجود میآید .منشأ اولیه این نوع
کروژن مواد آلی گیاهی در نظر گرفته میشود که اغلب در
رسوبات ذغالی و ذغالها یافت میشود .محصول اصلی این
نوع کروژن گاز است .این نوع کروژن صرفاً کربن خالص یا
اصطالحاً گرافیت تولید میکند .برای اینکه کروژن موجود در
”سنگهای منشأ” توانایی تولید نفت را پیدا کند ،باید دانههای
درشت مواد آلی به تدریج شکسته شوند و تبدیل به مواد آلی
ریزدانهتر و قابل انحالل در اسیدهای آلی شوند .این مسیر
تغییر و تحوالت مواد آلی درون سنگ منشأ را ”بلوغ مواد آلی”
گویند) .از آنجایی که حرارت با عمق تدفین افزایش مییابد،
عمق واقعی برای یک سنگ منشأ خاص برای تولید
هیدروکربن به همان میزان که به نوع کروژن و تاریخچه تدفین
بستگی دارد ،به شیب زمین گرمایی ناحیه نیز بستگی دارد.
در عمق کم ،متان بیوژنیک تولید میشود (در آغاز دیاژنز
شروع میشود) .مرحله کاتاژنز بطور معمول در حدود عمق 3
کیلومتری اتفاق می افتد .بازه حرارتی متناسب با مرحله
کاتاژنز که در آن بیشترین مقدار هیدروکربن تولید میشود
پنجره نفتی 13نامیده میشود [.]3

باقیمانده نمونه در کوره دستگاه ،در حضور اکسیژن سوزانده
میشود .مقدار هیدروکربن ها و دی اکسید کربن آزاد شده
اندازهگیری میشود .در پیرولیز راک-اول ،مقدار کمی پودر
سنگ در یک ظرف چینی نسوز قرار داده میشود و ابتدا طبق
یک برنامه دمایی به تدریج تا دمای  350درجه سانتیگراد
تحت فشار یک اتمسفر گرم میشود (شکل  .)1در این محدوده
دمایی ،هیدروکربنهای آزاد موجود در نمونه تبخیر شده و به
عنوان پیک معروف به  S1ثبت می شوند .در مرحله بعدی ،با
ادامه حرارت دادن تا  800درجه سانتیگراد ،کروژن موجود در
نمونه شکسته شده و تولید نفت و گاز می نماید .هیدروکربن
آزاد شده در این مرحله بعنوان پیک  S2توسط دستگاه ثبت
میشود CO2 .تولید شده از سنگ در این دو مرحله به عنوان
پیک  S3ثبت میشود (شکل  .)1در پایان مرحله سوزاندن،
کربن باقی مانده نیز اندازهگیری میشود و به عنوان  S4ثبت
میشود [.]13

 .3.2تکنیک راک_اول
در زمینه تخمین مقدار ماده آلی روشهای مختلفی وجود دارد
که یکی از این روشها و از مهمترینها ،پیرولیز راک-اول
میباشد .پیرولیز راک-اول ،یک روش حرارتی است که برای
تشخیص کمیت ،کیفیت و بلوغ حرارتی سنگ منشأ استفاده
میشود .این روش به کمک دستگاه انجام میشود ،ماده آلی
حرارت داده میشود تا مانند شرایط واقعی بلوغ کروژن شبیه
سازی گردد .بطورکلی پیرولیز ،به تجزیه مواد آلی با حرارت
دادن در غیاب اکسیژن گفته میشود .ژئوشیمیدانهای آلی
از تجزیه در اثر حرارت برای اندازهگیری غنا و بلوغ سنگهای
منشأ بالقوه استفاده میکنند .در تجزیه و تحلیل پیرولیز ،ابتدا
محتوای آلی در غیاب اکسیژن پیرولیز میشود و سپس
Oil generation window

شکل .1چرخه تجزیه و تحلیل پیرولیز راک-ایول[]14

مطابق شکل  ،1شاخص هیدروژنی عبارت است از نسبت
به مقدار ماده آلی کل ( .)TOCشاخص اکسیژنی ( )OIنسبت
مقدار  S3به مقدار  TOCمیباشد .روندهای تغییرات این
پارامترها میتوانند به عنوان شاخصی از بلوغ حرارتی مورد
استفاده قرار گیرند .هنگام استفاده از روندهای شاخص
هیدروژن برای یک سنگ منشأ باید توجه داشت که سنگ
منشأ مورد مطالعه دارای ویژگیهای یکنواختی باشد .در
چنین شرایطی مشاهده کاهش در مقادیر شاخص هیدروژن
میتواند نشانگر شروع زایش نفت از سنگ منشأ باشد .در
S2

13
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 TOCبه شمار میرود که با استفاده از چاهنگاری سنگ
منشأهای غنی از ماده آلی انجام میشود .در این روش بعد از
تصحیح مقیاس نگارها ،نگارهای مقاومت ویژه و تخلخل بر
روی هم رسم شده و جداشدگی بین این دو منحنی میتواند
ما را ابتدا به 𝑅 𝑔𝑜𝑙 ∆ سپس  TOCبرساند .جداشدگی این دو
نگار در سازندهای آبدار میتواند وجود داشته باشد ولی در این
حالت جداشدگی به صورت موازی خواهد بود ولی در
سازندهای دارای ماده آلی جداشدگی چشمگیر نشان دهنده
وجود ماده آلی به صورت کروژن و یا هیدروکربن می باشد.
این جداشدگی در اثر دو عامل شکل گیرد ،اول اینکه به علت
کم سرعت و کم چگال بودن ماده آلی ،نگارهای تخلخل مقدار
باالتری نشان می دهند و دومین دلیل هم تغییرات مقدار
مقاومت ویژه بر اساس بلوغ ماده آلی و نیز وجود سیال منفذی
می باشد .به دلیل بلوغ ماده آلی و تولید هیدروکربن در سازند،
منحنی مقاومت ویژه افزایش خواهد یافت [.]9

چرخه تجزیه و تحلیل پیرولیز راک-اول پارامتری به نام 𝑥𝑎𝑚𝑇

وجود دارد که این پارامتر ،دمایی است که در آن ،پیک  𝑆3به
بیشینه خود میرسد .ایـن دمـا پارامتـری مهـم بـرای ارزیابی
بلـوغ حرارتـی نمونه های سـنگ منشأ است زیرا نشاندهنده
درجه حرارتی است که در آن مقدار تولید هیدروکربن ،از یک
کروژن قرار داده شده در شرایط پیرولیز ،به بیشترین نرخ خود
میرسد[.]10

 .4.2بلوغ حرارتی ماده آلی
بلوغ حرارتی  ،رسیدن و بلوغ مواد آلی مدفون شده در اثر باال
رفتن دما و حرارت است .تعیین بلوغ حرارتی یک واحد سنگ
منشأ یکی از مراحل اصلی ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ های
منشأ است که دارای اهمیت باالیی بوده و به روش های
گوناگون قابل اندازهگیری میباشد .یکی از روشهای تعیین
بلوغ حراراتی مواد آلی ،ترسیم نمودار تغییرات مقدار ماده آلی
کل در برابر  S2میباشد .این مجموعه حاصل پیرولیز راک-
اول است .برای بدست آوردن بلوغ حرارتی با استفاده از نتایج
راک-اول ،ابتدا ضریب بازتاب ویترینایت ) (ROبا استفاده از
رابطه  1محاسبه میشود و در نهایت با استفاده از نمودار،
مقدار انعکاس ویترینایت به مقدار بلوغ ماده آلی ()LOM
تبدیل میشود تا در نرمافزار استفاده شود [.]5

 .6.2زمین شناسی منطقه
حوضه زاگرس نمونهای عالی از حوضه تصادم قاره ای است که
در نتیجه برخورد صفحه عربستان -اروآسیا در اواخر کرتاسه
آغاز شد و در دوره ائوسن شتاب گرفت .این منطقه رویدادهای
تکتونیکی زیادی را تجربه کرده است که از پالئوزوئیک تا به
امروز رخ داده است .کمربند رانش زاگرس عمدتاً از سه ناحیه
تشکیل شده است :ناحیه منفصل که زاگرس مرتفع نامیده
میشود و در شمال قرار دارد ،کمربند چین و رانش زاگرس
که در فروافتادگی دزفول قرار دارد و پیشانی زاگرس (حوضه
بین النهرین و خلیج فارس ،دشت آبادان) واقع در جنوب
غربی .منطقه مورد مطالعه در فروافتادگی دزفول قرار دارد.
فروافتادگی دزفول بیش از  60000کیلومتر مربع وسعت دارد
که در شرق و جنوب شرقی توسط گسل کازرون -قطر محدود
میشود و در قسمت جنوبی به دشت آبادان می رسد .شکل 2
نقشه موقعیت مکانی حوضه مورد مطالعه را نمایش میدهد
[.]12
فروافتادگی دزفول و دشت آبادان در جنوب غربی ایران،
منشأهای اصلی هیدروکربنی حوضه زاگرس هستند .این
منطقه شامل پنج سیستم نفتی در محدوده سنی دوره
پالئوزوئیک تا پالئوژن است که سنگ های منشأ اصلی در آنها
شامل سازندهای سرچاهان (سیلورین) ،سرگلو ،گرو ،کژدمی

𝑅𝑜 (𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑) = 0/0180 × 𝑇𝑚𝑎𝑥− 7/16

 LOMاز روشهای مختلف آنالیز نمونهها (برای مثال انعکاس
ویترینایت ،اندیس دگرسانی حرارتی و یا مقادیر 𝑥𝑎𝑚𝑇 ) به
دست میآید و با استفاده از تاریخچه تدفین و حرارتی حوضه
برآورد میشود [.]9

 .5.2روش 𝑅  ∆ logپسی و همکاران ()1990
در تخمین مقدار ماده آلی کل روشهای مختلفی از جمله
روشهای آزمایشگاهی وجود دارد که روش مستقیم برای
تخمین ماده آلی کل محسوب میشود .از معایب این روشها
که از مهمترین آنها پیرولیز راک-اول میباشد ،هزینه باالی
این قبیل روشهای آزمایشگاهی میباشد .برای جلوگیری از
هزینه باالی این روشها ،از روشهای محاسباتی استفاده
میشود مانند روش پسی و همکاران ( .)1990پسی روش
𝑅  ∆ logرا با ترکیب نگارهای تخلخل و مقاومت ویژه ابداع
کرد .این یک روش اثبات شده برای تخمین کمیت و کیفیت
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(آلبین) و پابده (پالئوسن تا الیگوسن) میباشد .سنگ منشأ
اصلی پالئوژن در جنوب ایران ،سازند پابده است که به دلیل
پتانسیل آن برای شارژ مخزن اصلی منطقه (سازند آسماری)
در نقاطی که به بلوغ کافی رسیدهاند ،اهمیت زیادی دارد .شارژ
میتواند در ناودیس ها یا اعماق دفن باال در سازند پابده رخ
دهد[.]2
سازندهای منشأ اثبات شده در منظقه دزفول شمالی شامل
پابده ،گورپی ،کژدمی ،گدوان و گرو میباشد .به دلیل اینکه
تمرکز اصلی این مطالعه بر اساس الگهای موجود در سازند
پابده است ،در ادامه به توضیح بیشتر در مورد این سازند
پرداخته میشود.کمالی و همکاران ( )2006گزارش کردند که
انواع کروژن رایج در سازند پابده کروژن  2و  3است .مدلسازی
حرارتی انجامشده توسط محققین نشان داد که در بیشتر
قسمتهای فروافتاده دزفول ،سازند پابده به پنجره تولید نفت
رسیده است .برخی از مطالعات بر روی سازند پابده و کژدمی
در ناحیه جنوب دزفول نشان داد که سازند پابده پتانسیل تولید
نفت نسبتاً خوب را از خود نشان می دهد که به تدریج از منطقه
شمال به منطقه جنوب کاهش می یابد و در نتیجه پتانسیل
تولید متوسطی در کوه موند ایجاد میشود .تولید و مهاجرت
اصلی نفت در سازند پابده به دلیل رویداد کوهزایی نئوژن که
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کل حوضه زاگرس را تحت تاثیر قرار میدهد ،رخ داده است .در
بخشهای شمالی که توسط زون شمالی دزفول احاطه شده
است ،سازند پابده به پنجره تولید نفت رسیده است .در شکل4
چاههای مورد مطالعه در منطقه دزفول شمالی با رنگ زرد
مشخص شدهاند که شامل  4چاه مهر  ،dدهلران  ،cشهیدان b
و سوسنگرد شرقی  aمیباشند[.]2

شکل  .2نقشه موقعیت مکانی عمومی منطقه خاورمیانه;
ناحیه کادر بندی شده محل شکل  3را نشان میدهد[.]2

شکل  . 3نقشه موقعیت میادین نفت و گاز در دامنههای زاگرس و حوزهی خلیج فارس(قسمت زرد رنگ) []2
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شکل  .4نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه و میادین نفتی حوضه زاگرس با مرزهای زمین ساختی اصلی [ :MH ،.]2مهر:E.S ،
سوسنگرد شرقی :DH ،دهلران :SH ،شهیدان

 .7.2چینه شناسی و محیط رسوبی منطقه
سازند پابده به دلیل ویژگی توپوگرافی در فروافتادگی دزفول
در بخش جنوبی ایران نامگذاری شده است (جیمز و ویند،
 .)1965از پایین به باال ،این سازند شامل شیل ،مارن آبی و
بنفش ،و سنگ آهک نازک رسی بین الیهای است .در باالترین
الیه ،از شیل خاکستری و سنگ آهک باریک با ندول های
چرتی 14تشکیل شده است .مطالعات دیرینه شناسی تشکیل
این حوضه را به دوران ترشیاری ابتدایی اختصاص دادند و سن
باالیی آن توسط برخی محققان ،میوسن آغازین در استان
خوزستان در نظر گرفته شده است .سازند پابده به طور پیوسته
توسط کربناتهای الیگو-میوسن سازند آسماری پوشانده شده
است و بصورت معموالً ناپیوسته با نبود تقریباً پنج میلیون
ساله بر روی سازند گورپی به سن کرتاسه پسین نشسته است..
مقدار  TOCاین سازند بطور میانگین معادل  6/5درصد وزنی
میباشد که نسبت به دشت آبادان باالتر است و در گروه سنگ
های منشأ خوب و عالی قرار می گیرد [ .]4[ ]7[ ]2شکل 5
نمودار چینهشناسی منطقه مورد مطالعه را نشان میدهد.
Chert nodules

سازندهای پابده ،گورپی ،کژدمی ،گدوان و گرو از سازندهای
منشاً محسوب میشود.
ویژگی اصلی زمین ساختی حوضه زاگرس در دوره پالئوسن-
ائوسن فعال شدن یک گسل کوهستانی بود که حوضه را به
دو قسمت تقسیم میکند .در این منطقه ،ستونهای
چینهشناسی مختلف در چاههای حفرشده میدانهای نفتی
اروند ،خرمشهر و دارخوین نشاندهنده وجود سنگ آهک و
آهک دولومیتی در سازند پابده است [.]2

 .3بحث و صحت سنجی
در ارزیابی ماده آلی کل در منطقه دزفول شمالی بر روی
تعدادی چاه مطالعه صورت گرفت که از این تعداد چاه ،به
بررسی چهار چاه برتر از لحاظ میزان  TOCدر سنگ های
منشأ به خصوص در سازند پابده میپردازیم .در راستای تفسیر
این چاهها از نرم افزار ) Interactiv petrophysycs (IPاستفاده
شد .در علم پتروفیزیک به پژوهش و مطالعه در مورد خواص
فیزیکی و شیمیایی سنگ ها و ارتباط آن با سیاالت پرداخته
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میشود و مطالعه مخازن هیدروکربنی و دیگر مباحث سنگ-
شناسی از پرکاربردترین مباحث این حوزه هستند.
 Interactive Petrophysicsیک راه حل نرمافزاری سریع و
مقیاس پذیر برای دانشمندان و مهندسین زمین شناسی است
که همواره در تالشند تا از داده های سطوح زیرزمینی حداکثر
استفاده را ببرند .تشخیص یک سنگ منشأ در زیر سطح و
توزیع کمی ،ضخامت و غنای مواد آلی نقش موثری در ارزیابی
ایدهها و پیشبینیهای اکتشافی دارد .نمودارهای چاهپیمایی
نیز تخمین خوبی از پتانسیل سنگ منشأ میدهند.

چگالی 16و نوترون استفاده شد که با ایجاد الگ جامع هرکدام
از این نگارها و ترکیب این نگارها با یکدیگر پاسخ مناسبی از
هر چاه دریافت شد که با تفسیر هرکدام از آنها میتوان به
هدف مطالعه دست پیدا کرد .همچنین از تکنیک 𝑅 𝑔𝑜𝑙 ∆
برای مقایسه و فهم بهتر مطالعه استفاده شد .برای مقایسه
اطالعات مورد مطالعه و تفسیر و صحت سنجی آنها ،آنالیز
های آزمایشگاهی نیز در این تحقیق استفاده شد تا از نتیجه
بدست آمده اطمینان حاصل شود .در اندازهگیری مقدار ماده
آلی کل ،مقدار باالی  0/5درصد وزنی سنگ منشأ محسوب
میشود .باید در نظر داشت که ماده آلی موجود در سنگ منشأ
به صورت کروژن ،بیتومن ،هیدروکربن آزاد (نفت و گاز) وجود
دارد .در سنگ مخزن کروژن وجود ندارد بلکه بیتومن و
هیدروکربن آزاد حضور دارد که در تقسیر نتایج به آن توجه
میشود .با توجه به میزان غنای سنگ منشاء و میزان
هیدروکربن موجود در سنگ ،کیفیت آن از خوب تا عالی دسته
بندی میشود .جدول  1چاههای مورد مطالعه و اطالعات آنها
را نشان میدهد.
جدول  .1لیست چاههای مورد استفاده در این مطالعه به همراه
عمق نهایی هر چاه و بازه عمقی قرار گیری سازند پابده در
آنها
نام چاه
سوسنگرد شرقی a
شهیدان b

شکل  .5نمودار چینهشناسی منطقه مورد مطالعه []2

دهلران c
مهر d

در تخمین سنگ منشأ باید الیه و بخشهای مولد سنگ را
شناخت .الیههای مولد در سنگ منشأ بخش های غنی از مواد
آلی در سازندهای پابده ،گورپی ،کژدمی ،گدوان و گرو هستند
که دارای بلوغ کافی برای تولید نفت و گاز میباشند.
سازندهای آسماری ،سروک و ایالم سنگ مخزن در منطقه
دزفول شمالی هستند .پتروفیزیست ها و زمین شناسان با
امکاناتی که  IPدر اختیارشان قرار می دهد ،میتوانند به
بررسی سریع نمودارهای پتروفیزیکی پرداخته و زون های
مورد نظر خود را جدا کنند .در آنالیز چاههای مورد مطالعه از
 5نگار اصلی یعنی مقاومت ویژه ،گاما ،صوتی (زمان تاخیر،)15
Delay time
Density

عمق چاه

عمق سازند پابده

4112
3664
5245
3921

2847-3077
2351-2695
3070-3508
3009-3240

 .1.3چاه سوسنگرد شرقی شماره a

میدان سوسنگرد در  45کیلومتری شمال غرب شهر اهواز و
 20کیلومتری جنوب غربی میدان اهواز در منطقه دزفول
شمالی و در جنوب خط جبهه چینهای زاگرس 17واقع شده
است .تاقدیس سوسنگرد دارای امتداد شمال غرب -جنوب
شرق بوده و محدوده ی آن بوسیله ی فعالیتهای ژئوفیزیکی
مشخص گردیده است .این چاه جزو اصلی ترین چاههای مورد
مطالعه ما از نظر سنگهای منشأ میباشد .عمق این چاه
 4112متر میباشد و سازندهای آغاجاری ،میشان ،گچساران،

15

Zagross Deformation Front

16
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آسماری ،پابده ،گورپی ،ایالم و سروک را از باال به پایین حفاری
کرده است .هماطور که از قبل گفته شده بود سازندهایی از
قبیل پابده و گورپی جزو سازندهای سنگ منشأ میباشند .از
این چاه  5نگار مقاومت ویژه ،صوتی ،گاما ،نوترون و چگالی در
اختیار است .مطابق شکل  ،6ستون شماره  1شامل نگار گاما
و  CGRمیباشد که به ترتیب با رنگ سبز و قرمز نمایش داده
شدهاست .ستون شماره  2عمق چاه را نمایش میدهد .ستون
شماره  4نگارهای مقاومت ویژه و صوتی و ستون شماره 5
شامل نگارهای نوترون و چگالی را نشان میباشد و در نهایت
ستون شماره  6مقدار ماده آلی کل 18و مقدار ماده آلی
اندازیگیری شده (19آنالیزهای آزمایشگاهی) را نشان میدهد

(مقدار ماده آلی کل اندازه گرفته شده در اشکال با دایرههای
مشکی کوچک نشان داده شدهاند) .ستون شماره  3صرفا پاسخ
نرم افزار به ادغام دادههای اولیه است و معنای خاصی ندارد.
بر اساس روش پسی ( )1990با تغییر مقیاس الگها در ستون
شماره  4عالوه بر تولید خط مبنا) ∆ 𝑙𝑜𝑔 𝑅 ،با فاصله گرفتن
دو نگار مقاومت و صوتی 𝑅 𝑔𝑜𝑙 ∆ تشکیل میشود( ایجاد شده
است .چون تشکیل الگ  TOCبا مقادیر بسیار باال در این روش
متاثر از ترکیب الگها میباشد و ممکن است با واقعیت سنگ
منشأ یکسان نباشد ،لذا یکسری از عوامل موثر بر الگهایی
مانند مقاومت ویژه ،صوتی ،چگالی ،تخلخل و گاما در تفسیر
باید مدنظر قرار گیرد.

شکل  .6خروجی نرم افزر  IPجهت تفسیر غنای مواد آلی در سازند پابده در چاه سوسنگرد شرقی ( aعمق  2847تا  3077متر)

2.3

از روند زاگرسی یعنی شمال غرب-جنوب شرق تبعیت نموده
و در مجاورت گسل باالرود در مرز شمالی آن با پهنه ساختاری
لرستان به روند شرقی-غربی بدل میشوند .سازند پابده در
چاه شهیدان  1از عمق  2351/5تا  2695متری قرار دارد .با
توجه به شکل  6در ابتدای این الیه میزان نسبی گاما باال
می باشد .مقاومت ویژه پایین و نمودار صوتی بسیار باال است.
همچنین چگالی نیز نسبتاً باال است .با توجه به تفسیر
نمودارها ،از ابتدای سازند پابده تا عمق  2439متری آب شور

چاه شهیدان شماره b

ساختمان ژئوفیزیکی شهیدان با روند شمال غرب-جنوب
شرق در ناحیه دزفول شمالی در جنوب ساختمان اللی ،شرق
زیلوئی ،شمالغرب مسجد سلیمان و جنوب غرب کارون قرار
دارد .این ساختمان که در سطح زمین توسط رسوبات
آغاجاری پوشیده شدهاست ،در  23کیلومتری شمالغربی
شهر شوشتر و  25کیلومتری شمال شرق شهر مسجد سلیمان
قرار دارد .روند عمومی ساختمانهای این ناحیه به طور عمده
TOC

18

TOC measured
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آنالیزهای آزمایشگاهی مطابقت میکند .بنابراین در عمق
ذکرشده یک الیه مولد نسبتاً بالغ با پاسخ مناسب مشابه با
چاه سوسنگرد شرقی  aحاصل شده است.

در الیه موجود میباشد .با توجه به شکل در عمق حدود
 2487تا  2557متری در همین سازند میزان جداشدگی
خوبی بین نگار مقاومت و صوتی مالحظه میشود (𝑅 𝑔𝑜𝑙 ∆)
که حاکی از وجود مواد آلی زیاد در این بازه است که با نتایج

شکل  .7سازند پابده در چاه شهیدان bبر اساس تفسیر نرم افزار ( IPعمق ناحیه کادر بندی شده  2351/5تا  2695متری می-
باشد که بیشترین مقدار  TOCدر آن متمرکز شده است).

شکل  8تفسیر نرمافزاری سازند پابده در چاه دهلران  cرا
نشان میدهد .در شروع سازند پابده پاسخ  CGRو  GRبسیار
باال میباشد که این امر نشان دهنده شیلی بودن این الیه
است ،ولی با توجه به کم بودن مقاومت ویژه و همچنین باال
بودن نمودار صوتی میتوان به وجود آب شور در این ناحیه
پی برد .شکل  9نیز نمایی نزدیکتر از سازند پابده و اطالعات

. 3.3چاه دهلران شماره c
ساختمان دهلران در ناحیه دزفول شمالی و در مجاورت مرز
جنوب غربی استان لرستان واقع شده است .حفاری این چاه
تا عمق نهایی  5245متری حدود  144/5متر در سازند گرو
انجام گرفته است .براساس ارزیابی پتروفیزیکی بخشی از
سازند پابده و سازندهای سروک و داریان دارای پتانسیل
هیدروکربنی بوده و سایر سازندها آبخیز و یا متراکم میباشند.

مربوط به نگارها رانمایش میدهد.

شکل  ..8کیفیت سازند پابده در چاه دهلران ( cعمق سازند از  3070تا  3508متری میباشد)
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شکل  .9سازند پابده در چاه دهلران  cبا بزرگ نمایی بیشتر نسبت به شکل  .8قسمت مشخص شده بین دو خط سبز بخش مولد
سازند را نشان میدهد .عمق این ناحیه  3310تا  3359متری میباشد.

4.3

سازندهای منشأ مانند پابده موجود نمیباشد و در این چاه
نمیتوانیم در ارتباط با سنگ منشأ اظهار نظر کنیم .با توجه
به نبود تعداد کافی از دادهها در نگارهای مورد استفاده در این
مطالعه در سازندهای مولد مانند پابده ،نمیتوان اظهار نظر
دقیقی از وجود سنگ منشأ در این سازند کرد ،ولی با توجه
به طرح ترسیمی نگار گاما برای سازند پابده در چاه های دیگر
میتوان تفسیری با کمک نگار گاما و کربن آلی اندازهگیری
شده انجام داد .با توجه به شکل  10که سازند پابده در چاه
مهر  dرا نشان میدهد ،طرح ویژه نگار گاما در عمق  3100تا
 3200متر نشاندهنده الیه شیلی میباشد که دارای TOC
اندازهگیری شده باالیی است .این طرح در چاه های مطالعه
شده قبلی دیده میشود .نگارهای دیگر از جمله مقاومتویژه
و صوتی برای تحلیل این بازه عمقی موجود نمیباشد.

.چاه مهر شماره d

ساختمان ژئوفیزیکی چاه مهر  dدر ناحیه دزفول شمالی در
جنوب میدان پایدار و شمال میدان آزادگان و غرب میدان
مشـتاق قـراردارد .محـل چـاه بـر روی محـور سـاختمان و
فاصـله  2/5کیلومتری مرز ایران و عراق واقع شده است که
توسط رسوبات عهد حاضر و آغاجاری پوشیده شده است.
حفاری این چاه به منظور ارزیابی سازندهای آسماری و سروک
بعنوان اهـداف اصـلی و بخشهای خلیج ،ماسه سنگهای
کوشک ،آزادگان و اهواز بعنوان اهداف فرعی پیشنهاد و انجام
شد .عمق نهایی این چاه  3921متر میباشد .در این چاه از
عمق حدود  2650متر تا عمق  2950که بیشتر آن در سازند
آسماری است ،همه نگارهای الزم برای بررسی و نظر دقیق
درباره کیفیت مواد آلی در اختیار میباشد .دادههای الزم در
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شکل  .10کیفیت سازند پابده ازند پابده در چاه مهر (عمق ناحیه مشخص شده در سازند پابده از  3058تا  3283متری میباشد)

شکل  .11تطابق بازه های تفسیر شده از سازند پابده در چاههای دهلران  ،cسوسنگرد شرقی  ،aشهیدان  bو مهر .d

یکسانی در این سازند در هر چاه میدهد که با توجه به این
موضوع و با کمک از آنالیز آزمایشگاهی میتوان به بررسی
توالی تکرارشده سنگ منشأ در چاههای مورد مطالعه پرداخت.
با توجه شکل  11در چاه دهلران  cاز عمق  3303تا 3373
شاهد سه پیک در نگار گاما هستیم که این پیکها در چاه
سوسنگرد شرقی  aاز عمق  2930تا  ،3021در چاه شهیدان
 bاز عمق  2470تا  2523و در چاه مهر  dاز  3100تا 3218
متر بطور نسبتاً مشابه وجود دارند که نشان دهند بخش مولد
(غنیتر از مواد آلی نسبت به بخش های دیگر) در سازند پابده
میباشد.

 .5.3تطابق بخشهای مولد در سازند پابده
همانطور که تا این قسمت گفته شد ،سازند پابده یکی از
اصلیترین و مهمترین سازندهای مولد سنگ منشأ در
چاههای مورد مطالعه میباشد که سنی حدود پالئوسن آغازی
تا میوسن آغازی دارید .بخش مولد سازند پابده دارای سن
ائوسن میانی تا باالیی است که احتماالً در اثر پیش روی دریا
در عمق بیشتری نسبت به بخش های باالیی و پایینی سازند
پابده نهشته شده است .با توجه به تفاسیری که در هر چاه
انجام شد ،میتوان فهمید که بخشی از سازند پابده که غنی
از مواد آلی است ،نگار گاما در یک فاصله عمقی پاسخ نسبتاً
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برخالف آنالیزهای آزمایشگاهی دارای هزینه بسیار پایینتری
بوده و باعث کاهش هزینههای پروژه میشود .بنابر این
استفاده از نرمافزار  Interactive Petrophysicsبا کاربردهای
فراوان و کاربری آسان برای پیدا کردن هرچه بهتر و سریعتر
سنگ منشأ ،تفسیرهای دقیق و مطمئن برای یک یا دهها
چاه ،انجام محاسبات اصلی مانند حجم رس ،اشباع نفت/
اشباع آب ،تجزیه و تحلیل نوترون پالس ،شیل های آلی و
تفسیر NMRو بسیاری کاربردهای دیگر توصیه میشود.

 .4نتیجهگیری
بررسی و دقت عمل این نرمافزار همراه با دادههای آنالیزهای
آزمایشگاهی حاکی از قابل اتکا بود به پاسخ نرمافزار و دقت
باالی آن میباشد .معیار ارزیابی نتایج ،آنالیزهای آزمایشگاهی
و دادههای خرده حفاری است که بر حسب درصد وزنی
میباشد .همچنین نتایج آنالیز آزمایشگاهی از شرکت ملی
اکتشاف نفت ایران اخذ شد و بررسیها نشان از بسیار نزدیک
بودن پاسخ نرمافزار و آنالیز های آزمایشگاهی میباشد .نتایج
این پژوهش به شرح زیر میباشد:
 -1در چاه سوسنگرد شرقی  aدر سازند پابده عمق  2904تا
 3015متری ،افزایش نگارهای مقاومت ویژه و صوتی ،تشکیل
𝑅 𝑔𝑜𝑙 ∆ ،پاسخ  TOCنرمافزار و آنالیزهای آزمایشگاهی سنگ
منشأ عالی در این ناحیه را نمایش میدهد .در قسمت انتهایی
سازند پابده تخلخل کم میشود و نمونههای آزمایشگاهی
پاسخ کمی را در این محدوده ثبت کرده اند.
 -2در چاه شهیدان  bدر عمق  2487تا  2557متر در سازند
پابده در الیهای شیلی با تخلخل باال کیفیت سنگ منشأ بسیار
خوب میباشد.
 -3در چاه دهلران  cدر عمق  3310تا  3359متر در سازند
پابده در الیهای شیلی با تخلخل باال مانند چاه شهیدان b
کیفیت سنگ منشأ بسیار خوب میباشد.
 -4با توجه به طرح نگار گاما در بخش مولد سازند پابده در
چهار چاه سوسنگرد شرقی  ،aشهیدان  ،bدهلران ( cبه سن
ائوسن میانی-باالیی) و تطابق آن با همین طرح در نگار گاما
چاه مهر  ،dمیتوان به وجود سنگ منشأ خوب در عمق 3100
تا  3218در این چاه ( مهر  )dفقط با استفاده از نگار گاما و
با کمک از این توالی یافت شده از چاههای دیگر دست یافت.
 -5چاه سوسنگرد شرقی aبه عنوان بهترین چاه از نظر میزان
سنگ منشأ بلقوه و به بلوغ رسیده در بین چاههای مورد
مطالعه در این تحقیق شناخته شد.
 -6این روش برخالف آنالیزهای آزمایشگاهی دارای هزینهی
بسیار پایینتری بوده و باعث کاهش هزینههای پروژه میشود.
همچنین سرعت انجام کار به نسبت دقت آن بسیار باال
میباشد.
 -7با استفاده از روش تحلیل و تفسیر به وسیله نرمافزار،
کیفیت سنگهای منشأ را میتوان در سریعترین زمان و به
شکلی ساده تشخیص داده و به بهرهبرداری رساند .این روش

 .5سپاس و قدردانی
از مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران بابت در
اختیار گذاشتن دادهها و همکاری در طول این مطالعه
تشکر و قدردانی مینماییم.
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