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چکیده

منطقه مورد مطالعه در ایالت زمین شناسی دشت آبادان ،زاگرس
واقع شده است .این حوضه رسوبی واقع در انتهای جنوب غربی
زاگرس است .از شمال و شمال شرقی به محدوده چین های
زاگرس ،از جنوب به عربستان و خلیج فارس و از غرب به کشور
عراق محدود می گردد .از ویژگی مهم زمین شناسی این ناحیه
می توان به حضور بلنداهای شمالی -جنوبی و شمال شرقی-
جنوب غربی (روندعربی) اشاره کرد .هدف از این پژوهش ،پتانسیل
یابی هیدروکربوری سنگ منشأهای دشت آبادان می باشد .به
منظور انجام کار اقدام به تهیه نقشه های هم ضخامت برای افق
های سنگ منشأ با استفاده از اطالعات چاه حفاری منطقه گردیده
است .مهم ترین شواهد حاکی از آن است که در دشت آبادان،
فعالیت های تکتونیکی حین نهشته شدن افق های سنگ منشأ
گدوان ،کژدمی و پابده در منطقه مورد مطالعه تأثیرگذار بوده
است .بر این اساس ،عوامل تکتونیکی سنگ های منشأ منطقه را
تحت تاثیر قرار داده و سبب توزیع و انباشت هیدروکربور در این
افق ها گردیده است.
کلمات کلیدی :پتانسیل یابی هیدروکربوری ،سنگ منشأ ،دشت
آبادان ،زاگرس

مواد و روش کار

نتیجه گیری
تاریخ ه زمین ساختی و چینه شناختی منطقه مورد مطالعه با فراز و نشیب فراوان دارای

دراین پژوهش سعی شده است با تهیه نقشه های هم ضخامت واحد های چینه شناسی منطقه مورد مطالعه با استفاده از نرم
افاار

 Arc GISبه تحلیل و تفسیر پیرامون شکل بستر حوضه رسوبی دیرینه ،تاثیر ساختارهای چین خورده را بررسی

کرده و هم نین از این اطالعات می توان برای تعیین چگونگی ایجاد ساختارها ،رسم الگوهای سه بعدی بستر استفاده نمود.
استفاده از تکنیک های آماری و درون یابی به منظور داده کاوی برای مناطقی که داده های آن ها در دسترس نمی باشد.

نظیر استفاده از اباارهای کرجینگ ،اسپیالین ،نسبت معکوس فاصله ،داده یابی در همسایگی هم نین استفاده از روش
هایی هم ون منطق فازی ،تحلیل سلسله مراتبی ،بولین ،منطق  ،Andمنطق ،orمنطق Gammaبه منظور مکان یابی
جهت شناسایی مناطق با پتانسیل زیاد اکتشافی ،بررسی متغیرهای سطحی و زیر سطحی شامل تغییرات پارامترهای سطحی
چین ها ،تغییرات ضخامت واحد های چینه شناسی ،تخلخل و تراوایی.

اهمیت ویژه می باشد ،به نحوی که در دوران های مختلف زمین شناسی عملکردهای
متنوعی در حوضه رسوبی این بخش مشاهده شده است .در برخی طیف های زمانی حوضه
مذکور پایدار بوده و در برخی موارد جنبش های باال آمدگی و فروافتادگی را متحمل
گردیده است.در این مطالعه پتانسیل هیدروکربوری سنگ منشاهای دشت آبادان مورد
بررسی قرار گرفت و نتایج به دست آمده به شرح ذیل می باشد:
نتیجه گیری
 -1نهشته شدن سازند گدوان در بخش های عمیق حوضه و با توجه به این امر که سازند
گدوان به عنوان سنگ منشا می تواند باشد پتانسیل هیدروکربورزایی را افاایش می دهد و
سازند گدوان در بخش های عمیق حوضه می تواند پتانسیل منشأ بودن را داشته باشد.
 -2در زمان نهشته شدن سازند کژدمی در حوضه مورد مطالعه در حوالی تاقدیس امید و
دارخوین در حوضه فرونشست رخ داده است .در حالی که در دیگر مناطق حوضه سازند

بحث

کژدمی در بخش کم عمق رسوب کرده است و با توجه به این که سازند کژدمی به عنوان

سنگ منشا شناخته می شود لذا قرار گیری این سازند در بخش های کم عمق حوضه
پتانسیل هیدروکربورزایی را از بین خواهد برد و تنها کژدمی در محدوده بخش های عمیق

افق های سنگ منشأ منطقه

حوضه می تواند پتانسیل منشا بودن را داشته باشد به عبارت دیگر سازند کژدمی در این

-1گدوان

منطقه به صورت محلی پتانسیل زایش هیدروکربور را دارد.

سن سازند گدوان بارمین باالیی  -آپتین پایینی است .این سازند در ناحیه خوزستان بیشتر از الیه های شیلی – ماسه سنگی

 -3در زمان نهشته شدن سازند پابده در حوضه مورد مطالعه در حوالی تاقدیس امید و

تشکیل شده است .این سازند در سرتاسر ناحیه مذکور گسترش داشته و بخش آهکی خلیج در وسط این سازند دیده می

کوشک دربخش عمیق حوضه قرار گرفته در حالی که در دیگر مناطق حوضه سازند پابده

شود] [7این سازند دارای ضخامت تقریبی 121 -360متر در محدوده مورد بررسی است .در بخش های داخلی که حوضه عمیق

در بخش کم عمق حوضه رسوب کرده است و با توجه به این که سازند پابده به عنوان

شده است باعث افاایش حجم شیل و کاهش کیفیت مخانی سازند گدوان می شود .در نواحی مرکای به سمت غرب و جنوب

سنگ منشا شناخته می شود لذا قرار گیری این سازند در بخش های کم عمق حوضه

غرب دشت آبادان سازند گدوان ضخیم تر می شود .بیشینه ضخامت آن در تاقدیس خرمشهر حدودا  336متر و کمینه ضخامت

پتانسیل هیدروکربورزایی را از بین خواهد برد و تنها در محدوده بخش های عمیق حوضه

سازند گدوان در تاقدیس ماهشهر  121متر می باشد.

می تواند پتانسیل منشا بودن را داشته باشد به عبارت دیگر سازند پابده در این منطقه به

 -2سازند کژدمی

صورت محلی پتانسیل تولید هیدروکربور را دارد.

سازند کژدمی با سن آلبین به عنوان سنگ منشأ اصلی در فروافتادگی دزفول شناخته شده[9و10و ]11و میاان ماده آلی
دربخش هایی از آن حداکثر به 15درصد می رسد [ .]12سازند کژدمی از شیل های بیتومینی تیره رنگ که به صورت بین
انگشتی با آهک های آرژیلی درتناوب هستند ،تشکیل شده است .در قسمت های پایینی این سازند ،گلئوکونیت و الیه های
اکسید شده مشخص است .از نظر پتانسیل تولید ،سازند کژدمی شرایط خوب تا عالی دارد[ .]8در دشت آبادان سازندکژدمی
دارای ممبر ماسه سنگی بورگان است و به شکل جانبی به سمت کویت و جنوب عراق ضخامت بخش های ماسه سنگی افاایش

مقدمه

یافته است .ضخامت تقریبی سازند کژدمی  110-230متر در محدوده مورد بررسی می باشد .بیش ترین ضخامت را در تاقدیس
دارخوین دارا می باشد که حدود  218متر است .این افاایش ضخامت می تواند ناشی از وجود نیروهای کششی در زمان رسوب

دشت آبادان زون ساختمانی که درانتهای جنوب باختری ایران قرار دارد .حدشمال و شمال خاوری به حد جبهه چین های زاگرس یعنی خطی

گذاری باشد که باعث فروافتادگی حوضه در آن ناحیه و افاایش حجم رسوبات شده است .کم ترین ضخامت را در تاقدیس

که از جنوب تاقدیس های سوسنگرد ،آب تیمور و منصوری می گذرد و پس از عبور در جنوب میدان رگ سفید وارد خلییج فیارس میی شیود.

ماهشهر دارد که این مقدار حدودا  156متر می باشد .در این ناحیه نیروهای فشارشی غالب بوده است که باال آمدگی ناحیه و

تداوم شمالی این خط وارد مرز عراق می گردد حید جنیوبی دشیت آبیادان بیه خلییج فیارس و عیراق و حید بیاختری آن نییا بیه میرز عیراق

کاهش ضخامت رسوبات را موجب گردیده است .در بخش جنوبی آزادگان و جوفیر ،کوشک و بخش شمالی خرمشهر ضخامت

است[.]1کشف منابع جدید هیدروکربوری در حوضه رسوبی دشت آبادان مانند مییادین آزادگیان ،ییادآوران و دارخیوین درچنید سیال گذشیته

کژدمی کم می شود .این مناطق به علت باالآمدگی پتانسیل مناسبی برای انباشت مواد آلی ندارند در حالی که در دارخوین و

بیانگرضرورت انجام مطالعات جامع تر زمین شناسی دراین حوضه رسوبی به منظور شناخت بهترنحوه رسوب گذاری و شکل گیری سیاختارهای

امید ضخامت بیشتر شده است در این بخش های عمیق حوضه انتظار افاایش پتانسیل هیدروکربوری را داریم .به سمت فروبار

ساختمانی و چین های آن است .عمده تجربه و مطالعات انجام شده شرکت ملی نفت ایران تاکنون بر میادین شرق کارون متمرکا بوده اسیت و

دزفول ضخامت بیشترشده ،شرایط محیط احیایی تر و موادآلی بیشتر می شود و در نتیجه پتانسیل هیدروکربوری افاایش پیدا

تجربه توسعه میادین غرب کارون که از ساختار زمین شناسی متفاوتی با میادین شرق کارون برخوردارند ،کمتر در دسترس بوده است .لیذا بیه

می کند .با این تفاسیر سازند کژدمی در منطقه دشت آبادان به صورت محلی توان تولید هیدروکربن را دارد.

منظور اعمال مدیریت مؤثر مخان در میادین تحت توسعه این ناحیه ،بررسی جامع این منطقه ضروری است[ .]2چند میورد از پیژوهش هیایی

 -3سازندپابده

مخانیی سیازند فهلییان در

سازند پابده در دشت آبادان بیشتر از سنگ آهک رسی در تناوب با آهک تشکیل شده است .در قسمت های پایینی این سازند،

میادین واقع در دشت آبادان (دارخوین و جفیر ) پرداختند[ .]3اسعدی و همکاران (  )1395تاثیر فرآیندهای دیاژنای برکیفیت مخانیی بخیش

الیه هایی از جنس دولومیت ،آهک دولومیتی و الیه هایی از شیل گاارش شده است .مرز زیرین سازند پابده با سازند گورپی

باالیی سازند سروک در یکی از میادین دشت آبادان ،جنوب غرب ایران را مورد بررسی قرار دادند[ .]4علیااده و همکیاران ( )1395بیه مطالعیه

ناپیوسته بوده و سن آن پالئوسن پسین تا الیگوسن پیشین تعیین شده است .از نظر میاان مواد آلی ،سازند پابده دارای پتانسیل

ایاوتوپی نفت مخازن گروه بنگستان در برخی از میادین دشت آبادان ،جنوب غرب ایران پرداختنید[ .]5فکیور و همکیاران ( )1395بیه بررسیی

خوب می باشد .سازند پابده از مهم ترین سنگ های منشأ در دوره های ترشیاری و کرتاسه در حوضه رسوبی زاگرس می

تحلیل رخساره ها ،محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تاربور (ماستریشتین) دریکی از میادین نفتی در دشت آبادان پرداختند[.]6

باشد[ .]8ضخامت این سازند در دشت آبادان متغیر بوده و از  468تا  60متر تغییر می کند .این سازند در تاقدیس کوشک دارای

با بررسی عملکرد تکتونیکی منطقه و نیا ارزیابی اثرات آن بر روی سنگ های منشأ منطقه می توان با احتمال باالتری به اکتشیاف در منطقیه

بیش ترین ضخامت و در حدود  468متر و کمینه مقدار را در تاقدیس دارخوین در حدود  92متر دارا می باشد.در تاقدیس

پرداخت .در این پژوهش سعی شده است با تهیه نقشه های هم ضخامت واحد های چینه شناسی منطقه مورد مطالعه با اسیتفاده از نیرم افیاار

کوشک به دلیل نیروهای کششی فروافتادگی ایجاد شده و باعث افاایش ضخامت شده است .در تاقدیس دارخوین و خرمشهر به

 ،Arc GISبه تحلیل و تفسیر پیرامون شکل بستر حوضه رسوبی دیرینه ،تاثیر ساختارهای چین خورده را بررسی کیرده و هم نیین از ایین

دلیل نیروهای فشارشی و باال آمدگی در زمان رسوبگذاری سازند پابده ،ضخامت کاهش یافته است .این سازند دراغلب چاه های

که تاکنون در این منطقه صورت گرفته عبارت اند از عرب ساالری و همکاران( )1392که به بررسی ارزیابی خیوا

اطالعات می توان برای تعیین چگونگی ایجاد ساختارها ،رسم الگوهای سه بعدی بستر استفاده نمود.
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