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مدلسازی تاریخچههای تدفین و حرارتی جهت
آنالیز حوضه رسوبی سازند پابده در یکی از
میدانهای نفتی فروافتادگی دزفول جنوبی
زینب اورک ،1معصومه کردی *1و احمدرضا کریمی
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 -1گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،ایران
 -2شرکت ملی نفت ایران ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت1398/10/14 :

تاريخ پذيرش1398/12/04 :

چكيده
ک بعــدی تاریخچــه هــای تدفیــن و حرارتــی در ســه چــاه  A 2 ،A 1و  A 3در یکــی از میدانهــای
در ایــن مطالعــه بــا مدلســازی ی ـ 
فروافتادگــی دزفــول جنوبــی ،تأثیــرات متقابــل رســوبگذاری ،تدفیــن ،فرونشســت و باالآمدگیهــای حوضــه رســوبی بــر روی تغییــرات
درجــه حــرارت نســبت بــه عمــق و زمــان و در نتیجــه ،بلــوغ مــواد آلــی ســازند پابــده در قالــب حوضــه رســوبی مــورد بررســی قــرار
گرفتــه اســت .در ایــن بررســی ،مقادیــر دمــا و انعــکاس ویترینایــت اندازهگیــری شــده ،جهــت واســنجی مــدل اســتفاده شــده اســت.
بازســازی تاریخچههــای تدفیــن نشــان میدهــد حوضــه رســوبی در زمــان نهشــته شــدن ســازند پابــده از پالئوســن تــا الیگوســن،
ســرعت رســوبگذاری کمــی داشــته کــه مرتبــط بــا محيــط رســوبي کــم انــرژی آن در حاشــیه غیرفعــال حوضــه نئوتتیــس بــوده اســت.
بیشــترین نــرخ تدفیــن ســازند پابــده در میوســن میانــی تــا پلیوســن میانــی رخداده کــه همزمــان بــا رســوبگذاری نســبتاً ســریع
ســازندهای گچســاران ،میشــان و آغاجــاری در حوضــه فورلنــد زاگــرس بــوده اســت .بــر اســاس مدلســازیهای حرارتــی ،ســازند پابــده
از میوســن میانــی در دمــای باالتــر از  60 °Cقــرار داشــته و در پلیوســن میانــی کــه ایــن ســازند در بیشــترین عمــق تدفیــن قــرار داشــته،
دمــا بــه حــدود  100 °Cرســیده بــود کــه دمــای مناســب بــرای زایــش نفــت مــی باشــد .بــا ایــن حــال ،از پلیوســن میانــی تــا حــال
حاضــر ،باالآمدگیهــا و فرســایشهای ایجــاد شــده در اثــر فعالیتهــای کوهزایــی زاگــرس ،موجــب کاهــش دمــای ســازند پابــده و
کنــد شــدن نــرخ افزایشــی بلــوغ مــواد آلــی آن شــده اســت .بــر اســاس مقادیــر پاییــن انعــکاس ویترینایــت ( ،)Ro > %0/6ســازند پابــده
در میــدان مــورد مطالعــه در ابتــدای پنجــره نفتــی قــرار داشــته و بــه علــت عــدم بلــوغ کافــی بهعنــوان یــک ســنگ منشــأ بــا پتانســیل
ولــی نابالــغ در نظــر گرفتــه میشــود کــه بطــور کامــل وارد زون تولیــد نفــت نشــده اســت.
كلمات كليدي :سازند پابده؛ آنالیز حوضه رسوبی؛ بلوغ؛ تاریخچه تدفین؛ تاریخچه حرارتی
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مقدمه

انجــام شــده در ایــن بخــش بیشــتر بــر مبنــای تعبیــر

بــا افزایــش نیــاز بــه اکتشــاف منابــع جدیــد هیدروکربنی،

و تفســیر آنالیزهــای پیرولیــز راک اول بــوده و بررســی

حوضههــای رســوبی بــا دقــت بیشــتری مــورد ارزیابــی

در نتیجــه عمــق و زمــان احتمالــی زایــش هیدروکربــن

کاربــردی جهــت بررســی سیســتمهای هیدروکربنــی

اســت .بهطــور مثــال ،کمالــی و همــکاران بــه بررســی

حوضــه ،فرآیندهــای تولیــد ،مهاجــرت و تجمــع نفــت

دزفــول فروافتــاده پرداختنــد [ .]3همچنیــن ،علیــزاده و

میگیرنــد .در یــک سیســتم نفتــی ،وجــود ســنگ

کژدمــی و پابــده در بخــش شــمالی فروافتادگــی را بررســی

هیدروکربنــی اســت .پختگــی ســنگ منشــأ و زایــش

مرحلــه بلــوغ حرارتــی بــرای تولیــد هیدروکربــن اســت

حــرارت کنتــرل میشــود [ .]1رســوبگذاری و تدفیــن

مدلســازی حرارتــی ســازند پابــده و ســازند گورپــی در

زمــان شــده و شــرایط دمایــی الزم جهــت پختگــی و بلــوغ

کنتیــک ،تاریخچــه تدفیــن و مدلســازی حرارتــی

میآورنــد .بــا مدلســازي تاریخچــه تدفیــن و حرارتــی

مطالعــه قراردادنــد [ 6و  .]5در مطالعــات ســلمانزاده ،بــا

فرونشســت 1و باالآمدگیهــای 2حوضــه رســوبی بــر روی

بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ســازند پابــده بــه دلیــل بلوغ

تاریخچــه شــکلگیری تجمعــات نفــت و گاز در

تکامــل ســنگ منشــأ در طــول زمــان زمیــن شناســی و

قــرار میگیــرد .مدلســازی حوضــه ،ابــزاری بســیار

در قالــب آنالیــز حوضــه کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه

از دیــدگاه کمــی و کیفــی میباشــد .در مدلســازی

ژئوشــیمی نفــت و مدلســازی حرارتــی ســازند پابــده در

و گاز در طــی زمــان زمینشناســی مــورد بررســی قــرار

همــکاران ،ژئوشــیمی آلــی و پتروگرافــی ســنگ منشــأ

منشــأ بهعنــوان شــرط اصلــی جهــت هرگونــه تجمــع

کردنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ســازند پابــده در

هیدروکربــن از آن توســط دو پارامتــر زمــان و درجــه

[ .]4کریمــی و همــکاران بــه ارزیابــی ژئوشــیمیایی و

در حوضــه رســوبی باعــث افزایــش درجــه حــرارت در طی

نواحــی شــمالی فروافتادگــی دزفــول پرداختــه و همچنیــن

مــواد آلــی موجــود در ســنگ هــای منشــأ را بــه وجــود

ســازندهای کژدمــی و پابــده در تاقدیــس اهــواز را مــورد

میتــوان تأثیــرات متقابــل رســوبگذاری ،فرســایش،

ارزیابــی میــزان بلــوغ ســنگ هــای منشــأ چــاه بینــک4-

تغییــرات درجــه حــرارت نســبت بــه عمــق و زمــان و در

پاییــن و ضخامــت کــم و مقادیــر انــدک کربــن آلــی کل،

در طــول زمــان زمیــن شناســی مــورد بررســی قــرارداد.

نیــز بــا بازســازی تاریخچــه تدفیــن و مدلســازی بلــوغ

و دمــاي زایــش نفــت و گاز در سیســتم هــای نفتــی را

ســازند پابــده در مرحلــه اولیــه پنجــره نفتــی قــرار دارد

را معرفــي نمــود.

آنالیــز راک اول خردههــای حفــاری ســازند پابــده در

نتیجــه ،مراحــل و میــزان بلــوغ مــاده آلــی در رســوبات را

تــوان هیدروکربنزایــی کمــی دارد [ .]7اپــرا و همــکاران

بدیــن طریــق در ایــن بررسـیها مــی تــوان زمــان ،عمــق

حرارتــی در فروافتادگــی دزفــول مشــخص نمودنــد کــه

مشــخص و مناطــق بــا اولويــت اکتشــافي و یــا توســعهای

[ .]8در مطالعــات اورک و همــکاران ،نتایــج حاصــل از

ســازند پابــده بــا ســن پالئوســن تــا الیگوســن بهعنــوان

منطقــه فروافتادگــی دزفــول جنوبــی حاکــی از غنــای

یکــی از مهمتریــن ســنگ منشــأهای ایــران شــناخته
میشــود [ ]2و مطالعــات زیــادی بــر روی آن انجــام

شــده اســت .بررســیهای ژئوشــیمیایی انجــام شــده بــر
روی ســازند پابــده عمدتـاً در بخــش شــمالی فروافتادگــی

دزفــول صــورت گرفتــه و ســنگ منشــأ بــودن ایــن

ســازند در ایــن بخــش بــه اثبــات رســیده اســت []6-3
ولــی در بخــش جنوبــی فروافتادگــی دزفــول مطالعــات

کمتــری انجــام شــده اســت .مطالعــات ژئوشــیمیایی

متوســط تــا عالــی ایــن ســازند و وجــود کروژنهــای نــوع
II

و

III/II

در آن میباشــد [.]9

بــا توجــه بــه مطالعــات قبلــی ،هــدف از ایــن تحقیــق ایــن
اســت کــه از طریــق بازســازی تاریخچــه هــای تدفیــن و

حرارتــی ،مراحــل و میــزان بلــوغ مــاده آلــی ســازند پابــده
از زمــان رســوبگذاری تــا حــال حاضــر در قالــب حوضــه
1. Subsidence
2.Uplift

مدلسازی تاریخچههای تدفین ...

115

رســوبی مطالعــه شــود .ایــن نــوع مدلســازیها بــه

و بــا برخــورد صفحــه عربــی بــه صفحــه ایــران در زمــان

شــبیه ســازی پدیدههایــی اســت کــه در طــی زمــان

شــد .همگرایــی و فشــار وارده کــه اکنــون نیــز ادامــه دارد

منظــور بررســی تولیــد یــا عــدم تولیــد هیدروکربــن و

زمینشناســی منجــر بــه بلــوغ یــا عــدم بلــوغ مــاده
آلــی ســازند پابــده در میــدان مــورد مطالعــه شــده اســت.

میوســن پســین ،اقیانــوس نئوتتیــس بهطــور کامــل بســته
موجــب چینخوردگــی رســوبات ضخیــم و ایجــاد کمربنــد
چینخورده-رانــده زاگــرس گردیــده اســت [ 11و .]10

آنالیــز حوضــه رســوبی و بررســی میــزان بلــوغ ســنگ

از دیــدگاه ســاختاری و ریختشناســی ،زاگــرس بــه دو

ریزیهــا و کاهــش ریســکهای اکتشــافی و توســعهای

اســت .در زاگــرس چینخــورده عملکــرد تــوأم گسـلهای

منشــأ ،عمــق و زمــان زایــش هیدروکربــن ،در برنامــه

پهنــه راندگیهــا و زاگــرس چینخــورده تقسیمشــده

کمــک شــایانی مینمایــد.

قطــر-کازرون ،ایــذه و بــاالرود موجب شــکلگیری زیرپهنه

زمینشناسی منطقه

(شــکل .]12[ )1زیرپهنــه فروافتادگــی دزفــول در جنــوب

ســاختاری -چینــه ای فروافتادگــی دزفــول شــده اســت

کمربنــد چینخورده-رانــده زاگــرس ،بخشــی از نــوار

غــرب تراســت زاگــرس واقعشــده و حــدود 60000 km2

اقیانــوس نئوتتیــس و برخــورد دو صفحــه عربــی و ایــران

پوشســنگ مناســب در ایــن زیرپهنــه موجــب شــده تــا

پالئوزوئیــک جزئــی از ابرقــاره گندوانــا بودنــد .بــا ایجــاد

دهــد [ .]13زیرپهنــه فروافتادگــی دزفــول توســط گســل

در زمــان کربونیفــر پســین تــا پرمیــن پســین ،بازشــدگی

تقســیم میشــود .میــدان مــورد مطالعــه در نیمــه

شــد .ایــن بازشــدگی تــا اواخــر تریــاس ادامــه داشــت

(شــکل.)1

کوهزایــی آلپ-هیمالیاســت کــه در نتیجــه بســته شــدن

وســعت دارد [ .]13وجــود ســنگهای منشــأ ،مخــزن و

بوجــود آمــده اســت [ .]12-10ایــن دو صفحــه در اوایــل

بخــش اعظمــی از ذخایــر نفــت ایــران را در خــود جــای

ریفــت درونقــارهای در حاشــیه شــمال شــرقی گندوانــا

هندیجــان -بهرگانســر بــه دو بخــش جنوبــی و شــمالی

اقیانــوس نئوتتیــس میــان دو صفحــه عربــی و ایــران آغــاز

جنوبــی زیرپهنــه فروافتادگــی دزفــول واقــع شــده اســت

تــا اینکــه در ایــن زمــان بــا بــاز شــدن ریفــت دریــای

ســازند پابــده بهعنــوان یکــی از مهمتریــن ســنگ-
منشــأهای زیرپهنــه فروافتادگــی دزفــول ،مخصوصــاً در

تبدیــل شــد .بــا فرورانــش صفحــه عربــی بــه زیــر صفحــه

ســازند از مــارن ،آهــک و شــیل تشکیلشــده و ســن آن

ســرخ و گســتردگی اقیانوسهــای اطلــس و هنــد ،رژیــم

واگرایــی بیــن صفحــات عربــی و ایــران بــه همگرایــی
ایــران ،اقیانــوس نئوتتیــس شــروع بــه بســته شــدن نمــود

نیمــه شــمالی آن ،در نظــر گرفتهشــده اســت [ .]6-3ایــن

پالئوســن تــا الیگوســن اســت [ 2و ( ]9شــکلهای  2و .)3

شکل  1نقشه پهنههای اصلی زاگرس ،موقعیت زیرپهنه فروافتادگی دزفول بر اساس گسلهای قطر-کازرون ( ،)KFایذه ( )IFو باال رود
( )BFو چاههای مورد مطالعه در بخش جنوبی این زیرپهنه ،اقتباس از [.]6
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شکل  2چینه شناسی سازندهای کرتاسه-ترشیری در زیرپهنههای لرستان ،خورستان و فارس ،اقتباس از [.]6

شکل  3ستون سنگشناسی سازند پابده در چاه .A 2

مطالعــه ســازند پابــده و معرفــی آن بــه عنــوان ســازند

روش مطالعه

بــرای اولیــن بــار در ســال  1965توســط جیمــز و وانــد

مطالعــه تاریخچــه هــای تدفیــن و حرارتــی یكــی از

شــرقی لرســتان ،خوزســتان و نواحــی جنوبــی فــارس

یــک حوضــه ،جهــت پــی بــردن بــه وضعیــت بلــوغ مــواد

در محــل بــرش نمونــه (در تنــگ پابــده ،شــمال میــدان

اســت [ .]16در ایــن مطالعــه بازســازی تاریخچــه تدفیــن

ســازند گورپــی بهصــورت همشــیب و مــرز باالیــی آن بــا

چــاه ( A 2 ،A 1و  )A 3در یکــی از میدانهــای نفتــی

[ 15و .]14

بهوســیله نــرم افــزار پترومــد  2011انجــام شــده اســت.

صــورت گرفــت [ .]14ســازند پابــده در نواحــی جنــوب

روشهــای مفیــد بــه منظــور ارزیابــی ســنگهای منشــأ

گســترش دارد [( ]12شــکل  .)2مــرز زیریــن ایــن ســازند

آلــی و همچنیــن عمــق و زمــان تشــكیل هیدروکربــن

نفتــی اللــی در مسجدســلیمان) بــا شــیل و مارنهــای

و مدلســازی یکبعــدی حرارتــی حوضــه رســوبی ســه

ســازند آســماری بهصــورت همشــیب و تدریجــی اســت

واقــع در بخــش جنوبــی زیرپهنــه فروافتادگــی دزفــول
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توالیهــای رســوبی وارد شــده در مــدل بهترتیــب شــامل

ويترينايــت )Ro%( 5کــه توســط شــرکت ملــی مناطــق

ســازندهای فهلیــان ،گــدوان ،داریــان ،کژدمــی ،ســروک،

نفــت خیــز جنــوب انــدازه گیــری شــده انــد (جــدول ،)2

ســنگ) ،گچســاران (بخــش  2تــا  ،)7میشــان ،آغاجــاری

قرارگرفتهانــد .بــرای بــه دســت آوردن جریــان حرارتــی

ایــام ،پابــده ،آســماری ،گچســاران بخــش ( 1پــوش
و بختیــاری میباشــند (شــکل .)4دادههــای ورودی
مــدل هــا شــامل ســن ســازندها براســاس پالئوالگهــا،
شــرایط محیــط دیرینــه رســوبگذاری ،اطالعــات

میکروپالئونتولــوژی ،عمــق سرســازند و قاعــده آنهــا بــر
اســاس الگهــای گرافیکــی هــر چــاه ،سنگشناســی هــر

بــه ترتيــب بــراي تصحيحــات دمــا و بلــوغ مــورد اســتفاده
در هــر مــدل ،ابتــدا مقادیــر حــدودی آن وارد مــدل

گردیــده ،ســپس مقادیــر انعــكاس ویترینایــت و دمــای
حاصــل از مدلســازی بــا دادههــای اندازهگیــری شــده
مقایســه شــدهاند .مقــدار جریــان حرارتــی کــه بهتریــن

انطبــاق بیــن نتایــج مــدل و دادههــای واقعــی بــرای هــر

ســازند بــر اســاس اطالعــات درصدهــای سنگشناســی

دو پارامتــر را نشــان میدهــد بهعنــوان جریــان حرارتــی

مقادیــر کربــن آلــی کل ( )TOCو شــاخص هیــدروژن

بهوســیله مــدل کنتیکــی  Easy%Roموجــود در نرمافــزار

هــر ســازند کــه در حیــن حفــاری بــه دســت آمــده،
( )HIســازندهای منشــأ بــر اســاس نتایــج آنالیــز راک اول

در شــرکت ملــی مناطــق نفــت خیــز جنــوب مــی باشــند

(جــدول  .)1در مدلســازی بلــوغ حرارتــی ،شــرایط
مــرزی مــدل شــامل دمــای ســطح تمــاس آب و رســوب

1

( ،)SWITعمــق آب دیرینــه )PWD( 2و جریــان حرارتــی

3

( )HFاســت [ 17و .]16

دمــای ســطح تمــاس آب و رســوب در نرمافــزار پترومــد

بــر اســاس مدلهــای جهانــی دمــای میانگیــن ســطح

4

در نظــر گرفتــه شــده اســت .بلــوغ حرارتــی ســازند پابــده

پترومــد کــه براســاس تحقیقــات ســوئنی و برنهــام []20
میباشــد محاســبه شــده اســت.

خطــوط نمــودار تاریخچــه تدفیــن ،نــرخ رســوبگذاری
و رونــد تغييــرات عمــق تدفيــن ســازندها در طــي
زمــان زمينشناســي را نشــان ميدهنــد .برایــن
اســاس در جایــی کــه شــيب خــط بــه ســمت پاييــن

نمــودار باشــد ،نشــاندهنده رســوبگذاری و تدفیــن
میباشــد .در جایــی کــه شــيب خــط بــه طــرف بــاالي

( )GMSTبــر مبنــای مطالعــات وایگــراال [ ]17و مقادیــر

نمــودار باشــد ،بیانگــر باالآمدگــي و فرســايش اســت.

ديرينــه منطقــه مــورد مطالعــه کــه در نیمکــره شــمالی و

رســوبی یــا عــدم رســوبگذاري میباشــد .شــیب خــط،

عمــق آب دیرینــه و همچنیــن موقعيــت جغرافيــاي
صفحــه عربــی بــوده ،محاســبه شــده اســت .تخمیــن عمق
آب دیرینــه دارای عــدم قطعیــت نســبتاً باالیــی اســت ،بــه

در شــرایطی كــه خــط افقــي باشــد نشــانگر هیاتــوس
نــرخ رســوبگذاری و نــرخ تدفیــن الیههــا را مشــخص

میکنــد و شــيبهاي بيشــتر ،نــرخ رســوبگذاري و نــرخ

همیــن دلیــل معمــوالً میانگیــن حداکثــر و حداقــل عمــق

تدفيــن باالتــري را نشــان ميدهنــد .نــرخ رســوبگذاری

حوضــه در نظــر گرفتــه مــی شــود [ 18و  .]17عمــق آب

پایینتــر را تعییــن میکنــد .نــرخ رســوبگذاری از

آب در زمانهــای مختلــف بــرای قســمت هــای مختلــف

الیههــای مختلــف در واقــع نــرخ تدفیــن الیههــای

دیرینــه ســازند پابــده در ایــن مطالعه از روی رخســارههای

ضخامــت اولیــه ســازند ،در زمــان رســوبگذاری (قبــل

فســیل و چينهشناســي منطقــه خاورميانــه بهدســت

میگــردد [ .]21در نــرم افــزار مــورد اســتفاده تصحیــح

رســوبی ،ترکیــب سنگشناســی ،محیــط رســوبگذاری،

آمــده اســت .جریــان حرارتــی پارامتــر ورودي مهمــی در

مدلســازي حوضــه رســوبي اســت [ 19و  .]17بنابرايــن،
مدلهــاي تاريخچــه حرارتــي معمــوالً در برابــر بلــوغ و

دادههــای حرارتــي مــورد تصحيــح قــرار ميگيرنــد.
در ايــن مطالعــه ،دادههــای واقعــی دمــا و انعــكاس

از فشــردگی) بــه مــدت زمــان رســوبگذاری محاســبه
فشــردگی رســوبات بــه منظــور تعییــن ضخامتهــای

اولیــه هــر ســازند اعمــال شــده اســت.

1. Sediment Water Interface Temperature
2. Paleo Water Depth
3. Heat Flow
4. Global Mean Surface Temperature
5. Vitrinite Reflectance
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شکل  4نمودار ترکیب سنگشناسی سازندهای موجود در چاههای مورد مطالعه.

جدول  1دادهها و اطالعات ورودی به نرمافزار پترومد از چاه .A 3
سازند

قاعده
سرسازند ( )mسازند
()m

وقفه رسوبگذاری
ضخامت زمان رسوبگذاری فرسایش (میلیون سال) کربن آلی شاخص
()m
()m
کل( )%هیدروژن
(میلیون سال)
تا
از
100
20

بختیاری
آغاجاری
میشان
گچساران
()7-2
گچساران ()1

0
0
768

0
768
1166

0
768
398

5
9
11/2

3/5
5
9

1166

1312

146

15/8

11/2

1312

1351

39

16/6

15/8

پوش سنگ

آسماری

1351

1679

328

33

16/6

سنگ مخزن

پابده
گورپی
ایالم
سروک
کژدمی
داریان
گدوان
فهلیان
گرو

1679
1954
2011
2060
3210
3462
3520
3633
4123

1954
2011
2060
3210
3462
3520
3633
4123
4280

275
57
49
1150
252
58
113
490
157

61
82
84
99
112
123
145
158
161

33
65
82
84
99
112
123
145
158

100

100

3/10
0/3

سیستم نفتی

65

0/3
0

61

2
0/5

101
152

سنگ منشأ
سنگ منشأ

2/5

43

سنگ مخزن
سنگ منشأ

0/5

152

سنگ منشأ
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جدول  2مقادیر واقعی دما و انعکاس ویترینایت اندازهگیری شده در چاههای مورد مطالعه.
چاه

عمق ()m

انعکاس ویترینایت ()%

251

32

666

A1

دما ()°C

کربن آلی کل ()%

0/54

2098

43

1/5

82

2520
1484

A2

1904

0/62

2243

0/60

64

2293

0/82

76

3774

0/88

1/8

4047
768
1166

0/55

1351

0/58

1882

A3

0/89

1983

0/81

3289

60
69

2

73

3552

در مدلســازیها ،ترکیــب سنگشناســی ســازندها اهمیــت

میانــی ،ســازند پابــده حــدود  17 mدر هر میلیون ســال تدفین

و جریــان حرارتــی را کنتــرل مینمایــد [ .]22در ایــن مطالعــه،

تدفیــن آن افــزودهشــده ،بهطوریکــه در ایــن مدت نــرخ تدفین

زیــادی دارد ،بــه دلیــل اینکــه پارامترهایی نظیر نرخ فشــردگی

داشــته اســت .از میوســن میانــی تــا پلیوســن میانــی بهشــدت

اطالعــات درصدهــای ترکیــب سنگشناســی هــر ســازند بــر

ســازند  217 mدر هــر میلیــون ســال بــوده اســت .در پلیوســن

تهیــه شــدهاند بدســت آمــده اســت (شــکل .)4

رســیده بــود ولــی از آن زمــان تــا عهــد حاضــر حوضــه شــروع

اســاس الگهــای گرافیکــی کــه در زمــان حفــاری هــر چــاه

بــه باالآمدگــی نمــوده اســت .ایــن باالآمدگی موجب فرســایش

حــدود  867 mاز رســوبات ســازندهای آغاجــاری و بختیــاری

نتایج
مدلســازی تاریخچههــای تدفیــن ،حرارتــی و بلــوغ
مــواد آلــی ســازند پابــده
بازسازی تاریخچه تدفین در چاه 1

میانــی ســازند پابده بــه حداکثر عمق تدفیــن حــدود 3055 m

تــا  2188 mقــرار دارد (شــکل .)5
مدلسازی حرارتی و بلوغ در چاه ۱

A

مدلســازی یکبعــدی تاریخچــه تدفیــن

شــده اســت .امــروزه ســازند پابــده در این چــاه در عمــق 2037

بــر روی چــاه A 1

A

در مــدل ســازی هــای حرارتــی و بلــوغ ،واســنجی بیــن

انجــام گرفــت (شــکل  .)5ایــن چــاه تــا عمــق  2621متــری

مــدل و پارامترهــای اندازهگیــری شــده ،بــرای کنتــرل

میدهــد کــه ســازند پابــده از پالئوســن تــا الیگوســن پیشــین

گرمايــي در مــدل حرارتــی بايــد بــه نحــوي تنظيــم

(ســازند ســروک) حفاریشــده اســت .تاریخچــه تدفیــن نشــان
بــا نــرخ کــم حــدود  6 mدر هــر میلیــون ســال نهشــته شــده

اســت .پــس از رســوبگذاری ،از الیگوســن پیشــین تا میوســن

صحــت مدلســازی نقــش کلیــدی دارد .جريانهــاي
گردنــد كــه داده هــای حرارتــي اندازهگيــري شــده و
محاســبه شــده بــر يكديگــر منطبــق شــوند.
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شکل  5نمودار تاریخچه تدفین در چاه .A 1
در ایــن مطالعــه ،مقادیــر انعــکاس ویترینایــت و دمــای

میانــی در عمــق حــدود  1600 mو دمــای حــدود 60 °C

شــده (جــدول  )2انطبــاق داده شــدهاند .همانطــوری

 3055و حداکثــر دمــای 101 °C

حاصــل از مدلســازی بــا دادههــای واقعــی انــدازه گیــری

قــرار گرفتــه و در اواســط پلیوســن ،بــه حداکثــر عمــق
تدفیــن حــدود

m

کــه در شــکل  6نشــان داده شــده اســت ،در واســنجی

رســیده بــود .هنگامیکــه ایــن ســازند در بیشــترین

انعــکاس ویترینایــت (نقــاط ســیاه رنــگ) بــا نتایــج حاصل

 ٪0/57را نیــز داشــته اســت .از زمــان پلیوســن میانــی

صــورت گرفتــه بیــن دادههــای اندازهگیــری شــده دمــا و
از مدلســازی در جریــان حرارتــی ( 42 mW/m2خطــوط

عمــق تدفیــن بــوده ،بیشــترین مقــدار انعــکاس ویترینایت

بــه بعــد ،بــاال آمدگــی و فرســایش ایجــاد شــده موجــب

ممتــد ســیاه رنــگ) انطبــاق خوبــی را نشــان مــی دهــد.

کاهــش دمــای ســازند پابــده شــده اســت ،بطوریکــه از

از میوســن میانــی تــا پلیوســن میانــی ،بــه علــت ســرعت

چــاه حــدود  25 °Cســردتر شــده اســت .در طــی ایــن

نتایــج مــدل حرارتــی (شــکل  )7نشــان میدهنــد کــه
زیــاد تدفیــن ســازند پابــده ،بلــوغ حرارتــی بــا ســرعت
باالیــی افزایــش داشــته اســت .ایــن ســازند در میوســن

پلیوســن میانــی تــا عهــد حاضــر ،ســازند پابــده در ایــن
زمــان مقــدار انعــکاس ویترینایــت و بلــوغ حرارتــی تغییــر
زیــادی نداشــته اســت (شــکل .)7

شکل  6نمودار انطباق مناسب نتایج مدلسازی با داده اندازه گیری شده انعکاس ویترینایت (الف) ،دما (ب) و تغییرات جریان حرارتی(ج)
در چاه .A 1
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شکل  7نمودار تغییرات دما و بلوغ حرارتی در چاه .A 1
میانــی تــا پلیوســن میانــی بهشــدت تدفیــن افــزوده شــده

بازسازی تاریخچه تدفین در چاه A 2

چــاه  A2تــا ســازند فهلیــان (عمــق  )4600 mحفــاری

شــده اســت .نمــودار تاریخچــه تدفیــن در ایــن چــاه

(شــکل  )8نشــان میدهــد کــه ســازند پابــده از پالئوســن
تــا ائوســن پســین بــا نــرخ حــدود  12 mدر هــر میلیــون

ســال نهشــته شــده اســت .در فاصلــه زمانــی ائوســن

پســین تــا الیگوســن پیشــین ،باالآمدگــی و فرســایش در
حوضــه اتفــاق افتــاده و پــس از آن ،از الیگوســن پیشــین
تــا میوســن میانــی ،ســازند پابــده با ســرعت حــدود 30 m

در هــر میلیــون ســال تدفیــن داشــته اســت .از میوســن

بطوریکــه در ایــن مــدت ،ایــن ســازند بــا ســرعت حــدود
 292 mدر هــر میلیــون ســال تدفیــن شــده اســت .ســازند

پابــده در پلیوســن میانــی بــه بیشــترین عمــق تدفیــن
حــدود  3220 mرســیده بــود .بــا ایــن حــال بــه علــت

باالآمدگــی و فرســایش رخ داده از پلیوســن میانــی تــا عهد

حاضرکــه موجــب فرســایش حــدود  864 mاز رســوبات

ســازندهای آغاجــاری و بختیــاری شــده ،عمــق تدفیــن

ایــن ســازند در ایــن چــاه امــروزه بــه  2110تــا 2356 m
رســیده اســت (شــکل .)8

شکل  8نمودار تاریخچه تدفین در چاه .A 2
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مدلسازی حرارتی و بلوغ در چاه A 2

در ایــن چــاه ،واســنجی انجــام شــده بیــن دادههــای
اندازهگیــری شــده دمــا و انعــکاس ویترینایــت و

همچنیــن ،نتایــج حاصــل از مدلســازی ،بــا جریــان
حرارتــی  40 mW/m2بهتریــن انطبــاق را نشــان میدهــد

(شــکل  .)9نتایــج مدلســازی (شــکل  )10نشــان

میدهنــد کــه در میوســن میانــی عمــق ســازند پابــده
حــدود  1540 mو دمــای آن حــدود  60 °Cبــوده اســت.

از میوســن میانــی تــا پلیوســن میانــی ،بدلیــل افزایــش

ســرعت باالیــی داشــته اســت .در پلیوســن میانــی کــه

ایــن ســازند بیشــترین عمــق تدفیــن حــدود  3220 mرا

داشــته ،بیشــترین مقــدار دمــا کــه  105 °Cبــوده را نیــز
داشــته اســت .پــس از آن ،از پلیوســن میانــی تــا عهــد

حاضــر ،بــه علــت بــاال آمدگــی و فرســایش ،مقــدار دمــای
ســازند حــدود  20°Cکمتــر شــده اســت .میــزان انعــکاس

ویترینایــت در زمــان پلیوســن میانــی  %0/6بــوده کــه

بعــد از ایــن زمــان تــا عهــد حاضــر رونــد افزایشــی زیــادی
نداشــته اســت (شــکل .)10

ســرعت تدفیــن ســازند پابــده ،بلــوغ حرارتــی آن نیــز

شکل  9نمودار انطباق مناسب نتایج مدلسازی با داده اندازه گیری شده انعکاس ویترینایت (الف) ،دما (ب) و تغییرات
جریان حرارتی(ج) در چاه .A 2
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بازسازی تاریخچه تدفین در چاه A 3

مدلسازی حرارتی و بلوغ در چاه 3

حفــاری در چــاه  A 3تــا ســازند گــرو (عمــق )4280 m

واســنجی صــورت گرفتــه بیــن دادههــای اندازهگیــری

A

انجــام شــده اســت .بــر اســاس نتایــج بازســازی تاریخچــه

شــده دمــا و انعــکاس ویترینایــت بــا نتایــج بازســازی

رســوبگذاری ســازند پابــده بــا ســرعت حــدود  16 mدر

جریــان حرارتــی  52 mW/m2انطبــاق خوبــی را نشــان

تدفیــن (شــکل  ،)11از پالئوســن تــا ائوســن پســین،

تاریخچــه تدفیــن و مدلســازی حرارتــی بــا مقــدار

هــر میلیــون ســال انجــام شــده اســت .از ائوســن پســین

مــی دهــد (شــکل  .)12نتایــج مدل (شــکل  )13مشــخص

فرســایش بــوده اســت .بعــد از ایــن زمــان ،از الیگوســن

تدفیــن حــدود  1170 mبــه دمــای  60 °Cرســیده اســت.

تــا الیگوســن پیشــین ،حوضــه شــاهد یــک باالآمدگــی و

پیشــین تــا میوســن میانــی ،ســرعت تدفیــن ســازند پابــده
حــدود  21 mدر هــر میلیــون ســال بــوده اســت .در طــی
زمــان میوســن میانــی تــا پلیوســن میانــی ،بهشــدت

تدفیــن ســازند پابــده افــزودهشــده بهطوریکــه در ایــن
مــدت ســازند بــا نــرخ حــدود  165 mدر هــر میلیون ســال

مــی کننــد کــه در میوســن میانــی ،ســازند پابــده در عمق

بــه علــت نــرخ تدفیــن زیــاد ســازند پابــده از میوســن
میانــی تــا پلیوســن میانــی ،بلــوغ حرارتــی در ایــن زمــان

بــا ســرعت باالیــی رخ داده اســت .در بیشــترین عمــق
تدفیــن ایــن ســازند (حــدود  )2074 mکــه در پلیوســن

میانــی بــوده ،دمــا بــه  94 °Cو انعــکاس ویترینایــت بــه

تدفیــن داشــته اســت .ایــن ســازند در پلیوســن میانــی بــه

 %0/52رســیده بــود .پــس از ایــن زمــان تــا عهــد حاضــر،

ولــی امــروزه عمــق تدفیــن ســازند پابــده در ایــن چــاه

حرارتــی ســازند پابــده را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت

تــا کنــون در اثــر باالآمدگــی حوضــه ،حــدود 120 m

حرارتــی ایــن ســازند افزایــش چشــمگیری نداشــته اســت

حداکثــر عمــق تدفیــن حــدود  2074 mرســیده بــود

بیــن  1679تــا  1954 mمیباشــد .از پلیوســن میانــی
از رســوبات ســازندهای آغاجــاری و بختیــاری فرســایش
یافتهانــد.

حوضــه در حــال بــاال آمــدن و فرســایش بــوده کــه بلــوغ
بطوریکــه از پلیوســن میانــی تــا عهــد حاضــر ،بلــوغ
(شــکل .)13

شکل  11نمودار تاریخچه تدفین در چاه .A 3
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شکل  12نمودار انطباق مناسب نتایج مدلسازی با داده اندازه گیری شده انعکاس ویترینایت (الف) ،دما (ب) و تغییرات جریان حرارتی
(ج) در چاه .A 3

شکل  13نمودار تغییرات دما و بلوغ حرارتی در چاه .A 3

بحث
تغییـرات بلـوغ مـواد آلی سـازند پابـده براسـاس انعکاس
و یتر ینا یت

بازســازی تاریخچــه حرارتــی و مــدل کنتیکــی  Easy%Roاز

روشهــای متــداول بــرای تعییــن بلــوغ حرارتــی ســنگهای
منشــأ میباشــند [  26و  .]20براســاس نظــر واپلــس []1

(جــدول  ،)3انعــکاس ویترینایــت در آســتانه تولیــد نفــت

معــادل  %0/6و در پیــک تولیــد نفــت حــدود  %0/8میباشــد.

انتهــای پنجــره نفتــی معادل بــا انعــکاس ویترینایــت %1/35
اســت کــه در واقــع شــروع تولیــد گاز اســت .بــر این اســاس،

کروژنهایــی کــه انعــکاس ویترینایــت کمتــر از  %0/6دارنــد،

بــه مقــدار کافــی تحــت تأثیــر حــرارت قــرار نگرفتهانــد و

نابالــغ 1هســتند .کروژنهــای بالــغ 2کــه در پنجــره نفتــی

میباشــند در محــدوده انعــکاس ویترینایــت بیــن  %0/6و
 %1/35و حــرارت  60 °Cتــا  150 °Cقــرار میگیرنــد .در

مرحلــه فــوق بالــغ کــه زون تولیــد گاز تــر و خشــک و یــا
3

پنجــره گازی اســت ،مقــدار انعــکاس ویترینایــت بیشــتر از

 %1/35بــوده و ســازند تحــت تأثیر دمــای  150 °Cتا 200 °C
قــرار میگیــرد.

1. Immature
2. Mature
3. Post-mature
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جدول  3تطابق زایش هیدروکربن و مقادیر انعکاس ویترینایت استاندارد [ ]1با مقادیر محاسبه شده در مدلهای چاههای مورد مطالعه.

در ایــن تحقیــق ،نمــودار  Easy%Roدر مقابــل زمــان بــرای

مقادیــر نســبتاً پاییــن انعــکاس ویترینایــت ســازند پابــده

اســتفاده از نرمافــزار پترومــد اســتخراج شــده است(شــکل

ســازند پابــده در میــدان مــورد مطالعــه در ابتــدای پنجــره

تعییــن بلــوغ ســازند پابــده در منطقــه مــورد مطالعــه بــا
 .)14رونــد تغییــرات انعــکاس ویترینایــت ســازند پابــده در

طــول زمــان زمیــن شناســی در ســه چــاه مــورد مطالعــه

نشــان میدهــد کــه ایــن ســازند در چــاه  A 1بــا

بیشــترین عمــق تدفیــن  3055 mو حداکثــر انعــکاس

ویترینایــت  %0/57و در چــاه  A2بــا بیشــترین عمــق

در چاههــای مــورد مطالعــه میتــوان دریافــت کــه
نفتــی قــرار دارد و بــه طــور کامــل وارد زون تولیــد نفــت
نشــده اســت.

آنالیــز حوضــه رســوبی بــر اســاس مدلهــای تدفیــن و
حرارتــی ســازند پابــده

مطالعــات بازســازی حوضــه نئوتتیــس نشــان داده اســت

تدفیــن  3220 mو حداکثــر انعــکاس ویترینایــت ،%0/6

کــه در پالئوســن کــه زمــان شــروع رســوبگذاری ســازند

تولیــد نفــت ســنگین قــرار داشــته اســت .ســازند پابــده در

شــمال غرب-جنــوب شــرق گســترش داشــته اســت

تدفیــن  2074 mدر پلیوســن میانــی و حداکثــر انعــکاس

بــه زیــر صفحــه ایــران مرکــزی کــه از اواخــر کرتاســه

تــا حــال حاضــر مقادیــر انعــکاس ویترینایــت در ســازند

حــال بســته شــدن بــوده اســت [ 11و  .]10مدلهــای

از زمــان پلیوســن میانــی وارد پنجــره نفتــی شــده ،امــا

 8و  )11نشــان میدهنــد کــه ســازند پابــده در زمــان

تغييــر چندانــي نكــرده اســــت .جــدول  3تطابــق بیــن

داشــته كــه در مقايســه بــا ســازندهای جوانتــر از آن نــرخ

هیدروکربــن از ســنگ منشــأ در حالــت اســتاندارد []1

حوضــه حاشــیه غیرفعــال  1میباشــد.

در پلیوســن میانــی در ابتــدای پنجــره نفتــی و شــروع

پابــده بــوده ،حوضــه رســوبی نئوتتیــس بــا جهــت تقریبــی

چــاه  A3بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن در بیشــترین عمــق

[ 10و  .]13در ایــن زمــان ،فرورانــش صفحــه عربــی

ویترینایــت  %0/52نابالــغ بــوده اســت .از پلیوســن میانــی

آغــاز شــده بــود ،ادامــه داشــته و حوضــه نئوتتیــس در

پابــده تغییــر زیــادی نکــرده اســت .درواقــع ســازند پابــده

تاریخچــه تدفیــن در منطقــه مــورد مطالعــه (اشــکال ،5

بــه دلیــل کــم بــودن نــرخ افزایــش بلــوغ ،میــزان پختگــي

رســوبگذاری ،نرخــی بیــن  6تــا  16 mدر میلیــون ســال

مقادیرانعــکاس ویترینایــت و بلــوغ حرارتــی یــا زایــش

پایینــی و مرتبــط بــا محيــط رســوبي کــم انــرژی آن در

بــا مقادیــر محاســبه شــده در مدلهــای چاههــای مــورد
مطالعــه را نشــان میدهــد .بطــور کلــی ،بــا توجــه بــه

1. Passive Margin Basin
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شکل  14نمودار تغییرات  Easy%Roسازند پابده در چاههای مورد مطالعه.

شــروع برخــورد قارهای-قــارهای صفحــات عربــی و ایــران

شــدن بیشــتر مــواد رســوبی بــه حوضــه شــده اســت.

مرکــزی در زمــان ائوســن پسین-الیگوســن پیشــین

بنابرایــن ،ســازندهای اليگوســن و جوانتــر بیانگــر نــرخ

برخــورد بــه ســمت جنــوب شــرقی تــا اواخــر میوســن

بازســازی تاریخچــه هــای تدفیــن (اشــکال  8 ،5و ،)11

در قســمت شــمالی صفحــه عربــی اتفــاق افتــاده و ایــن

ادامــه داشــته اســت [ .]11در نمودارهــای تاریخچــه
تدفیــن چاههــای مــورد مطالعــه ،مــرز ائوسن-الیگوســن

بصــورت ناپیوســتگی همــراه بــا فرســایش مشــخص
میباشــد کــه نشــانگر شــروع برخــورد قــاره ای-قــارهای
صفحــات عربــی و ایــران در ایــن زمــان اســت.

باالتــر پــر شــدن حوضــه رســوبي میباشــند [.]25

نشــان میدهــد کــه بــه علــت ســرعت بــاالی تــه نشســت
رســوبات از میوســن میانــی تــا پلیوســن میانــی ،نــرخ

تدفیــن ســازند پابــده در ایــن زمــان افزایــش زیــادی
داشــته و حــدود  165تــا  292 mدر هــر میلیــون ســال

بــوده اســت.

بــا تبدیــل حوضــه حاشــیه غیرفعــال بــه حوضــه

همانطــور کــه در نمودارهــای تاریخچــه حرارتــی ســه چــاه

پســروی دریــا و شــرایط دریــای کمعمــق ،منجــر بــه

ســازند پابده در اواســط میوســن بــه درجه حــرارت 60 °C

فورلنــد 2و باریــک شــدن حوضــه در الیگوسن-میوســن،
رســوبگذاری ســازند کربناتــه آســماری در ایــن زمــان
شــده اســت [ 10و  .]13بــر اســاس نمودارهــای تاریخچــه

مورد مطالعه (اشــکال  10 ،7و  )13مشــخص شــده اســت،

رســیده بــوده اســت .از میوســن میانــی بــا افزایــش نــرخ
تدفیــن ســازند ،مقادیــر درجــه حــرارت و انعــکاس

تدفیــن چاههــای مــورد مطالعــه (اشــکال  8 ،5و  ،)11نرخ

ویترینایــت بــا ســرعت زیادتــری افزایــش پیــدا کــرده،

در هــر میلیــون ســال بــوده اســت .در زمــان میوســن

پابــده بیــن  94 °Cتــا  105 °Cو انعــکاس ویترینایــت بیــن

تدفیــن ســازند پابــده در ایــن زمــان بیــن  17تــا 30 m
میانــی تــا پلیوســن ،بــا پســروی دریــا و کــم شــدن عمــق

حوضــه ،ســازندهای گــروه فــارس (ســازندهای گچســاران،
میشــان و آغاجــاری) نهشــته شــدهاند .افزايــش نــرخ

نهشــته شــدن رســوبات در حوضــه ،بــا ســازند آســماري
شــروع شــده و بــا نهشــته شــدن ســازندهاي گچســاران،

ميشــان و آغاجــاری ادامــه داشــته اســت .نرخهــاي بــاالی
رســوبگذاری ایــن ســازند هــا ،هــم زمــان بــا فعاليــت

كوهزايــي زاگــرس بــوده کــه منجــر بــه ورود و نهشــته

بهطوریکــه در پلیوســن میانــی درجــه حــرارت ســازند
 %0/52تــا  %0/6بــوده اســت .ایــن شــرایط ،ابتــدای ورود
ســازند پابــده بــه پنجــره نفتــی میباشــد .بــا ایــن حــال،

ایــن شــرایط مــدت طوالنــی تــداوم نداشــته و بــا آخریــن
فــاز تکتونیکــی ایجادشــده کــه معــادل بــا تشــکیل

چینخوردگیهــا و فعالیــت گســلهای پیســنگی در

زمــان پلیوســن و کواترنــری و تشــکیل زیرپهنههــای اصلــی
1. Foreland Basin
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زاگــرس بهصــورت امــروزه اســت [ 11و  ،]10حوضــه

از الیگوســن پیشــین تــا میوســن میانــی ،همزمــان بــا

ماسهســنگهای باالیــی ســازند آغاجــاری نشــانگر

 17تــا  30 mدر هــر میلیــون ســال تدفیــن داشــته اســت.

شــروع بــه بــاال آمــدن و فرســایش کــرده اســت.
شــروع فــاز اصلــی چینخوردگــی زاگــرس میباشــند

و جوانتریــن ســازند همــراه بــا کوهزایــی پلیوســن-

رســوبگذاری ســازند آســماری ،ســازند پابــده بــا ســرعت
بیشــترین نــرخ تدفیــن بــا میــزان  165تــا  292 mدر

هــر میلیــون ســال ،در زمــان میوســن میانــی تــا اواســط

پلستوســن ،ســازند کنگلومــرای بختیــاری اســت کــه

پلیوســن رخ داده کــه همزمــان بــا رســوبگذاری

نهشــته شــده اســت [ 11و  .]13نمودارهــای تاریخچــ ه

ســازند پابــده در میوســن میانــی بــه دمــای حــدود 60 °C

باالآمدگــی حوضــه کــه همــراه بــا فرســایش بــوده را از

در اواســط پلیوســن بــوده ،بهطوریکــه در ایــن زمــان

بهصــورت ناپیوســتگی بــر روی فــاز اصلــی چینخوردگــی

تدفیــن چاههــای مــورد مطالعــه (اشــکال  8 ،5و ،)11

زمــان پلیوســن میانــی تــا حــال حاضــر نشــان میدهنــد.

بــر اســاس ایــن نمودارهــا ،ایــن فــاز فرسایشــی باعــث

از بیــن رفتــن بــه طــور متوســط  617 mاز رســوبات
ســازندهای آغاجــاری و بختیــاری شــده اســت .بــه علــت

باالآمدگــی و فرســایش رخ داده ،دمــای ســازند پابــده از

پلیوســن میانــی تــا بــه امــروزه حــدود  20-25 °Cکاهــش

ســازندهای گچســاران ،میشــان و آغاجــاری بــوده اســت.

رســیده بــوده اســت .حداکثــر عمــق تدفیــن ایــن ســازند

حداکثــر درجــه حــرارت ســازند بیــن  94 °Cتــا 105 °C

و مقادیــر انعــکاس ویترینایــت بیــن  %0/52تــا %0/6

بــوده اســت .بنابرایــن ،ســازند پابــده از میوســن میانــی
تــا پلیوســن میانــی در ابتــدای پنجــره نفتــی قــرار داشــته

ولــی ایــن شــرایط مــدت طوالنــی تــداوم نداشــته و از
اواســط پلیوســن بــه بعــد ،حوضــه تحــت تأثیــر رخدادهای

یافتــه و بــه همیــن دلیــل از رونــد افزایشــی بلــوغ

کوهزایــی زاگــرس قرارگرفتــه کــه منجــر بــه باالآمدگــی

مقادیــر انعــکاس ویترینایــت ( )%0/52 - %0/6میتــوان

دمــای ســازند پابــده بــه مقــدار  20-25 °Cو کنــدی نــرخ

حرارتــی ســازند پابــده کاســته شــده اســت .بــا توجــه بــه

و فرســایش شــده اســت .ایــن شــرایط موجــب کاهــش

اظهــار داشــت کــه ســازند پابــده در میــدان مــورد مطالعــه

افزایشــی بلــوغ حرارتــی و در نتیجــه عــدم زایــش نفــت از

اســت.

مطالعــه کــه در بخــش جنوبــی فروافتادگــی دزفــول

در مرحلـــه نابـــالغ قــرار داشــته و بــه نفتزایــی نرســیده

نتیجهگیری

بازســازی تاریخچــه تدفیــن نشــان میدهــد ســازند پابــده

بــا ســن پالئوســن تا الیگوســن پیشــین ،با نرخ  6تــا 16 m

آن شــده اســت .بنابرایــن ،ســازند پابــده در میــدان مــورد

واقــع شــده اســت را نمیتــوان بــه عنــوان ســنگ منشــأ

اصلــی بــرای مخــازن هیدروکربنــی متعــارف آن منطقــه
در نظــر گرفــت ولــی بهعنــوان یــک ذخیــره غیرمتعــارف
میتوانــد مــورد توجــه و بررســی بیشــتر قــرار گیــرد.

در میلیــون ســال در حوضــه رســوبگذاری کــرده اســت.
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Introduction
The sedimentary basin modeling is a useful and efficient
method in quantitative and qualitative evaluation of
the petroleum systems. Within a petroleum system,
presence of an active and mature source rock is one of
the essential elements for hydrocarbon accumulation.
Maturity of a source rock and thus hydrocarbon
generation is controlled by two factors of temperature
and time [1]. In burial and thermal histories modeling,
by studying the evolution of the sedimentary basin and
effects of sedimentation, burial, subsidence and uplift
process on increase or decrease in temperature, the
amount of organic matter maturation, and thus time and
depth of petroleum generation could be investigated.
The Pabdeh Formation with the age of Paleocene to
Oligocene and lithology of shale, limestone and marl
is one of the important potential source rocks in Iran
[2], as seen in Figure 1. In this study, by burial and
thermal histories modeling, evolution of the Pabdeh
Formation from its sedimentation time to present
day and therefore generation or non-generation of
hydrocarbon from this formation at one of the oil fields
in the southern part of Dezful Embayment has been
investigated.
Determining amount of the source rock’s maturity as
well as depth and time of oil and gas windows within
sedimentary basin will help in management and risk
assessment of the exploration and development plans.

Accepted: May/12/2020

Fig. 1 Lithological chart of the Pabdeh Formation in the Well
A1.

Results and Discussions
Burial history reconstruction
In this research, one dimensional burial histories of
three wells from southern part of the Dezful Embayment have been provided. The burial histories show
that during Paleocene to early Oligocene, the Pabdeh
Formation
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had relatively low sedimentation rate (6-16 m/Ma).
After that, during early Oligocene to middle Miocene,
sedimentation of the Asmari Formation resulted in
burial of the Pabdeh Formation (rate of 17-30 m/Ma).
The rate of burial was highest (165-292 m/Ma) during
middle Miocene to middle Pliocene. The Pabdeh
Formation was in its deepest burial depth (2074-3220
m) in the middle Pliocene. From the middle Pliocene
to present day, the basin was uplifted, and the burial
depth of the Pabdeh Formation was decreased, as seen
in Figure 2.
Fig. 4 Thermal history diagram in the Well A1.

Fig. 2 Burial history diagram in the Well A3.

Maturation of the Pabdeh Formation based on the
vitrinite reflection
For determining the thermal maturation, the kinetic
Easy %Ro and thermal modeling are the common and
useful methods [3]. The evolution of Easy %Ro of
the Pabdeh Formation during geological time in three
studied wells has been shown in Figure 5. The maximum vitrinite reflections (0.52% - 0.6%) show that the
Pabdeh Formation in the studied area is in the beginning of the oil window, and it could not generate that
much hydrocarbon.

Thermal Modeling
The measured and modeled amounts of temperature
and vitrinite reflection were calibrated in three studied
wells. In Figure 3, the best calibration of the temperature, vitrinite reflection, and heat flow (40 mW/m2) in
the Well A2 is shown.

Fig. 5 Changes of the Easy %Ro in the studied wells.

Fig. 3 Correlation of the measured parameters and modeled
parameters in the Well A2.

The thermal histories modeling (Figure 4) show that
from middle Miocene to middle Pliocene, the thermal
maturation of organic matter in Pabdeh Formation
was increased rapidly. In the middle Miocene, the formation had temperature of about 60 °C. In Pliocene,
the formation reached to its highest temperature (94105°C) and highest vitrinite reflection (0.52-0.6%).
From middle Pliocene to the present time, the basin’s
uplift caused decrease of the temperature (20-25°C),
and thus the vitrinite reflections were not increased
that much during this time.

Basin Analysis Based on Burial and Thermal
Histories Modeling
During the Paleocene to Oligocene, which was the
time of Pabdeh Formation sedimentation, the NeoTethys basin was extended in northwest-southeastern
direction. During this time, the Neo-Tethys was
closing as the subduction of Arabian Plate beneath the
Iran Plate was in progress [2]. Based on the models,
the rate of sedimentation of the Pabdeh Formation was
low (6-16 m/Ma) due to its low energy environment
at the passive margin of the Neo-Tethys. The initial
collision of the Arabian and Iranian plates was
happened in Eocene-Oligocene time. By formation
of the Zagros foreland basin in Oligocene-Miocene,
the Asmari Formation was deposited in shallow water
environment. During this time, the Pabdeh Formation
was buried with the rate of 17 to 30 m/Ma. With sea
level regression during middle Miocene to Pliocene,
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the Fars Group (Ghachsaran, Mishan and Aghajari
Formations) deposited in basin with the high rate of
sedimentation. The burial rate of the Pabdeh Formation
was increased during this time, in a way that it reached
its highest burial depth (2074-3220 m), its maximum
temperature (94-105°C) and its maximum vitrinite
reflection (0.52%-0.6%) in middle Pliocene. This
condition was associated with the beginning of oil
window. However, this situation was shortly changed
by uplift of the basin due to orogeny of the Zagros FoldThrust Belt. The models show the uplift of the basin
from middle Pliocene to the present day that resulted
in erosion of about 617 m sediments of the Aghajari
and Bakhtyari Formations. In these circumstances, the
temperature of the Pabdeh Formation was decreased
about 20-25°C, and the rate of thermal maturation
was not changed that much. Therefore, the maturity
of the Pabdeh Formation could not be completed and
thus the hydrocarbon could not be generated from this
formation.
Conclusions
The burial histories reconstruction shows that the
Pabdeh Formation was deposited in Paleocene to
early Oligocene with the low rate of sedimentation
(6-16 m/Ma). The highest rate of burial (165-292 m/
Ma) happened in middle Miocene to middle Pliocene,
associated with sedimentation of the Gachsaran, Mishan
and Aghajari Formations. The highest burial depth of
the Pabdeh Formation (2074-3220 m) was in middle
Pliocene. During this time, the formation reached
the highest temperature (94-105°C) and maximum
vitrinite reflection (0.52%-0.6%). This situation was
suitable for hydrocarbon generation; however, due to
the continent-continent collision of the Arabian and
Iran Plates and formation of the Zagros fold-thrust
belt, the uplift of the basin was happened. The uplift
and erosion phase, which started in middle Pliocene
and continued to present day, caused decrease of
temperature of the Pabdeh Formation (20-25°C), and
thus inappropriate condition for thermal maturation
and hydrocarbon generation. Therefore, the Pabdeh
formation in the studied field at the southern Dezful
Embayment could not act as the main active source
rock; however, it could be considered as potential
unconventional resources.
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