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بررسی دالئل مچالگی لولههای جداری و
تغییرات فشار سازندی زون  4بخش  7سازند
گچساران در میدان نفتی مارون
صفورا هاشمی* ،1بهمن سلیمانی 1و فرخ ناصری کریموند
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 -1گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،ايران
-2معاونت زمینشناسی گسترشی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،اهواز ،ايران
تاريخ دريافت92/11/28 :

تاريخ پذيرش93/3/12 :

چكيده
از جملــه مشــکالت حفــاری در میــدان نفتــی مــارون ،مچالگــی لولههــای جــداری در زون  4از بخــش  7ســازند گچســاران ایــن میــدان
اســت کــه در ایــن مقالــه ،ایــن مشــکل از دیــدگاه زمینشناســی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .در ایــن راســتا از  500مقطــع

نــازک تهیهشــده از خردههــای حفــاری افقهــای مختلــف بخــش هفــت ایــن ســازند بــرای بررســی خصوصيــات سنگشناســی،

از نمودارهــای پرتــو گامــا ،صوتــی و نمودارهــای ترســيمی ســرچاه جهــت تهيــه چارتهــای تطابــق چينــهای ،شناســایی تغييــرات
ضخامــت ،تهیـ ه نقشــه همفشــار اســتفاده گردیــد .مطالعــات پتروگرافيكــی صــورت گرفتــه نشــان داد کــه لیتولــوژی عمــده زون  4مــارن

بــه همــراه مقــدار اندکــی آهــک و انیدریــت میباشــد و ایــن مارنهــا بیشتریــن نقــش را در بــروز مچالگــی داشــتهاند .بــا توجــه بــه

نقشــه همضخامــت تهیهشــده بــرای زون  4مشــخص گردیــد کــه ایــن بخــش در قســمت شــمال غــرب در یــال جنوبــی و در انتهــای
شــرقی میــدان بیشتریــن ضخامــت را دارا اســت .بــا توجــه بــه نقشــه همفشــار تهیهشــده ،نقــاط پرفشــار زون  4بهطــور عمــده در
بخــش محــوری و در انتهــای غربــی میــدان و تمرکــز نقــاط کــم فشــار بیشــتر در ناحیــه خمــش تاقدیــس مــارون در مرکــز و ناحیــه
شــرقی میــدان میباشــد .بنابرایــن بــا مقایســه ســتونهای انطبــاق چینــهای و نقشــههای همفشــار میتــوان نتیجــه گرفــت کــه

تغییــرات فشــار ســازندی در زون  4متأثــر از تغییــرات ضخامــت ،لیتولــوژی ،شــکل ســاختمان و تنشهــای وارده بــر ســاختار تاقدیــس
مــارون اســت.

كلمــات كليــدي :ســازند گچســاران ،مچالــه شــدگی لولههــای جــداری ،نقشــههای هــم فشــار و هــم

ضخامــت ،میــدان مــارون و فشــار ســازندی

مــواد و نیــز مشــکالت مربــوط بــه ســازند باشــد کــه در ایــن

مقدمه

حفــاری چاههــای نفتــی بــا مشــکالت متعــددی همــراه
اســت کــه میتوانــد ناشــی از عوامــل مختلفــی نظیــر
خطاهــای انســانی ،پاییــن بــودن کیفیــت تجهیــزات و
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میــان لیتولــوژی ،ترکیــب ،رفتــار ژئومکانیکــی و شــیمیایی

ســازند حائــز اهمیــت اســت .یکــی از مشــکالتی کــه بعــد از

حفــاری و تکمیــل چــاه و یــا حتــی در حیــن حفــاری دیــده
میشــود ،مچالگــی لولههــای جــداری اســت.
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1. Casing Pipes

بررسي داليل مچالگي لولههاي ...
لولههــای جــداری لولههایــی بــا آلیاژهــای فــوالدی هســتند

کــه جهــت جلوگیــری از انســداد و فروپاشــی دیــواره چــاه،
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زمینشناسی منطقه

میــدان نفتــی مــارون یکــی از بزرگتریــن میادیــن نفتــی

کنتــرل فشــارهای ســازندی ،تفکیــک مناطــق پرفشــار و کم

جنــوب غــرب ایــران اســت کــه در شــمال شــرق شــهر

ســیمان تزریــق میگــردد .نظــر بــه اينکــه دســتيابي

و شــادگان واقــع اســت .طــول آن  67 kmو عــرض آن

ســازند گچســاران اســت ،لــذا شــناخت نواحــي تغييــر فشــار

حوضــه فروافتادگــی دزفــول واقــع شــده اســت (شــکل .)1
ايــن ميــدان يــك تاقديــس تقريب ـاً نامتقــارن اســت كــه

از گل حفــاري بــا وزن مناســب اســتفاده نمــود [ .]2عــدم

و  25الــي  45درجــه در يــال شــمال شــرقي ميباشــد.

فشــار و ...در داخــل چــاه رانــدهشــده و بــه پشــت آنهــا
بــه مخــازن آســماري ،بنگســتان و خامــي مســتلزم گــذر از

در ایــن ســازند از اهميــت ويــژهاي برخــوردار ميباشــد [.]1
چــرا کــه بــراي کنتــرل ايــن فشــارهاي کامـ ً
ا متفــاوت بايــد

اهــواز و در مجــاورت میادیــن کوپــال ،آغاجــاری ،رامیــن

 7 kmبــوده و از نظــر زمینشناســی در بخــش شــرقی

داراي شــيب  45الــی  60درجــه در يــال جنــوب غربــي

تشــخيص نقطــه مناســب جهــت نصــب لولههــاي جــداري و

همچنيــن داراي پيچشــي در وســط ســاختار اســت و
رونــد ميــدان تقريبــاً  20درجــه از جهــت  N45Wدر

يــا انفجــار شــود .در مطالعــه حاضــر علــل تغییــرات فشــار

ميكنــد .ایــن حالــت میتوانــد ناشــی از تأثیــر نیروهــای

در زون  4بخــش هفــت ســازند گچســاران در ميــدان

ایــن حالــت سینوســی چینهــا میتوانــد در ارتبــاط

گچســاران (تبخیریهــای میوســن میانــی) در فروافتادگــی

پــی ســنگی ،تغییــر جهــت بــردار حرکتــی صفحــه عربــی

تغييــر نــوع گل حفــاري ممکــن اســت ســبب ريزش ديــواره
چــاه ،گیــر افتــادن لولههــا ،از دســت رفتــن چــاه ،فــوران

شــمال غــرب بــه ســمت  N65Wدر جنــوب غــرب تغييــر

ســازندی و همچنیــن دالئــل مچالگــی لولههــای جــداری

تراکمــی و در نتیجــه ایجــاد حالــت سینوســی باشــد کــه

نفتــی مــارون مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .ســازند

بــا رســوبات شــکلپذیر میوســن ،عملکــرد گســلهای

دزفــول یــک افــق جدایشــی مهــم بــه شــمار مـیرود .بدیــن

نســبت بــه صفحــه ایــران و ســرانجام حرکــت گنبدهــای

در پیشــانی زاگــرس فعــال بــوده و نهشــتههای پیــش از

و رونــد کلــی چینهــا شــده اســت [ .]8بهطــور کلــی

در ســازند گچســاران عواملــی از قبیــل :ســیکلی بــودن

مــیرود [ 10و .]9

معنــی کــه ایــن ســازند در نخســتین مراحــل دگرشــکلی

نمکــی باشــد کــه منجــر بــه ایجــاد تغییراتــی در سیســتم

خــود را از نهشــتههای گــروه فــارس جــدا میســازد [.]3

تاقدیــس مــارون یــک چیــن جدایــش گســلی بــه شــمار

رســوبات ،رســوبگذاری در حوضــه بســته ،منشــأ آب
محبــوس شــده در ایــن ســازند و اختــاف فشــار آب شــور

روش مطالعه

در بخشهــای مختلــف آن باعــث پرفشــار شــدن ایــن

بــرای دســتیابی بــه اهــداف مــورد نظــر ،ابتــدا بــا

ســازند گچســاران شــامل هفــت بخــش میباشــد کــه

آنهــا بــا نمودارهــای ترســیمی چــاه ،1ضخامــت دقیــق زون

پرفشــار زیریــن از ســازندهای کمفشــار باالیــی (آغاجــاری

مــارون مشــخص گردیــد .بررســیهای پتروگرافــی بــا

از نمودارهــای الکتریکــی و ســتونهای چینــهای بــه 5

قســمتهای مختلــف بخــش هفــت ســازند گچســاران در

ســازند بهخصــوص در فروافتادگــی دزفــول شــده اســت [.]4

بررســی نمودارهــای چاهپیمایــی اشــعه گامــا و انطبــاق

بخــش هفتــم آن بــه عنــوان بخــش جداکننــده الیههــای

 4مربــوط بــه بخــش هفــت ســازند گچســاران در میــدان

و میشــان) عمــل میکنــد کــه ایــن بخــش بــا اســتفاده

اســتفاده از  500مقطــع نــازک میکروســکوپی کــه از

زون تقســیم میشــود [ .]5بــا توجــه بــه شــرایط فشــاری

میــدان مــارون تهیــه شــدهاند انجــام شــده اســت.

و لیتولوژیکــی ســازند گچســاران ،لولههــای جــداری در
بخشهــای ( 7در آخریــن الیــه انیدریــت ایــن بخــش) و

( 1پوشســنگ) ایــن ســازند رانــده میشــود [.]6

1. Graphic Well Logs
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شکل  -1موقعیت میدان نفتی مارون نسبت به میادین مجاور در فروافتادگی دزفول [.]7

نمودارهــای انطبــاق چینهای بــه منظور آگاهــی از تحوالت

در آن بــه وفــور دیــده میشــود .عــاوه بــر ایــن وجــود

نرمافــزار الگ پــات ترســیم گردیــد .بــرای تهیــه نقشــه

و آبهــای ناشــی از تغییــر حالــت ســولفاتها اســت و

سنگشناســي و تغييــرات رخســارهای بــا اســتفاده از

هــم ضخامــت نیــز از عمــق سرســازندها (بــا قرائــت از
روی نمودارهــای چاهپیمایــی یــا نمودارهــای ترســیمی
ســر چــاه) اســتفاده شــد کــه ایــن اطالعــات همــراه بــا
مختصــات چاههــا ،وارد محیــط نرمافــزار

Surfer 10

شــد و پــس از شــبکهبندی اطالعــات ،نقشــه هــم

آبهــای شــور تحــت فشــار کــه ناشــی از آبهــای همــزاد

وجــود چینهــای کوچــک و قرارگیــری طبقــات نــازک
غیــر ســولفاته در بیــن الیههــای ســولفاته بــر پرفشــار

بــودن ایــن ســازند افــزوده اســت و ســبب رانــش نمــک و
مــارن بــه قســمت نقــاط کــم فشــارتر از جملــه حفــره در

حــال حفــاری میگــردد [.]6

ضخامــت ظاهــري 1مربــوط بــه زون  4ترســیم گردیــد.

بــا توجــه بــه مطالعــات پتروگرافيكــی صــورت گرفتــه،

اســتفاده شــد کــه در آن از دادههــای وزن گل حفــاری

مــارن خاکســتری بــه همــراه مقــدار کمــی انیدریــت و

همچنیــن در رســم نقشــ ه هــم فشــار از نرمافــزار

RMS

روشــن گرديــد کــه زون  4ایــن بخــش بیشــتر از

اســتفاده گردیــد.

آهــک تشــکيل شــده اســت .مارنهــا رســوبات دانــه

بحث و بررسی

کلســیت تشــکیل شــدهاند .در مقاطــع مــورد مطالعــه،
مارنهــا عمومــاً حــاوی حفــرات و رگههــای پرشــده بــا

رابطه لیتولوژی با فشار سازندی

ریــزی هســتند کــه از نســبتهای مختلــف رس و

بــا در نظــر گرفتــن محیــط رســوبی ،ســیکلی بــودن و

انیدریــت ،کوارتــز یــا پیریــت بودنــد .در شــکل  2تصاویــر

بهطــور نســبی شــکلپذیر بــا خاصیــت االســتیکی

گچســاران میــدان نفتــی مــارون نشــان داده شــده اســت.

جنــس طبقــات تشــکیلدهنده ،ســازند گچســاران

میکروســکوپی رســوبات مارنــی بخــش هفــت ســازند

باالســت کــه پدیــده چینخوردگــی ،خمــش و گســلش

1. Isochore
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شکل  -2تصاویر میکروسکوپی رسوبات مارنی بخش هفت سازند گچساران میدان نفتی مارون

بهطوریکــه شــکل (-2الــف) مــارن بــا آثــاری از انیدریــت

انیدریــت پــر میشــوند (چــاه شــماره  ،MN#159عمــق:

ب) مــارن بهصــورت تــودهای (چــاه شــماره ،MN#336

آثــاری از انیدریــت و شکســتگی (چــاه شــماره ،MN#357

کــه ایــن شکســتگیها توســط کوارتــز پــر شــدهاند

بــه احتمــال زیــاد مهمتریــن عامــل تشــکیل ایــن

مــارن دارای شکســتگی کــه شکســتگیها توســط پیریــت

ســیکلهای رقیقشــدگی ناشــی از ورود گلهــای آهکــی

شــکل (-2ث) مــارن بــا شکســتگیهایی کــه بــه وســیله

[.]11

(چــاه شــماره  ،MN#177عمــق ،)1501m :شــکل (-2

عمــق ،)857m :شــکل (-2پ) مــارن دارای شکســتگی

 )2562mو شــکل (-2ج) ماداســتون دولومیتــی شــده بــا

عمــق.)2748m :

(چــاه شــماره  ،MN#266عمــق ،)2684m :شــکل (-2ت)

مارنهــای خاکســتری در محیطهــای کمعمــق،

پــر شــدهاند (چــاه شــماره  ،368#MNعمــق،)2893m :

و رس از ســمت محیطهــای پالتفــرم کــم عمــق میباشــد
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بــر اثــر افزايــش فشــار و دمــا ،ژيپــس آب هيدراتــه
در ميــان خــود را رهــا ســاخته و تبديــل بــه بازانيــت
میشــود و در دمــا و فشــار باالتــر تبديــل بــه انیدریــت
( )CaSO4خواهــد شــد .انیدریــت يــك ســنگ تبخيــري،
ناتــراوا و چــگال اســت و ميتوانــد فشــار غيرعــادي در اليــه
زيريــن خــود را حفــظ نمايــد .از طرفــی مارنهــا و رسهــا بــر
اثــر دياژنــز مقــدار زيــادي آب بــه همــراه نمكهــاي مختلــف

کــه گل در ایــن شــرایط از دســت میدهــد اتــاف آب
یــا هــرزروی آب خوانــده میشــود .در غیــر ایــن صــورت
2

آن آبهــا بهوســیله مارنهــا جــذب و رسهــا متــورم و
باألخــره باعــث تنــگ شــدن دهانــه چــاه و گیــر کــردن
لولههــای حفــاری میشــود [.]12

رابطه ضخامت با فشار سازندی

از دســت میدهنــد .وجــود طبقــات ناتــراوا و چگالــي همچــون

نقشــههای زیــر ســطحی 3یکــی از بهتریــن ابزارهــا

شــده و نيــز از ســوي ديگــر بــا تبدیــل شــدن ژيپــس بــه

میشــوند [ .]13بــا اســتفاده از ایــن نقشــهها میتــوان

عامــل جــدا از فعــال بــودن منطقــه مــورد بررســي از لحــاظ

الیههــا ،تغییــرات ضخامــت آنهــا و حتــی شناســایی

انیدریــت از ســويي مانــع از خــروج ايــن آب مــازاد در ســنگ

بــرای حــل بســیاری از مســائل زیرســطحی محســوب

انیدریــت ســبب تقويــت آب مــازاد خواهــد شــد .هميــن دو

بــه وضعیــت ســاختمانهای زیرســطحی ،شــکل هندســی

تكتونيكــي كافــي اســت تــا فشــار در خلــل و فــرج ســنگهاي

محــل تجمــع هیدروکربورهــا پــی بــرد .در ایــن مطالعــه

مســئله عمــق هــم در ایجــاد فشــار غیرعــادی در طبقــات

ســازند گچســاران در قســمتهای مختلــف میــدان نفتــی

مارنــي و رســي بهصــورت غیرعــادی زيــاد باشــد.

ســاختمانی مجــزا از طبقــات باالیــی خــود بیتأثیــر

نیســت .ســازند گچســاران از الیههــای ضخیــم انیدریــت
تشــکیل شــده اســت کــه بهصــورت طبقاتــی ناتــراوا

ارتبــاط الیههــای مارنــی و آهکــی را در اعمــاق از ســایر

بخشهــای باالتــر خــود قطــع میکنــد ایــن عمــل باعــث
میشــود ارتبــاط ســیال در مارنهــا از ارتبــاط ســیاالت
ســایر بخشهــا قطــع شــود و همیــن امــر باعــث شــده تــا
فشــار منفــذی بهجــای آن کــه بــه فشــار هیدرواســتاتیک

ســتون ســیال بســتگی داشــته باشــد بیشــتر تحــت تأثیــر
فشــار طبقــات و وزن طبقــات ســنگی روییــن خــود باشــد.

همچنیــن در زمــان حفــاری ســازندهای مارنــی اگــر

 pHگل حفــاری کمتــر از  9باشــد و بــه حالــت اســیدی

نزدیــک شــود و یــا بیــش از حــد قلیایــی باشــد ترکیبــات
آهــک مارنهــا حــل گردیــده و ذرات رســی مــارن

موجــب افزایــش جامــدات گل شــده و گرانــروی و وزن

گل را افزایــش میدهــد [ .]12از ســوی دیگــر بدنــه چــاه
بهصــورت فیلتــر عمــل مینمایــد و چــون گلهــای پایــه
آبــی حــاوی مقادیــری مــواد جامــد غیــر محلــول هســتند

لــذا در اثــر فشــار ســتون گل– آب بــه درون دیــواره چــاه

نفــوذ مینمایــد و مــواد جامــد بهصــورت یــک قشــر گل
کیــک 1بــر دیــوار چــاه باقــی میمانــد .مقــدار آبــی را

بــه منظــور بررســی تغییــرات ضخامــت زون بخــش هفــت
مــارون ،از نقشــههای زیرســطحی ضخامــت اســتفاده
4

گردیــد .نقشــههای هــم ضخامــت ،هــم در تفســیرهای
ســاختمانی و هــم در تفاســیر چین ـهای بســیار ســودمند

بــوده و شــامل نقشــههای هــم ضخامــت ظاهــری و
نقشــههای هــم ضخامــت حقیقــی میباشــند .طبــق
5

تعریــف ،یــک نقشــه ایزوکــور نقشــهای اســت کــه

ضخامتهــای حفاریشــده ســازندها را بــدون در نظــر

گرفتــن ضخامــت حقیقــی چین ـهای ،توســط کنتورهایــی
نمایــش میدهــد .ضخامــت حفاریشــده ،تابــع شــیب

الیههــا و جهــت حفــاری اســت .چنانچــه الیههــا
شــیبدار باشــند و یــا حفــاری بهصــورت جهـتدار انجــام
شــود ،ضخامــت حفاریشــده بــا ضخامــت حقیقــی الیــه

تفــاوت خواهــد داشــت .البتــه در مــواردی کــه شــیب
الیههــا کمتــر از  10درجــه باشــد ،اختــاف ایــن دو نــوع

ضخامــت قابــل چشمپوشــی اســت [ .]13بنابرایــن بــرای

تهیــه نقشــه ایزوکــور در زون  4از عمــق ســر ســازندها (بــا

قرائــت از روی نمودارهــای چاهپیمایــی یــا نمودارهــای
1. Mud Cake
2. Water Losse
3. Subsurface Maps
4. Thickness Maps
5. Isopach Maps
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ترســیمی ســر چــاه) اســتفاده گردیــد .براســاس نقشــه

ایزوکــور تهیهشــده ،زون  4در بخــش شــمال غــرب در یــال
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رابطه ساختار تاقدیس مارون با فشار سازندی

در میــدان مــارون مکانیســم چینخوردگــی ترکیبــی از

جنوبــی و در انتهــای شــرقی میــدان بیشتریــن ضخامــت

چینخوردگــی خمشــی -لغزشــی و چینخوردگــی بــا

(شــکل  .)3ســتونهای انطبــاق چینــهای کــه تحــوالت

مــارون را میتــوان یــک چیــن مرتبــط بــا گســل راندگــی

را نشــان میدهــد بــرای مناطــق پرفشــار و کــم فشــار زون 4

کــرد [ .]14در ایــن میــدان عملکــرد نیروهــای تکتنیکــی

را دارد و میانگیــن ضخامــت در ایــن زون  8 mمیباشــد

ســطح خنثــی اســت بــه عبارتــی تاقدیــس زیرســطحی
1

سنگشناســي و تغييــرات رخســارهاي اليههــا در زيرزميــن

و از نــوع جدایشــی گســل 2یــا جدایشــی انتقالــی نامگــذاری

ترســیم گردیــد (شــکلهای  4و  .)5بــا مقایســه ســتونهای

تراکمــی باعــث ایجــاد دگرشــکلی در محدودههــای مرکــز

کــه رابطه مســتقیمی بیــن مناطــق پرفشــار زون  4و مناطق

مالیــم نمــوده اســت .همچنیــن ایــن نیروهــا باعــث راندگــی

انطبــاق چین ـهای و نقش ـههای هــم فشــار روشــن گردیــد

میــدان شــده و انتهــای شــرقی آن را متحمــل خمش نســبتاً

بــا ضخامــت بــاالی ایــن زون وجــود دارد.

ســاختمان آغاجــاری بــر روی انتهــای جنــوب شــرقی

ســاختمان مــارون گردیــده اســت (شــکل .)6

شکل  -3نقشه ایزوکور زون  4بخش  7سازند گچساران میدان مارون ،الف -مدل دوبعدی ب -مدل سهبعدی
1. Thrust Fault Related Fold
2. Faulted Detachment Fold
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عمق ()m
Legend

شکل  -4ستون چينهشناسي تطابقي  6چاه با فشار باال مربوط به زون  4بخش  7گچساران
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عمق ()m
Legend

شکل  -5ستون چينهشناسي تطابقي  6چاه با فشار پایین مربوط به زون  4بخش  7گچساران
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شکل  -6نمايش مقاطع لرزهاي سه بعدي از بخش شرقي ميدان مارون .تراست شدگي تاقديس آغاجاري برروي انتهاي شمال شرقي
ساختمان مارون مشخص شده است [.]15

برایناســاس ســه محــدوده زميــن ســاختي بــر روی

محــدوده  Bدر انتهــای شــرقي واقــع شــده اســت و تحــت
تأثیــر خمــش نســبتاً ماليــم قرارگرفتــه و محــدوده  Cدر

متحمــل بیشتریــن فشــارش و خمــش شــده اســت،

شــدهاند (شــكل .)7

ایــن میــدان قابلشناســایی و تشــخیص میباشــد کــه

عبارتنــد از :محــدوده  Aدر مرکــز ميــدان قــرار دارد و

انتهــای غربــي ســاختار كمتريــن فشــارش را متحمــل

شکل  -7نقشه زيرزميني سازند آسماري ميدان مارون و نمايش مناطق  A ،Bو  Cبا حداكثر دگرشكلي.]15[ ،
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امتــداد حداقــل تنــش وارده بــر میــدان نیــز در جهــت
 NW-SEمیباشــد [ .]16از طرفــی بــا توجــه بــه محیــط
رســوبی و ســیکلی بــودن طبقــات و جنــس تشــکیلدهنده

ســازند گچســاران (مــارن ،کربنــات ،انیدریــت و نمــک)
ایــن ســازند بهطــور نســبی شــکلپذیر و بــا خاصیــت
االســتیکی باالســت .طبــق یکــی از اصــول علــم تکتنیــک

هــرگاه طبقــهای ناپایــدار (پالســتیک) بیــن دو طبقــه
مقــاوم قــرار گیــرد بــه ازاء هــر چیــن ایجــاد شــده در

بــا اســتفاده از نیمرخهــای عرضــی موازنهشــده
میــدان مــارون ،کوتاهشــدگی ســاختاری مرتبــط بــا

چینخوردگــی در شــمال غربــی ســاختار میــزان
کوتاهشــدگی  %7/5و در بخشهــای مرکــزی %19/5

و در جنــوب شــرق  %11اســت .در نتیجــه بیشتریــن
جابهجایــی در بخشهــای مرکــزی چیــن دیــده
میشــود کــه بــه ســمت شــمال غــرب و جنــوب شــرق از

میــان مــیرود [.]17

طبقــات مقــاوم ،چینهــای متعــددی در طبقــات ناپایــدار
ایجــاد میشــود کــه معمــوالً هیچگونــه هماهنگــی و

بــا توجــه بــه نقشــه هــم فشــار ،تهیهشــده بــرای

باالیــی و پایینــی نــدارد .بنابرایــن ســازند گچســاران کــه

زون بــه طــور عمــده در بخــش محــوری و در انتهــای

هارمونــی بــا چینهــای ایجــاد شــده در الیههــای مقــاوم

زون  4نیــز مشــخص گردیــد کــه نقــاط پرفشــار ایــن

بــه واســطه داشــتن الیههــای نمــک و مــارن بهطــور

غربــی میــدان واقــع شــدهاند و مناطــق بــا فشــار
پاییــن بیشــتر در محــل خمــش تاقدیــس در مرکــز و

میشــان و آغاجــاری در قســمت بــاال) چینخوردگــی

نشــاندهند ه نقــش شکســتگیها در کاهــش فشــار در

گچســاران نیــز از طبقــات بــا میــزان پالستیســیته متفاوت

تكتونيكــي ميتوانــد آرايــش دانههــا و اســكلت ســنگ را
دسـتخوش تغییــر نمــوده نهايتـاً موجــب افزايــش فشــار

نســبی ســازند پالســتیکی اســت ،بهطــور طبیعــی نســبت
بــه طبقــات مقــاوم (آســماری در قســمت زیریــن و ســازند

در انتهــای شــرقی میــدان مــارون واقــع شــدهاند کــه

بیشــتری را پیــدا نمــوده اســت .از طرفــی خــود ســازند

ایــن محلهــا میباشــد (شــکل  .)8همچنیــن حــركات

تشــکیل گردیــده اســت .بنابرایــن قــرار گرفتــن طبقــات

نمکــی و مارنــی ناپایــدار بیــن طبقــات انیدریتــی نســبتاً
مقــاوم ایــن پدیــده را تشــدید نمــوده و موجــب ایجــاد
چینهــای بســیار کوچــک و متعــدد در ایــن ســازند

تخلخــل شــود و لــذا فشــار ســيال درون ســازندی نیــز

تغییــر میکنــد و افزایــش مییابــد.

)UTM Northing (m

میگــردد [.]4

)UTM Easting (m

شکل  -8نقشه ایزوبار (هم فشار) زون  4بخش  7سازند گچساران میدان نفتی مارون؛ خطوط پررنگ نواحی با فشار باال ،خطوط کم رنگ
نواحی با فشار پایین
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ســنگی روییــن خــود باشــد .همچنیــن براســاس نقشــه

نتیجهگیری

مطالعــات پتروگرافيكــي زون  4بخش  7ســازند گچســاران

نشــان داد کــه ایــن زون بیشــتر از مــارن بههمــراه

مقــداری آهــک و انیدریــت تشــکیل شــده اســت .ایــن

ایزوکــور تهیهشــده ،زون  4در بخــش شــمال غــرب در

یــال جنوبــی و در انتهــای شــرقی میــدان بیشتریــن
ضخامــت را دارد (میانگیــن ضخامــت .)8 m

مارنهــا ،آبهــای همــزاد و آب حاصــل از تغییــر حالــت

بررســی نقشــه هــم فشــار زون  4آشــکار نمــود کــه در

آبهــای تحــت فشــار ســبب رانــش مــارن بــه نقــاط کــم

میــدان ،چاههــای بــا فشــار پاییــن و در بخــش محــوری

بــا توجــه بــه ســتونهای انطبــاق چینــهای و نقشــه

تــا  )%73چاههــای بــا فشــار بــاال قــرار دارنــد کــه ایــن

چاههــای دماغــه غربــی در اعمــاق پایینتــری بــه

تراکمــی و شکســتگیهای ایجــاد شــده در ســاختار

ت را در خــود نگــه داشــته و در نتیجــه ایــن
ســولفا 

محــل خمــش تاقدیــس در مرکــز و در انتهــای شــرقی

فشــارتر از جملــه حفــره در حــال حفــاری میگــردد.

و در انتهــای غربــی میــدان (بــا لیتولــوژی عمــده مــارن

خطــوط هــم عمــق زیرزمینــی ســر ســازند آســماری،

تغییــرات فشــار متأثــر از عملکــرد نیروهــای تکتونیکــی

مخــزن رســیدهاند و بــه عبارتــی نســبت بــه شــرق

تاقدیــس مــارون میباشــد.

بنابرایــن الیههــای ضخیــم انیدریــت بهعنــوان طبقــات

تشکر و قدردانی

میــدان ،بیشتریــن بــار رســوبی را نشــان میدهنــد.
ناتــراوا ،ارتبــاط الیههــای مارنــی و آهکــی را در اعمــاق

صمیمانــه از همــکاری اداره زمینشناســی و بخــش

عمــل باعــث میشــود تــا فشــار منفــذی بــه جــای آنکــه

همکاریهــای بــی شــائبه در انجــام ایــن تحقیــق و

باشــد بیشــتر تحــت تأثیــر فشــار طبقــات و وزن طبقــات

اهــواز تشــکر میشــود.

از ســایر بخشهــای باالتــر خــود قطــع میکننــد .ایــن

پژوهشــی شــرکت ملــی مناطــق جنــوب بــه واســطه

بــه فشــار هیدرواســتاتیک ســتون ســیال بســتگی داشــته

معاونــت پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه شــهید چمــران
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