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با توج��ه به گزارش آم��اری بریتیش پترولیوم از ان��رژی جهان )ژوئن 
۲۰17(، ایران در انتهای سال میالدی ۲۰16، 9/3 درصد از مخازن اثبات 
ش��ده ی نفت و 18درصد از مخازن اثبات شده ی گاز جهان را داراست که 
بیشتر این ذخایر در بخش ایرانی خلیج فارس قرارگرفته اند. بخش ساحلی 
خلیج فارس یکی از شاخص ترین نواحی هیدروکربنی ایران است که دارای 
عدم قطعیت های اکتشافی فراون، به دلیل وجود ساختارهای زمین شناسی 
پیچیده، الیه های منش��أیی و مس��یر های مهاجرت متعدد است. از دهه ی 
7۰ میالدی کش��ف تجمعات گازی در آواری ها  و کربناته های پرموتریاس 
در سازند های خوف و اونیزه در شبه جزیره ی عربستان )عربستان سعودی، 
ابوظبی و قطر( و آواری ها و کربناته های سازندهای فراقون، داالن و کنگان 

در فارس ساحلی ایران رو به افزایش بوده است ]۲.3[ .
تا به حال تنها س��نگ منش��أ مهم برای توالی های اواخ��ر پالئوزوئیک 
– اواخ��ر تریاس در حوضه ی زاگرس ، س��ازند ش��یلی رادیواکتیو غنی از 
ماّده ی آلی سرچاهان بوده است ]1.3-5[ . با توجه گرده شناسی دیرینه 
و گراپتولیت ها، شیل های سیاه سرچاهان در حوضه ی زاگرس دارای زمان 
تش��کیل متفاوت در مکان های متفاوت  هستند که سن آنها از هیرنانتین 
تا لیاندورین تغییر می کند ]6.7[. س��ازند س��رچاهان بخش��ی از سیستم 
گسترده ی پالتفرم پالئوزوئیک است که در راستای شمال گندوانا کشیده 
ش��ده اس��ت ]6– 9[. اگرچه هیچ یک از چاه های ناحیه ی مورد مطالعه تا 

عمق مناسب حفاری نشده اند تا با شیل های سیلورین اردویسین برخورد 
کنن��د و  در م��ورد ضخامت و وجود این س��ازند هنوز جای ش��ک وجود 

دارد ]1۰[.
در حال��ی ک��ه ذخایر گازی در ای��ن ناحیه به احتمال بس��یار باالیی از 
شیل های س��یلورین اردویسین منش��ا می گیرند ]1. ۲. 11[،  در الیه ی 
داالن باالیی میدان C برخالف انتظار به جای گاز میعانی نفت پیدا ش��ده 
اس��ت، منش��ا نفت این الیه هنوز به طور قطع مشخص نشده است. اینکه 
این هیدروکربن ها منش��أیی متفاوت از منش��ا گاز موجود در ناحیه دارند 
و یا تفاوت نوع هیدروکربن به دلیل تفاوت شرایط پختگی سنگ منشا یا 
ش��رایط تکتونیکی است از سواالتی اس��ت که این مطالعه سعی در پاسخ 

دادن به آن دارد.
در این مقاله مدل سازی یک بُعدی و دوبعدی حوضه ی رسوبی و سیستم 
نفتی برای بررسی تکامل بلوغ و توان سنگ منشا سیلورین - اردویسین و 
همچنین بازسازی زمان بندی تولید هیدروکربن و مهاجرت، در محدوده ی 

مورد مطالعه انجام شده است.
 

1-ساختار زمین شناسی و چینه شناسی
زمین شناسی منطقه ای حوضه ی زاگرس و ارزیابی ساختاری این ناحیه 
در مقاله های متعددی مورد بررسی قرار گرفته است ]6.7.9.13–16[ . 

محّمدحسین صابری*، طه اشرفی،  بهمن زارع نژاد، دانشگاه سمنان  

میادی��ن فارس س��احلی در برگیرنده مقادی��ر قابل توجه��ی از هیدروکربن به ویژه به صورت گازی هس��تند. 
مدل س��ازی سیس��تم نفتی به عنوان روشی برای رفع ابهامات اکتش��افی و کاهش خطرات حفاری ابزاری ارزان 
قیمت و مناس��ب اس��ت. در این مطالعه با جمع آوری اطالعات زمین شناسی، استفاده از تحلیل داده های آنالیز 
راک-اول و مدل س��ازی یک بُعدی با اس��تفاده از نرم افزار پترومد بر روی س��ه میدان در محدوده فارس ساحلی 
س��عی شده اس��ت احتمال منشا بودن الیه های محتمل سازند س��رچاهان و میان الیه های شیلی سازند کنگان 
بررس��ی شود. نتایج مدل س��ازی نشان داد سازند سرچاهان سنگ منشا اصلی است که بین 1/9 تا 1/6 میلیون 
س��ال پیش به بیش��ترین عمق تدفین رس��یده اس��ت. همچنین ثابت شد میان الیه های ش��یلی سازند کنگان 
نمی تواند منش��ا اصلی هیدروکربن های موجود در منطقه باش��د، با این حال توس��ط این میان الیه های مقادیر 
محدودی هیدروکربن تولید شده است که در مقایسه با حجم عظیم ذخایر این میادین بسیار ناچیز می باشد و 
نمی تواند سنگ منشا اصلی تولید کننده  این هیدروکربن ها باشد. مسیر های مهاجرت اولیه به بلنداهای قدیمی 
غالباً به صورت عمودی، و از ناودیس ها به طاقدیس ها به صورت مایل و جانبی است. عمده ی هیدروکربن میدان 
B، به صورت جانبی به میادین مجاور مهاجرت کرده است. میدان D، از خود مهاجرتی ندارد و تنها مقدار کمی 

از هیدروکربن میدان C به طور جانبی به درون آن مهاجرت کرده است.
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رش��ته کوه زاگرس از ش��مال غرب تا گس��ل زندان در ش��مال تنگه ی 
هرمز)که منطقه ی مکران را از زاگرش جدا می کند( کش��یده ش��ده است 
و در ش��مال خلیج فارس و ش��به جزیره ی عربس��تان قرار می گیرد. لبه ی 
ش��مال شرقی صفحه ی عربس��تان از اواخر کرتاس��ه تا نئوژن تحت تأثیر 
کوهزای��ی آلپین بوده اس��ت. این ف��از دگرریختی با باالآمدگی رس��وبات 
اقیانوس��ی نئوتتیس آغاز ش��ده و در نئوژن پایان یافته است که منجر به 
بس��ته ش��دن کامل اقیانوس نئوتتیس و دگر ریختی حوضه ی فورلند در 
یک رژیم فشارش��ی در اواخر میوسن و همزمان با برخورد صفحات ایران 
مرکزی و عربستان بوده است ]16.17[. گسل های اصلی در راستای شمال 
ب��ه جنوب قرار گرفته اند )سیس��تم های گس��لی کازرون و هندیجان(. این 
گس��ل ها در دوره های زمانی متفاوت زمین شناس��ی فعال بوده اند و منجر 
به جدایی نواحی فارس از فروافتادگی دزفول و لرس��تان در ش��مال غرب 
ش��ده اند که با س��رعت بیش��تری دچار فرونهش��ت می شوند )ش��کل-1( 
]۲.15.18.19[. ناحیه ی فارس در محور ش��مالی بلندای دیرینه ی قطر-

فارس که یک س��اختار تکتونیکی با سن پرکامبرین است و از آن زمان بر 
فرآیند رسوبگذاری تأثیر گذاشته است، قرار دارد ]1.۲۰[. ناحیه ی زاگرس 
از شمال ش��رق در مجاورت گس��ل های تراس��تی زاگرس، از ش��مال غرب 
در مج��اورت ناحی��ه ی گس��لی بحرالمی��ت، از جنوب غرب در ش��مال و 
ش��مال غرب عراق و شمال سوریه و جنوب ش��رق در شمال تنگه ی هرمز 

قرار دارد )شکل-1( ]6.18.۲1[.
 در ناحیه ی فارس ساحلی محور شمال به جنوب سیستم گسل کازرون  
قطر به شدت الگوهای رس��وب گذاری و دگر ریختی را از اینفراکامبرین تا 
حال حاضر تحت تأثیر قرار داده است ]۲1–۲4[ . به همراه نواحی هم جوار 
ساحلی بخش های چین خوردگی های شرقی زاگرس ، فارس ساحلی یکی 

از نواحی هیدروکربنی پربار جهان را به وجود آورده است ]۲4[.
میادی��ن م��ورد مطالع��ه بخش��ی از بلن��دای قطر-گاوبندی هس��تند. 
س��ازند س��رچاهان )هیرنانتین تا لیاندورین( به عنوان منش��اء اصلی برای 
هیدروکربن های گازی تش��کیل شده در مخازن داالن و کنگان شناسایی 
شده است. ضخامت سازند سرچاهان به شدت تحت تأثیر بلندای قدیمی ای 
مثل قطر-گاوبندی و دوره های فرسایش��ی در طی کوهزایی هیرنانس��ین 
بوده اند ]۲5[ . نتایج چندین مطالعه ی بازس��ازی تاریخچه ی تدفین نشان 
می دهد که سازند سرچاهان در اواسط ژوراسیک وارد پنجره ی نفتی شده 
این در حالی اس��ت که تولید هیدروکربن های گازی در اوایل کرتاسه آغاز 
شده است ]1.3.۲5[. یک مطالعه که در سال ۲۰۰۲ توسط بردانوف انجام 
ش��د نش��ان می دهد که مهاجرت جانبی از سازند س��رچاهان به میادین 
ناحیه ی فارس و بخش مرکزی خلیج فارس به احتمال زیاد موجب تشکیل 

تجمعات گازی عظیم شده است ]۲6[.

 1   رشته کوه های زاگرس و نواحی مجاور اقتباس از ]6[

 2  ســتون جامع چینه شناســی برای ارتفاع گاوبندی با اطالعــات جزئی در مورد 
ســن ها، ســازندها، لیتولوژی، اجزای کلیدی ســامانه نفتی، و نمای شــماتیک 
حوضه ی زاگرس. ناحیه بندی جزئی مخازن در سمت راست تصویر به نمایش 

در آمده است ) اقتباس از ]6,11,13,30,32,34,36[(
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واحد های چینه شناس��ی پرمی��ن و تریاس پایین��ی در میادین مطالعه 
ش��ده محتوی گاز هس��تند ]۲7[ که کربناته-تبخیری های خوانده شده با 
اس��امی س��ازندهای "داالن و کنگان" در ایران، و"خوف" در بخش عربی، 
می باش��ند]۲9.3۰[. ضخام��ت داالن و کنگان از س��مت ش��به جزیره ی 
عربس��تان به س��مت زاگرس افزای��ش می یابد ]13.۲8[. چینه شناس��ی 
جامع پرمین-تریاس��یک این ناحیه در ش��کل-۲ آورده شده است، سازند 
داالن ب��ر روی حد باالیی س��ازند فراقون قرار می گی��رد ]۲9[. فراقون بر 
اساس داده های دیرینه شناسی دارای سن پرمین پایینی است ]31.3۲[، 
ش��امل توالی از ماسه سنگ، شیل و در بخش هایی سنگ آهک های ثانویه 
اس��ت ]13.3۰.3۲[. س��ازند داالن با س��ن پرمین میانی تا باالیی به سه 
بخ��ش داالن پایی��ن )K5(، بخ��ش تبخی��ری ن��ار )K4( و داالن باالیی 
)K3( تقس��یم ش��ده اس��ت ]9.3۲.33[. لیتولوژی س��ازند داالن غالباً از 

سنگ آهک، دولومیت، ش��یل های ثانویه )K5(، انیدریت، دولومیت ثانویه 
)K4(، س��نگ آهک دولومیتی و دولومیت )K3( تش��کیل ش��ده است در 
بخش بخش باالیی در چاه C میان الیه ی ش��یلی در حدود چند متر به 
صورت پراکنده وجود دارد که می تواند توان هیدروکربن زایی داشته باشد. 
س��ازند کنگان با سن تریاس باالیی به دو بخش )K1 و K2( تقسیم شده 
است ]31[، میان الیه های شیلی در بخش باالیی این سازند دیده می شود 
که در یکی از چاه ها )چاه C( به ۲۰ متر هم می رس��د ولی از پیوس��تگی 
برخوردار نیس��ت. تغییرات لیتولوژی گسترده ای در کنگان تریاس باالیی 
بر روی بلندای قطر-گاوبندی رخ داده اس��ت که موجب ش��ده رخساره ها 
از توالی های کربناته های کش��ندی در جنوب بلن��دای قطر-گاوبندی، تا 
توالی های ش��یل و گل س��نگ دریای آزاد )رمپ بیرونی( در شمال تغییر 
کند ]3۲–34[. وجود رسوبات دونین در جنوب ایران و شمال خلیج فارس 
اجازه ی شناس��ایی دو دوره ی عدم رس��وبگذاری بین حد باالیی س��ازند 
س��رچاهان و حد پایین س��ازند زاکین و حد باالیی س��ازند زاکین و حد 
پایین سازند فراقون را می دهد ]34[. عدم رسوبگذاری اول بر رخساره های 
اواخر سیلورین و دومی بر فامنین و تمام کربونیفر اثرگذار است که از نظر 

زمانی همزمان با کوهزایی هرسینین است ]۲[. 
موج��ود نبودن بخش عظیمی از توال��ی پالئوزوئیک بر برخی بلنداهای 
دیرینه نش��ان می دهد که یا باالآمدگی متعاقب در کربونیفر، که احتماال 
مرتبط با وقایع هیرنانس��ین است منجر به فرسایش این بخش توالی شده 
و یا بلندا های دیرینه در زمان رسوب گذاری این توالی ها وجود داشته اند 
و منجر شده  اند که رسوبگذاری توالی ها در این ناحیه صورت نگیرد ]36[. 
س��ازند س��رچاهان با مقدار مجموع کربن آلی تا 7.45% ]۲[، در بلندای 
گاوبندی به طور ناقص حفظ شده یا کال وجود ندارد و این باور وجود دارد 
که در بخش غربی و ش��رقی بلندای گاوبندی وجود دارد ]1.۲6.3۲.33[. 

بر اس��اس مطالعه ی صابری و ربانی )۲۰15( سرچاهان دارای کروژن نوع 
II و III است و سطح بلوغ این سازند در اکثر بخش های فارس بسیار باال 

و دارای ضریب ویترینایت برای بلوغ حرارتی برابر با 1.8% است]11[.

2-سیستم نفتی
2-1-سنگ منشاء 

به خاطر شرایط بدون اکسیژن ایجاد شده در اثر الیه بندی آب حاصل از 
س��یالب های ناشی از ذوب شدن کالهک یخی در اوایل سیلورین ]5[، در 
مراحل اولیه ی باال آمدن س��طح آب دریا ، رسوبات تشکیل دهنده ی سازند 
س��رچاهان با مقادیر فراوان ماده ی آلی و رس��وبات پیریتی  در طی اواخر 
اردویسین )انتهای هیرنانتین( و سیلورین پایین )لیاندوورین( نهشته شده 
اس��ت ]۲[. این شیل های غنی از ماّده ی آلی به دلیل محتوای اورانیوم شان 
به ش��دت رادیواکتیو هستند و به راحتی در چاه ها با نگاره ی گاما شناسایی 
می ش��وند. در بخش شمالی بندر عباس )کوه فراقون( سازند سرچاهان را 
می توان به دو بخش تقسیم کرد، بخش غنی از ماّده ی آلی )هیرنانتین تا 
اوایل اردویسین( که معادل بخش قصیباست، و بخش تهی از ماّده ی آلی 
 II اواخر لیاندوورین( که معادل بخش شروراست ]۲[، نوع کروژن از نوع(
تفس��یر ش��ده که در برخی نواحی بین نوع II و III تغییر می کند. غیبت 
بخش غنی از ماّده ی آلی س��ازند سرچاهان در بخش غربی فارس ساحلی 
را می توان یا با حجم کم رس��وب گذاری بر روی رس��وبات دیرینه ی پیش 
از س��یلورین  و یا فرسایشی که پیش از باال آمدن سطح آب در پرمین رخ 

داده است ]3.15[، و یا تغییرات پروکسیمال/دیستال توضیح داد ]۲[.

2-2- مخازن و پوش سنگ ها
بخش اعظم هیدروکربن های تولید شده از سنگ منشأ سیلورین پایین در 
سنگ مخزن های پرمین – تریاس تجمع یافته است. کنگان با سن تریاس 
پایین و داالن با س��ن پرمین بیشترین حجم هیدروکربن در ناحیه ی فارس 
را در خود جای داده اند. کربناته های س��ازند داالن در برش الگو زیرزمینی 
در کوه س��یاه ، با ضخامت حداکثری 748 متر حفاری ش��ده اس��ت. ادجل 
)1977( توالی را به یک بخش رس��می )بخش انیدریتی نار( ساندویچ شده 
بین دو واحد غیر رس��می کربناته باال و پایین تقس��یم کرد ]37[. حد باالیی 
سازند داالن نش��ان دهنده ی شواهدی از یک ناپیوستگی جزئی با فرسایش 
است. داده های ریز دیرینه شناس��ی سن پرمین پایانی را برای سازند داالن 
تعیین می کند ]۲9.3۲.37[. سازند کنگان )با سن سثیتین( دارای ضخامت 
اندازه گیری ش��ده ی 178 متر در زیر زمین و 14۰ متر در رخنمون اس��ت 
و از س��ه رخساره ی اصلی تشکیل می شود. این س��ازند به صورت ناپیوسته 
بر روی س��ازند داالن قرار گرفته ولی در باال به بخش ش��یلی آغاز از سازند 
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دش��تک منتهی می شود ]19.۲9.34[. سازند دشتک دارای ضخامت حدود 
814 متر در چاه کوه سیاه است، هرچند در رخنمون کوه سورمه تنها 66۰ 
متر اندازه گیری شده اس��ت. وجود الیه های شیل، شیل سیلتی، الیه بندی 
دولومیت – انیدریت ، تبخیری ها و دولومیت در این سازند باهم تشکیل یک 
پوش سنگ بسیار خوب برای پوشاندن سیستم نفتی پالئوزوئیک را می دهد. 
حد باالیی سازند دش��تک با ناپیوستگی بزرگ پیش از ژوراسیک مشخص 
می ش��ود که به مقدار زیادی بخش باالیی دش��تک تری��اس را حذف کرده 
اس��ت ]19.۲9.3۲.34[. سازند دش��تک مهمترین سطح دیکلومنت )چین 
خوردگی الیه ها بر روی الیه ی زیرین( متوس��ط در کمربند چین خوردگی 

ساده به ویژه در ناحیه ی فارس ساحلی است ]36[.

2-3- تله ها
درجه��ت دسترس��ی راحت تر و کاهش ریس��ک، اکتش��افات نفتی در 
خلیج ف��ارس و مناطق همجوار غالباً با تمرکز بر تله های س��اختاری انجام 
گرفته اس��ت. در محدوده ی مورد مطالعه س��ه ساختار طاقدیسی با محور 
ش��مال غرب به جنوب شرق وجود دارد که در اثر جا به جایی های همگرایی 
در طی اواخر کرتاسه تا حال حاضر، در اوج چین خوردن کوهزایی آلپین، 
ش��کل گرفته اس��ت ]9.39.4۰[. تش��کیل طاقدیس های بزرگ در اواخر 
میوس��ن میانی ش��روع ش��ده و تا اواخر میوسن و پلیوس��ن تا 1۲.5 تا 3 

میلیون سال پیش ادامه یافته است ]3[.

3-ابزار و روش
3-1- آنالیز راک-اول

 ۲8 ،A در این مطالعه مجموع 73 نمونه از 4 چاه اکتشافی )۲8 نمونه
نمون��ه C، 15 نمونه D( مورد مطالعه قرار گرفته اند. نمونه ها به وس��یله ی 
راک اول 6 پیرولیز و جهت تعیین پتانسیل تولید هیدروکربن و نوع ماده ی 

آل��ی مورد مطالعه ق��رار گرفته اند. درباره ی تحلی��ل راک اول در مطالعات 
متعددی بحث ش��ده اس��ت اّما توصیف کلّی و پارامتر های حاصله توسط 
اس��پیتاله و همکاران )1985( و الفارگوعه و همکاران )1998( ارائه شده 
است ]41.4۲[. در اینجا ما تنها بر روی پارامتر های متعارف مورد استفاده 

در تحلیل های ژئوشیمیایی تمرکز می کنیم.

3-2- مدل سازی عددی و داده های ورودی
مدل س��ازی سیستم نفتی و حوضه ی رس��وبی به عنوان یک مدل سازی 
پویای پیش��رونده فرآیند های زمین شناس��ی که در طول تکامل حوضه ی 
رس��وبی رخ داده اس��ت، در نظر گرفته می ش��ود ]43[. مدل ها عموماً در 
جهت کّمی سازی فرآیند های مختلف در طی تشکیل و تکامل حوضه های 
رسوبی س��اخته می شوند. داده های ورودی اصلی عموماً عمق حال حاضر 
افق ه��ا، لیتولوژی ها و وقایع زمین شناس��ی در حالت های رس��وبگذاری ، 
فرس��ایش یا زمان عدم رسوبگذاری  هس��تند. تخصیص داده های سنگ 
منش��أ مثل مق��دار کل کربن آلی، ش��اخص هی��دروژن و کینتیک تولید 
هیدروکرب��ن به مدل ، این ام��کان را به وجود می آورد ت��ا دینامیک تولید 
هیدروکربن ه��ا را مورد مطالعه قرار ده��د. داده های انعکاس ویترینایت و 
دماهای ته چاهی در این مطالعه به عنوان داده های تصحیح مورد اس��تفاده 
قرارگرفته ان��د. مدل های یک بُعدی و مدل دو بُعدی با اس��تفاده از نرم افزار 
 ،IES Petromod Schlumberger ™ )version 2011( مدل س��ازی 
س��اخته شده اند. مدل سازی یک بُعدی بر روی تمام چاه ها انجام گرفت تا 
دید اّولیه از تدفین، تاریخچه ی حرارتی حوضه، مقدار فرس��ایش و مقادیر 

شار حرارتی به دست آید.
مدل های یک بُعدی نهایی در مدل دو بُعدی مورد اس��تفاده قرار گرفتند 
ت��ا درک کامل تری در مورد تاریخچه ی تدفی��ن و حرارتی ، بلوغ حرارتی 
و تولید نفت از س��نگ منش��ا های س��یلورین در طول مقط��ع عرضی در 

 4  نــگاره S1 در برابــر TOC برای تشــخیص بین هیدروکربن هــای درجا و غیر 
درجــای موجــود در نمونه های چاه هــا و میادین مــورد مطالعــه )برگرفته از 

.S1/TOC=1.5 مطالعه ی ]49[(. خط شیبدار برابراست با  3  ناحیه ی مورد مطالعه و مکان تقریبی میادین و مقطع مورد مطالعه
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محدوده ی فارس س��احلی به دس��ت آید. مدل دو بُعدی با استفاده از یک 
مقطع زمین شناس��ی به ط��ول 118 کیلومت��ر که از تفس��یر ژئوفیزیک 
به دس��ت آمده، س��اخته شده اس��ت؛ موقعیت مقطع و چاه ها در شکل-3 

قابل مشاهده است.

3-2-1-ساختار مدل ها
ابت��دا مدل ه��ای یک بُعدی ب��رای 4 چاه )A، B، C، D( با اس��تفاده از 
گزارش ه��ای حفاری چاه ها س��اخته ش��د. حد پایینی بخش س��یلورین 
شیل های غنی از ماده ی آلی )سازند سرچاهان( نقش مرز پایینی مدل را 
بازی می کند و حد باالیی اولین س��ازندی که چاه به آن نفوذ کرده در هر 
چاه تعیین کننده ی مرز باالیی است. هر مدل شامل 8 رویداد زمین شناسی 
شامل وقایع فرسایشی/عدم رسوب گذاری می شود. سن وقایع فرسایشی و 
رس��وبی بر اساس مطالعات دیرینه شناسی و چینه شناسی دیرینه به دست 
آم��ده اس��ت ]۲.6.7.31[، و مطابق با نم��ودار چینه شناس��ی بین المللی 
هس��تند ]44[. برای هر س��ازند یک لیتولوژی جداگانه براساس داده های 

چاه ساخته شده است.
بلوغ حرارتی بر اس��اس شرایط مرزی شامل دمای اولیه ی آب در حین 
رس��وب گذاری3، عمق آب دیرینه4  و ش��ار حرارتی5  مدل شده است. مرز 
باالیی برای محاس��به ی رش��د دما در حوضه ی رسوبی دمای اولیه آب در 
حین رس��وب گذاری اس��ت ]45[. بخش یک بُعدی نرم افزار پترومد مقدار 

دمای اولیه آب در حین رسوب گذاری را در گذر زمان با استفاده از روش 
ایجاد ش��ده توس��ط ویگراال )1989( تخمین می زن��د ]46[. مقادیر عمق 
آب دیرینه برای محاس��به ی دمای س��طح برخورد آب و رسوب مورد نیاز 
اس��ت. محیط رسوب گذاری هر سازند اطالعاتی در مورد عمق آب دیرینه 
در آن مکان می دهد. ش��ار حرارتی ش��رط مرزی پایین انتقال حرارت به 
درون حوضه ی رسوبی است ]45[. شار حرارتی که پارامتر مهم ورودی در 
مدل سازی حوضه است و معموالً تعیین آن برای گذشته ی زمین شناسی 
منطقه امر دش��واری است. بنابراین مدل های تاریخچه ی حرارتی عموماً با 

استفاده از چارچوب های بلوغ و دما تصحیح می شوند.
در ای��ن مطالعه دم��ای ته چاهی و ضری��ب انع��کاس ویترینایت برای 
تصحی��ح دمای��ی و بلوغ به ترتی��ب مورد اس��تفاده قرار گرفته ان��د. اخیراً 
مقادیر ش��ارحرارتی در محدوده ی 6۰ تا mW/m2 68 مش��خص می کند 
که با مقادیر اندازه گیری ش��ده ی انعکاس ویترینایت در مرکز خلیج فارس 
مطابق��ت دارند ]47[. مدل کینتیکی Ro% آس��ان6  ارائه ش��ده توس��ط 
س��وینی برنهام )199۰( برای محاسبه ی سطوح بلوغ حرارتی سازند های 
مورد مطالعه به کار گرفته شد ]48[. مراحل تولید نفت با تمرکز بر کروژن 

نوع II محاسبه شدند.

3-2-2- سنگ منشا و کینتیک
 )HI0( ش��اخص هیدروژن اولیه ،)TOC0( محتوای کل کربن آلی اولیه

 5  نگاره پتانســیل زایش )S1+S2( در برابر TOC برای بررسی کیفیت منشائی 
نمونه های مورد بررسی

 6  نگاره HI  در برابر TOC برای تعیین پتانسیل منشائی

 1  داده های تصحیح مورد استفاده

چاه
ضریب انعکاس ویترینایتدمای ته  چاه

m عمقC° سازندعمقدما% Ro

A

3215112,5
0,52گورپی1520 3225113,28

3234114,5
0,52سورمه2706 3263117,94

3273118,16
0,58دشتک3421 3282118

C

3251115,28
0,49گورپی1629

3261116,67

3280116,72
0,54سورمه2925

3320116,90

0,55آغاز3330121,223533

0,57دشتک3357118,663823

D          

0,775گورپی674

0,632سورمه2017

0,795نیریز2220
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و همچنین روابط کینتیکی تولید پارامترهای ضروری ای هس��تند که باید 
برای سنگ منشا در مدل ها تعریف شوند. با استفاده از محاسبات کینتیک 
بالک و ماژول ژئوکم نرم افزار پترومد مقدار کل محتوای کربن آلی اولیه و 
ش��اخص هیدروژن اولیه محاسبه شده است ]4۲.49[.با توجه به داده های 
موج��ود در مح��دوده ی مورد مطالعه و نواحی مج��اور ]1–3.11[، مقدار 
محتوای کل کربن آلی برابر 1۲% و شاخص هیدروژن برابر 48۰ میلی گرم 
هیدروکربن بر گرم محتوای کل کربن آلی به عنوان میانگین محتوای کل 
کربن آلی و شاخص هیدروژن اولیه برای سازند سرچاهان و ۰.9% و 3۰۰ 
میلی گرم هیدروکرب��ن بر گرم محتوای کل کربن آلی برای میان الیه های 
ش��یلی کنگان و داالن باالیی در نظر گرفته ش��ده اند. س��رچاهان معادل 
زمانی سازند قصیبا با سن لیاندوورین در عربستان سعودی است. بنابراین 
م��ا از معادل��ه ی کینتیکی ابوعل��ی )1999( برای س��ازند قصیبا، در این 

مطالعه بهره گرفتیم ]5۰[.

3-2-3-داده های تصحیح
پارامتر ه��ای بل��وغ حرارتی مثل ضریب انع��کاس ویترینایت و دماهای 
اندازه گیری ش��ده از چاه ها معمول ترین داده های تصحیح مورد اس��تفاده 
برای بازس��ازی رژیم ش��ار حرارتی هس��تند ]43[. داده ه��ای اندازه گیری 
ش��ده ی ویترینایت توس��ط مدیریت اکتش��اف نفت تامین ش��د؛ ضرایب 
ویترینایت اندازه گیری ش��ده و دماهای ته چاهی در جدول-1 آورده شده 

است.

4-بحث 
4-1-نتایج آنالیز راک اول

مقدار ماّده ی آلی موجود در س��نگ معموالً با عنوان محتوای کل کربن 
آلی )TOC( اندازه گیری می ش��ود، که به عنوان درصدی از س��نگ خشک 
بیان می ش��ود. محتوای کربن آلی توالی ه��ای پالئوزوئیک در محدوده ی 
م��ورد بررس��ی بی��ن ۰.1 ت��ا 1.46 درصد تغیی��ر می کند ک��ه باالترین 
میزان مربوط به س��ازند پابده در چاه A می ش��ود ک��ه نمونه ی مربوط به 
میان الیه ی ش��یلی سازند کنگان اس��ت. متعاقباً این داده ها مشخص کرد 
ک��ه اکثر چینه های پالئوزوئیک عموماً تهی از ماّده ی آلی هس��تند و تنها 
میان الیه های شیلی سازند کنگان و داالن باالیی دارای توان ضعیف تولید 

هیدروکربن می باشند.
ش��کل-4 نتایج پیرولیز راک اول را در نمونه های سطح و چاه ها را نشان 
می دهد. ترس��یم S1 در برابر محتوای کل کربن آلی تعیین کننده ی بومی 
ی��ا غیر بومی بودن هیدروکربن های موجود در نمونه های س��نگ منش��اء 
است ]49[ . تمام نمونه های مورد مطالعه هیدروکربن بومی دارند و تحت 

تأثیر مهاجرت نبوده اند.
 محتوای کل کربن آلی به تنهایی ش��اخص خوبی برای پتانسیل نفتی 
نیس��ت. برای مثال گرافیت تش��کیل ش��ده از 1۰۰% کربن است اّما نفت 
تولید نمی کند، پتانسیل منشائی هر سنگ رسوبی بستگی به مقدار و نوع 
ماّده ی آلی دارد. با ترسیم نگاره های SP  در برابر  محتوای کل کربن آلی 
)شکل-5( و شاخص هیدروژن در برابر  محتوای کل کربن آلی )شکل-6( 
درک بهتری از پتانسیل هیدروکربن زایی به دست می آید. اگرچه با درک 
به دس��ت آمده از این نگاره ها ضرورت دارد که ش��یمی را با داده های بلوغ 
و توصیف ماّده آلی ترکیب کرد، پیش از آنکه بتوان سنگ را کاماًل دارای 
پتانس��یل برای تولید نفت و گاز دانس��ت، با این حال این نگاره ها شاخص 

خوبی از پتانسیل نسبی منشاء هیدروکربن بودن ارائه می دهد ]51[.
رس��م نگاره پتانس��یل ژنتیک در برابر مقدار کل کربن آلی)ش��کل-5( 
نشان می دهد که نمونه ها عمدتاً از پتانسیل هیدروکربن زایی بسیارضعیفی 
 C-و بخش هایی از داالن پایینی ،C-برخوردارند بجز بخش هایی از کنگان
)این دو بخش دارای میان الیه های شیلی هستند که در بخش زمین شناسی 
به آنها اشاره شد( ، پابده-C و پابده-A که دارای پتانسیل هیدروکربن زایی 

باالتر از بقیه ی سازند ها ولی با این وجود ضعیف هستند.
 ۲۰-574 mg HC/g TOC مقادیر ش��اخص هیدروژن در مح��دوده ی
قرار می گیرند و از ترسیم شاخص هیدروژن در برابر مقدار کل کربن آلی 
 D-ش��کل-6( توان هیدروکربن زایی نمونه ها، جز در س��ازند های سورمه(
کنگان-C و داالن باالیی چاه D، غالباً چندان خوب نیس��ت که می توان 
از نمونه های س��ورمه ی چاه D به دلی��ل مجموع کربن آلی نزدیک به ۰.1 
چشم پوش��ی کرد و همچنین می توان مقادیر کنگان و داالن این نمودار را 

باز هم به وجود میان الیه ی شیلی در این سازند ها نسبت داد.
 نوع ماّده ی آلی موجود در سنگ های منشاء را می توان بر اساس نگاره 
بازنگری ش��ده ی ون کرولن که ترسیم HI در برابر Tmax است را تعیین 
کرد )شکل-7(. نمونه های آنالیز شده عموماً در بخش ترکیب کروژن نوع 

۲ و 3 و کروژن نوع 3 این نگاره قرار می گیرند.
 این نگاره ها مش��خص می کنند که هیچ سنگ منشأ مشخصی با توان 

Tmax در برابر HI 7  نگاره ون – کروولن تعدیل یافته 
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 8  مدل های یک بُعدی تاریخچه ی تدفین به همراه تاریخچه ی حرارتی و نمودار سیستم نفتی در چپ و تصحیح تاریخچه ی حرارتی و ضریب انعکاس ویترینایت به همراه تقسیم 
بندی مدل Ro% ساده در راست ]48[.
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تولید این حجم هیدروکربن موجود در میادین در بین سازند های حفاری 
ش��ده وجود ندارد، و تنها بخش پایین س��ازند س��رچاهان ) هیرنانتین و 
لیاندوورین( بر اس��اس مطالعات متعدد انجام ش��ده ی پیش��ین، پتانسیل 
خیل��ی خوبی ب��رای تولی��د هیدروکربن در رس��وبات پالئوزئی��ک دارند 

]۲.11.۲7[. بخش پایین س��ازند س��رچاهان به دلیل بلوغ بسیار باالیش 
در زون تولید گاز قرار دارد، که مشخص می کند که نفت در مراحل قبلی 
تولید شده است، و ش��اخص هیدروژن به دلیل بلوغ حرارتی کاهش پیدا 
 TOC در برابر S2 کرده است )به ویژه در پنجره ی نفتی(. بر اساس نگاره

 2  نتایج مدل های یک بُعدی

زمان تدفین حداکثریحال حاضرسازندمیدان

میلیون سال پیش

بلوغ براساس انعکاس اریخچه ی تدفین حرارتی

ویترینایت دما °Cعمق mانعکاس ویترینایتدما

A

120,330,751,93811122,13کنگان

میانه ی پنجره ی 
نفتی

127,280,824094129,04داالن باالیی

1330,884511137,52نار
144,181,054907145,92داالن پایین

147,861,115036149,58فراقان

اواخر پنجره ی نفتی
149,841,145107151,65زاکیین

151,421,165158153,22سرچاهان باالیی
152,221,175182154,01سرچاهان پایینی

B

139,910,73کنگان

1,6

4034125,05

میانه ی پنجره ی 
نفتی

147,50,774387133,78داالن باالیی
152,090,844597138,12نار

160,780,94957146,66داالن پایین
164,191,015068149,99فراقان

اواخر پنجره ی نفتی
172,821,115351158,48زاکیین

174,411,195402160,09سرچاهان باالیی
175,21,225429160,92سرچاهان پایینی

C

1370,73کنگان

1,6

4034125,05

میانه ی پنجره ی نفتی
1240,774387133,78داالن باالیی

1310,844597138,12نار
138,50,94957146,66داالن پایین

1431,015068149,99فراقان

اواخر پنجره ی نفتی
1501,115351158,48زاکیین

1541,195402160,09سرچاهان باالیی
1561,225429160,92سرچاهان پایینی

D

153,651,58کنگان

1,6

3981174,97

گازتر
164,781,834171182,12داالن باالیی

171,022,004461193,07نار
187,122,424671182,12داالن پایین

193,522,615031215,6فراقان

گاز خشک
209,623,125143222,18زاکیین

212,333,195428238,96سرچاهان باالیی
213,693,235478241,62سرچاهان پایینی
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بخش پایین س��رچاهان به عنوان یک سنگ منشا اولیه موثر طبقه بندی 
می شود]۲[.

4-2- مدل سازی یک بُعدی
4-2-1- تاریخچه ی تدفین، بلوغ و حرارتی

مدل ه��ای یک بُع��دی ب��رای 4 چاه که س��ه مورد آنها ب��ر روی مقطع 
زمین شناس��ی حاصله از تفس��یرهای ژئوفیزیکی قرار دارند و تنها یکی از 
آنها با فاصله ی کمی از مقطع  قرار دارند، س��اخته شد تا یک دید کلی از 
تدفین و بلوغ حرارتی ، بلوغ س��نگ منشا و زمان بندی تولید هیدروکربن 
در محدوده ی مورد مطالعه به دس��ت آید )ش��کل-9(. چارچوب یک بُعدی 
تدفین مشخص می کند که  سنگ منشا سیلورین-اردویسین در حداکثر 

عمق تدفین بین 518۲ تا 6۲34 متر قرار دارد.

همانطور که در ش��کل-9 قابل مشاهده اس��ت در تمامی چاه هایی که 
ب��رای آنها پارامت��ر تصحیح وجود داش��ته تطبیق خوبی بی��ن مدل ها و 
پارامتر ه��ای تصحیح وج��ود دارد. و نتایج حاصله از این مدل س��ازی در 

)جدول-۲( قابل مشاهده است.
 

4-3-مدل سازی دو بُعدی
4-3-1-تکامل تدفین، حرارت و بلوغ

مدل دو بُعدی با استفاده از مقطع استخراج شده از تفسیر ژئوفیزیکی و 
به کارگیری اطالعات حاصله از گزارش های چاه ساخته شده است. داده های 
شار حرارتی و شارحرارتی دیرینه با استفاده از مدل های یک بُعدی ساخته 
ش��ده، به دست آمده است. یک مقایس��ه بین دمای درون چاهی و ضریب 
انعکاس ویترینایت محاس��به ش��ده و موجود در موقعیت مکانی چاه های 

 9  تاریخچه ی تدفین و ضریب تبدیل کروژن در چهار بازه ی زمانی مختلف
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م��ورد مطالع��ه انطباق خوبی را نش��ان می دهد ک��ه تایید کننده ی نتایج 
مدل های یک بُعدی است.

شکل-1۰ نشان دهنده ی الگوی بلوغ و تدفین در راستای مقطع در چهار 
مرحله ی مختلف زمانی، بر اساس بک استریپینگ و رفع فشردگی رسوبات 
است. باالترین عمق تدفین و بلوغ حرارتی در حال حاضر و در عمق 5945 
متری و در مرکز مدل بوده اس��ت، که مرتبط با شدت باالی فرونهشت در 
1۰ میلیون سال اخیر پس از چین خوردگی بسیار شدید زاگرس است. این 
الگو مشخص کننده ی نقش بسیار مهم چین خوردگی زاگرس و باالآمدگی 

بر روی تاریخچه ی تدفین و حرارتی فارس ساحلی است.
 

بلوغ کنونی برای تمامی سازند ها در شکل-11 مشخص شده است. در 
بخش ش��رقی و مرکزی مقطع سازند سرچاهان در محدوده ی گاز خشک 
 ق��رار دارد ولی در بخ��ش غربی مربوط به چاه A این س��ازند محدوده ی 
گاز تر را نش��ان می دهد. به طور کلی تمامی ردی��ف پالئوزوئیک در مقطع 
م��ورد مطالعه در انته��ای پنجره ی نفتی و ش��روع پنج��ره ی گازی قرار 
می گیرد و این مس��ئله برای میان الیه های ش��یلی مرب��وط به چاه C در 

سازند داالن باالیی و کنگان حائز اهمیت است.

4-3-2-تولید و مهاجرت هیدروکربنچ
ش��کل-11 مس��یر های مهاج��رت هیدروکربن ها در فاز مای��ع و گاز را 

در حال حاضر نش��ان می دهد؛ مس��یر های مهاجرت عمدتاً عمودی بوده 
اس��ت، ولی درناودیس ها به صورت جانبی از س��مت ناودیس ها به س��مت 
طاقدیس ها می باش��د. در میدان B بخش اعظ��م هیدروکربن این میدان 
به میادین همجوار مهاجرت کرده اس��ت، تجمع فعلی هیدروکربن گازی 
در ای��ن بخ��ش می تواند به دلیل کراکینگ ثانویه ی نفت دیرینه باش��د و 
باز هم بخش��ی از گاز تولیدی حاص��ل از کراکینگ این میدان به میادین 
جانبی مهاجرت کرده اس��ت. کراکینگ ثانویه در باقی بخش های مخازن 
دیگر میدا ن ها نیز وجود دارد ولی در میدان B به دلیل عمق باالتر تدفین 
این ناحیه ش��دت آن بیشتر است. در قس��مت شرقی مدل مربوط به چاه 
D، مس��یر های مهاجرت عمودی دیده نمی ش��وند و تنها بخشی مهاجرت 
جانبی از س��مت چاه C، به درون الی��ه ی مخزنی این چاه وجود دارد که 
 D به می��دان مجاور ،C میتوان��د ناش��ی از س��رریز هیدروکربن از میدان
باش��د؛ که وضعیت فعلی این چاه را به خوبی توضیح می دهد. س��رچاهان 
در می��دان D خیلی زودتر از بقیه ی میادین ش��روع به تولید هیدروکربن 
کرده اس��ت )شروع: ژوراسیک میانی - پایان: کرتاسه پایین( و در وضعیت 
فعلی، فوق بالغ محس��وب می ش��ود؛ این پدیده را می ت��وان به این صورت 
توضیح داد که وضعیت س��اختاری این میدان در گذش��ته به نحو دیگری 
بوده  اس��ت و در اثر فعالیت های تکتونیکی به وضعیت فعلی رسیده  است. 
میان الیه های ش��یلی کنگان و داالن باالیی به تولید نفت پرداخته اند ولی 
خروج هیدروکربن از آنها صورت اندک و محلی اس��ت. س��ازند سرچاهان 

 10  طبقه بندی %Ro آسان بر روی سازند های مورد مطالعه در زمان حال حاضر ]48[
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 11  مسیر های مهاجرت برای هیدروکربن های مایع )سبز( و گاز)قرمز( در زمان حال حاضر

منشا اصلی برای تمامی هیدروکربن موجود در منطقه است.
 

نتیجه گیری
مدل سازی حوضه ی رس��وبی و سیستم نفتی در هریک از انواع خود  
ابزاری مناس��ب برای بازس��ازی تاریخچه ی تدفی��ن الیه های موجود و 
بررس��ی و تحلیل ژئوشیمیایی اس��ت. این روش باعث کاهش بسیاری 
از هزینه ه��ای نمونه گی��ری و آزمایش��گاهی و همچنی��ن باعث کاهش 
هدر رفت وقت می ش��ود. مدل حوضه یک مدل پویاس��ت و با به دس��ت 
آم��دن اطالعات جدید حاصل از حفر چاه های جدید در منطقه یا نتایج 
آزمایشگاهی جدید می توان مدل را بهبود بخشید و مجدداً به کار گرفت. 
نتایج حاصل از مدل س��ازی در منطقه ی فارس س��احلی بسیار فراوان و 
پاس��خگوی س��واالت زیادی بود که به اختصار در زیر به مهمترین آنها 

اشاره می کنیم: 

 سازند سرچاهان سنگ منشا، اصلی محدوده ی فارس ساحلی است. 
 میان الیه های شیلی سازند کنگان و داالن باالیی از بلوغ باالیی برای تولید 
برخوردارند ولی مهاجرت نفت از آنها رخ نداده یا بسیار اندک بوده است. 

 مسیر های مهاجرت در این محدوده به صورت عمودی است و مهاجرت 
جانبی غالباً از ناودیس ها به درون تاقدیس ها و بسیار محدود است. 

 بیش��ترین عمق تدفین مربوط به سازند س��رچاهان و زمان حال حاضر 
اس��ت که نتیج��ه ی فعالیت ش��دید کوهزای��ی زاگرس و س��رعت باالی 

فرونهشت است.
 بخ��ش عم��ده ی هیدروکربن تولیدی در می��دان B به صورت جانبی به 

میادین همجوار مهاجرت کرده است.
 میدان D مهاجرت عمودی نش��ان نمی ده��د و اگر هیدروکربنی در آن 
مشاهده شود بسیار اندک و حاصل سر ریز میدان C و مهاجرت جانبی از 

این میدان به میدان D است.

پانویس هاپانویس ها
1. Diachoronous
2. Hiatus
3. Sediment Water Interface Temperature )SWIT, °C(
4. Paleo Water Depth )PWD, m(

5. Heat Flow )HF, mW/m2(
6. Easy %Ro kinetic model
7. Sp=S1+S2
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