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 پالئوزوئيك، مدل سازى، سيستم هيدروكربورى، حوضه خليج فارس، شيل سرچاهان، سيلورين، پختگى سنگ منشأ، بلندى قديمى

نفتى قرار گرفته است. بخش  پالئوزوئيك در صفحه عربى و خليج فارس بسيار مورد توجه زمين شناسان  طى چند دهه اخير رسوبات 
عمده نفت و گاز تشكيل شده از سنگ منشأ به سن سيلورين بوده است. در عربستان سعودى اين شيل ها با استفاده از نرم افزارهاى رايج (مانند 
PetroMod و Genex) مورد مدل سازى قرار گرفته و مقدار پختگى اين سنگ منشأ در نواحى مختلف بررسى شده است. ميزان پختگى اين 
سنگ منشأ در خليج فارس و نواحى جنوب زاگرس به درستى مشخص نبوده و بنابراين اطالعات 3 چاه در خليج فارس كه تنها يكى از آن ها 
تا شيل هاى سيلورين (سرچاهان) حفارى شده بود با استفاده از نرم افزار 1D-PetroMod مورد مدل سازى و بررسى قرار گرفت. با استفاده از 
نتايج اين مدل سازى و نتايج مدل سازى محققين ديگر در مناطق عربستان مشخص شد كه شيل هاى سيلورين از سمت عربستان به سمت ايران 
از روند پختگى بيشترى برخوردارند كه در خليج فارس اين شيل ها در پنجره توليد گاز، و در بخش هايى از زاگرس حتى فوق پخته مى باشند. 
گسترش عوارض پستى و بلندى پى سنگى كه از زمان پركامبرين در صفحه عربى گسترش داشته موجب شده پختگى اين شيل ها در بلندي هاى  

قديمى كمتر از نواحى پست و فروافتاده پى سنگى باشد.

مدل سازى سيستم هيدروكربورى پالئوزوئيك 
زيرين در جنوب زاگرس و حوضه خليج فارس

 مقدمه
خاورميانــه در حــدود 625 ميليارد بشــكه نفت خــام و 1720 
تريليــون فوت مكعــب گاز طبيعى، و به ترتيــب 64 % و 34 % كل 
ذخايــر نفت و گاز جهان را در خود جاى داده اســت. رســوبات 
پالئوزوئيك از سال 1970 زمانى كه مقادير عظيم گازى در مخازن 
خوف (Khuff) قطر (مخــزن كنگان-داالن پارس جنوبى) و نفت 
در عمان كشــف شــد مورد توجه بســيار قرار گرفت (شــكل 1). 
 De Jong (1985)قديمى ترين سنگ هاى مخزنى خاورميانه توسط
Riemens &  توصيف شــدند كه پس از آن محققين بســيارى نيز 
اين رسوبات پركامبرين-پالئوزوئيك را در عربستان سعودى، قطر، 
بحرين، امارات متحده عربى و... مورد تحقيق و بررسى قرار دادند 
(Alsharhan et al. 1986). بر اســاس اين مطالعات مشــخص شد 
كه منشأ بســيارى از اين منابع هيدروكربوري پالئوزوئيك از يك 
سنگ منشأ واحد و به سن سيلورين زيرين شكل گرفته كه محتواى 
كربن ارگانيكى (TOC) بســيار بااليى در حــدود 6/2 % دارد و به 
همين دليل به آن ”شــيل  داغ يا Hot Shale“ مى گويند. با توجه به 
مدل هاى ارائه شــده در كشورهاى حاشيه حوضه خليج فارس و بر 

اســاس حضور مخازن گازى در اين نواحى، اعالم شــده كه روند 
پختگى سنگ منشأ سيلورين به ســمت ايران بايد روندى افزايشى 

داشته باشد.
 تاكنون چاه هاى اكتشافى حفر شده در جنوب و جنوب غربى 
ايــران موفق به اكتشــاف هيدروكربور در رســوبات پركامبرين و 
پالئوزوئيك زيرين نشــده اند. سه چاه ناموفق نيز در بخش خشكى 
زاگرس چين خورده حفر شده اند. تنها يكى از چاه هاى حفر شده در 
درون حوضه خليج فارس توانسته به رسوبات سيلورين وارد شود. از 
جمله فعاليت هاى انجام شده بر روى رسوبات پالئوزوئيك جنوب 
و جنوب غرب ايــران مى توان به مطالعــات(2005,2008,2010) 
Bordenave در زمينه سيســتم هيدرروكربورى و قويدل ســيوكى 
( 2008) در زمينــه فســيل شناســى رســوبات پالئوروئيك اشــاره 
نمود. در مطالعات Bordenave بر اســاس مدل سازى هاى صورت 
گرفته، تغيير در ميزان پختگى ســنگ منشأ در بخش خشكى مورد 
اشــاره قرار گرفته اســت. هدف از اين مقاله مدل سازى و بررسى 
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سيســتم هاى هيدروكربورى پالئوزوئيــك در بخش هايى از خليج 
فــارس و نواحى جنوب حوضه فارس، به جهت بررســى وضعيت 
پختگى ســنگ منشأ و شناســايى ارتباط آن با ساختارهاى قديمى 

پى سنگى مى باشد.

1- جايگاه تكتونيكي و نحوه تكامل ژئوديناميكي حاشـيه شمال شرقي 
صفحه عربي در زمان پالئوزوئيك

كمربند كوه زايي زاگرس در حاشــيه شمال شرقي صفحه عربي 
با راستاي شمال غرب-جنوب شــرق از تركيه تا تنگه هرمز به طول 
بالغ بر 2 هزار كيلومتر گسترش يافته است(شكل1). همانطور كه در 
شكل 1 مشخص است، راســتاهاي غالب ساختماني در منطقه به دو 
بخش قابل تقسيم است. بخش اول ساختمان هاي شمالي جنوبي كه 
قديمي تر بوده و در ارتباط با گسل هاي پي سنگي مي باشند و بخش 
دوم ساختمان هاي شمال غرب – جنوب شرقي كه در ارتباط با چين 
خوردگي زاگرس (ميوســن مياني) هســتند و بر روي ساختمان هاي 

قديمي تر شكل گرفته اند.
سري ضخيم رســوبي در زاگرس (12km-6  ) تاريخچه پيچيده 
تكتونيكي اين منطقه را در خود حفظ نموده كه معرف تمام مراحل 
تكامل يك حوضه از فــالت قاره غير فعال تا ريفت و نهايتاً مراحل 
مختلف تغيير شــكل در ارتبــاط با آبداكشــن افيوليت ها و برخورد 

قاره اي است. 
براساس اندازه گيري هايGPS ، همگرايي ميان صفحات قاره اي 
هم اكنون نيز فعال مي باشــد. صفحه عربي با ســرعت معادل 22±2 
ميليمتر در ســال نسبت به صفحه اوراســيا در راستاى N8°±5ºE  در 
حــال حركت اســت (Vernant et al 2004). ايــن همگرايي در بر 
گيرنده كوتاه شــدگي داخل قاره اي در سرتاســر ايران بجز مكران 
مي باشــد. سرعت كوتاه شــدگي از جنوب زاگرس به سمت شمال 
كاهش مي يابد كه معرف جابجايي راســتا لغز راســت رو در امتداد 
 Vernant et al) مرز شــمال شــرقي كوهســتان هاي زاگرس اســت

.(2004,Talebian & Jackson 2002
هيچ گونــه رخنمونــي از پي ســنگ در بخــش ايراني زاگرس 
به چشــم نمي خورد. تمام اطالعــات در زمينه عمــق و تركيب آن، 
حاصــل اندازه گيري هــاي گراويتــه، آئرومگنتيك، برداشــت هاي 
استراتيگرافيك و قطعاتي است كه توسط دياپيرهاي نمك به سطح 
آورده شــده، مي باشد. پي ســنگ صفحه عربي در حاشيه غربي اين 
 Falcon 1967,Hosseini 1988,Konert) صفحــه رخنمون داشــته
2001) و شباهت هايي با پي سنگ ايران مركزي كه در غرب بلوك 
طبس رخنمون دارد نشــان مي دهد (علــوي 1991). خطوط لرزه اي 
در كوهســتان هاي عمان تا حدودي نمايانگر ساختارهاي داخل پي 

ســنگ بوده و تأثيرگذاري آن ها را بر روي حوضه رسوبي حتي در 
زمان پالئوزوئيك را نشان مي دهند (شكل2).

كمپلكس هرمز در پروتروزوئيك پســين- كامبرين پيشــين در 
يك حوضه تبخيري، جنوب و جنوب غرب ايران به دليل ريفتينگ 
در صفحه عربي در امتداد روندهاي شــمالي-جنوبي نشست نموده 
است(Edgel 1996). اين مجموعه شامل نمك، انيدريت، دولوميت، 
 Harrison 1930,) شــيل، سنگ هاي آذرين و دگرگوني مي باشــد
Kent 1970, 1986).  شــواهد لرزه اي در فارس شــمالي حاكي از 
وجود رســوبات پيش از هرمز بر روي پي سنگ، حداقل در پاره اي 

.(Letouzey& Sherkati 2004) از نقاط زاگرس مي باشد
نبودهاي رســوبي با اهميت و تغييرات ضخامت و رخســاره در 
ســري رســوبي پالئوزوئيك زاگرس حاكي از حركات اپيروژنيك 
 Berberian &King)متعدد و يا تغييرات در ســطح آب دريا اســت
1981). ته نشست تخريبي ها و كربنات هاي پرمين بر روي رسوبات 
سيلورين تا كامبرين نمايانگر اهميت ناپيوستگي هرسينين در كمربند 

.(Szabo & Kheradpir 1978) كوه زايي زاگرس است
در پرمين پيشــين پيشــروي دريا در گستره وســيعي آغاز شد و 
واحد ماســه سنگي فراقون بر روي يك سطح نا منظم توپوگرافيكي 
رسوب نمود. Edgell تيلت هاي يخچالي ساكمارين از جنوب شرقي 
عربستان سعودي نزديك حاشيه سپر را گزارش كرده است. تعدادي 

1  عناصر اصلى و تكتونيكى صفحه عربى و موقعيت ميادين 
(Konert et al, 2001) عظيم نفتى و گازى
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طبقات ذغال نيز از ناحيه تراســتي زاگرس گزارش شــده كه وجود 
آب و هواي نسبتاً گرم و مرطوب را در ساكمارين متصور مي سازند.

در پرمين مياني و پسين (سازند داالن) وجود رخساره كربنات هاي 
شــلف داخلي و تبخيري ها به اثبات رسيده است. رخساره ماسه اي و 
ولكانيك بازيك آب باريك در بالفصل شمال شرق گسله معكوس 
 (Rifting) اصلي زاگرس احتماالً مربوط بــه مراحل آغازين كافتن

در طي پرمين مي باشد.
پى سنگ صفحه عربى در زمان پركامبرين متشكل از بلوك ها، 
هورســت ها و گرابن هايى بوده كه باعث شــده در كل منطقه پستى 
و بلندى هايى را شــاهد باشيم. حين رســوب گذارى در منطقه، اين 
بلوك هــا در طــول زمان تحرك خود را ادامه داده و ســبب شــده 
كه بــر روى بلندي ها ضخامت هاى كمترى نســبت به فرورفتگي ها 
تشكيل گردد (شكل 2). جهانى (2009) اعالم داشته كه طى شرايط 
يكسان رسوب گذارى، ضخامت رسوبات در فرورفتگي ها تقريباً دو 
برابر بلندي ها مى باشــد. بنابراين طى رسوب گذارى در پالئوزوئيك 
مشــاهده مى شود كه ضخامت اين رســوبات در فرورفتگي ها بيشتر 
از بلندي ها بوده و بنابراين براى رســوباتى چون شيل هاى سرچاهان 
(ســيلورين) اين انتظار مى رود كه طى تدفين بيشــتر، پختگى نســبتاً 

بيشترى را نسبت به بلندي ها از خود ابراز دارند. 

2- سيسـتم هاى هيدروكربورى پالئوزوئيك در جنوب و جنوب غرب 
ايران و كشورهاى همجوار

بر اساس مطالعات Bordenave بر روى تعدادى از رخنمون هاى 
جنــوب و جنوب غرب ايــران و تعدادى چاه  ناموفق، سيســتم هاى 
هيدروكربورى شــناخته شــده در اين منطقه شــامل ســنگ منشــأ 
شــيل هاى ســرچاهان به ســن ســيلورين، مخازن كربناته اى داالن-

كنگان به ســن پرمين-ترياس و ســنگ پوشــش تبخيرى دشتك به 
سن ترياس بااليى مى باشند. هيدروكربورهاى يافت شده در مخازن 
داالن-كنــگان جنوب و جنوب غرب ايران بيشــتر گاز تر بوده ولى 
استثناهايى همچون طاقديس عســلويه شرقى كه وجود نفت در آن 
بــه اثبات رســيده  نيز دور از انتظار نيســت. ســاختارهاى تله اى نيز 
شــامل بلندي هاى ناحيه اى و يا ساختارهاى طاقديسى شكل حاصل 
از حركــت گنبدهــاى نمكى و يا گســل هاى قاعده اى مى باشــند. 
چيــن خوردگى زاگــرس نيز خود عاملى ديگــر در به وجود آمدن 
ســاختارهاى طاقديســى و تله اى ناحيه جنوب و جنوب غرب ايران 

به شمار مى رود.
طى مطالعات انجام گرفته توسط Abu-Ali و ديگران (1991، 
Mah- ،((1992 Al-Husseini و McGillivray ،(2001 1999 و
Loos-  ،(1994) ديگــران  و   Cole  ،(1992) ديگــران  و   moud

2  خط لرزهاي تفسير شده از Ghaba salt basin  (شمال عمان) 
(Peters et al. 2003) و پيچيدگي هاي ساختماني در پي سنگ

3  كانتورهــاى همتــراز ضخامتــى از بخش شــيلى قثيبه (معادل 
شيل هاى سرچاهان) و كنتورهاى رنگى نشان دهندة درجه بلوغ 

(Jones & Stump. 1999) به همراه پتانسيل كنونى آن ها

4  موقعيــت چاه هــاى مــورد مطالعــه و موقعيــت كمــان قطــر 
(روند ABC مربوط به طرح شماتيكى شكل شماره 8 است)
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veld و ديگــران Wender ،(1996) و ديگران Jones ،(1998) و 
 ،(2003) Pollastro ،(2001) و ديگران Konert  ،(1999) Stump
سيســتم هاى   (2005)  Abu-Ali و   (2005)  Littke و   Abu-Ali
هيدروكربورى شــناخته شده در عربستان سعودى و قطر اين گونه 
اعالم مى شــود: سيســتم نفتى شناخته شــده پالئوزوئيك عربستان 
متشــكل از شــيل هاى قاعده قثيبه (Qusaiba) يا همان شــيل هاى 
داغ به ســن سيلورين و به عنوان گزينه اصلى سنگ منشأ مى باشد. 
مخازن اصلى پالئوزوئيك شامل كربناته هاى جاف (Jauf) به سن 
دونين، ماســه هاى اونيزه (Unayzah) به ســن كربونيفر- پرمين و 
كربنات هــاى خوف به ســن پرمين-ترياس مى باشــند. ســدهاى 
ناحيه  اى شــامل كالستيك هاى قاعده خوف براى مخازن اونيزه به 
سن كربونيفر- پرمين، شــيل هاى بين اليه اى براى مخزن جاف به 
ســن دونين و انيدريت هاى بين اليه اى به ســن پرمين و شيل هاى 
سازند ُسدير (Sudair)  به سن ترياس براى مخازن خوف مى باشند. 
هيدروكربورهاى يافت شده در سيستم نفتى پالئوزوئيك شامل گاز 
تر در شرق عربســتان و نفت هاى سبك فراوان در مركز عربستان 
هســتند. بر اساس نقشه بلوغ قاعده غثيبه نيز هيدروكربورهاى قابل 
كشــف براى سيســتم نفتى سيلورين اساســاً گاز در شرق، و نفت 
در مركز عربســتان، به دست آمده است (شــكل 3). ساختارهاى 
تله اى اساســاً در طول دوره هاى تكتونيكى كربونيفر، كرتاســه و 
نئوژن توســعه يافته اند. اين ساختارها اساساً ساختارهايى طاقديسى 
شكل بوده كه با حركت بلوك ها، گسل هاى قاعده اى، هسته هاى 
نمكــى و يــا تركيبى از آن ها كنترل شــده اند. براى سيســتم نفتى 
ســيلورين (پالئوزوئيك زيرين) نفت از زمان ژوراسيك بااليى و 
گاز در كرتاســه و ترشيارى شــروع به زايش نمودند. همچنين در 
سيستم هاى كنونى و نفتى ژوراسيك، ترياس و حتى پالئوزوئيك 
نيز مى توان بر اساس شكســت مولكولى نفت، شاهد توليد گاز از 

اين بخش ها بود.
 

3- مدل سازى سيستم هيدروكربورى سه چاه در حوضه خليج فارس
اطالعــات ما از پالئوزوئيك حوضه خليج فارس محدود به ســه 
چاه حفر شــده به نام هاى A، B و C مى باشد (شكل 4). چاه A واقع 
در حوضه غربى كمان قطر، چاه B بر روى يال شــرقى كمان قطر و 
در ميــدان پارس جنوبى و چاه C در حوضه شــرقى كمان قطر واقع 
اســت. براى مدل سازى اين چاه ها از نرم افزار PetroMod-1D بهره 
گرفته شــده كه طى اين مدل ســازى بارها نتايــج را با واقعيت مورد 
سنجش قرار داديم و در صورت مشاهده مغايرت، مدل سازى همراه 
با اصالحاتى مجدداً تكرار شــد تا نهايتاً نتيجه مدل سازى با آنچه كه 

در واقعيت وجود دارد همخوانى يافت.

 A 3- 1- چاه
اين چاه در حوضه غربى كمان قطر و با عمق نهايى 3690 متر تا 
سازند سرچاهان حفارى شده است. در اين چاه شاهد رسوب گذارى 
يكنواخت تا عهد حاضر هستيم. ضخامت واحدهاى رسوبى كاهش 
چشــمگيرى را از همان ابتدا يعنى از ســازند سرچاهان داشته است. 
ســاختار اين چاه به شكل طاقديسى بوده امّا از فاصله كمى تا كمان 
قطر برخوردار اســت و از ارتباط اين ســاختار با كمان قطر و عامل 
به وجود آورنده آن اطالع دقيقى در دســت نيست. از جمله عوامل 
بوجود آورنده اين ساختار مى توان به حركات آرام نمك قاعده اى 
در طــول زمــان و حداقل از زمان كربونيفر و كوهزايى هرســى نين 
اشــاره كرد كه باعث شده روى اين ســاختار مقدار رسوب گذارى 
كمتــر بوده و در نتيجــه ضخامت ها نيز كمتر باشــند. عامل ديگر را 
مى تــوان در ارتباط با گســل هاى قاعده اى بيــن موقعيت اين چاه و 
كمان قطر دانست كه احتماالً به علت نزديكى به آن ها دور از انتظار 

نيست. 
وجود اين سازند در پنجره نفتى ما را بر آن داشت كه در مخازن 
پرمو–ترياس آن انتظار حضور نفت را داشــته باشيم؛ امّا تنها گاز تر 
گزارش شــده اســت. با اعمال تصحيحات بيش تر روى مدل سازى 

5  مدل تاريخچه تدفين و پختگى ســنگ منشــأ در چاه A به 
همراه سيستم هاى هيدروكربورى و تاريخچه گرمايى آن
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و تغييــر برخى از پارامترها مانند ســن ها و گراديــان زمين گرمايى، 
هيچ نتيجه اى جديدي به دســت نيامد و نتايج قبل تكرار شدند. مدل 
تاريخچه تدفين و بلوغ چاه A به همراه سيستم هاى هيدروكربورى و 

تاريخچه گرمايى آن در شكل 5 نشان داده شده است.

 B 3- 2- چاه
اين چاه بر روى يال شــرقى كمان قطــر و بر روى ميدان پارس 
جنوبى حفر شــده و عمق نهايى اين چاه 3970 متر مي باشد كه نهايتاً 
تا ســازند زاكين را حفر كرده اســت. مخازن اين چاه شامل داالن و 
كنگان به ســن پرمين–ترياس بوده و حاوى گاز تر (گاز و ميعانات 
گازى) اســت. بخش زاكين با عالمت سؤال مشخص شده و وجود 
آن به عنوان سازند مجزاى زاكين يا ادامه بخش پايينى سازند فراقان 
هنوز واضح نيست. به همين دليل از وضعيت اليه هاى زيرين آن نيز 
اطالعى در دست نيســت. براي شناسايى و بررسى وضعيت پختگى 
شــيل ســرچاهان در اين ناحيه ناچاراً اين مســير را بهتــر ديده تا از 
اطالعات چاه A كه تا سازند سرچاهان حفارى شده استفاده نماييم. 
بر اســاس شكل 6 كه تاريخچه تدفين و بلوغ را در چاه B نشان 
مى دهد مى توان اعالم كرد سنگ منشأ در محدوده پنجره نفتى قرار 

دارد. امّــا مخازن كنگان و داالن در ايــن ميدان صرفاً حاوى گاز تر 
مى باشند.

 C 3-3- چاه
اين چاه در بخش مركزى خليج فارس و در حوضه شرقى كمان 
قطر و با عمق نهايى 4535 متر حفارى شده كه نهايتاً توانسته تا سازند 
فراقان پيش رود. در اين چاه تقريباً شــاهد رسوب گذارى مداوم از 
زمان پركامبرين تا به امروز هستيم. ضخامت اين رسوبات نهشته شده 
در اين محل نســبت به مناطق اطراف تا حدودى حائز ضخامت هاى 
كمترى اســت و بايــد علت اين موضــوع را در شــرايط محيطى و 
رسوبى اين محل در طول زمان و با در نظر گرفتن شرايط تكتونيكى 
آن پيگيرى نمود. اين چاه بر روى يك ســاختار طاقديســى شــكل 
وجــود دارد كه عامل به وجود آورندة ايــن طاقديس را مى توان به 
دو مسأله نسبت داد: (1) وجود گسل هاى قديمى از زمان پركامبرين 
كــه در طول زمان حركات عمودى از خود ابراز داشــته، (2) عامل 
بعدى براى اين ســاختار طاقديســى را مى توان بــه وجود يك گنبد 
نمكى نســبت داد كه هســته اوليه آن حداقل از زمان كرتاسه پايينى 
(همزمان با اولين فاز كوهزايى آلپى) بوجود آمده است. به علت اين 

7  مدل تاريخچه تدفين و پختگى ســنگ منشــأ در چاه C به 
همراه سيستم هاى هيدروكربورى و تاريخچه گرمايى آن

6  مدل تاريخچه تدفين و پختگى ســنگ منشــأ در چاه B به 
همراه سيستم هاى هيدروكربورى و تاريخچه گرمايى آن
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مقــــالـــــات

كه ضخامت رســوبات بعد از ســازند گدوان داراى افت چشمگيرى 
بــوده، مى توان گفــت كه از آن زمان به بعد ايــن گنبد نمكى فعاليت 

خود را آغاز نموده است.
در مخازن كنگان و داالن اين چاه شاهد حضور گاز تر هستيم. اين 
مخازن با ســازند تبخيرى دشتك از جنس سنگ پوشش سد شده اند. 
بــا تعميم اطالعات حاصــل از چاه A براى بخش هاى زيرين ســازند 
فراقان مى توان اعالم كرد كه در صورت حضور ســازند سرچاهان در 
 Sweeney & بر اساس مدل R0=%1/4 اين محل، بلوغ آن در محدوده
Burnham (1990) قرار خواهد داشــت و در نتيجه در محدوده توليد 
گاز تر (گاز و ميعانات گازى) مى باشــد (شكل 7). با توجه به شكل 7 
شروع پنجره نفتى براى شيل هاى سرچاهان در اواخر ژوراسيك بوده 
و از آن زمان تا پايان كرتاسه و پالئوژن توليد نفت همچنان ادامه داشته 
اســت. از ابتداى نئوژن شــيل هاى سيلورين (ســرچاهان) وارد پنجره 
گازى شــده اند و تا به امروز نيز در حال توليد گاز هستند. سيستم هاى 
هيدروكربورى شــناخته شده براى اين چاه به همراه تاريخچه گرمايى 

آن نيز در شكل 7 آورده شده است.

  نتيجه گيرى
ســنگ منشأ اصلى پالئوزوئيك در جنوب زاگرس و خليج فارس 
شــيل هاى سازند سرچاهان (سيلورين)، و مخازن آن سازندهاى داالن 
و كنگان (پرمو-ترياس) بوده كه با شيل و تبخيرى هاى سازند دشتك 

(ترياس) پوشش داده شده اند.
از حضــور گاز تر موجود در مخزن داالن و كنگان پارس جنوبى 
(چاه B) مى توان دريافت كــه اين گازها صرفاً از حوضه هاى اطراف 
وارد اين مخزن شــده اند (شكل 8)؛ زيرا شــيل هاى سرچاهان در اين 
منطقه اگر هم وجود داشــته باشــند هم اكنون در پنجره نفتى هستند. 
اگر مخازن كنگان-داالن ميدان پارس جنوبى در طول ژوراســيك و 
كرتاسه نسبت به مهاجرت نفت هاى زايش يافته از حوضه هاى اطراف 
رســانا عمل كرده باشند و نفت هاى زايش يافته از مناطق اطراف وارد 
آن ها شــده باشند، تنها دليل براى حضور صرفاً گاز تر در اين مخازن، 
جابجايى گاز از مناطق اطراف به اين تله مى باشــد كه نفت موجود در 

محل را مجدداً جابجا نموده است.
بلندي هاى قديمى (شكل 8) با توجه به تأثير در عمق تدفين سنگ 
منشأ سيلورين در نقش مهمى در ميزان پختگى آن ايفا نموده اند. براى 
اينكه اين شيل ها به پنجره نفتى برسند بايد حداقل به عمق تدفين 3000 
مترى رســيده و براى ورود به پنجــره گازى بايد از عمق 4500 مترى 
پايين تــر رونــد. در اعماق بيش از 6000 مترى اين شــيل ها فوق پخته 

مى شوند (شكل 8).
بر اســاس مطالعات صالحى راد (1388) و انجام حساسيت سنجي 

بر روى مدل ســازى چاه هاى مذكور، اين نتيجه نيز به دست آمد كه 
در گودى ها، شــيل ســرچاهان عمدتاً در پنجره گازى به سر مى برد 
و توليــد گاز از ايــن نواحى، مهاجرت و تله گيرى در ســاختارهاى 
طاقديســى اطراف آن ها مى تواند بر روى نوع هيدروكربور موجود 

در مخازن اين ساختارها و همچنين غناى آن ها تأثير بسيار گذارد.
 Abu-Ali همچنين از تلفيق اطالعات حاصل از مدل ســازى هاى
(2005) در عربستان سعودى با اطالعات به دست آمده از مدل سازى 
چاه هاى موجود در خليج فارس مشــخص شد كه روند بلوغ سنگ 

منشأ سيلورين به سمت ايران افزايشى است (شكل 8).
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