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نفتي  سیستم هاي  بعدی  دو  مدل سازی  و  نفت  بایومارکرهای  بررسی 
ترشیاري-کرتاسه  تراف بینک، شمال غرب خلیج فارس

نوید وحیدی مطلق* ، احمدرضا ربانی، سید علی معلمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
پیام حسن زاده، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران  

ــا رونــد شمال  شــرق-جنوب  غرب پی ســنگ  در اثــر حــرکات قائــم گســل های عمیــق، تندشــیب و ب
کــه بلندی هــای دیرینــه ی هندیجــان و خارک-میــش را به وجــود آورده انــد تــراف بینــک در 
شــمال غرب خلیــج فــارس تکامــل یافتــه اســت. پیچیدگــی ســاختمانی و کمبــود داده، فعالیت هــای 
اکتشــافی و توســعه ای را در ایــن ناحیــه بــا چالــش مواجــه کــرده اســت. هــدف ایــن مطالعــه ارزیابــی 
ــن و  ــه ی تدفی ــر تاریخچ ــک و درک بهت ــراف بین ــه در ت ــأ کرتاس ــنگ های منش ــش س ــی زای توانای
نفتــی  سیســتم های  مدل ســازی  مطالعــه  ایــن  کار  شــیوه ی  هیدروکربن هاســت.  زایــش  زمــان 
کرتاسه-ترشــیاری در تــراف بینــک بــر مبنــای یــک بــرش عرضــی شــرقی-غربی اســت کــه از چــاه-
ــدان درود  ــاه-1 می ــوی چ ــه س ــا ب ــراف و از آنج ــش ت ــن بخ ــوی عمیق تری ــان به س ــدان هندیج 2 می
امتــداد دارد. بــرای نیــل بــه ایــن هــدف ابتــدا به کمــک مطالعــات انطبــاق نفت-نفــت، بایومارکرهــای 
ــان، بهرگانســر و درود  ــن هندیج ــان و آســماری( میادی ــدی )فهلی ــق تولی ــت از دو اف ــه نف ــج نمون پن
ــا سیســتم های نفتــی از پیــش تعریــف شــده در  ــوع نفــت متفــاوت و ســازگار ب تحلیــل شــده و دو ن
منابــع مطالعاتــی شناســایی گردیدنــد. پــس از شناســایی ایــن سیســتم ها مدل ســازی یــک و دوبعــدی 
ــد  ــان می دهن ــدی نش ــای یک بع ــت. مدل ه ــرار گرف ــتور کار ق ــد1 در دس ــزار پتروم ــک نرم اف به کم
کــه بــا وجــود عــدم حضــور ســنگ منشــأ گــرو )کرتاســه ی پیشــین( در میــدان درود، ایــن ســازند در 
موقعیــت کنونــی میــدان هندیجــان در اوج محــدوده ی زایــش نفــت قــرار دارد. ســنگ منشــأ کژدمــی 
)کرتاســه ی میانــی( تنهــا در پلیستوســن پســین و آن هــم به دلیــل وجــود رســوبات ســازند آغاجــاری 
ــی،  ــه ی گرمای ــی تاریخچ ــت. ارزیاب ــده اس ــغ ش ــق و بال ــان و درود تعمی ــدان هندیج ــر دو می در ه
ــه مدل ســازی  ــراف بینــک منجــر ب ــن بخــش ت تکامــل حوضــه و مســیرهای مهاجــرت در عمیق تری
دوبعــدی ایــن تــراف شــد. مدل هــای دو بعــدی نشــان می دهنــد کــه هــر دو ســازند گــرو و کژدمــی 
ــای مختلــف درون تــراف بینــک تجربــه می کننــد. در  بلــوغ گرمایــی متفاوتــی را در موقعیت ه
بخش هــای مرکــزی تــراف بینــک، ســازند گــرو در محــدوده ی زایــش گاز خشــک قــرار دارد. ایــن 
در حالــی اســت کــه ســازند کژدمــی در محــدوده ی زایــش گاز تــر قــرار داشــته و بلــوغ گرمایــی هــر 

ــد. ــش می یاب ــه کاه ــای دیرین ــه بلندی ه ــی ب ــای منته ــوی یال ه ــه س ــازند ب دو س
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در شـــمال غرب خلیـــج فـــارس ناحیـــه ی فروافتـــاده ای به نـــام تـــراف 
بینـــک وجـــود دارد )شـــکل-1(. ایـــن تـــراف در نتیجـــه ی حـــرکات 
بـــا رونـــد شمال شـــرق- قائـــم گســـل های عمیـــق، تندشـــیب و 

جنوب غـــرب موجـــود در پی ســـنگ کـــه بلندی هـــای دیرینـــه ی 
ــه  ــل یافتـ ــد تکامـ ــود آورده انـ ــش را به وجـ ــان و خارک-میـ هندیجـ
ـــر  ـــان و بهرگانس ـــدان هندیج ـــرقی و می ـــال ش ـــدان درود در ی ـــت. می اس
در یـــال غربـــی ایـــن تـــراف واقـــع شـــده اند ]1[. مطالعـــات انطباقـــی 
پیشـــین در ایـــن ناحیـــه نشـــان می دهنـــد کـــه نفت هـــای میادیـــن 
ــته و  ــادی داشـ ــرد زیـ ــوای گوگـ ــر و درود محتـ ــان، بهرگانسـ هندیجـ
ــروژن نـــوع- ــه و کـ ــای کربناتـ ــی، از توالی هـ ــرایط احیایـ تحـــت شـ

II گوگـــرددار منشـــأ گرفته انـــد. ایـــن نفت هـــا دچـــار تخریـــب 
ـــات  ـــن مطالع ـــد ای ـــد. هرچن ـــی دارن ـــبتاً کم ـــوغ نس ـــده و بل ـــتی نش زیس

ـــای  ـــن خانواده ه ـــد و تعیی ـــأ توانمن ـــنگ های منش ـــی س ـــدف ارزیاب ـــا ه ب
ـــه  ـــورت گرفت ـــمال غرب آن ص ـــا ش ـــارس ی ـــج ف ـــر خلی ـــی در سراس نفت
ـــت کـــه نفـــت  ـــا توجـــه بـــه برآینـــد آنهـــا می تـــوان نتیجـــه گرف امـــا ب
ـــناخته  ـــا ش ـــام یامام ـــا ن ـــدان درود ب ـــان در می ـــازند فهلی ـــان )س ـــق فهلی اف
ـــماری در  ـــق آس ـــت اف ـــان و نف ـــدان درود و هندیج ـــود( در دو می می ش
دو میـــدان هندیجـــان و بهرگانســـر بـــه خانواده هـــای نفتـــی متفاوتـــی 
تعلـــق دارنـــد و از ســـنگ های منشـــأ متفاوتـــی زایـــش یافته انـــد ]5-

2[. بـــرای ارزیابـــی جزئی تـــر ایـــن نتایـــج و درک بهتـــر سیســـتم های 
ـــای  ـــان )افق ه ـــدان هندیج ـــت از می ـــه نف ـــک، دو نمون ـــراف بین ـــی ت نفت
ـــق  ـــر )اف ـــدان بهرگانس ـــت از می ـــه نف ـــک نمون ـــان(، ی ـــماری و فهلی آس
آســـماری( و دو نمونـــه نفـــت از میـــدان درود )افق هـــای آســـماری و 
 ،)GC2( انتخـــاب و از گزارش هـــای کروماتوگرافـــی گازی )فهلیـــان
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آنهـــا   )GC-MS3( جرمـــی  گازی-طیف ســـنجی  کروماتوگرافـــی 
بـــرای ایـــن منظـــور اســـتفاده شـــد. پیچیدگـــی ســـاختمانی و کمبـــود 
ـــش  ـــا چال ـــه ب ـــن ناحی ـــعه ای را در ای ـــافی و توس ـــای اکتش داده، فعالیت ه
مواجـــه کـــرده اســـت. هـــدف ایـــن مطالعـــه درک بهتـــر تاریخچـــه ی 
تدفیـــن و زمـــان زایـــش هیدروکربن هـــا اســـت. بنابرایـــن مدل ســـازی 
سیســـتم های نفتـــی کرتاسه-ترشـــیاری در تـــراف بینـــک بـــر مبنـــای 
ـــان  ـــدان هندیج ـــاه -2 می ـــه از چ ـــرقی-غربی ک ـــی ش ـــرش عرض ـــک ب ی
ــاه-1  ــا به ســـوی چـ بـــه ســـوی عمیق تریـــن بخـــش تـــراف و از آنجـ

ــا باشـــد. میـــدان درود امتـــداد دارد، می  توانـــد راهگشـ

1- زمین شناسی ناحیه
ــز  ــت چپ لغ ــر حرک ــد در اث ــان می ده ــه نش ــود دارد ک ــواهدی وج ش
ــنگ  ــی، پی س ــه ی عرب ــی صفح ــای جنوب ــد در بخش ه ــل های نج گس
ــری  ــوب گذاری س ــش از رس ــین، پی ــن پس ــارس در پرکامبری ــج ف خلی
ــز در  ــری هرم ــورده و س ــل خ ــمال-جنوب گس ــداد ش ــز و در امت هرم
مجموعــه ای از تراف هــای بــا رونــد شــمالی-جنوبی نهشــته شــده اســت. 
ــمال غرب  ــه در ش ــت ک ــه اس ــن مجموع ــوی از ای ــک عض ــراف بین ت
خلیــج فــارس واقــع شــده و از نظــر زمین شناســی بخشــی از فروافتادگــی 
دزفــول به حســاب می آیــد. ایــن تــراف در اثــر گســل خوردگــی 

پی ســنگ در دو ســوی آن به وجــود آمــده اســت. ایــن گســل های 
ــر و  ــی هندیجان-بهرگانس ــای برآمدگ ــه نام ه ــه ب ــنگی ک ــال پی س نرم
ــن  ــکل-1( در دوران پرکامبری ــد )ش ــش معروفن ــی خارک-می برآمدگ
ــا رخداد هــای زمین ســاختی آتــی، بارهــا  ــد و همزمــان ب شــکل گرفته ان
فعــال شــده اند و بــا تأثیــر بــر الگــوی رســوب گذاری یــا حرکــت دادن 
ــه شــکل گیری ســاختارهای زمین شناســی و  ــز، ب توده هــای نمکــی هرم
تله هــای تاقدیســی کــه میادیــن بــزرگ امــروزی را به وجــود آورده انــد 

ــد ]1[. ــک کرده ان کم
ــل  ــزرگ قاب ــای ب ــام تاقدیس ه ــترش تم ــدوده ی گس ــکل-1 مح در ش
ــان- ــی هندیج ــر برآمدگ ــه نظی ــای دیرین ــت. برآمدگی ه ــاهده اس مش

بهرگانســر و برآمدگــی خارک-میــش تقریبــاً بر کمربنــد چین خورده ی 
ــترش  ــی گس ــدوده ی تقریب ــکل مح ــن ش ــت. در ای ــود اس ــرس عم زاگ

ــن نشــان داده شــده اســت ]6[. ــا خط چی ــک ب ــراف بین ت

2- داده ها و روش کار
2-1- ژئوشیمی نفت

شاخص بلوغ گرمایی و محیط رسوب گذاری  -1-1-2
توزیــع ایزوپرنوئیدهــا )C15 تــا C20( به ویــژه نســبت پریســتان بــه 
ــت ]7[.  ــز اس ــه ی دیاژن ــده ی تاریخچ ــاً بازگوکنن ــان )Pr/Ph( عمدت فیت
مقادیــر بســیار زیــاد Pr/Ph نشــان دهنده ی تأثیــر رســوبات خشــکی 
اســت. اگــر نســبت Pr/Ph به مقــدار قابل توجهــی کمتــر از یــک باشــد 
ــه  ــت ]8[. البت ــی اس ــدت احیای ــوبی به ش ــای رس ــاخصی از محیط ه ش
ــن نســبت،  ــن کاهــش ای ــوارد اســتثناء و هم چنی ــه وجــود م ــا توجــه ب ب
در حیــن مرحلــه ی کاتاژنــز بایــد توزیــع ایزوپرنوئیدهــا در کنــار ســایر 
 Pristane/nC17 اطالعــات زمین شناســی بررســی شــود. نســبت های
ــوغ و  ــب زیســتی، بل ــا ارزشــی از تخری و Phytane/nC18 اطالعــات ب
ــب  ــبت در قال ــن دو نس ــیم ای ــد. ترس ــراه دارن ــزی به هم ــرایط دیاژن ش
یــک نمــودار دوبعــدی بهتریــن راه بــرای نمایــش ایــن اطالعــات اســت 

ــکل-2( ]9[. )ش
ــرایط  ــا، ش ــتی نفت ه ــب زیس ــکل-2 تخری ــودار ش ــتفاده از نم ــا اس ب

ــد 1 ــی کمربن ــش غرب ــی از بخ ــده ی زمین شناس ــاده  ش ــه ی س نقش
نفــت  ملــی  شــرکت  در  کــه   ،)ZFTB( زاگــرس  چین خــورده ی 

ایــران بــا مقیــاس 1:1000000 تهیــه شــده اســت.

و 2 آســماری  افــق  دو  Ph/nC18 در  برابــر  در   Pr/nC17 نســبت 
فهلیــان در  مطالعــه )ســازند  مــورد  فهلیــان  در میدان هــای 

میــدان درود بــا نــام یامامــا شــناخته می شــود(
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محیــط  در  آلــی  مــاده ی  نــوع  همچنیــن  و  اکســایش-کاهش 
رســوب گذاری ســنگ  منشــأ بررســی می شــود. در ایــن شــکل نمونــه ی 
نفت هــای منطبــق بــا دایــره ی خط چیــن نشــان داده شــده اند ]10[.

ــماری در  ــق آس ــت اف ــود نف ــده می ش ــکل-2 دی ــه در ش ــور ک همان ط
ــدان  ــان در می ــق فهلی ــت اف ــر و درود و نف ــان، بهرگانس ــن هندیج میادی
ــود( در  ــناخته می ش ــا ش ــام یامام ــا ن ــدان درود ب ــه در می ــان )ک هندیج
یــک موقعیــت مکانــی هســتند و از ایــن منظــر می تــوان گفــت انطبــاق 
خوبــی دارنــد. قــرار گرفتــن همــه ی نمونه هــا در ایــن موقعیــت مکانــی 
ــط  ــی در محی ــرایط احیای ــودن ش ــم ب ــد حاک ــن تأیی ــکل-2(، ضم )ش
 II ــوع ــروژن ن ــه ک ــی ک ــاده ی آل ــوع م ــأ، ن ــنگ های منش ــوبی س رس
ــه  ــا توجــه ب ــد. ب ــز بازگــو می کن ــی، جلبکــی( اســت را نی )منشــأ دریای
ــماری  ــق آس ــه اف ــبت ب ــا( نس ــان )یامام ــق فهلی ــت اف ــودن نف ــر ب بالغ ت
ــان  ــق فهلی ــت اف ــه نف ــبت ب ــماری نس ــق آس ــت اف ــت نف ــوان گف می ت

ــت. ــه اس ــش یافت ــری زای ــأ جوان ت ــنگ منش ــا( از س )یامام

شاخص های سنگ شناسی  -2-1-2
ــش  ــه زای ــی ک ــأ و نفت های ــنگ منش ــک س ــای ی ــب بایومارکره ترکی
می دهنــد تحــت تأثیــر سنگ شناســی اســت. ایــن تأثیــرات ممکــن 
اســت ناشــی از برهــم کنش هــای بیــن بایومارکرهــا و کانی هــای 
ــای  ــا ویژگی ه ــی( ی ــای رس ــژه کانی ه ــأ )به وی ــنگ منش ــود در س موج
باکتری هــای  جمعیــت  افزایــش  مثــال  )بــرای  منفــذی  آب  ذاتــی 
ــود  ــبب کمب ــه س ــا ب ــا بایومارکره ــش ب ــرد و واکن ــده ی گوگ احیاکنن
آهــن در رســوبات کربناتــه( باشــد ]10[. در مطالعاتــی نظیــر ایــن مقالــه 
ــم  ــی و ک ــاق ناکاف ــات انطب ــرای مطالع ــت ب ــای نف ــداد نمونه ه ــه تع ک

ــای  ــأ روش ه ــنگ های منش ــای س ــه ویژگی ه ــردن ب ــرای پی ب ــت ب اس
ژئوشــیمیایی گوناگونــی وجــود دارد. بــا توجــه بــه رفتــار کّمــی 
شــاخص های ســنگ منشــأ در افق هــای فهلیــان )یامامــا( و آســماری در 
میادیــن اطــراف تــراف بینــک )جــدول-1( می تــوان نتیجــه گرفــت کــه 
ســنگ منشــأ نفــت افــق فهلیــان )یامامــا( نســبت بــه نفــت افــق آســماری، 
کربناته تــر بــوده و میــزان کانی هــای رســی در ســنگ منشــأ نفــت افــق 

ــوده اســت. آســماری بیشــتر ب
نســبت های C22/C21 و C24/C23 از ترپان هــای ســه حلقه ای بــرای 
شناســایی نفت هــای زایــش یافتــه از افق هــای شــیلی و کربناتــه مناســب 
هســتند. شــرکت ژئومــارک4 بــر مبنــای مطالعــه ی 500 نمونــه ی نفــت از 
ــه از  ــن نتیجــه رســیده کــه در نفت هــای زایــش یافت ــه ای ــا ب سراســر دنی

بهرگانسر درود )آسماری(هندیجان )آسماری(درود )یاماما(هندیجان )فهلیان(
نوع نفت شیلکربناته)آسماری(

0/160/150/420/310/26LowHighSteranes/
17α-hopanes

1/011/070/380/570/63HighLowC22/C21
tricyclic terpanes

0/260/300/770/480/49LowHighC24/C23
tricyclic terpanes

6/736/231/341/842/12
Medium–

high
Low–

medium
 C24 tetra-/C26 tricyclic

diterpanes

1/611/410/820/91/13
Medium–

high

Low–

medium
 C24 tetra-/C23 tricyclic

diterpanes

1/371/420/730/990/95High )>1(LowC29/C30 hopane

0/20/230/470/310/37LowHighTs/)Ts+ Tm(

شاخص های کّمی و کیفی نفت های زایش یافته از افق های شیلی و کربناته  ]10-16[1

نفت هــای زایــش یافتــه از افق هــای کربناتــه می تواننــد بــا 3
نفت هــای  از  کــم   C24/C23 نســبت  و  زیــاد   C22/C21 نســبت 

زایــش یافتــه از افق هــای شــیلی متمایــز شــوند ]10[.
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افق هــای کربناتــه نســبت C22/C21 زیــاد و نســبت C24/C23 کــم اســت 
 C24 Tet/C26 و C24 Tet/C23 tricyclic شــکل-3(. نســبت  ترپان های(
tricyclic از جملــه شــاخص های رایــج برای شناســایی ســنگ های منشــأ 
هســتند. هرچنــد منشــأ ترپــان چهارحلقــه ای C24 شــناخته شــده نیســت 
ــه و  ــان کربنات ــان از چیدم ــه ای C24 نش ــان چهارحلق ــی ترپ ــا فراوان ام
تبخیــری رخســاره های ســنگ منشــأ دارد ]17[. بنابرایــن بــا ترســیم ایــن 
دو نســبت در برابــر یکدیگــر در قالــب یــک نمــودار دوبعــدی می تــوان 
بــه ارزیابــی خوبــی از شــیلی یــا کربناتــه بــودن ســنگ های منشــأ نفــت 
دســت یافــت )شــکل-4( ]10[. همان طــور کــه در شــکل های-4و3 
ــی  ــا( به خوب ــان )یامام ــق فهلی ــای اف ــر نفت ه ــار دیگ ــود ب ــده می ش دی
ــق  ــی اف ــت مکان ــوند. موقعی ــز می ش ــماری متمای ــق آس ــای اف از نفت ه
ــت  ــأ نف ــنگ های منش ــودن س ــر ب ــی از کربناته ت ــا( حاک ــان )یامام فهلی
ــه تعریــف سنگ شناســی مــارل  ــا توجــه ب آن اســت. به عبــارت دیگــر ب
)65-35 درصــد کربنــات کلســیم و 65-35 درصــد رس( می تــوان 
ــق  ــت اف ــأ نف ــنگ منش ــی در س ــای رس ــور کانی ه ــد حض ــت درص گف

آســماری بیشــتر از ســنگ منشــأ نفــت افــق فهلیــان )یامامــا( اســت.

2-2- مدل سازی سیستم های نفتی

بـــرای دســـت یابی بـــه نتایـــج بهتـــر و دقیق تـــر در ایـــن مطالعـــه، تنهـــا 
ــل  ــدند و به دلیـ ــازی شـ ــی مدل سـ ــرو و کژدمـ ــأ گـ ــنگ های منشـ سـ
ـــود اطالعـــات از ســـایر گزینه هـــا صرف نظـــر شـــد. از ســـوی دیگـــر  کمب
طبـــق گزارش هـــای زمین شناســـی، ســـازند کژدمـــی به خصـــوص در 
محـــدوده ی میـــدان هندیجـــان شـــیلی تر اســـت. از ایـــن رو می تـــوان 
ســـازند کژدمـــی را گزینـــه ای بـــرای زایـــش نفـــت افـــق آســـماری 
دانســـت. ســـازند های ســـرگلو )سیســـتم نفتـــی ژوراســـیک میانـــی( و 
ـــان  ـــق فهلی ـــا اف ـــین( ب ـــیک پس ـــی ژوراس ـــتم نفت ـــق )سیس حنیفا-جبل طوی
ارتبـــاط مســـتقیمی ندارنـــد ]5[. هم جـــواری ســـازند فهلیـــان و ســـازند 
ـــرو  ـــازند گ ـــک، س ـــراف بین ـــر در ت ـــه یکدیگ ـــاره ب ـــر رخس ـــرو و تغیی گ

را کـــه نســـبت بـــه ســـازند کژدمـــی کربناته تـــر اســـت به عنـــوان 
محتمل تریـــن گزینـــه را بـــرای زایـــش نفـــت افـــق فهلیـــان )یامامـــا( 

ــد. ــرح می کنـ مطـ

مدل سازی یک بعدی  -1-2-2
در ایــن مطالعــه بــرای مدل ســازی و تفســیر تاریخچــه ی زایــش، مهاجرت 
و تجمــع هیدروکربن هــا از نرم افــزار پترومــد اســتفاده شــده اســت. بهتــر 
اســت در شــروع کار از مدل هــای یــک بعــدی بــرای تعییــن زمان بنــدی 
ــن  ــه تدفی ــت تاریخچ ــأ و درک درس ــنگ منش ــوغ س ــت، بل ــش نف زای
ــا از  اســتفاده کــرد. اطالعــات سنگ شناســی و ســّن زمین شناســی الیه ه
ــتیابی  ــت دس ــد. به عل ــتخراج ش ــدی اس ــای کلی ــل چاه ه ــزارش تکمی گ
ــدروژن  ــر درصــد TOC، شــاخص هی ــه داده هــای ژئوشــیمیایی )مقادی ب
ــاه، در  ــی چ ــای دمای ــت )Ro%(( و داده ه ــکاس ویترینای ــای انع و داده ه
ایــن مطالعــه جهــت واســنجی5 مدل هــا از چــاه-1 میــدان درود و چــاه-2 
میــدان هندیجــان اســتفاده گردیــد. بــرای وارد کــردن بازه های فرسایشــی 
ــاف  ــت اکتش ــین مدیری ــات پیش ــه از مطالع ــایش یافت ــت فرس و ضخام

شــرکت ملــی نفــت ایــران اســتفاده شــد )جــداول-3و2(.
یکــی از چالش هــای مهــم مدل ســازی سیســتم های نفتــی، انتخــاب 
الگــوی کینتیکــی مناســب بــرای اعمــال بــه ســنگ منشــأ و شبیه ســازی 
الگوهــای  هیدروکربن هاســت.  زایــش  بــه  منجــر  واکنش هــای 
کینتیکــی بحــار و همــکاران ]18[ بیشــترین هماهنگــی را بــا ســنگ های 
ــودار  ــد. نم ــارس دارن ــج ف ــران و خلی منشــأ کرتاســه ی جنوب غــرب ای
انعــکاس ویترینایــت در برابــر زمــان در چــاه-2 میــدان هندیجــان نشــان 
می دهــد کــه بخــش زیریــن ســازند گــرو حــدود 8 میلیــون ســال پیــش 

نفت هــای زایــش یافتــه از افق هــای کربناتــه می تواننــد بــا نســبت 4
ترپان های C24 Tet/C23 tricyclic و نســبت C24 Tet/C26 tricyclic از 

نفت هــای زایــش یافتــه از افق هــای شــیلی متمایــز شــوند ]10[.

نمایــش انعــكاس ویترینایــت )%Ro( )زیــاد( و نســبت تبدیل )کم( 5
ــده در  ــای واسنجی ش ــرای مدل ه ــی ب ــان زمین شناس ــذر زم در گ
چــاه -1 میــدان درود )راســت( و چــاه -2 میــدان هندیجــان )چپ(
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Hydrogen Index
(mg HC/grock)

 Total Organic
Carbon (%)

 Erosion
Thickness (m)

 Erosion/Hiatus
(Ma)

 Deposition
(Ma)

 Present
 Thickness

(m)

Depth (m)
Stratigraphic Unit

ToFromToFromBaseTop

7701/51/54.538380Bakhtiari

4/5101609164738Aghajari

101219818451647Mishan

121753923841845Gachsaran

172016625502384Asmari

1102033/933/937/215527052550Jahrum

1000/737/258/724029452705Pabdeh

1940/6712058/765/565/583/51829632945Gurpi

9083/59090979430572963Sarvak

3802/779711020432613057Kazhdumi

7011011511511811133723261Upper Dariyan

1181216134333372Lower Dariyan

1720/9712112711435473433Gadvan

880/4212713743839853547Fahliyan

830/8113714240143863985Garau

ورودی های اصلی برای مدل سازی یک بعدی و دوبعدی در چاه-2 میدان هندیجان2

ــغ شــده  اند. ســازند  ــون ســال پیــش بال و ســازند کژدمــی حــدود 4 میلی
ــا  ــد ام ــر رخســاره می ده ــان تغیی ــه ســازند فهلی ــدان درود ب گــرو در می
نمــودار انعــکاس ویترینایــت در برابــر زمــان در چاه-1میــدان درود 
ــا در  ــازند تنه ــن س ــه ای ــت ک ــی از آنس ــی حاک ــازند کژدم ــرای س ب
ــره ی  ــاری وارد پنج ــازند آغاج ــوبات س ــف رس ــه لط ــر و ب ــد حاض عه

ــکل-5(. ــت )ش ــده اس ــی ش نفت زای

مدل سازی دو بعدی  -2-2-2
بـــرای مدل ســـازی دوبعـــدی سیســـتم های نفتـــی کرتاســـه تـــا عهـــد 
حاضـــر در تـــراف بینـــک، به کمـــک نرم افـــزار Petrel برشـــی در 
امتـــداد میـــدان هندیجـــان به ســـمت عمیق تریـــن بخـــش تـــراف 
ـــه  ـــه بعدی تهی ـــدل س ـــدان درود روی م ـــمت می ـــه س ـــا ب ـــک و از آنج بین
شـــده از تـــراف بینـــک زده شـــد تـــا در نرم افـــزار پترومـــد بازخوانـــی 
آن انجـــام گردیـــده و ســـنگ بنای مدل ســـازی دوبعـــدی باشـــد. 
ـــای ورودی بـــا بـــرش عرضـــی،  پـــس از آماده ســـازی و تطبیـــق داده ه

ــات  ــد اطالعـ ــه ی بعـ ــد. در مرحلـ ــدی6 آن می رسـ ــه تاربنـ ــت بـ نوبـ
ــای  ــوبی و ضخامت هـ ــای رسـ ــا، وقفه هـ ــّن رخدادهـ ــه سـ ــوط بـ مربـ
TOC، HI و  فرســـایش یافتـــه، ویژگی هـــای ژئوشـــیمیایی نظیـــر 
الگوریتـــم کینتیکـــی مناســـب بـــرای ســـنگ های منشـــأ، از مدل هـــای 
یک بعـــدی برگرفتـــه شـــده و در مـــدل دوبعـــدی اعمـــال می شـــوند. 
ـــن  ـــوبی، تعیی ـــه ی رس ـــه ی حوض ـــه ی دیرین ـــن هندس ـــا تعیی ـــت ب در نهای
شـــرایط مـــرزی و همچنیـــن انتخـــاب روش مدل ســـازی، فرآینـــد 
مهاجـــرت )هیبریـــد7( سیســـتم های نفتـــی در امتـــداد بـــرش مذکـــور 
مدل ســـازی می شـــوند )شـــکل-6(. هـــر دو ســـازند کژدمـــی و گـــرو 
ــریع تر از  ــیار سـ ــک بسـ ــراف بینـ ــق تـ ــی و عمیـ ــای میانـ در بخش هـ
بخش هـــای مرتفـــع و واقـــع بـــر تاقدیس هـــای درود و هندیجـــان بـــه 
مرحلـــه ی بلـــوغ رســـیده اند و هم اکنـــون به ترتیـــب در مرحلـــه ی 
ـــی اســـت کـــه  ـــن در حال ـــد. ای ـــرار دارن ـــر و گاز خشـــک ق زایـــش گاز ت
محدوده هـــای بلـــوغ به ســـمت یال هـــای منتهـــی بـــه تاقدیس هـــا 
کاهـــش می یابـــد؛ به طـــوری کـــه در موقعیـــت تاقدیس هـــا، کژدمـــی 
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Hydrogen Index
(mg HC/grock)

 Total Organic
Carbon (%)

 Erosion
Thickness (m)

 Erosion/Hiatus
(Ma)

 Deposition
(Ma)

 Present
 Thickness

(m)

Depth (m)
Stratigraphic Unit

ToFromToFromBaseTop

10001/71/75138513850
Bakhtiari
/Aghajari

2051010129814831385Mishan

121529917821483Gachsaran

153010918911782Asmari

1003034344960424951891Jahrum

3201/260606565835125462495Gurpi

83852625722546Ilam

230385892525972572Laffan

22021508993939815927562597Sarvak

2701/29811116929252756Kazhdumi

3011111211212112030452925Dariyan

210112112723232773045Gadvan

212713726135383277Yamama

ورودی های اصلی برای مدل سازی یک بعدی و دوبعدی در چاه-1 میدان درود2

و گـــرو هـــر دو در مرحلـــه ی  زایـــش نفـــت قـــرار دارنـــد.
تاقدیـــس درود 88/6 میلیـــون ســـال پیـــش شـــروع بـــه شـــکل گیری 
ـــر  ـــه منج ـــت ک ـــکلی اس ـــاز دگرش ـــی از دو ف ـــش آن ناش ـــرده و پیدای ک
ـــا  ـــی چین ه ـــاز برافزایش ـــن ف ـــت. اولی ـــده اس ـــا ش ـــش چین ه ـــه برافزای ب
ناشـــی از جاگیـــری افیولیت هـــای اقیانـــوس نئوتتیـــس بـــر حاشـــیه ی 
نافعـــال صفحـــه ی عربـــی و فعالیـــت مجـــدد گســـل های موجـــود 
در پی ســـنگ و احتمـــاالً حرکـــت توده هـــای نمکـــی )کنیاســـین، 
ـــی  ـــاز برافزایش ـــن ف ـــت. دومی ـــتریختین( اس ـــن و ماس ـــانتونین، کامپانی س
ـــه  ـــر ب ـــرس رخ داده و منج ـــته کوه زاگ ـــش رش ـــش و پیدای ـــر کمان در اث
فشـــردگی بیشـــتر چین هـــا )میوســـن پیشـــین، پلیوســـن و پلیستوســـن( 

شـــده اســـت ]19[.

2-2-2-1- مسیرهای مهاجرت و تجمعات
ــازن  ــأ، مخـ ــنگ های منشـ ــه سـ ــد کـ ــان می دهـ ــرت نشـ ــدل مهاجـ مـ
ـــی  ـــای آهک ـــان و افق ه ـــدان هندیج ـــار در می ـــو غ ـــماری )عض ـــق آس اف
ــی  ــای میانـ ــروک در بخش هـ ــق سـ ــدان درود(، افـ ــماری در میـ آسـ
ـــدان  ـــا آزادگان در می ـــر ی ـــورگان )نهرعم ـــنگی ب ـــو ماسه س ـــراف، عض ت

ــارژ  ــدان درود را شـ ــا در میـ ــق یامامـ ــان و افـ ــق داریـ ــان(، افـ هندیجـ
ــأ عـــالوه بـــر  ــه از ســـنگ های منشـ کرده انـــد. ســـیاالت زایـــش یافتـ
مهاجـــرت قائـــم و کوتاه بـــرد بـــه ســـوی افق هـــای حامـــل و مخزنـــی، 
ـــه  ـــا توج ـــت ب ـــکل-7(. در حقیق ـــته اند )ش ـــز داش ـــی نی ـــرت جانب مهاج

مــدل دوبعــدی از تــراف بینــک. دو ســازند کژدمــی و گــرو به همراه 6
محدوده هــای بلــوغ در حــال حاضــر نشــان داده شــده اند
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بـــه بالغ تـــر بـــودن ســـنگ های منشـــأ در بخش هـــای میانـــی )عمیـــق( 
ـــاز  ـــا آغ ـــن محدوده ه ـــدا در ای ـــت و گاز ابت ـــش نف ـــک، زای ـــراف بین ت
می شـــود و در اثـــر اختـــالف فشـــار بســـیار زیـــاد میـــان بخش هـــای 
عمیـــق و دو تاقدیـــس درود و هندیجـــان، ســـیاالت زایـــش یافتـــه 
به صـــورت جانبـــی خـــود را بـــه افق هـــای مخزنـــی ایـــن دو تاقدیـــس 
می رســـانند. هرچنـــد مدل هـــای بلـــوغ گرمایـــی نشـــان می دهنـــد 
کـــه بخش هـــای عمیـــق ســـنگ های منشـــأ از میوســـن پیشـــین شـــروع 
ــار بـــه  ــا تجمعـــات گازی مطابـــق انتظـ بـــه تولیـــد گاز کرده انـــد، امـ

ــد. ــود نیامده انـ وجـ

2-2-2-2- برون آوری یک بعدی
بلــوغ گرمایــی ســنگ های منشــأ در تــراف بینــک را می تــوان بــا 
تــراف  ایــن  بخــش  عمیق تریــن  از  یک بعــدی  مدلــی  اســتخراج 
ارزیابــی کــرد. بدیــن منظــور بــا اســتفاده از ابــزاری کــه نرم افــزار 
ــر  ــک حف ــراف بین ــش ت ــن بخ ــبه چاهی در عمیق تری ــرده ش ــم ک فراه
ــنگ های  ــوغ س ــی بل ــرای ارزیاب ــدی آن ب ــای یک بع ــا از مدل ه ــد ت ش

ــود  ــاهده می ش ــکل-8 مش ــه در ش ــور ک ــردد. همان ط ــتفاده گ ــأ اس منش
ــی  ــرو و کژدم ــازندهای گ ــراف س ــن ت ــای  ای ــن بخش ه در عمیق تری

7
مــدل دوبعــدی فرآینــد مهاجــرت در تــراف بینــک. ســیاالت زایــش 
یافتــه )نفــت و گاز( از ســنگ های منشــأ عــالوه بــر مهاجــرت قائــم 
ــی  ــرت جانب ــی، مهاج ــل و مخزن ــای حام ــوی افق ه ــرد به س و کوتاه ب

ــته اند ــز داش نی

چاه-1 میدان درود

عمق )متر(

چاه-2 میدان هندیجان

عمق )متر( دمای تصحیح شده ته 
) ◦c( چاه

انعکاس ویترینایت )%(
) Tmax محاسبه شده از(

دمای تصحیح شده ته 
) ◦c( چاه

انعکاس ویترینایت )%(

متوسطکمینهبیشینه

40-26269---1400

46-30781---2265

56-763-0/850/600/732932

-45/01670---0/653038

-49/01692---0/653046

-47/02030---0/623064

76-2050---0/623074

91-2595---0/603082

-60/03186---0/603086

-62/03198---0/703148

-58/03328---0/733154

115-3589---0/673167

-0/870/600/703236

-0/810/660/743526

-0/850/640/754018

داده های مورد نیاز برای واسنجی مدل های یک بعدی میدان هندیجان و درود4
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به ترتیــب در  به شــمار می آینــد  کــه اصلی تریــن ســنگ های منشــأ 
کرتاســه ی باالیــی )حــدود 85 میلیــون ســال پیــش( و ائوســن )حــدود 
ــن دو  ــده اند. ای ــی ش ــره ی نفت زای ــش( وارد پنج ــال پی ــون س 40 میلی
ــا هــم در میوســن، پنجــره ی بلــوغ را پشــت ســر  افــق تقریبــاً همزمــان ب

گذاشــته و وارد پنجــره ی گازی شــده اند.

واسنجی  -3-2-2  
ــد از  ــری، بای ــی و نتیجه گی ــای خروج ــی مدل ه ــی نهای ــل از ارزیاب قب
ــان حاصــل کــرد. شــاخص انعــکاس  ــا اطمین صحــت و درســتی مدل ه
ویترینایــت و داده هــای دمایــی تــه چــاه از جملــه رایج تریــن داده هایــی 
هســتند کــه بــرای واســنجی مــدل بــه کار می رونــد )جــدول-4(. 
ــه  ــی ک ــدل دمای ــت و م ــکاس ویترینای ــدل انع ــد م ــدا بای ــن ابت بنابرای
ــا داده هــای واقعــی چــاه-1 میــدان  توســط نرم افــزار محاســبه شــده اند ب
ــدان هندیجــان واســنجی شــوند. همان طــور کــه در  درود و چــاه-2 می
شــکل-9 مشــاهده می شــود مدل هــای حاصــل از نرم افــزار انطبــاق 
بســیار خوبــی بــا داده هــای واقعــی دارنــد. از ایــن رو می تــوان بــه نتایــج 

ــرد. ــان ک ــازی اطمین مدل س

نتیجه گیری
ــت  ــای نف ــأ در بایومارکره ــنگ منش ــاخص های س ــی ش ــار کّم   رفت
افق هــای فهلیــان )یامامــا( و آســماری در میادیــن اطــراف تــراف 
ــق  ــت اف ــأ نف ــنگ منش ــه س ــت ک ــی از آنس ــدول-1( حاک ــک )ج بین
ــدار  ــر و مق ــماری، کربناته ت ــق آس ــت اف ــه نف ــبت ب ــا( نس ــان )یامام فهلی
ــوده  ــتر ب ــماری بیش ــق آس ــت اف ــأ نف ــنگ منش ــی در س ــای رس کانی ه

ــت. اس
ــرده  ــوب گذاری نکـ ــدان درود رسـ ــرو در میـ ــازند گـ ــد سـ   هرچنـ
ـــاری در  ـــازند آغاج ـــوبات س ـــف رس ـــه لط ـــان ب ـــدان هندیج ـــا در می ام
عمـــق مناســـبی قـــرار گرفتـــه و اکنـــون در اوج پنجـــره ی نفتـــی قـــرار 
ـــف  ـــه لط ـــم ب ـــین و آن ه ـــن پس ـــا در پلیستوس ـــی تنه ـــازند کژدم دارد. س
ـــده  ـــی ش ـــره ی نفت زای ـــدان وارد پنج ـــر دو می ـــاری در ه ـــازند آغاج س
ــدان درود  ــاه-1 میـ ــه چـ ــبت بـ ــان نسـ ــدان هندیجـ ــاه- 2 میـ و در چـ

ــت. ــر اسـ بالغ تـ
  مدل هــای دوبعــدی نشــان دادندکــه هــر دو افــق کژدمــی و گــرو در 
بخش هــای میانــی و عمیــق تــراف بینــک بســیار ســریع تر از بخش هــای 
ــه ی بلــوغ  ــه مرحل ــر تاقدیس هــای درود و هندیجــان ب ــع ب مرتفــع و واق

رســیده اند.
ــای  ــرو در بخش هـ ــی و گـ ــق کژدمـ ــر دو افـ ــر هـ ــال حاضـ   در حـ
میانـــی تـــراف بینـــک پنجـــره ی نفت زایـــی را پشـــت ســـر گذاشـــته، 
ــای عمیـــق در  ــا گـــذر از بخش هـ ــده اند و بـ ــره ی گازی شـ وارد پنجـ
امتـــداد یال هـــا به ســـمت مناطـــق مرتفع تـــر محدوده هـــای بلـــوغ 

کاهـــش می یابـــد.
  مدل هـــای یـــک و دوبعـــدی نقـــش تأثیرگـــذار رســـوبات ســـازند 

آغاجـــاری را در تعمیـــق و بلـــوغ ســـنگ های منشـــأ به ویـــژه در 
ــد. ــان می دهنـ ــک نشـ ــراف بینـ ــق تـ ــای عمیـ بخش هـ

ــد مهاجــرت نشــان می دهــد کــه ســیاالت زایــش    مدل ســازی فرآین
ــر مهاجــرت قائــم و  ــه )نفــت و گاز( از ســنگ های منشــأ، عــالوه ب یافت
ــز  ــی نی ــرت جانب ــی، مهاج ــل و مخزن ــای حام ــوی افق ه ــرد به س کوتاه ب

داشــته اند.
ــی    ســازند کژدمــی در شــمال غرب خلیــج فــارس از توانمنــدی خوب
برخــوردار اســت ]21و20[. بــا توجــه بــه ابهــام در نحــوه ی زایــش 
هیدروکربن هــا توســط ایــن ســنگ منشــأ در گذشــته، می تــوان گفــت 
مدل هــای دوبعــدی ســاخته شــده حداقــل در محــدوده ی تــراف بینــک 

ــد.    ــع می کنن ــات را رف ــن ابهام ای

8
نمایــش انعــكاس ویترینایــت )%Ro( در گــذر زمــان زمین شناســی 
بــرای مــدل یک بعــدی اســتخراج شــده از مــدل دوبعــدی واقــع در 

عمیق تریــن بخــش تــراف بینــک

واســنجی مدل هــای انعــكاس ویترینایــت و دمایــی بــا اســتفاده از 9
داده هــای واقعــی چــاه-1 میــدان درود و چــاه-2 میــدان هندیجــان
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1. PetroMod
2. Gas Chromotography
3. Gas Chromotography Mass Spectrometry

4. GeoMark Research Inc
5. Calibration
6. Gridding

7. Hybrid
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