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ارزیابي هندسه ی عمقي گروه دهرم در تاقدیس خانه خبیز در غرب شیراز

  نگین عبدالواسعی بیدگلی*، محمود الماسیان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال 
حسین معتمدی، مدیریت اکتشاف شرکت ملي نفت  

کیلومتـری   11 در  کـه  اسـت  شمال غرب-جنوب شـرق  رونـد  بـا  سـاختاری  خانه خبیـز  تاقدیـس 
غـرب شـیراز واقـع شـده اسـت. سـازندهای رخنمـون یافتـه در ایـن سـاختار سـازندهای آسـماری و 
رازک-گچسـاران هسـتند. بدنـه ی اصلـی سـاختار از سـازند آسـماری تشـکیل شـده و ابعـاد آن در 
N13۵˚-1۵۵ اسـت.  رخنمـون ایـن سـازند ۵×12 کیلومتـر اسـت. رونـد اثر سـطح محـوری سـاختار̊ 
شـیب کلـی یال هـای شمال شـرقی و جنوب غربـی تاقدیـس به ترتیـب ˚4۷-˚24 و˚3۵-˚2۰ اسـت که 
نشـان می دهـد سـاختار چیـن متقـارن و از نـوع آرام تـا بـاز اسـت. تاقدیـس خانه خبیـز در دهـه ی ۷۰ 
میـالدی توسـط شـرکت ملـی نفـت ایران حفاری شـده کـه این چـاه در افق هـای گروه های بنگسـتان 
و خامـی خشـک بـوده اسـت. بـرای مطالعات آینـده ی ایـن تاقدیس می توان سـازندهای گـروه دهرم 
را به عنـوان اهـداف اکتشـافی احتمالـی درنظـر گرفـت. از ایـن رو بـا اسـتفاده از اطالعـات حاصـل از 
ترسـیم هفـت بـرش سـاختاری عرضـی و طولی، نقشـه ی عمقی رأس سـازند کنگان تهیه شـد. در افق 
رأس کنـگان، باالتریـن نقطـه ی سـاختار در عمـق 34۰۰- و نقطـه ی نشـت سـیاالت در عمـق 43۰۰- 
قـرار دارد کـه بسـتگی قائـم 9۰۰ متـری را مشـخص می کنـد. بسـتگی مسـاحتی در ایـن افـق ابعاد 22 
کیلومتـر طـول و 3/4 کیلومتـر عـرض دارد. در مـورد مخـزن کنـگان دو عامل عدم قطعیت )ریسـک( 
وجـود دارد: الـف( عدم قطعیـت دربـاره ی وجـود سـنگ منشـأ مناسـب در ناحیه )احتمال عـدم وجود 
شـیل های سـیلورین( و ب( عدم قطعیـت در خصـوص وجـود بسـتگی در افـق کنـگان قبـل از زمـان 

مهاجـرت سـیاالت هیدروکربنـی احتمالی.
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واژگان کلیدی:
و  چیــن  کمربنــد  خانه خبیــز،  تاقدیــس 
ــی ــه ی عمق ــارس، نقش ــرس، ف ــده ی زاگ ران
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تاقدیـس خانه خبیـز در فاصلـه ی تقریبی 11 کیلومتـری غرب محدوده ی 
شـهری شـیراز واقـع شـده و در غـرب محـدوده ی فـارس داخلـی قـرار 
ورقه هـای  محـدوده ی  در  خانه خبیـز  تاقدیـس  )شـکل-1-الف(.  دارد 
زمین شناسـی بـا مقیـاس 1.2۵۰.۰۰۰ شـیراز ]1[ و ورقه هـای بـا مقیـاس 
تاقدیـس  ایـن  اسـت.  شـده  نقشـه برداری  ]3و2[  کلسـتان   1.1۰۰.۰۰۰
به دنبـال مطالعات انجام شـده در سـال 19۷3 ]4[ و تهیه ی نقشـه ی عمقي 
از افـق ایـالم سـاختمان در سـال 19۷6 حفاري شـد. طی حفاری بخشـی 
از توالـی سـازند سـروک، آثـار آغشـتگی نفـت در نمونه هـای به سـطح 
رسـیده مشـاهده شـد. به عـالوه آثـار گاز و آغشـتگی نفـت در سـازند 
داریـان نیـز مشـاهده گردیـد کـه بخش هـای پایینـی ایـن واحـد تخلخل 
 )DST( نسـبتاً مناسـبی داشـت. درچـاه خانه خبیـز-1، آزمایـش سـاق مته
انجـام نشـد و حفـاري چـاه در چنـد متـر ابتدایـی سـازند سـورمه پایـان 

یافت.
تاقدیـس  نتایـج تحلیـل سـاختاری  ارائـه ی  ایـن نوشـتار  هـدف اصلـی 
خانه خبیـز اسـت کـه بـا هـدف تهیـه ی نقشـه ی عمقی بـرای افـق کنگان 
سـاختمان انجـام شـده اسـت. بدیـن منظور پـس از تهیه ی نقشـه ی پایه ی 
داده هـای  ماهـواره ای،  تصاویـر  اسـاس  )بـر  تاقدیـس  از  زمین شناسـي 
برداشـت شـده طـی عملیات صحرایـی و اطالعات موجود در نقشـه هاي 
پیشـین(، شـش برش سـاختاري عرضی و یـک برش طولی از سـاختمان 

ترسـیم شـد. در مرحلـه ی بعـد بـر اسـاس برش هـای مذکـور، نقشـه ای 
عمقـی بـرای افـق کنـگان تهیـه شـد. ترسـیم برش هـای سـاختاری در 
نرم افـزاِر 2D MOVE( MOVE( و تهیه ی نقشـه های عمقـی در نرم افزاِر 

PETREL انجـام شـده اسـت.

1- زمین ریخت شناسي و چینه شناسي غرب شیراز
سـیماهای  بـا  نزدیکـی  ارتبـاط  شـیراز  غـرب  زمین ریخت شناسـی 
)شـکل-1-ب(.  دارد  چین خوردگی هـا  یعنـی  ناحیـه  سـاختاری 
مناطـق ارتفاع سـاز عمدتـاً بـر رشـته سـاختارهای تاقدیسـی متشـکل از 
رخنمون هـای سـنگ های کربناته به سـّن ائوسن-الیگوسـن )سـازندهای 
جهـرم و آسـماری( و همچنیـن ناودیس هـای دربردارنـده ی ضخامـت 
هسـتند.  منطبـق  وآغاجـاری  بختیـاری  سـازند های  از  قابل توجهـي 
را  سبزپوشـان  و  دراک  خانه خبیـز،  کوه هـای  تاقدیسـی،  سـاختارهای 
دربـر می گیرنـد )شـکل-1-ج(. مرتفع تریـن سـاختار تاقدیسـی ناحیـه، 
تاقدیـس دراک اسـت. ارتفاع قله ی تاقدیس خانه خبیز 23۰۰ متر اسـت. 
مرتفع تریـن بخـش ناحیـه ی مـورد مطالعـه منطبـق بـا بخش هـای میانـی 
ناودیـس کـوه ده شـیخ )واقع در بیـن تاقدیس هـای خانه خبیـز و دراک( 
اسـت )شـکل-1-ب(. سـازند بختیـاری در مرکز این ناودیـس رخنمون 
دارد و ارتفاعـات تخـت بـا دیواره های پرشـیب تشـکیل داده کـه ارتفاع 
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آن تـا 293۰ متـر نیز رسـیده اسـت. مناطق همـوار ناحیه در جنوب شـرق 
تاقدیس هـای خانه خبیـز و سبزپوشـان قـرار دارنـد و از نهشـته های متعلق 
بـه کواترنـری تشـکیل شـده اند. در ناحیـه ی غـرب شـیراز رخنمون هایی 

از سـازندهاي متعلـق بـه ائوسـن تا رسـوبات کواترنر قابل مشـاهده اسـت 
)شـکل-2(. سـازند جهـرم قدیمی تریـن واحد سـنگی رخنمـون یافته در 
منطقه اسـت که در کوه دراک برونزد دارد. این سـازند همراه با سـازند 

الــف( موقعیــت ســاختمان خانه خبیــز در ایالــت زمین شناســی فــارس. ســاختمان در بخــش غربــی قلمــرو فــارس داخلــی واقــع شــده اســت ب( الگــوی 1
ارتفاعــی رقومــی ناحیــه ی غــرب شــیراز کــه در فواصــل 100 متــری کنتوربنــدی شــده اســت. ارتفاعــات اصلــي، ناحیــه ی منطبــق بــا تاقدیــس دراك و 
ناودیــس ده شــیخ هســتند ج( تصویــر ماهــواره ای موقعیــت ســاختمان های اصلــی ناحیــه ی مــورد مطالعــه. کادر مشــخص شــده بــا خط چیــن محــدوده ی 

شــکل-2 را نشــان مي دهــد
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آسـماری، بدنـه ی اصلـی تاقدیس هـای ناحیـه )خانه خبیـز، سبزپوشـان و 
دراک( را شـکل داده اند )شـکل-2(. سایر سـازندهای رخنمون یافته در 

منطقـه عبارتنـد از گچسـاران-رازک، آغاجـاری و بختیـاری.

ناحیه ی مورد مطالعه، در محل تبدیل رخسـاره ی سـازند های گچسـاران 
و رازک بـه یکدیگـر قـرار دارد و در نتیجـه هـر دو سـازند قابل مشـاهده 
هسـتند. به طـوری کـه در بخش غربـی ناحیـه )در ناودیس حسـین آباد(، 

ــا اطالعــات صحرایــی برداشــت 2 ــاره ی نقشــه کلســتان ]1[ و به روزرســانی شــده ب نقشــه ی زمین شناســی محــدوده ی مــورد مطالعــه. ترســیم دوب
ــا ’GG( مشــخص شــده اســت. شــده. مســیر مقاطــع ســاختاری رســم شــده روی تاقدیــس خانه خبیــز )از ’AA ت
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الیه هـای آهکـی، ژیپسـی و مارنی سـازند گچسـاران گسـترش داشـته و 
رو بـه شـرق )به سـمت تاقدیـس خانه خبیز( رخسـاره ی تخریبی مشـابه با 
سـازند رازک در بخش هـای پایینـی سـازند گچسـاران توسـعه می یابـد 
)شـکل-3-ج، د(. این مسـأله در نقشـه ی زمین شناسـي پایه ی تهیه شـده 
در ایـن مطالعـه نیـز مبنـا قـرار داده شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس سـازند 
گـچ،  از  متشـکل   )Mgs-up )واحـد  باالیـی  بخـش  دو  بـه  گچسـاران 
سـنگ آهک گـچ دار، آهـک مارنـی و مـارن و بخـش پایینـی )واحـد 
Mgs-1( شـامل رسـوبات ضخیـم الیـه ی گـچ و مـارن تفکیـک شـده 
اسـت )شـکل-2(. به عالوه یک بخش دارای رخسـاره ای مشـابه سـازند 
رازک )واحـد Mgs-2( نیـز تفکیـک شـده کـه از نظـر زمانـی معـادل 
بخـش پایینـی سـازند گچسـاران درنظـر گرفته شـده اسـت. بخـش اخیر 

از ماسه سـنگ، سـنگ آهک مارنـی، مـارن و مارن سـیلتی تشـکیل شـده 
اسـت. بیشـترین توسـعه ی ایـن واحـد در یال هـای تاقدیـس خانه خبیـز 
بـا یـک کنگلومـرای چرتـی  ایـن تاقدیـس،  اسـت. سـازند رازک در 
)واحـد Mc( روی سـازند آسـماری قـرار دارد و مرز باالیـی آن با بخش 

باالیـی سـازند گچسـاران )واحـد Mgs-up( مرتبـط اسـت.

2- تاقدیس خانه خبیز
در   13۵°-1۵۵° محـوری  سـطح  اثـر  رونـد  بـا  خانه خبیـز  تاقدیـس 
مجـاورت روسـتای خانه خمیـس واقـع شـده اسـت. قدیمی تریـن سـازند 
رخنمـون یافتـه در تاقدیـس سـازند آسـماری اسـت و ابعـاد تاقدیـس 
در رخنمـون سـطحی سـازند آسـماری 12 و ۵ کیلومتـر و در رخنمـون 

3
الــف( تصویرهــای ماهــواره ای بــا جهــت دیــد مایــل از ســاختارهای منطقــه. در تصویــر بــاال محــل دماغــه ی شــمالی تاقدیــس سبزپوشــان و همچنیــن 
ناودیــس میــان ایــن ســاختمان و تاقدیــس خانه خبیــز قابل مشــاهده اســت. رابطــه ی بیــن تاقدیــس خانه خبیــز و دراك نیــز بــا ناودیــس ده شــیخ 
مشــخص می شــود. در تصویــر پاییــن، نمایــی رو بــه جنــوب از ناودیــس ده شــیخ و دماغــه ی شــمال غربي تاقدیــس خانه خبیــز دیــده می شــود ب( 
دو تصویــر متوالــی بــا جهــت نــگاه رو بــه شــمال غرب از یــال شمال شــرقی تاقدیــس خانه خبیــز، ناودیــس ده شــیخ و یــال جنوب غربــی تاقدیــس 
دراك. بدنــه ی اصلــی تاقدیس هــا از توالــی مقــاوم در برابــر فرســایش آســماری-جهرم تشــکیل شــده اســت ج( بخــش گچــی در توالــی رازك-
گچســاران )Mgs-up( د( نمایــی از ســازند رازك در یــال شمال شــرقی تاقدیــس خانه خبیــز. محــل شــکل هاي-ج، د بــا شــماره هاي-3و2 در 

شــکل-الف مشــخص شــده اند.
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ایـن  رابطـه ی  اسـت.  کیلومتـر   ۵ و   28 رازک-گچسـاران  سـازندهای 
تاقدیـس بـا تاقدیـس سبزپوشـان بـا یـک ناودیـس مشـخص می شـود 
کـه راسـتای سـطح محـوری آن °3۵۵-°34۵ بـوده و در بخـش مرکزی 
ناودیس سـازندهای رازک–گچسـاران رخنمون یافته اسـت )شکل-2(. 
یال هـای ناودیـس مذکور شـیب کـم تا متوسـط )4۵-3۰ درجـه( دارند. 
در رخنمـون آسـماری، تاقدیـس خانه خبیـز یک چین خوردگـی آرام تا 
بـاز و متقـارن اسـت )شـکل-3-الف، ب(. شـیب یـال شـمالی تاقدیـس 

زاویـه ی  اسـت.  درجـه   2۰-3۵ جنوبـی  یـال  شـیب  و  درجـه   22 -4۷
میـل تاقدیـس خانه خبیـز در رخنمـون سـازند آسـماری و در دماغـه ی 
شـمال غربی و جنوب شـرقی آن به ترتیـب 6 درجـه به سـمت 13۵ و 12 
درجـه به سـمت 1۵۵ اسـت. تاقدیـس خانه خبیـز از یک بسـتگی مسـتقل 

در افق هـای مخزنـی تشـکیل شـده اسـت.
مجـاور  به ترتیـب  جنوب غـرب  و  شمال شـرق  از  خانه خبیـز  تاقدیـس 
ناودیس هـای ده شـیخ و حسـین آباد اسـت )شـکل-2(. راسـتای سـطح 

4
ــه در  ــاد Gs-Rz مشــخص شــده ک ــا نم ــی گچســاران-رازك ب ــز. در ترســیم برش هــا توال ــه شــده از تاقدیــس خانه خبی برش هــاي ســاختاري تهی

اصــل نماینــده ی مجمــوع واحدهــای Mgs-up، Mgs-1 و Mgs-2 اســت.
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محـوری ناودیـس ده شـیخ °31۰-°3۰۰ بـوده و در بخـش مرکـزی آن 
سـازندهای بختیـاری و آغاجاری رخنمون یافته اند )شـکل-2 و شـکل-
3-الـف، ب(. ابعـاد ناودیـس در رخنمـون سـطحی سـازند گچسـاران-
رازک 38 و 12 کیلومتـر اسـت. یال هـای ناودیـس ده شـیخ شـیب کم تا 
متوسـط )3۰-1۰ درجـه( دارنـد. یـال شمال شـرقی ناودیـس ده شـیخ در 
مجـاورت از تاقدیـس دراک توسـط گسـلی با شـیب شمال شـرقی متأثر 
شـده اسـت. به طـوری کـه در بخش هـای جنوبـی گسـل، سـازند رازک 
)Mgs-2( روی بخش هـای باالیـی سـازند گچسـاران )Mgs-up( قـرار 
گرفتـه و رو بـه بخش های شـمالی گسـل، سـازند رازک )Mgs-2( روی 

سـازند آغاجـاری قـرار گرفته اسـت )شـکل-2(.
ناودیـس حسـین آباد بـا راسـتای سـطح محـوری ناودیـس 33۵°-32۰° 
در میـان تاقدیس هـای سبزپوشـان و خانه خبیـز قـرار دارد )شـکل-2(. 
رودخانـه ی قره آقـاج در مرکـز ناودیـس و به موازات اثر سـطح محوری 
آن جریـان دارد. در بخـش مرکـزی ناودیـس، سـازندهای گچسـاران 
ناودیـس در رخنمـون سـطحی  ابعـاد  یافته انـد.  و آغاجـاری رخنمـون 
سـازند گچسـاران ۵۰ و 8 کیلومتر اسـت. یال های ناودیس شـیب کم تا 

متوسـط )3۵-12 درجـه( دارد.

2-1- هندسه ی عمقي تاقدیس خانه خبیز
به منظور تعیین هندسه ی عمقی تاقدیس خانه خبیز در افق های گروه دهرم 
)به عنوان یکی از افق های اصلی دارای پتانسیل هیدروکربنی در ناحیه ی 
محوری  اثر  بر  عمود  ساختاری عرضی  برش  مجموع شش  در  فارس( 
تاقدیس و یک برش طولی موازی با اثر سطح محوری ساختار رسم شده 
است )شکل های-2 و4(. طول مجموع برش ها 89/6 کیلومتر است. براي 
ترسیم برش ها از اطالعات صحرایی برداشت شده، اطالعات ضخامت 
شده  استفاده  سالمتي-1  و  خانه خبیز-1  اکتشافی  چاه هاي  در  سازندها 
افق  عمقي  نقشه ی  شده،  ترسیم  ساختاری  برش های  اساس  بر  است. 
کنگان ساختمان تهیه شده است. بدین منظور ابتدا افق کنگان از برش های 
ساختاری ترسیم شده در محیط 2DMOVE به نرم افزار PETREL منتقل 
 )Interpolation( داده ها  بین  میان یابی  عملیات  بعدی،  گام  در  و  شده 
تعداد  و  زیاد  پراکندگی  با  داده هایی  برای  مناسب  الگوریتم  کمک  با 
کم )الگوریتم Convergent interpolation( انجام شده است. بر اساس 
نقشه ی عمقي تهیه شده )شکل-۵( مقدار بستگی قائم در این افق 9۰۰ 
متر بوده و بستگی مساحتی ساختمان  ۷+1۰×6/93 متر مربع محاسبه شده 
بسته ی  کنتور  آخرین  باالی  در  موجود  فضای  مساحتی  بستگی  است. 
ساختمان )کنتور 43۰۰-( تا رأس ساختمان است. ابعاد ساختمان در این 
افق حدود 22 کیلومتر طول و 4/3 کیلومتر عرض است. عمق دسترسی 
به افق کنگان 34۰۰- برآورد شده و نقطه ی نشت سیاالت احتمالی در 

عمق 43۰۰- قرار دارد.

3- بحث
از دیربـاز پتانسـیل هیدروکربنـی ناحیه ی فـارس مورد توجه بوده اسـت. 

شـروع دوره ی رونـق فعالیت هـای اکتشـافی در ایـن ناحیـه بـه دهه ی 6۰ 
میـالدی بازمی گـردد. در این دوره بـا بهره گیری از برش های سـاختاری 
و به کمـک خطـوط لـرزه ای بـا کیفیـت پاییـن، نقشـه های عمقـی بـرای 
افق هـای گـروه بنگسـتان، خامـی و دهرم تهیه شـده و چاه های اکتشـافی 
حفاری هـای  نقشـه ی  شـکل-6  گردیـد.  حفـاری  ناحیـه  در  متعـددی 
موفـق و ناموفـق شـرکت ملـی نفـت ایـران در محـدوده ی شـمال غرب 
)نقشـه ی مذکـور و تمامـی  نشـان می دهـد  فـارس داخلـی را  ناحیـه ی 
توضیحاتـی کـه در ایـن بخـش دربـاره ی چاه هـا یـا میادیـن اکتشـافی 
ارائـه می شـود بـر اسـاس داده هـای منتشـر شـده در منابـع ]6و۵[ اسـت(. 
همان گونـه کـه مشـاهده می شـود در حالی کـه حفاری هـای اکتشـافی 
در غـرب گسـل کازرون کامـاًل موفـق بـوده حفاری هـا در شـرق ایـن 
گسـل بـه نتیجه نرسـیده و در بیشـتر مـوارد سـاختمان ها خشـک بوده اند 
)شـکل- 6(. مهم تریـن میادیـن غـرب گسـل کازرون عبارتنـد از دارا، 
میالتون، رودک، خشـت و نرگسـی. در شـرق گسل کازرون از مجموع 
۵ حفـاری در ناحیـه شـیراز 4 مـورد ناموفـق بـوده اسـت. یـک حفـاری 
در شـمال کازرون نیـز بـه نتیجـه نرسـیده اسـت. چـاه سبزپوشـان-1 در 
سـال 1963 و تـا عمـق 418۵ متـری در سـازند دشـتک حفاری شـده اما 

نقشه ی عمقی افق کنگان تاقدیس خانه خبیز5
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ــمالی 6 ــش ش ــده در بخ ــام ش ــای انج ــج حفاری ه ــه ای از نتای نقش
ــارس ]6و5[ ــت ف ایال

7
ــیلورین در  ــوبات س ــود رس ــا نب ــه در آنه ــی ک ــه ای از مناطق نقش
چاه هــا و رخنمون هــای ســطحی مشــخص شــده اســت )دوایــر 
از  ســیلورین  رســوبات  نبــود  محــدوده ی  زرد(.  مربع هــای  و 
کــوه زردکــوه و دینــار در شــمال تــا کــوه ســورمه در جنــوب 

اســت. قابل امتــداد 

خشـک بـوده اسـت. تاقدیس احمـدی در دهـه ی ۷۰ میـالدی و تا عمق 
۵۵61 متـری در سـازند داالن حفـاری گردیـده اسـت. در ایـن چـاه در 
گروه دهرم گاز با مقدار ازت زیاد کشـف شـده اسـت. چاه سـالمتی-1 
در سـال 19۷6 و تـا عمـق 4229 در سـازند فراقـون حفاری شـده اسـت. 
ایـن تاقدیـس گـروه دهـرم حداکثـر 2 درصـد گاز داشـته و چـاه  در 
دشـتک نیـز در فاصلـه ی سـال های 19۷۵-19۷3 و تـا سـازند حفـاری 

شـده کـه خشـک بوده اسـت.

3-1- ارزیابي سیستم هاي هیدروکربني تاقدیس خانه خبیز
دو سیسـتم هیدروکربنـی اصلـی در کـوه زاد زاگـرس معرفـی شـده اند. 
مـورد نخسـت، سیسـتم هیدروکربنـی پالئوزوئیـک و مورد دوم، سیسـتم 
پایینـی اسـت ]۷[. سیسـتم هیدروکربنـی  تـا میوسـن  میانـی  کرتاسـه ی 

پالئوزوئیـک از سـنگ منشـأ سـیلورین-کامبرین، مخـزن گـروه دهرم و 
پوش سـنگ سـازند دشتک تشـکیل شده اسـت. شیل های سـیلورین تنها 
در مناطقـی مثـل کوه هـای فراقـون و کهگم )در بندرعبـاس( با ضخامت 
۷۰-4۰ متـر رخنمـون دارنـد و محتـوای مـواد آلـی بیـش از 4 درصـد 
دارنـد ]8[. وجـود ایـن شـیل ها در بخش هـای مرکـزی ایالـت فـارس 
محـل سـؤال اسـت ]8و6[. به طـوری کـه اعتقـاد بـر آنسـت کـه رخـداد 
واقعـه ی تکتونیکـی در زمـان کربونیفر موجب شـده بلوک برخاسـته ای 
بـا رونـد شـمالی-جنوبی شـکل گیـرد کـه در محل ایـن بلندا، فرسـایش 
گسـترده ای رخ داده کـه در نتیجـه ی آن، بخـش قابل توجهـی از توالـی 
رسـوبی سـازندهای قدیمـی حـذف شـده اند. بر اسـاس شـواهد سـطحی 
از سـازندهای رخنمـون یافتـه و چاه هـای حفاری شـده، محـدوده ی این 
بلـوک برخاسـته از کوه هـای دینـار و زردکوه در شـمال تا کوه سـورمه 
در جنـوب امتـداد دارد ]8[. بـر این مبنـا محدوده ی مـورد مطالعه )غرب 
شـیراز( در محـدوده ی تقریبـی بلنـدای مذکـور قـرار دارد )شـکل-۷(. 
ایـن مـورد ریسـک اکتشـافی گـروه دهـرم را از نظر وجود سـنگ منشـأ 

مناسـب افزایش خواهـد داد.
پالئوزوئیـک، سـازندهای  سـنگ مخـرن اصلـی سیسـتم هیدروکربنـی 
کنگان و داالن و سـنگ پوش این سیسـتم سـازند دشـتک اسـت. وجود 
ایـن سـازندها در ناحیـه ی مـورد مطالعـه ثابـت شـده اسـت. از کیفیـت 
مخزنـی سـازندهای کنـگان و داالن اطالعاتـی در دسـت نیسـت. عامـل 
آخـر در ارزیابـی سیسـتم هیدروکربنـی پالئوزوئیـک، زمان بلوغ سـنگ 
منشـأ و رابطـه ی زمانی بیـن مرحله ی مهاجـرت سـیاالت هیدروکربنی و 
مرحلـه ی شـکل گیری تله هـای سـاختاری اسـت. مدل سـازی حوضـه ی 
رسـوبی از ناحیه ی مورد مطالعه نشـان داده که سـنگ منشـأ پالئوزوئیک 
)در صـورت وجـود( در زمان ژوراسـیک به بلوغ رسـیده و زمان خروج 
زمـان   .]6[ اسـت  بـوده  در کرتاسـه  احتمـاالً  منشـأ  از سـنگ  سـیاالت 
مذکـور قبـل از کوه زایـی زاگـرس و شـکل گیری تله هـای سـاختمانی 
در  تنهـا  هیدروکربنـی  سـیاالت  دیگـر  به عبـارت  اسـت.  بـوده  جـوان 
سـاختارهای قدیمـِی شـکل گرفتـه در زمانـي قبـل از کوه زایـی زاگرس 
قابلیـت تجمـع داشـته اند. بلنداها و برجسـتگی های کم دامنـه ی قدیمی یا 
گنبدهـای نمکـی از جملـه ی این مکان های مناسـب هسـتند. فرونشسـت 
می توانـد  نمکـی  گنبـد  اطـراف  حاشـیه ای  ناودیس هـای  در  جانبـی 
شـود.  گنبـد  مخزنـی روی  افق هـای  در  بسـتگی  موجـب شـکل گیری 
شـواهد متعـددی از شـرق خلیـج فـارس بیانگـر تحـرک نمـک هرمـز و 
شـکل گیری گنبدهـای نمکی مدفـون از دوران پالئوزوئیک هسـتند ]9[. 
در مـورد سـاختمان خانه خبیـز شـواهدی در رد یـا تأییـد وجـود بسـتگی 
مرتبـط بـا فعالیـت نمـک هرمـز در بخش هـای عمقـی سـاختمان وجـود 
می کنـد.  عبـور  تاقدیـس  میانـی  بخـش  از  کوتـاه  نـدارد. خط لـرزه ای 
مشـاهده ی بخش هـای عمقـی  امـکان  پاییـن آن،  به علـت کیفیـت  امـا 
سـاختمان و پیگیـری شـواهد فعالیت نمـک هرمز در گروه دهـرم )مانند 
ضخیم شـدگی در ناودیس هـای جانبـی و نازک شـدگی به سـمت رأس 

سـاختار( وجود نـدارد.
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ــرو  ــرگلو، گ ــد از س ــه عبارتن ــتم کرتاس ــی سیس ــأهای اصل ــنگ منش س
و کژدمــی کــه دو مــورد اول در ناحیــه ی فــارس توســط رســوبات 
ــت  ــل اس ــا نامحتم ــود آنه ــده و وج ــن ش ــق جایگزی ــه ی کم عم کربنات
]6[. قابلیــت مخزنــی ســازند کژدمــی در منطقــه ی مــورد مطالعــه محــل 
ــعادت آباد  ــتان و س ــن سروس ــأ میادی ــنگ منش ــه س ــت. گرچ ــث اس بح
ــده  ــب ش ــی منتس ــازند کژدم ــه س ــا ب ــت ام ــده نیس ــناخته ش ــدان ش چن
اســت ]۷[. بــا حرکــت رو بــه غــرب و در تاقدیــس سبزپوشــان، ســازند 
کژدمــی فاقــد مــواد آلــی کافــی اســت امــا در تاقدیــس دشــتک، 
واجــد محتــوای مــاده ی آلــی مناســب )۵ درصــد( اســت ]6[. بــر 
خانه خبیــز،  تاقدیــس  از  موجــود  سنگ شناســی  اطالعــات  اســاس 
ســازند کژدمــی از شــیل های خاکســتری و قهــوه ای و بخش هــای 
ضخیمــی از ســنگ آهک تشــکیل شــده اســت. به عــالوه عــدم وجــود 
ــه  ــت ک ــان دهنده ی آنس ــاالً نش ــروک احتم ــازند س ــن در س هیدروکرب
قابلیــت ســازند کژدمــی به عنــوان ســنگ منشــأ ضعیــف بــوده اســت. در 
سیســتم هیدروکربنــی کرتاســه، ســازندهای ســروک، داریــان و فهلیــان 
مخــازن بالقــوه به شــمار می آینــد. در چــاه خانه خبیــز، ســازندهای 
ــان  ــازند داری ــی س ــای پایین ــم و بخش ه ــل ک ــان تخلخ ــروک و فهلی س
ــز  ــن نی ــار هیدروکرب ــن بخــش آث ــد و در ای تخلخــل مناســب تری دارن
ــد  ــن مشــخص نیســت؛ هرچن ــده شــده اســت. منشــأ ایــن هیدروکرب دی
نشــان  ســازند گــدوان  در  غیرمتحــرک  نفــت  و  وجــود آســفالت 
ــی  ــازند کژدم ــالف س ــازند برخ ــن س ــوب گذاری ای ــه رس ــد ک می ده
ــرد  ــکان عملک ــوان ام ــن می ت ــت. بنابرای ــوده اس ــی ب ــرایط احیای در ش
ســازند گــدوان به عنــوان ســنگ منشــأ فرعــی در ایــن ناحیــه را در نظــر 
داشــت. ســنگ پوش شــناخته شــده در ایــن سیســتم هیدروکربنــي، 
ــی  ــای مخزن ــل درون توالی ه ــای کم تخلخ ــی و بخش ه ــازند کژدم س

ــتند. هس

بـا توجـه بـه مطالـب گفتـه شـده مهم تریـن معیارهـاي خطـر اکتشـافی 
در خصـوص افـق دهـرم تاقدیـس خانه خبیـز، نخسـت، مسـأله ی وجـود 
یـا عدم وجـود سـنگ منشـأ )شـیل های سـیلورین( در محـدوده ی مـورد 
مطالعـه اسـت. قرار گیـري تاقدیـس خانه خبیـز در محـدوده ی تقریبـی 
فرسـایش شـیل های سـیلورین، ریسـک اکتشـافی سـاختمان را از نظـر 
وجـود سـنگ منشـأ افزایـش خواهـد داد. دومیـن معیـار خطـر اکتشـافي 
)در صـورت حضور سـنگ منشـأ(، وجود بسـتگی قدیمـی در افق دهرم 
در زمـان بلـوغ و مهاجـرت سـیاالت هیدروکربنـی اسـت. در خصـوص 
سیسـتم هیدروکربنـي کرتاسـه مي تـوان گفـت که بـه احتمال زیـاد دلیل 
عـدم وجـود هیدروکربـن در گـروه بنگسـتان، ضعیـف بـودن محتـوای 
مـواد آلـی سـازند کژدمـی از یک سـو و تخلخل کـم سـازندهای ایالم-

سـروک از سـوي دیگر اسـت.

نتیجه گیري
 تاقدیـس خانه خبیـز بـا رونـد اثـر سـطح محـوری °1۵۵-°13۵ یـک 
بـرش  هفـت  ترسـیم  اسـت.  متقـارن  و  بـاز  تـا  آرام  چین خوردگـی 
سـاختاری عرضـی و طولـی از سـاختمان نشـان داده کـه مقـدار بسـتگی 
قائـم سـاختمان در افـق رأس کنـگان 9۰۰ متـر بوده و بسـتگی مسـاحتی 
عمـق  اسـت.  کیلومتـر   3/4 عـرض  و  کیلومتـر   22 به طـول  سـاختمان 
دسترسـی بـه ایـن افـق 34۰۰- بـرآورد شـده و  نقطـه ی نشـت سـیاالت 

قـرار دارد. احتمالـی، در عمـق 43۰۰- 
 مهم تریـن ریسـک های اکتشـافی در خصـوص افـق دهـرم تاقدیـس 
)شـیل های  منشـأ  سـنگ  یـا عدم وجـود  از: وجـود  عبارتنـد  خانه خبیـز 
بسـتگی  وجـود  همچنیـن  و  مطالعـه  مـورد  محـدوده ی  در  سـیلورین( 
قدیمـی در افـق دهـرم در زمـان بلوغ و مهاجـرت سـیاالت هیدروکربنی 

)در صـورت حضـور سـنگ منشـأ(. 
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