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پیام حسنزاده ،مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

در اثــر حــرکات قائــم گس ـلهای عمیــق ،تندشــیب و بــا رونــد شمالشــرق-جنوبغرب پیســنگ
کــه بلندیهــای دیرینــهی هندیجــان و خارک-میــش را بهوجــود آوردهانــد تــراف بینــک در
شــمالغرب خلیــج فــارس تکامــل یافتــه اســت .پیچیدگــی ســاختمانی و کمبــود داده ،فعالیتهــای
اکتشــافی و توســعهای را در ایــن ناحیــه بــا چالــش مواجــه کــرده اســت .هــدف ایــن مطالعــه ارزیابــی
توانایــی زایــش ســنگهای منشــأ کرتاســه در تــراف بینــک و درک بهتــر تاریخچــهی تدفیــن و
زمــان زایــش هیدروکربنهاســت .شــیوهی کار ایــن مطالعــه مدلســازی سیســتمهای نفتــی
کرتاسه-ترشــیاری در تــراف بینــک بــر مبنــای یــک بــرش عرضــی شــرقی-غربی اســت کــه از چــاه-
 2میــدان هندیجــان بهســوی عمیقتریــن بخــش تــراف و از آنجــا بــه ســوی چــاه 1-میــدان درود
امتــداد دارد .بــرای نیــل بــه ایــن هــدف ابتــدا بهکمــک مطالعــات انطبــاق نفت-نفــت ،بایومارکرهــای
پنــج نمونــه نفــت از دو افــق تولیــدی (فهلیــان و آســماری) میادیــن هندیجــان ،بهرگانســر و درود
تحلیــل شــده و دو نــوع نفــت متفــاوت و ســازگار بــا سیســتمهای نفتــی از پیــش تعریــف شــده در
منابــع مطالعاتــی شناســایی گردیدنــد .پــس از شناســایی ایــن سیســتمها مدلســازی یــک و دوبعــدی
بهکمــک نرمافــزار پترومــد 1در دســتور کار قــرار گرفــت .مدلهــای یکبعــدی نشــان میدهنــد
کــه بــا وجــود عــدم حضــور ســنگ منشــأ گــرو (کرتاسـهی پیشــین) در میــدان درود ،ایــن ســازند در
موقعیــت کنونــی میــدان هندیجــان در اوج محــدودهی زایــش نفــت قــرار دارد .ســنگ منشــأ کژدمــی
(کرتاسـهی میانــی) تنهــا در پلیستوســن پســین و آن هــم بهدلیــل وجــود رســوبات ســازند آغاجــاری
در هــر دو میــدان هندیجــان و درود تعمیــق و بالــغ شــده اســت .ارزیابــی تاریخچــهی گرمایــی،
تکامــل حوضــه و مســیرهای مهاجــرت در عمیقتریــن بخــش تــراف بینــک منجــر بــه مدلســازی
دوبعــدی ایــن تــراف شــد .مدلهــای دو بعــدی نشــان میدهنــد کــه هــر دو ســازند گــرو و کژدمــی
بلــوغ گرمایــی متفاوتــی را در موقعیتهــای مختلــف درون تــراف بینــک تجربــه میکننــد .در
بخشهــای مرکــزی تــراف بینــک ،ســازند گــرو در محــدودهی زایــش گاز خشــک قــرار دارد .ایــن
در حالــی اســت کــه ســازند کژدمــی در محــدودهی زایــش گاز تــر قــرار داشــته و بلــوغ گرمایــی هــر
دو ســازند بــه ســوی یالهــای منتهــی بــه بلندیهــای دیرینــه کاهــش مییابــد.

در شـــمالغرب خلیـــج فـــارس ناحیـــهی فروافتـــادهای بهنـــام تـــراف
بینـــک وجـــود دارد (شـــکل .)1-ایـــن تـــراف در نتیجـــهی حـــرکات
قائـــم گســـلهای عمیـــق ،تندشـــیب و بـــا رونـــد شمالشـــرق-
جنوبغـــرب موجـــود در پیســـنگ کـــه بلندیهـــای دیرینـــهی
هندیجـــان و خارک-میـــش را بهوجـــود آوردهانـــد تکامـــل یافتـــه
اس ــت .می ــدان درود در ی ــال ش ــرقی و می ــدان هندیج ــان و بهرگانس ــر
در یـــال غربـــی ایـــن تـــراف واقـــع شـــدهاند [ .]1مطالعـــات انطباقـــی
پیشـــین در ایـــن ناحیـــه نشـــان میدهنـــد کـــه نفتهـــای میادیـــن
هندیجـــان ،بهرگانســـر و درود محتـــوای گوگـــرد زیـــادی داشـــته و
تحـــت شـــرایط احیایـــی ،از توالیهـــای کربناتـــه و کـــروژن نـــوع-
 IIگوگـــرددار منشـــأ گرفتهانـــد .ایـــن نفتهـــا دچـــار تخریـــب
زیس ــتی نش ــده و بل ــوغ نس ــبتاً کم ــی دارن ــد .هرچن ــد ای ــن مطالع ــات
*
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واژگان کلیدی:

میـــدان هندیجـــان ،میـــدان درود ،تراف
بینـــک ،سیســـتم نفتـــی ،مدلســـازی
یکبعـــدی ،مدلســـازی دوبعـــدی

ب ــا ه ــدف ارزیاب ــی س ــنگهای منش ــأ توانمن ــد و تعیی ــن خانوادهه ــای
نفت ــی در سراس ــر خلی ــج ف ــارس ی ــا ش ــمالغرب آن ص ــورت گرفت ــه
ام ــا ب ــا توج ــه ب ــه برآین ــد آنه ــا میت ــوان نتیج ــه گرف ــت ک ــه نف ــت
اف ــق فهلی ــان (س ــازند فهلی ــان در می ــدان درود ب ــا ن ــام یامام ــا ش ــناخته
میش ــود) در دو می ــدان درود و هندیج ــان و نف ــت اف ــق آس ــماری در
دو میـــدان هندیجـــان و بهرگانســـر بـــه خانوادههـــای نفتـــی متفاوتـــی
تعلـــق دارنـــد و از ســـنگهای منشـــأ متفاوتـــی زایـــش یافتهانـــد [-5
 .]2بـــرای ارزیابـــی جزئیتـــر ایـــن نتایـــج و درک بهتـــر سیســـتمهای
نفت ــی ت ــراف بین ــک ،دو نمون ــه نف ــت از می ــدان هندیج ــان (افقه ــای
آس ــماری و فهلی ــان) ،ی ــک نمون ــه نف ــت از می ــدان بهرگانس ــر (اف ــق
آســـماری) و دو نمونـــه نفـــت از میـــدان درود (افقهـــای آســـماری و
فهلیـــان) انتخـــاب و از گزارشهـــای کروماتوگرافـــی گازی (،)GC2

کروماتوگرافـــی گازی-طیفســـنجی جرمـــی ( )GC-MS3آنهـــا
بـــرای ایـــن منظـــور اســـتفاده شـــد .پیچیدگـــی ســـاختمانی و کمبـــود
داده ،فعالیته ــای اکتش ــافی و توس ــعهای را در ای ــن ناحی ــه ب ــا چال ــش
مواج ــه ک ــرده اس ــت .ه ــدف ای ــن مطالع ــه درک بهت ــر تاریخچــهی
تدفیـــن و زمـــان زایـــش هیدروکربنهـــا اســـت .بنابرایـــن مدلســـازی
سیســـتمهای نفتـــی کرتاسه-ترشـــیاری در تـــراف بینـــک بـــر مبنـــای
ی ــک ب ــرش عرض ــی ش ــرقی-غربی ک ــه از چ ــاه  2-می ــدان هندیج ــان
بـــه ســـوی عمیقتریـــن بخـــش تـــراف و از آنجـــا بهســـوی چـــاه1-
میـــدان درود امتـــداد دارد ،میتوانـــد راهگشـــا باشـــد.
 -1زمینشناسی ناحیه

شــواهدی وجــود دارد کــه نشــان میدهــد در اثــر حرکــت چپلغــز
گســلهای نجــد در بخشهــای جنوبــی صفحــهی عربــی ،پیســنگ
خلیــج فــارس در پرکامبریــن پســین ،پیــش از رســوبگذاری ســری
هرمــز و در امتــداد شــمال-جنوب گســل خــورده و ســری هرمــز در
مجموعـهای از ترافهــای بــا رونــد شــمالی-جنوبی نهشــته شــده اســت.
تــراف بینــک عضــوی از ایــن مجموعــه اســت کــه در شــمالغرب
خلیــج فــارس واقــع شــده و از نظــر زمینشناســی بخشــی از فروافتادگــی
دزفــول بهحســاب میآیــد .ایــن تــراف در اثــر گســل خوردگــی

 1نقشــهی ســادهشــدهی زمینشناســی از بخــش غربــی کمربنــد
چینخــوردهی زاگــرس ( ،)ZFTBکــه در شــرکت ملــی نفــت
ایــران بــا مقیــاس  1:1000000تهیــه شــده اســت.

پیســنگ در دو ســوی آن بهوجــود آمــده اســت .ایــن گســلهای
نرمــال پیســنگی کــه بــه نامهــای برآمدگــی هندیجان-بهرگانســر و
برآمدگــی خارک-میــش معروفنــد (شــکل )1-در دوران پرکامبریــن
شــکل گرفتهانــد و همزمــان بــا رخدادهــای زمینســاختی آتــی ،بارهــا
فعــال شــدهاند و بــا تأثیــر بــر الگــوی رســوبگذاری یــا حرکــت دادن
تودههــای نمکــی هرمــز ،بــه شــکلگیری ســاختارهای زمینشناســی و
تلههــای تاقدیســی کــه میادیــن بــزرگ امــروزی را بهوجــود آوردهانــد
کمــک کردهانــد [.]1
در شــکل 1-محــدودهی گســترش تمــام تاقدیسهــای بــزرگ قابــل
مشــاهده اســت .برآمدگیهــای دیرینــه نظیــر برآمدگــی هندیجــان-
بهرگانســر و برآمدگــی خارک-میــش تقریبـاً بر کمربنــد چینخوردهی
زاگــرس عمــود اســت .در ایــن شــکل محــدودهی تقریبــی گســترش
تــراف بینــک بــا خطچیــن نشــان داده شــده اســت [.]6
 -2دادهها و روش کار
 -1-2ژئوشیمی نفت
 -1-1-2شاخص بلوغ گرمایی و محیط رسوبگذاری

توزیــع ایزوپرنوئیدهــا ( C15تــا  )C20بهویــژه نســبت پریســتان بــه
فیتــان ( )Pr/Phعمدت ـاً بازگوکننــدهی تاریخچ ـهی دیاژنــز اســت [.]7
مقادیــر بســیار زیــاد  Pr/Phنشــاندهندهی تأثیــر رســوبات خشــکی
اســت .اگــر نســبت  Pr/Phبهمقــدار قابلتوجهــی کمتــر از یــک باشــد
شــاخصی از محیطهــای رســوبی بهشــدت احیایــی اســت [ .]8البتــه
بــا توجــه بــه وجــود مــوارد اســتثناء و همچنیــن کاهــش ایــن نســبت،
در حیــن مرحل ـهی کاتاژنــز بایــد توزیــع ایزوپرنوئیدهــا در کنــار ســایر
اطالعــات زمینشناســی بررســی شــود .نســبتهای Pristane/nC17
و  Phytane/nC18اطالعــات بــا ارزشــی از تخریــب زیســتی ،بلــوغ و
شــرایط دیاژنــزی بههمــراه دارنــد .ترســیم ایــن دو نســبت در قالــب
یــک نمــودار دوبعــدی بهتریــن راه بــرای نمایــش ایــن اطالعــات اســت
(شــکل.]9[ )2-
بــا اســتفاده از نمــودار شــکل 2-تخریــب زیســتی نفتهــا ،شــرایط

 2نســبت  Pr/nC17در برابــر  Ph/nC18در دو افــق آســماری و
فهلیــان در میدانهــای مــورد مطالعــه (ســازند فهلیــان در
میــدان درود بــا نــام یامامــا شــناخته میشــود)
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اکســایش-کاهش و همچنیــن نــوع مــادهی آلــی در محیــط
رســوبگذاری ســنگمنشــأ بررســی میشــود .در ایــن شــکل نمونـهی
نفتهــای منطبــق بــا دایــرهی خطچیــن نشــان داده شــدهاند [.]10
همانطــور کــه در شــکل 2-دیــده میشــود نفــت افــق آســماری در
میادیــن هندیجــان ،بهرگانســر و درود و نفــت افــق فهلیــان در میــدان
هندیجــان (کــه در میــدان درود بــا نــام یامامــا شــناخته میشــود) در
یــک موقعیــت مکانــی هســتند و از ایــن منظــر میتــوان گفــت انطبــاق
خوبــی دارنــد .قــرار گرفتــن هم ـهی نمونههــا در ایــن موقعیــت مکانــی
(شــکل ،)2-ضمــن تأییــد حاکــم بــودن شــرایط احیایــی در محیــط
رســوبی ســنگهای منشــأ ،نــوع مــادهی آلــی کــه کــروژن نــوع II
(منشــأ دریایــی ،جلبکــی) اســت را نیــز بازگــو میکنــد .بــا توجــه بــه
بالغتــر بــودن نفــت افــق فهلیــان (یامامــا) نســبت بــه افــق آســماری
میتــوان گفــت نفــت افــق آســماری نســبت بــه نفــت افــق فهلیــان
(یامامــا) از ســنگ منشــأ جوانتــری زایــش یافتــه اســت.

اســت بــرای پیبــردن بــه ویژگیهــای ســنگهای منشــأ روشهــای
ژئوشــیمیایی گوناگونــی وجــود دارد .بــا توجــه بــه رفتــار ک ّمــی
شــاخصهای ســنگ منشــأ در افقهــای فهلیــان (یامامــا) و آســماری در
میادیــن اطــراف تــراف بینــک (جــدول )1-میتــوان نتیجــه گرفــت کــه
ســنگ منشــأ نفــت افــق فهلیــان (یامامــا) نســبت بــه نفــت افــق آســماری،
کربناتهتــر بــوده و میــزان کانیهــای رســی در ســنگ منشــأ نفــت افــق
آســماری بیشــتر بــوده اســت.
نســبتهای  C22/C21و  C24/C23از ترپانهــای ســهحلقهای بــرای
شناســایی نفتهــای زایــش یافتــه از افقهــای شــیلی و کربناتــه مناســب
هســتند .شــرکت ژئومــارک 4بــر مبنــای مطالعـهی  500نمونـهی نفــت از
سراســر دنیــا بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه در نفتهــای زایــش یافتــه از
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ترکیــب بایومارکرهــای یــک ســنگ منشــأ و نفتهایــی کــه زایــش
میدهنــد تحــت تأثیــر سنگشناســی اســت .ایــن تأثیــرات ممکــن
اســت ناشــی از برهــم کنشهــای بیــن بایومارکرهــا و کانیهــای
موجــود در ســنگ منشــأ (بهویــژه کانیهــای رســی) یــا ویژگیهــای
ذاتــی آب منفــذی (بــرای مثــال افزایــش جمعیــت باکتریهــای
احیاکننــدهی گوگــرد و واکنــش بــا بایومارکرهــا بــه ســبب کمبــود
آهــن در رســوبات کربناتــه) باشــد [ .]10در مطالعاتــی نظیــر ایــن مقالــه
کــه تعــداد نمونههــای نفــت بــرای مطالعــات انطبــاق ناکافــی و کــم

 3نفتهــای زایــش یافتــه از افقهــای کربناتــه میتواننــد بــا
نســبت  C22/C21زیــاد و نســبت  C24/C23کــم از نفتهــای
زایــش یافتــه از افقهــای شــیلی متمایــز شــوند [.]10

کمی و کیفی نفتهای زایش یافته از افقهای شیلی و کربناته []10-16
 1شاخصهای ّ
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بهرگانسر
(آسماری)

کربناته

شیل

نوع نفت

0/31

0/26

Low

High

Steranes/
17α-hopanes

0/63

High

Low

C22/C21
tricyclic terpanes

Low

High

C24/C23
tricyclic terpanes

–Medium
high

–Low
medium

C24 tetra-/C26 tricyclic
diterpanes

–Medium

–Low

high

medium

C24 tetra-/C23 tricyclic
diterpanes

Low

C29/C30 hopane

High

)Ts/(Ts+ Tm

هندیجان (فهلیان)

درود (یاماما)

0/16

0/15

0/42

1/01

1/07

0/38

0/57

0/26

0/30

0/77

0/48

0/49

6/73

6/23

1/34

1/84

2/12

1/61

1/41

0/82

0/9

1/13

1/37

1/42

0/73

0/99

0/95

)High (>1

0/2

0/23

0/47

0/31

0/37

Low

هندیجان (آسماری) درود (آسماری)

افقهــای کربناتــه نســبت  C22/C21زیــاد و نســبت  C24/C23کــم اســت
(شــکل .)3-نســبت ترپانهای  C24 Tet/C23 tricyclicو C24 Tet/C26
 tricyclicاز جملــه شــاخصهای رایــج برای شناســایی ســنگهای منشــأ
هســتند .هرچنــد منشــأ ترپــان چهارحلق ـهای  C24شــناخته شــده نیســت
امــا فراوانــی ترپــان چهارحلقــهای  C24نشــان از چیدمــان کربناتــه و
تبخیــری رخســارههای ســنگ منشــأ دارد [ .]17بنابرایــن بــا ترســیم ایــن
دو نســبت در برابــر یکدیگــر در قالــب یــک نمــودار دوبعــدی میتــوان
بــه ارزیابــی خوبــی از شــیلی یــا کربناتــه بــودن ســنگهای منشــأ نفــت
دســت یافــت (شــکل .]10[ )4-همانطــور کــه در شــکلهای4-و3
دیــده میشــود بــار دیگــر نفتهــای افــق فهلیــان (یامامــا) بهخوبــی
از نفتهــای افــق آســماری متمایــز میشــوند .موقعیــت مکانــی افــق
فهلیــان (یامامــا) حاکــی از کربناتهتــر بــودن ســنگهای منشــأ نفــت
آن اســت .بهعبــارت دیگــر بــا توجــه بــه تعریــف سنگشناســی مــارل
( 35-65درصــد کربنــات کلســیم و  35-65درصــد رس) میتــوان
گفــت درصــد حضــور کانیهــای رســی در ســنگ منشــأ نفــت افــق
آســماری بیشــتر از ســنگ منشــأ نفــت افــق فهلیــان (یامامــا) اســت.
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را کـــه نســـبت بـــه ســـازند کژدمـــی کربناتهتـــر اســـت بهعنـــوان
محتملتریـــن گزینـــه را بـــرای زایـــش نفـــت افـــق فهلیـــان (یامامـــا)
مطـــرح میکنـــد.
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در ایــن مطالعــه بــرای مدلســازی و تفســیر تاریخچـهی زایــش ،مهاجرت
و تجمــع هیدروکربنهــا از نرمافــزار پترومــد اســتفاده شــده اســت .بهتــر
اســت در شــروع کار از مدلهــای یــک بعــدی بــرای تعییــن زمانبنــدی
زایــش نفــت ،بلــوغ ســنگ منشــأ و درک درســت تاریخچــه تدفیــن
ـن زمینشناســی الیههــا از
اســتفاده کــرد .اطالعــات سنگشناســی و سـ ّ
گــزارش تکمیــل چاههــای کلیــدی اســتخراج شــد .بهعلــت دســتیابی
بــه دادههــای ژئوشــیمیایی (مقادیــر درصــد  ،TOCشــاخص هیــدروژن
و دادههــای انعــکاس ویترینایــت ( ))%Roو دادههــای دمایــی چــاه ،در
ایــن مطالعــه جهــت واســنجی 5مدلهــا از چــاه 1-میــدان درود و چــاه2-
میــدان هندیجــان اســتفاده گردیــد .بــرای وارد کــردن بازههای فرسایشــی
و ضخامــت فرســایش یافتــه از مطالعــات پیشــین مدیریــت اکتشــاف
شــرکت ملــی نفــت ایــران اســتفاده شــد (جــداول3-و.)2
یکــی از چالشهــای مهــم مدلســازی سیســتمهای نفتــی ،انتخــاب
الگــوی کینتیکــی مناســب بــرای اعمــال بــه ســنگ منشــأ و شبیهســازی
واکنشهــای منجــر بــه زایــش هیدروکربنهاســت .الگوهــای
کینتیکــی بحــار و همــکاران [ ]18بیشــترین هماهنگــی را بــا ســنگهای
منشــأ کرتاس ـهی جنوبغــرب ایــران و خلیــج فــارس دارنــد .نمــودار
انعــکاس ویترینایــت در برابــر زمــان در چــاه 2-میــدان هندیجــان نشــان
میدهــد کــه بخــش زیریــن ســازند گــرو حــدود  8میلیــون ســال پیــش

 4نفتهــای زایــش یافتــه از افقهــای کربناتــه میتواننــد بــا نســبت
ترپانهای  C24 Tet/C23 tricyclicو نســبت  C24 Tet/C26 tricyclicاز
نفتهــای زایــش یافتــه از افقهــای شــیلی متمایــز شــوند [.]10

بـــرای دســـتیابی بـــه نتایـــج بهتـــر و دقیقتـــر در ایـــن مطالعـــه ،تنهـــا
ســـنگهای منشـــأ گـــرو و کژدمـــی مدلســـازی شـــدند و بهدلیـــل
کمب ــود اطالع ــات از س ــایر گزینهه ــا صرفنظ ــر ش ــد .از س ــوی دیگ ــر
طبـــق گزارشهـــای زمینشناســـی ،ســـازند کژدمـــی بهخصـــوص در
محـــدودهی میـــدان هندیجـــان شـــیلیتر اســـت .از ایـــنرو میتـــوان
ســـازند کژدمـــی را گزینـــه ای بـــرای زایـــش نفـــت افـــق آســـماری
دانســـت .ســـازندهای ســـرگلو (سیســـتم نفتـــی ژوراســـیک میانـــی) و
حنیفا-جبلطوی ــق (سیس ــتم نفت ــی ژوراس ــیک پس ــین) ب ــا اف ــق فهلی ــان
ارتب ــاط مس ــتقیمی ندارن ــد [ .]5همج ــواری س ــازند فهلی ــان و س ــازند
گ ــرو و تغیی ــر رخس ــاره ب ــه یکدیگ ــر در ت ــراف بین ــک ،س ــازند گ ــرو

 5نمایــش انعــکاس ویترینایــت (( )Ro%زیــاد) و نســبت تبدیل (کم)
در گــذر زمــان زمینشناســی بــرای مدلهــای واسنجیشــده در
چــاه  1-میــدان درود (راســت) و چــاه  2-میــدان هندیجــان (چپ)
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 2ورودیهای اصلی برای مدلسازی یکبعدی و دوبعدی در چاه 2-میدان هندیجان
Total Organic Hydrogen Index
)Carbon (%
)(mg HC/grock

Erosion/Hiatus
)(Ma

Base

Top

1/5

4.5

38

38

0

Bakhtiari

4/5

10

1609

1647

38

Aghajari

10

12

198

1845

1647

Mishan

12

17

539

2384

1845

Gachsaran

17

20

166

2550

2384

Asmari

33/9

37/2

155

2705

2550

Jahrum

37/2

58/7

240

2945

2705

Pabdeh

120

58/7

65/5

65/5

83/5

18

2963

2945

Gurpi

90

83/5

90

90

97

94

3057

2963

Sarvak

97

110

204

3261

3057

Kazhdumi

115

118

111

3372

3261

Upper Dariyan

118

121

61

3433

3372

Lower Dariyan

127

114

3547

3433

Gadvan

438

3985

3547

Fahliyan

401

4386

3985

Garau

Erosion
)Thickness (m

To

From

To

From

77

0

1/5

110

20

33/9

100

0/7

194

0/67

380

2/77

172

0/97

121

88

0/42

127

137

83

0/81

137

142

70

110

115

و ســازند کژدمــی حــدود  4میلیــون ســال پیــش بالــغ شــدهاند .ســازند
گــرو در میــدان درود بــه ســازند فهلیــان تغییــر رخســاره میدهــد امــا
نمــودار انعــکاس ویترینایــت در برابــر زمــان در چاه1-میــدان درود
بــرای ســازند کژدمــی حاکــی از آنســت کــه ایــن ســازند تنهــا در
عهــد حاضــر و بــه لطــف رســوبات ســازند آغاجــاری وارد پنجــرهی
نفتزایــی شــده اســت (شــکل.)5-
 -2-2-2مدلسازی دو بعدی

بـــرای مدلســـازی دوبعـــدی سیســـتمهای نفتـــی کرتاســـه تـــا عهـــد
حاضـــر در تـــراف بینـــک ،بهکمـــک نرمافـــزار  Petrelبرشـــی در
امتـــداد میـــدان هندیجـــان بهســـمت عمیقتریـــن بخـــش تـــراف
بین ــک و از آنج ــا ب ــه س ــمت می ــدان درود روی م ــدل س ــه بعدی تهی ــه
ش ــده از ت ــراف بین ــک زده ش ــد ت ــا در نرماف ــزار پتروم ــد بازخوان ــی
آن انجـــام گردیـــده و ســـنگبنای مدلســـازی دوبعـــدی باشـــد.
پ ــس از آمادهس ــازی و تطبی ــق دادهه ــای ورودی ب ــا ب ــرش عرض ــی،
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Deposition
)(Ma

Present
Thickness
)(m

)Depth (m

Stratigraphic Unit

نوبـــت بـــه تاربنـــدی 6آن میرســـد .در مرحلـــهی بعـــد اطالعـــات
ســـن رخدادهـــا ،وقفههـــای رســـوبی و ضخامتهـــای
مربـــوط بـــه
ّ
فرســـایش یافتـــه ،ویژگیهـــای ژئوشـــیمیایی نظیـــر  TOC، HIو
الگوریتـــم کینتیکـــی مناســـب بـــرای ســـنگهای منشـــأ ،از مدلهـــای
یکبعـــدی برگرفتـــه شـــده و در مـــدل دوبعـــدی اعمـــال میشـــوند.
در نهای ــت ب ــا تعیی ــن هندس ــه ی دیرینــهی حوضــهی رس ــوبی ،تعیی ــن
شـــرایط مـــرزی و همچنیـــن انتخـــاب روش مدلســـازی ،فرآینـــد
مهاجـــرت (هیبریـــد )7سیســـتمهای نفتـــی در امتـــداد بـــرش مذکـــور
مدلســـازی میشـــوند (شـــکل .)6-هـــر دو ســـازند کژدمـــی و گـــرو
در بخشهـــای میانـــی و عمیـــق تـــراف بینـــک بســـیار ســـریعتر از
بخشهـــای مرتفـــع و واقـــع بـــر تاقدیسهـــای درود و هندیجـــان بـــه
مرحلـــهی بلـــوغ رســـیدهاند و هماکنـــون بهترتیـــب در مرحلـــه ی
زای ــش گاز ت ــر و گاز خش ــک ق ــرار دارن ــد .ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه
محدودههـــای بلـــوغ بهســـمت یالهـــای منتهـــی بـــه تاقدیسهـــا
کاهـــش مییابـــد؛ بهطـــوری کـــه در موقعیـــت تاقدیسهـــا ،کژدمـــی

 2ورودیهای اصلی برای مدلسازی یکبعدی و دوبعدی در چاه 1-میدان درود
Total Organic Hydrogen Index
)Carbon (%
)(mg HC/grock

Erosion/Hiatus
)(Ma

Deposition
)(Ma

Present
Thickness
)(m

Base

Top

100

0

1/7

1/7

5

1385

1385

0

Bakhtiari
/Aghajari

20

5

10

10

12

98

1483

1385

Mishan

12

15

299

1782

1483

Gachsaran

15

30

109

1891

1782

Asmari

100

30

34

34

49

604

2495

1891

Jahrum

60

60

65

65

83

51

2546

2495

Gurpi

83

85

26

2572

2546

Ilam

85

89

25

2597

2572

Laffan

93

98

159

2756

2597

Sarvak

98

111

169

2925

2756

Kazhdumi

112

121

120

3045

2925

Dariyan

127

232

3277

3045

Gadvan

137

261

3538

3277

Yamama

Erosion
)Thickness (m

To

From

To

From

320

1/2

230

3

220

2

270

1/2

210

1

121

2

127

150

30

89

111

93

112

ی زایـــش نفـــت قـــرار دارنـــد.
و گـــرو هـــر دو در مرحلـــه 
تاقدیـــس درود  88/6میلیـــون ســـال پیـــش شـــروع بـــه شـــکلگیری
ک ــرده و پیدای ــش آن ناش ــی از دو ف ــاز دگرش ــکلی اس ــت ک ــه منج ــر
ب ــه برافزای ــش چینه ــا ش ــده اس ــت .اولی ــن ف ــاز برافزایش ــی چینه ــا
ناشـــی از جاگیـــری افیولیتهـــای اقیانـــوس نئوتتیـــس بـــر حاشـــیهی
نافعـــال صفحـــهی عربـــی و فعالیـــت مجـــدد گســـلهای موجـــود
در پیســـنگ و احتمـــاالً حرکـــت تودههـــای نمکـــی (کنیاســـین،
س ــانتونین ،کامپانی ــن و ماس ــتریختین) اس ــت .دومی ــن ف ــاز برافزایش ــی
در اث ــر کمان ــش و پیدای ــش رش ــتهکوه زاگ ــرس رخ داده و منج ــر ب ــه
فشـــردگی بیشـــتر چینهـــا (میوســـن پیشـــین ،پلیوســـن و پلیستوســـن)
شـــده اســـت [.]19

)Depth (m

Stratigraphic Unit

هندیجـــان) ،افـــق داریـــان و افـــق یامامـــا در میـــدان درود را شـــارژ
کردهانـــد .ســـیاالت زایـــش یافتـــه از ســـنگهای منشـــأ عـــاوه بـــر
مهاجـــرت قائـــم و کوتاهبـــرد بـــه ســـوی افقهـــای حامـــل و مخزنـــی،
مهاج ــرت جانب ــی نی ــز داش ــتهاند (ش ــکل .)7-در حقیق ــت ب ــا توج ــه

 -1-2-2-2مسیرهای مهاجرت و تجمعات

مـــدل مهاجـــرت نشـــان میدهـــد کـــه ســـنگهای منشـــأ ،مخـــازن
اف ــق آس ــماری (عض ــو غ ــار در می ــدان هندیج ــان و افقه ــای آهک ــی
آســـماری در میـــدان درود) ،افـــق ســـروک در بخشهـــای میانـــی
ت ــراف ،عض ــو ماسهس ــنگی ب ــورگان (نهرعم ــر ی ــا آزادگان در می ــدان

 6مــدل دوبعــدی از تــراف بینــک .دو ســازند کژدمــی و گــرو بههمراه
محدودههــای بلــوغ در حــال حاضــر نشــان داده شــدهاند
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بـــه بالغتـــر بـــودن ســـنگهای منشـــأ در بخشهـــای میانـــی (عمیـــق)
ت ــراف بین ــک ،زای ــش نف ــت و گاز ابت ــدا در ای ــن محدودهه ــا آغ ــاز
میشـــود و در اثـــر اختـــاف فشـــار بســـیار زیـــاد میـــان بخشهـــای
عمیـــق و دو تاقدیـــس درود و هندیجـــان ،ســـیاالت زایـــش یافتـــه
بهصـــورت جانبـــی خـــود را بـــه افقهـــای مخزنـــی ایـــن دو تاقدیـــس
میرســـانند .هرچنـــد مدلهـــای بلـــوغ گرمایـــی نشـــان میدهنـــد
ک ــه بخشه ــای عمی ــق س ــنگهای منش ــأ از میوس ــن پیش ــین ش ــروع
بـــه تولیـــد گاز کردهانـــد ،امـــا تجمعـــات گازی مطابـــق انتظـــار بـــه
وجـــود نیامدهانـــد.

منشــأ اســتفاده گــردد .همانطــور کــه در شــکل 8-مشــاهده میشــود
در عمیقتریــن بخشهــای ایــن تــراف ســازندهای گــرو و کژدمــی

 -2-2-2-2برونآوری یکبعدی

بلــوغ گرمایــی ســنگهای منشــأ در تــراف بینــک را میتــوان بــا
اســتخراج مدلــی یکبعــدی از عمیقتریــن بخــش ایــن تــراف
ارزیابــی کــرد .بدیــن منظــور بــا اســتفاده از ابــزاری کــه نرمافــزار
فراهــم کــرده شــبهچاهی در عمیقتریــن بخــش تــراف بینــک حفــر
شــد تــا از مدلهــای یکبعــدی آن بــرای ارزیابــی بلــوغ ســنگهای

مــدل دوبعــدی فرآینــد مهاجــرت در تــراف بینــک .ســیاالت زایــش
 7یافتــه (نفــت و گاز) از ســنگهای منشــأ عــاوه بــر مهاجــرت قائــم
و کوتاهبــرد بهســوی افقهــای حامــل و مخزنــی ،مهاجــرت جانبــی
نیــز داشــتهاند

 4دادههای مورد نیاز برای واسنجی مدلهای یکبعدی میدان هندیجان و درود
چاه 1-میدان درود
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چاه 2-میدان هندیجان

دمای تصحیحشده ته
چاه () ◦c

انعکاس ویترینایت ()%
(محاسبه شده از ) Tmax

عمق (متر)

دمای تصحیحشده ته
چاه () ◦c

انعکاس ویترینایت ()%

عمق (متر)

بیشینه

کمینه

متوسط

40

-

262

69

-

-

-

1400

46

-

307

81

-

-

-

2265

56

-

763

-

0/85

0/60

0/73

2932

-

45/0

1670

-

-

-

0/65

3038

-

49/0

1692

-

-

-

0/65

3046

-

47/0

2030

-

-

-

0/62

3064

76

-

2050

-

-

-

0/62

3074

91

-

2595

-

-

-

0/60

3082

-

60/0

3186

-

-

-

0/60

3086

-

62/0

3198

-

-

-

0/70

3148

-

58/0

3328

-

-

-

0/73

3154

115

-

3589

-

-

-

0/67

3167

-

0/87

0/60

0/70

3236

-

0/81

0/66

0/74

3526

-

0/85

0/64

0/75

4018

کــه اصلیتریــن ســنگهای منشــأ بهشــمار میآینــد بهترتیــب در
کرتاس ـهی باالیــی (حــدود  85میلیــون ســال پیــش) و ائوســن (حــدود
 40میلیــون ســال پیــش) وارد پنجــرهی نفتزایــی شــدهاند .ایــن دو
افــق تقریب ـاً همزمــان بــا هــم در میوســن ،پنجــرهی بلــوغ را پشــت ســر
گذاشــته و وارد پنجــرهی گازی شــدهاند.
 -3-2-2واسنجی

قبــل از ارزیابــی نهایــی مدلهــای خروجــی و نتیجهگیــری ،بایــد از
صحــت و درســتی مدلهــا اطمینــان حاصــل کــرد .شــاخص انعــکاس
ویترینایــت و دادههــای دمایــی تــه چــاه از جملــه رایجتریــن دادههایــی
هســتند کــه بــرای واســنجی مــدل بــهکار میرونــد (جــدول.)4-
بنابرایــن ابتــدا بایــد مــدل انعــکاس ویترینایــت و مــدل دمایــی کــه
توســط نرمافــزار محاســبه شــدهاند بــا دادههــای واقعــی چــاه 1-میــدان
درود و چــاه 2-میــدان هندیجــان واســنجی شــوند .همانطــور کــه در
شــکل 9-مشــاهده میشــود مدلهــای حاصــل از نرمافــزار انطبــاق
بســیار خوبــی بــا دادههــای واقعــی دارنــد .از ایـنرو میتــوان بــه نتایــج
مدلســازی اطمینــان کــرد.

نمایــش انعــکاس ویترینایــت ( )Ro%در گــذر زمــان زمینشناســی
 8بــرای مــدل یکبعــدی اســتخراج شــده از مــدل دوبعــدی واقــع در
عمیقتریــن بخــش تــراف بینــک

نتیجهگیری

رفتــار ک ّمــی شــاخصهای ســنگ منشــأ در بایومارکرهــای نفــت
افقهــای فهلیــان (یامامــا) و آســماری در میادیــن اطــراف تــراف
بینــک (جــدول )1-حاکــی از آنســت کــه ســنگ منشــأ نفــت افــق
فهلیــان (یامامــا) نســبت بــه نفــت افــق آســماری ،کربناتهتــر و مقــدار
کانیهــای رســی در ســنگ منشــأ نفــت افــق آســماری بیشــتر بــوده
اســت.
هرچنـــد ســـازند گـــرو در میـــدان درود رســـوبگذاری نکـــرده
ام ــا در می ــدان هندیج ــان ب ــه لط ــف رس ــوبات س ــازند آغاج ــاری در
عم ــق مناس ــبی قـــرار گرفتـــه و اکن ــون در اوج پنج ــرهی نفت ــی قـــرار
دارد .س ــازند کژدم ــی تنه ــا در پلیستوس ــن پس ــین و آن ه ــم ب ــه لط ــف
س ــازند آغاج ــاری در ه ــر دو می ــدان وارد پنج ــرهی نفتزای ــی ش ــده
و در چـــاه 2 -میـــدان هندیجـــان نســـبت بـــه چـــاه 1-میـــدان درود
بالغتـــر اســـت.
مدلهــای دوبعــدی نشــان دادندکــه هــر دو افــق کژدمــی و گــرو در
بخشهــای میانــی و عمیــق تــراف بینــک بســیار ســریعتر از بخشهــای
مرتفــع و واقــع بــر تاقدیسهــای درود و هندیجــان بــه مرحل ـهی بلــوغ
رســیدهاند.
در حـــال حاضـــر هـــر دو افـــق کژدمـــی و گـــرو در بخشهـــای
میانـــی تـــراف بینـــک پنجـــرهی نفتزایـــی را پشـــت ســـر گذاشـــته،
وارد پنجـــرهی گازی شـــدهاند و بـــا گـــذر از بخشهـــای عمیـــق در
امتـــداد یالهـــا بهســـمت مناطـــق مرتفعتـــر محدودههـــای بلـــوغ
کاهـــش مییابـــد.
مدلهـــای یـــک و دوبعـــدی نقـــش تأثیرگـــذار رســـوبات ســـازند

 9واســنجی مدلهــای انعــکاس ویترینایــت و دمایــی بــا اســتفاده از
دادههــای واقعــی چــاه 1-میــدان درود و چــاه 2-میــدان هندیجــان

آغاجـــاری را در تعمیـــق و بلـــوغ ســـنگهای منشـــأ بهویـــژه در
بخشهـــای عمیـــق تـــراف بینـــک نشـــان میدهنـــد.
مدلســازی فرآینــد مهاجــرت نشــان میدهــد کــه ســیاالت زایــش
یافتــه (نفــت و گاز) از ســنگهای منشــأ ،عــاوه بــر مهاجــرت قائــم و
کوتاهبــرد بهســوی افقهــای حامــل و مخزنــی ،مهاجــرت جانبــی نیــز
داشــتهاند.
ســازند کژدمــی در شــمالغرب خلیــج فــارس از توانمنــدی خوبــی
برخــوردار اســت [21و .]20بــا توجــه بــه ابهــام در نحــوهی زایــش
هیدروکربنهــا توســط ایــن ســنگ منشــأ در گذشــته ،میتــوان گفــت
مدلهــای دوبعــدی ســاخته شــده حداقــل در محــدودهی تــراف بینــک
ایــن ابهامــات را رفــع میکننــد.
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