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ارزيابي هندسهی عمقي گروه دهرم در تاقديس خانهخبيز در غرب شيراز
نگین عبدالواسعی بیدگلی* ،محمود الماسیان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

حسین معتمدی ،مديريت اكتشاف شركت ملي نفت

تاقدیـس خانهخبیـز سـاختاری بـا رونـد شمالغرب-جنوبشـرق اسـت کـه در  11کیلومتـری
غـرب شـیراز واقـع شـده اسـت .سـازندهای رخنمـون یافتـه در ایـن سـاختار سـازندهای آسـماری و
رازک-گچسـاران هسـتند .بدنـهی اصلـی سـاختار از سـازند آسـماری تشـکیل شـده و ابعـاد آن در
رخنمـون ایـن سـازند  12×5کیلومتـر اسـت .رونـد اثر سـطح محـوری سـاختار ˚ N135˚-155اسـت.
شـیب کلـی یالهـای شمالشـرقی و جنوبغربـی تاقدیـس بهترتیـب ˚ 24˚-47و˚ 20˚-35اسـت که
نشـان میدهـد سـاختار چیـن متقـارن و از نـوع آرام تـا بـاز اسـت .تاقدیـس خانهخبیـز در دهـهی 70
میلادی توسـط شـرکت ملـی نفـت ایران حفاری شـده کـه این چـاه در افقهـای گروههای بنگسـتان
و خامـی خشـک بـوده اسـت .بـرای مطالعات آینـدهی ایـن تاقدیس میتوان سـازندهای گـروه دهرم
را بهعنـوان اهـداف اکتشـافی احتمالـی درنظـر گرفـت .از ایـنرو بـا اسـتفاده از اطالعـات حاصـل از
ترسـیم هفـت بـرش سـاختاری عرضـی و طولی ،نقشـهی عمقی رأس سـازند کنگان تهیه شـد .در افق
رأس کنـگان ،باالتریـن نقطـهی سـاختار در عمـق  -3400و نقطـهی نشـت سـیاالت در عمـق -4300
قـرار دارد کـه بسـتگی قائـم  900متـری را مشـخص میکنـد .بسـتگی مسـاحتی در ایـن افـق ابعاد 22
کیلومتـر طـول و  3/4کیلومتـر عـرض دارد .در مـورد مخـزن کنـگان دو عامل عدمقطعیت (ریسـک)
وجـود دارد :الـف) عدمقطعیـت دربـارهی وجـود سـنگ منشـأ مناسـب در ناحیه (احتمال عـدم وجود
شـیلهای سـیلورین) و ب) عدمقطعیـت در خصـوص وجـود بسـتگی در افـق کنـگان قبـل از زمـان
مهاجـرت سـیاالت هیدروکربنـی احتمالی.
تاقدیـس خانهخبیـز در فاصلـهی تقریبی  11کیلومتـری غرب محدودهی
شـهری شـیراز واقـع شـده و در غـرب محـدودهی فـارس داخلـی قـرار
دارد (شـكل-1-الف) .تاقديـس خانهخبيـز در محـدودهی ورقههـای
زمینشناسـی بـا مقیـاس  1.250.000شـیراز [ ]1و ورقههـای بـا مقیـاس
 1.100.000کلسـتان [3و ]2نقشـهبرداری شـده اسـت .ایـن تاقدیـس
بهدنبـال مطالعات انجام شـده در سـال  ]4[ 1973و تهيهی نقشـهی عمقي
از افـق ايلام سـاختمان در سـال  1976حفاري شـد .طی حفاری بخشـی
از توالـی سـازند سـروک ،آثـار آغشـتگی نفـت در نمونههـای بهسـطح
رسـیده مشـاهده شـد .بهعلاوه آثـار گاز و آغشـتگی نفـت در سـازند
داریـان نیـز مشـاهده گردیـد کـه بخشهـای پایینـی ایـن واحـد تخلخل
نسـبتاً مناسـبی داشـت .درچـاه خانهخبیـز ،1-آزمایـش سـاقمته ()DST
انجـام نشـد و حفـاري چـاه در چنـد متـر ابتدایـی سـازند سـورمه پايـان
يافت.
هـدف اصلـی ایـن نوشـتار ارائـهی نتايـج تحلیـل سـاختاری تاقدیـس
خانهخبیـز اسـت كـه بـا هـدف تهيـهی نقشـهی عمقی بـرای افـق كنگان
سـاختمان انجـام شـده اسـت .بديـن منظور پـس از تهیهی نقشـهی پایهی
زمينشناسـي از تاقديـس (بـر اسـاس تصاویـر ماهـوارهای ،دادههـای
برداشـت شـده طـی عملیات صحرایـی و اطالعات موجود در نقشـههاي
پيشـين) ،شـش برش سـاختاري عرضی و یـک برش طولی از سـاختمان
*
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واژگان کلیدی:

تاقدیــس خانهخبیــز ،کمربنــد چیــن و
رانــدهی زاگــرس ،فــارس ،نقشــهی عمقــی

ترسـیم شـد .در مرحلـهی بعـد بـر اسـاس برشهـای مذكـور ،نقشـهای
عمقـی بـرای افـق كنـگان تهیـه شـد .ترسـیم برشهـای سـاختاری در
نرمافـزا ِر  )2D MOVE( MOVEو تهیهی نقشـههای عمقـی در نرمافزا ِر
 PETRELانجـام شـده اسـت.
 -1زمينريختشناسي و چينهشناسي غرب شيراز
زمینریختشناسـی غـرب شـيراز ارتبـاط نزدیکـی بـا سـیماهای
سـاختاری ناحیـه یعنـی چینخوردگیهـا دارد (شـكل-1-ب).
مناطـق ارتفاعسـاز عمدتـاً بـر رشـته سـاختارهای تاقدیسـی متشـکل از
سـن ائوسن-الیگوسـن (سـازندهای
رخنمونهـای سـنگهای کربناته به ّ
جهـرم و آسـماری) و همچنیـن ناودیسهـای دربردارنـدهی ضخامـت
قابلتوجهـي از سـازندهای بختیـاری وآغاجـاری منطبـق هسـتند.
سـاختارهای تاقدیسـی ،کوههـای خانهخبیـز ،دراک و سبزپوشـان را
دربـر میگیرنـد (شـكل-1-ج) .مرتفعتریـن سـاختار تاقدیسـی ناحیـه،
تاقدیـس دراک اسـت .ارتفاع قلهی تاقدیس خانهخبیز  2300متر اسـت.
مرتفعتریـن بخـش ناحیـهی مـورد مطالعـه منطبـق بـا بخشهـای میانـی
ناودیـس کـوه دهشـیخ (واقع در بیـن تاقدیسهـای خانهخبیـز و دراک)
اسـت (شـكل-1-ب) .سـازند بختیـاری در مرکز اين ناودیـس رخنمون
دارد و ارتفاعـات تخـت بـا دیوارههای پرشـیب تشـکیل داده کـه ارتفاع

نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()n.vasei@yahoo.com
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آن تـا  2930متـر نیز رسـیده اسـت .مناطق همـوار ناحیه در جنوبشـرق
تاقدیسهـای خانهخبیـز و سبزپوشـان قـرار دارنـد و از نهشـتههای متعلق
بـه کواترنـری تشـکیل شـدهاند .در ناحيـهی غـرب شـيراز رخنمونهایی
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از سـازندهاي متعلـق بـه ائوسـن تا رسـوبات کواترنر قابلمشـاهده اسـت
(شـكل .)2-سـازند جهـرم قدیمیتریـن واحد سـنگی رخنمـون یافته در
منطقه اسـت که در کوه دراک برونزد دارد .این سـازند همراه با سـازند

الــف) موقعیــت ســاختمان خانهخبیــز در ایالــت زمینشناســی فــارس .ســاختمان در بخــش غربــی قلمــرو فــارس داخلــی واقــع شــده اســت ب) الگــوی
ارتفاعــی رقومــی ناحیـهی غــرب شــيراز کــه در فواصــل  100متــری کنتوربنــدی شــده اســت .ارتفاعــات اصلــي ،ناحيـهی منطبــق بــا تاقديــس دراك و
ناوديــس دهشــيخ هســتند ج) تصویــر ماهــوارهای موقعیــت ســاختمانهای اصلــی ناحي ـهی مــورد مطالعــه .كادر مشــخص شــده بــا خطچيــن محــدودهی
شــكل 2-را نشــان ميدهــد
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آسـماری ،بدنـهی اصلـی تاقدیسهـای ناحیـه (خانهخبیـز ،سبزپوشـان و
دراک) را شـکل دادهاند (شـكل .)2-سایر سـازندهای رخنمون یافته در
منطقـه عبارتنـد از گچسـاران-رازک ،آغاجـاری و بختیـاری.

ناحیهی مورد مطالعه ،در محل تبدیل رخسـارهی سـازندهای گچسـاران
و رازک بـه یکدیگـر قـرار دارد و در نتیجـه هـر دو سـازند قابلمشـاهده
هسـتند .بهطـوری کـه در بخش غربـی ناحیـه (در ناودیس حسـینآباد)،

 2نقش ـهی زمینشناســی محــدودهی مــورد مطالعــه .ترســیم دوبــارهی نقشــه کلســتان [ ]1و بهروزرســانی شــده بــا اطالعــات صحرایــی برداشــت
شــده .مســیر مقاطــع ســاختاری رســم شــده روی تاقدیــس خانهخبیــز (از ’ AAتــا ’ )GGمشــخص شــده اســت.
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الیههـای آهکـی ،ژیپسـی و مارنی سـازند گچسـاران گسـترش داشـته و
رو بـه شـرق (بهسـمت تاقدیـس خانهخبیز) رخسـارهی تخریبی مشـابه با
سـازند رازک در بخشهـای پایینـی سـازند گچسـاران توسـعه مییابـد
(شـكل-3-ج ،د) .اين مسـأله در نقشـهی زمينشناسـي پايهی تهيه شـده
در ايـن مطالعـه نیـز مبنـا قـرار داده شـده اسـت .بـر ایـن اسـاس سـازند
گچسـاران بـه دو بخـش باالیـی (واحـد  )Mgs-upمتشـكل از گـچ،
سـنگآهک گـچدار ،آهـک مارنـی و مـارن و بخـش پایینـی (واحـد
 )Mgs-1شـامل رسـوبات ضخیـم الیـهی گـچ و مـارن تفکیـک شـده
اسـت (شـكل .)2-بهعالوه یک بخش دارای رخسـارهای مشـابه سـازند
رازک (واحـد  )Mgs-2نیـز تفکیـک شـده کـه از نظـر زمانـی معـادل
بخـش پایینـی سـازند گچسـاران درنظـر گرفته شـده اسـت .بخـش اخير

از ماسهسـنگ ،سـنگآهک مارنـی ،مـارن و مارن سـیلتی تشـکیل شـده
اسـت .بیشـترین توسـعهی ایـن واحـد در یالهـای تاقدیـس خانهخبیـز
اسـت .سـازند رازک در ایـن تاقدیـس ،بـا یـک کنگلومـرای چرتـی
(واحـد  )Mcروی سـازند آسـماری قـرار دارد و مرز باالیـی آن با بخش
باالیـی سـازند گچسـاران (واحـد  )Mgs-upمرتبـط اسـت.
 -2تاقديس خانهخبيز
تاقدیـس خانهخبیـز بـا رونـد اثـر سـطح محـوری  135°-155°در
مجـاورت روسـتای خانهخمیـس واقـع شـده اسـت .قدیمیتریـن سـازند
رخنمـون یافتـه در تاقدیـس سـازند آسـماری اسـت و ابعـاد تاقدیـس
در رخنمـون سـطحی سـازند آسـماری  12و  5کیلومتـر و در رخنمـون

الــف) تصویرهــای ماهــوارهای بــا جهــت دیــد مایــل از ســاختارهای منطقــه .در تصویــر بــاال محــل دماغـهی شــمالی تاقدیــس سبزپوشــان و همچنیــن
3
ناودیــس میــان ایــن ســاختمان و تاقدیــس خانهخبیــز قابلمشــاهده اســت .رابط ـهی بیــن تاقدیــس خانهخبیــز و دراک نیــز بــا ناودیــس دهشــیخ
مشــخص میشــود .در تصویــر پاییــن ،نمایــی رو بــه جنــوب از ناودیــس دهشــیخ و دماغ ـهی شــمالغربي تاقدیــس خانهخبیــز دیــده میشــود ب)
دو تصویــر متوالــی بــا جهــت نــگاه رو بــه شــمالغرب از یــال شمالشــرقی تاقدیــس خانهخبیــز ،ناودیــس دهشــیخ و یــال جنوبغربــی تاقدیــس
دراک .بدن ـهی اصلــی تاقدیسهــا از توالــی مقــاوم در برابــر فرســایش آســماری-جهرم تشــکیل شــده اســت ج) بخــش گچــی در توالــی رازک-
گچســاران ( )Mgs-upد) نمایــی از ســازند رازک در یــال شمالشــرقی تاقدیــس خانهخبیــز .محــل شــكلهاي-ج ،د بــا شــمارههاي3-و 2در
شــكل-الف مشــخص شــدهاند.
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سـازندهای رازک-گچسـاران  28و  5کیلومتـر اسـت .رابطـهی ایـن
تاقدیـس بـا تاقدیـس سبزپوشـان بـا یـک ناودیـس مشـخص میشـود
کـه راسـتای سـطح محـوری آن  345°-355°بـوده و در بخـش مرکزی
ناودیس سـازندهای رازک–گچسـاران رخنمون یافته اسـت (شكل.)2-
یالهـای ناودیـس مذکور شـیب کـم تا متوسـط ( 30-45درجـه) دارند.
در رخنمـون آسـماری ،تاقدیـس خانهخبیـز یک چینخوردگـی آرام تا
بـاز و متقـارن اسـت (شـكل-3-الف ،ب) .شـیب یـال شـمالی تاقدیـس

 22 -47درجـه و شـیب یـال جنوبـی  20-35درجـه اسـت .زاویـهی
میـل تاقدیـس خانهخبیـز در رخنمـون سـازند آسـماری و در دماغـهی
شـمالغربی و جنوبشـرقی آن بهترتیـب  6درجـه بهسـمت  135و 12
درجـه بهسـمت  155اسـت .تاقدیـس خانهخبیـز از یک بسـتگی مسـتقل
در افقهـای مخزنـی تشـکیل شـده اسـت.
تاقدیـس خانهخبیـز از شمالشـرق و جنوبغـرب بهترتیـب مجـاور
ناودیسهـای دهشـیخ و حسـینآباد اسـت (شـكل .)2-راسـتای سـطح

برشهــاي ســاختاري تهيــه شــده از تاقديــس خانهخبيــز .در ترســیم برشهــا توالــی گچســاران-رازک بــا نمــاد  Gs-Rzمشــخص شــده کــه در
4
اصــل نماینــدهی مجمــوع واحدهــای  Mgs-up، Mgs-1و  Mgs-2اســت.
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محـوری ناودیـس دهشـیخ  300°-310°بـوده و در بخـش مرکـزی آن
سـازندهای بختیـاری و آغاجاری رخنمون یافتهاند (شـكل 2-و شـكل-
-3الـف ،ب) .ابعـاد ناودیـس در رخنمـون سـطحی سـازند گچسـاران-
رازک  38و  12کیلومتـر اسـت .یالهـای ناودیـس دهشـیخ شـیب کم تا
متوسـط ( 10-30درجـه) دارنـد .یـال شمالشـرقی ناودیـس دهشـيخ در
مجـاورت از تاقدیـس دراک توسـط گسـلی با شـیب شمالشـرقی متأثر
شـده اسـت .بهطـوری کـه در بخشهـای جنوبـی گسـل ،سـازند رازک
( )Mgs-2روی بخشهـای باالیـی سـازند گچسـاران ( )Mgs-upقـرار
گرفتـه و رو بـه بخشهای شـمالی گسـل ،سـازند رازک ( )Mgs-2روی
سـازند آغاجـاری قـرار گرفته اسـت (شـكل.)2-
ناودیـس حسـینآباد بـا راسـتای سـطح محـوری ناودیـس 320°-335°
در میـان تاقدیسهـای سبزپوشـان و خانهخبیـز قـرار دارد (شـكل.)2-
رودخانـهی قرهآقـاج در مرکـز ناودیـس و بهموازات اثر سـطح محوری
آن جریـان دارد .در بخـش مرکـزی ناودیـس ،سـازندهای گچسـاران
و آغاجـاری رخنمـون یافتهانـد .ابعـاد ناودیـس در رخنمـون سـطحی
سـازند گچسـاران  50و  8کیلومتر اسـت .یالهای ناودیس شـیب کم تا
متوسـط ( 12-35درجـه) دارد.

شـروع دورهی رونـق فعالیتهـای اکتشـافی در ایـن ناحیـه بـه دههی 60
میلادی بازمیگـردد .در این دوره بـا بهرهگیری از برشهای سـاختاری
و بهکمـک خطـوط لـرزهای بـا کیفیـت پاییـن ،نقشـههای عمقـی بـرای
افقهـای گـروه بنگسـتان ،خامـی و دهرم تهیه شـده و چاههای اکتشـافی
متعـددی در ناحیـه حفـاری گردیـد .شـكل 6-نقشـهی حفاریهـای
موفـق و ناموفـق شـرکت ملـی نفـت ایـران در محـدودهی شـمالغرب
ناحیـهی فـارس داخلـی را نشـان میدهـد (نقشـهی مذکـور و تمامـی
توضیحاتـی کـه در ایـن بخـش دربـارهی چاههـا یـا میادیـن اکتشـافی
ارائـه میشـود بـر اسـاس دادههـای منتشـر شـده در منابـع [6و ]5اسـت).
همانگونـه کـه مشـاهده میشـود در حالیکـه حفاریهـای اکتشـافی
ً
کاملا موفـق بـوده حفاریهـا در شـرق ایـن
در غـرب گسـل کازرون
گسـل بـه نتیجه نرسـیده و در بیشـتر مـوارد سـاختمانها خشـک بودهاند
(شـكل .)6 -مهمتریـن میادیـن غـرب گسـل کازرون عبارتنـد از دارا،
میالتون ،رودک ،خشـت و نرگسـی .در شـرق گسل کازرون از مجموع
 5حفـاری در ناحیـه شـیراز  4مـورد ناموفـق بـوده اسـت .یـک حفـاری
در شـمال کازرون نیـز بـه نتیجـه نرسـیده اسـت .چـاه سبزپوشـان 1-در
سـال  1963و تـا عمـق  4185متـری در سـازند دشـتک حفاری شـده اما

 -1-2هندسهی عمقي تاقديس خانهخبيز
بهمنظور تعیین هندسهی عمقی تاقدیس خانهخبیز در افقهای گروه دهرم
(بهعنوان یکی از افقهای اصلی دارای پتانسیل هیدروکربنی در ناحیهی
فارس) در مجموع شش برش ساختاری عرضی عمود بر اثر محوری
تاقدیس و یک برش طولی موازی با اثر سطح محوری ساختار رسم شده
است (شكل های 2-و .)4طول مجموع برشها  89/6کیلومتر است .براي
ترسیم برشها از اطالعات صحرایی برداشت شده ،اطالعات ضخامت
سازندها در چاههاي اکتشافی خانهخبیز 1-و سالمتي 1-استفاده شده
است .بر اساس برشهای ساختاری ترسیم شده ،نقشهی عمقي افق
كنگان ساختمان تهيه شده است .بدين منظور ابتدا افق كنگان از برشهای
ساختاری ترسيم شده در محیط  2DMOVEبه نرمافزار  PETRELمنتقل
شده و در گام بعدی ،عملیات میانیابی بین دادهها ()Interpolation
با کمک الگوریتم مناسب برای دادههایی با پراکندگی زیاد و تعداد
کم (الگوریتم  )Convergent interpolationانجام شده است .بر اساس
نقشهی عمقي تهيه شده (شكل )5-مقدار بستگی قائم در این افق 900
متر بوده و بستگی مساحتی ساختمان   6/93×10+7متر مربع محاسبه شده
است .بستگی مساحتی فضای موجود در باالی آخرین کنتور بستهی
ساختمان (کنتور  )-4300تا رأس ساختمان است .ابعاد ساختمان در این
افق حدود  22کیلومتر طول و  4/3کیلومتر عرض است .عمق دسترسی
به افق کنگان  -3400برآورد شده و نقطهی نشت سیاالت احتمالی در
عمق  -4300قرار دارد.
 -3بحث
از دیربـاز پتانسـیل هیدروکربنـی ناحیهی فـارس مورد توجه بوده اسـت.
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 6نقشــهای از نتایــج حفاریهــای انجــام شــده در بخــش شــمالی
ایالــت فــارس [6و]5

نقشــهای از مناطقــی کــه در آنهــا نبــود رســوبات ســیلورین در
7
چاههــا و رخنمونهــای ســطحی مشــخص شــده اســت (دوایــر
و مربعهــای زرد) .محــدودهی نبــود رســوبات ســیلورین از
کــوه زردکــوه و دینــار در شــمال تــا کــوه ســورمه در جنــوب
قابلامتــداد اســت.

خشـک بـوده اسـت .تاقدیس احمـدی در دهـهی  70میلادی و تا عمق
 5561متـری در سـازند داالن حفـاری گردیـده اسـت .در ایـن چـاه در
گروه دهرم گاز با مقدار ازت زیاد کشـف شـده اسـت .چاه سلامتی1-
در سـال  1976و تـا عمـق  4229در سـازند فراقـون حفاری شـده اسـت.
در ایـن تاقدیـس گـروه دهـرم حداکثـر  2درصـد گاز داشـته و چـاه
دشـتک نیـز در فاصلـهی سـالهای  1973-1975و تـا سـازند حفـاری
شـده کـه خشـک بوده اسـت.
 -1-3ارزيابي سيستمهاي هيدروكربني تاقديس خانهخبيز
دو سیسـتم هیدروکربنـی اصلـی در کـوهزاد زاگـرس معرفـی شـدهاند.
مـورد نخسـت ،سیسـتم هیدروکربنـی پالئوزوئیـک و مورد دوم ،سیسـتم
کرتاسـهی میانـی تـا میوسـن پایینـی اسـت [ .]7سیسـتم هیدروکربنـی

پالئوزوئیـک از سـنگ منشـأ سـیلورین-کامبرین ،مخـزن گـروه دهرم و
پوشسـنگ سـازند دشتک تشـکیل شده اسـت .شیلهای سـیلورین تنها
در مناطقـی مثـل کوههـای فراقـون و کهگم (در بندرعبـاس) با ضخامت
 40-70متـر رخنمـون دارنـد و محتـوای مـواد آلـی بیـش از  4درصـد
دارنـد [ .]8وجـود ایـن شـیلها در بخشهـای مرکـزی ایالـت فـارس
محـل سـؤال اسـت [8و .]6بهطـوری کـه اعتقـاد بـر آنسـت کـه رخـداد
واقعـهی تکتونیکـی در زمـان کربونیفر موجب شـده بلوک برخاسـتهای
بـا رونـد شـمالی-جنوبی شـکل گیـرد کـه در محل ایـن بلندا ،فرسـایش
گسـتردهای رخ داده كـه در نتیجـهی آن ،بخـش قابلتوجهـی از توالـی
رسـوبی سـازندهای قدیمـی حـذف شـدهاند .بر اسـاس شـواهد سـطحی
از سـازندهای رخنمـون یافتـه و چاههـای حفاری شـده ،محـدودهی این
بلـوک برخاسـته از کوههـای دینـار و زردکوه در شـمال تا کوه سـورمه
در جنـوب امتـداد دارد [ .]8بـر این مبنـا محدودهی مـورد مطالعه (غرب
شـیراز) در محـدودهی تقریبـی بلنـدای مذکـور قـرار دارد (شـكل.)7-
ايـن مـورد ریسـک اکتشـافی گـروه دهـرم را از نظر وجود سـنگ منشـأ
مناسـب افزایش خواهـد داد.
سـنگ مخـرن اصلـی سیسـتم هیدروکربنـی پالئوزوئیـک ،سـازندهای
کنگان و داالن و سـنگپوش این سیسـتم سـازند دشـتک اسـت .وجود
ایـن سـازندها در ناحیـهی 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 رابطـهی زمانی بیـن مرحلهی مهاجـرت سـیاالت هیدروکربنی و
مرحلـهی شـکلگیری تلههـای سـاختاری اسـت .مدلسـازی حوضـهی
رسـوبی از ناحیهی مورد مطالعه نشـان داده که سـنگ منشـأ پالئوزوئیک
(در صـورت وجـود) در زمان ژوراسـیک به بلوغ رسـیده و زمان خروج
سـیاالت از سـنگ منشـأ احتمـاالً در کرتاسـه بـوده اسـت [ .]6زمـان
مذکـور قبـل از کوهزایـی زاگـرس و شـکلگیری تلههـای سـاختمانی
جـوان بـوده اسـت .بهعبـارت دیگـر سـیاالت هیدروکربنـی تنهـا در
سـاختارهای قدیمـیِ شـكل گرفتـه در زمانـي قبـل از کوهزایـی زاگرس
قابلیـت تجمـع داشـتهاند .بلنداها و برجسـتگیهای کمدامنـهی قدیمی یا
گنبدهـای نمکـی از جملـهی این مکانهای مناسـب هسـتند .فرونشسـت
جانبـی در ناودیسهـای حاشـیهای اطـراف گنبـد نمکـی میتوانـد
موجـب شـکلگیری بسـتگی در افقهـای مخزنـی روی گنبـد شـود.
شـواهد متعـددی از شـرق خلیـج فـارس بیانگـر تحـرک نمـک هرمـز و
شـکلگیری گنبدهـای نمکی مدفـون از دوران پالئوزوئیک هسـتند [.]9
در مـورد سـاختمان خانهخبیـز شـواهدی در رد یـا تأییـد وجـود بسـتگی
مرتبـط بـا فعالیـت نمـک هرمـز در بخشهـای عمقـی سـاختمان وجـود
نـدارد .خطلـرزهای کوتـاه از بخـش میانـی تاقدیـس عبـور میکنـد.
امـا بهعلـت کیفیـت پاییـن آن ،امـکان مشـاهدهی بخشهـای عمقـی
سـاختمان و پیگیـری شـواهد فعالیت نمـک هرمز در گروه دهـرم (مانند
ضخیمشـدگی در ناودیسهـای جانبـی و نازکشـدگی بهسـمت رأس
سـاختار) وجود نـدارد.
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ســنگ منشــأهای اصلــی سیســتم کرتاســه عبارتنــد از ســرگلو ،گــرو
و کژدمــی کــه دو مــورد اول در ناحیــهی فــارس توســط رســوبات
کربناتــهی کمعمــق جایگزیــن شــده و وجــود آنهــا نامحتمــل اســت
[ .]6قابلیــت مخزنــی ســازند کژدمــی در منطق ـهی مــورد مطالعــه محــل
بحــث اســت .گرچــه ســنگ منشــأ میادیــن سروســتان و ســعادتآباد
چنــدان شــناخته شــده نیســت امــا بــه ســازند کژدمــی منتســب شــده
اســت [ .]7بــا حرکــت رو بــه غــرب و در تاقدیــس سبزپوشــان ،ســازند
کژدمــی فاقــد مــواد آلــی کافــی اســت امــا در تاقدیــس دشــتک،
واجــد محتــوای مــادهی آلــی مناســب ( 5درصــد) اســت [ .]6بــر
اســاس اطالعــات سنگشناســی موجــود از تاقدیــس خانهخبیــز،
ســازند کژدمــی از شــیلهای خاکســتری و قهــوهای و بخشهــای
ضخیمــی از ســنگآهک تشــکیل شــده اســت .بهعــاوه عــدم وجــود
هیدروکربــن در ســازند ســروک احتمــاالً نشــاندهندهی آنســت کــه
قابلیــت ســازند کژدمــی بهعنــوان ســنگ منشــأ ضعیــف بــوده اســت .در
سیســتم هیدروکربنــی كرتاســه ،ســازندهای ســروک ،داریــان و فهلیــان
مخــازن بالقــوه بهشــمار میآینــد .در چــاه خانهخبیــز ،ســازندهای
ســروک و فهلیــان تخلخــل کــم و بخشهــای پایینــی ســازند داریــان
تخلخــل مناس ـبتری دارنــد و در ایــن بخــش آثــار هیدروکربــن نیــز
دیــده شــده اســت .منشــأ ایــن هیدروکربــن مشــخص نیســت؛ هرچنــد
وجــود آســفالت و نفــت غیرمتحــرک در ســازند گــدوان نشــان
میدهــد کــه رســوبگذاری ایــن ســازند برخــاف ســازند کژدمــی
در شــرایط احیایــی بــوده اســت .بنابرایــن میتــوان امــکان عملکــرد
ســازند گــدوان بهعنــوان ســنگ منشــأ فرعــی در ایــن ناحیــه را در نظــر
داشــت .ســنگپوش شــناخته شــده در ایــن سیســتم هيدروكربنــي،
ســازند کژدمــی و بخشهــای کمتخلخــل درون توالیهــای مخزنــی
هســتند.

prospect evaluation. 6pp. AAPG Convention, Houston (extended
abstract) available at www.aapg.org/datasystems/ abstract/ 13

بـا توجـه بـه مطالـب گفتـه شـده مهمتریـن معيارهـاي خطـر اکتشـافی
در خصـوص افـق دهـرم تاقدیـس خانهخبیـز ،نخسـت ،مسـألهی وجـود
یـا عدموجـود سـنگ منشـأ (شـیلهای سـیلورین) در محـدودهی مـورد
مطالعـه اسـت .قرارگيـري تاقديـس خانهخبيـز در محـدودهی تقریبـی
فرسـايش شـیلهای سـیلورین ،ریسـک اکتشـافی سـاختمان را از نظـر
وجـود سـنگ منشـأ افزایـش خواهـد داد .دوميـن معيـار خطـر اكتشـافي
(در صـورت حضور سـنگ منشـأ) ،وجود بسـتگی قدیمـی در افق دهرم
در زمـان بلـوغ و مهاجـرت سـیاالت هیدروکربنـی اسـت .در خصـوص
سیسـتم هيدروكربنـي کرتاسـه ميتـوان گفـت كه بـه احتمال زیـاد دلیل
عـدم وجـود هیدروکربـن در گـروه بنگسـتان ،ضعیـف بـودن محتـوای
مـواد آلـی سـازند کژدمـی از یکسـو و تخلخل کـم سـازندهای ایالم-
سـروک از سـوي ديگر اسـت.
نتيجهگيري
تاقدیـس خانهخبیـز بـا رونـد اثـر سـطح محـوری  135°-155°یـک
چینخوردگـی آرام تـا بـاز و متقـارن اسـت .ترسـيم هفـت بـرش
سـاختاری عرضـی و طولـی از سـاختمان نشـان داده كـه مقـدار بسـتگی
قائـم سـاختمان در افـق رأس كنـگان  900متـر بوده و بسـتگی مسـاحتی
سـاختمان بهطـول  22کیلومتـر و عـرض  3/4کیلومتـر اسـت .عمـق
دسترسـی بـه ايـن افـق  -3400بـرآورد شـده و نقطـهی نشـت سـیاالت
احتمالـی ،در عمـق  -4300قـرار دارد.
مهمتریـن ریسـکهای اکتشـافی در خصـوص افـق دهـرم تاقدیـس
خانهخبیـز عبارتنـد از :وجـود یـا عدموجـود سـنگ منشـأ (شـیلهای
سـیلورین) در محـدودهی مـورد مطالعـه و همچنیـن وجـود بسـتگی
قدیمـی در افـق دهـرم در زمـان بلوغ و مهاجـرت سـیاالت هیدروکربنی
(در صـورت حضـور سـنگ منشـأ).
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