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ای��ران به دلی��ل گوناگون��ی رخدادهای 
زمین س��اختی و پیامدهای آن، ش��رایط 
حاکم بر حوضه های رسوبی در دوره های 
الگوه��ای  و  زمین ش��ناختی  گوناگ��ون 
س��اختاری، ب��ه پهنه ه��ای مختلف��ی با 
ویژگی ه��ای ساختاری-رس��وبی مش��ابه 
تقس��یم ش��ده اس��ت. از دیدگاه اکتشاف 
هیدروکربن، پهنه های ساختاری–رسوبی 
یاد شده پتانسیل یکس��انی ندارند و تنها 
برخی از آنها مثل حوضه ی رسوبی زاگرس 
و کپه داغ مؤلفه های مس��اعد جهت زایش 
و تجمع هیدروکربن در مقیاس اقتصادی 
ش��ناخته ش��ده اند. به طور کلی بر اساس 
اطالع��ات موج��ود، حوضه های رس��وبی 
ایران را از دیدگاه پتانس��یل هیدروکربنی 

می توان به صورت زیر تقسیم کرد:
 حوضه های رسوبی دربردارنده ی یک یا 
چند سیستم هیدروکربنی شناخته شده و 

میادین به شرح )زاگرس و کپه داغ(.
 حوضه های رس��وبی که وجود سیس��تم 
هیدروکربن��ی در آنه��ا به دلی��ل حفاری 
چاه ه��ای اکتش��افی و وج��ود میادی��ن 
هیدروکربنی غیرتولیدی اثبات شده است 

)ایران مرکزی و مغان(.
 حوضه ه��ای رس��وبی که وج��ود یک یا 
چن��د عنصر از سیس��تم هیدروکربنی در 
آنه��ا به دلی��ل مطالعات زمین شناس��ی یا 
ژئوش��یمی با درجات مختلفی از قطعیت 

به اثبات رسیده است.
 نواح��ی دارای فعالیت ه��ای آذری��ن و 

دگرگونی یا نواحی با پتانسیل ضعیف.

بای��د درنظر داش��ت ک��ه به دلی��ل فقدان 
داده های اکتش��افی مستقیم مثل اطالعات 

ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی و چاه، اظهارنظر در 
خصوص پتانسیل اکتشافی بخش عمده ای 
از پهنه های رسوبی کش��ور تنها مبتنی بر 
قضاوت های  زمین شناس��ی،  تحلیل ه��ای 
کارشناس��ی و گزاره های توصیفی است. از 
س��وی دیگر از دیدگاه اکتشافی، پتانسیل 
اکتشافی در تمامی گستره ی یک حوضه ی 
رسوبی بالغ مثل حوضه ی رسوبی زاگرس 

نیز یکسان نیست.
از آنج��ا ک��ه در سیاس��ت های جاری 
مدیری��ت اکتش��اف س��اختارمند کردن 
تصمیم گیری ه��ا با ه��دف افزایش دقت 
و جلوگی��ری از قضاوت های ش��هودی و 
دیدگاه های ش��خصی از اهمیت به سزایی 
برخ��وردار اس��ت ای��ن مدیری��ت بر آن 
ش��د تا در فعالیتی سیس��تمی مبتنی بر 
تجارب جهان��ی و یافته های علمی، اقدام 

ب��ه تهیه ی نقش��ه ی اولویت بن��دی توان 
اکتش��افی حوضه های رس��وبی ای��ران بر 
اس��اس ش��اخص های فنی کند تا در گام 
بعدی با اضافه ک��ردن الیه های اطالعاتی 
س��ایر ش��اخص های غیرفنی و مدیریتی 
بتوان��د چش��م انداز روش��ن و قابل اتکایی 
برای اولویت بندی فعالیت های اکتش��افی 
در این س��ازمان ترس��یم نمای��د. در این 
روش قضاوت های کارشناسی و گزاره های 
توصیفی در ناحیه هایی با کمبود اطالعات 
اکتش��افی مس��تقیم به ص��ورت نظام مند 
ب��ه ش��اخص های کّم��ی تبدیل ش��ده تا 
در کن��ار اطالع��ات مس��تقیم موجود در 
نواحی اکتش��افی بال��غ و نیمه بالغ بتواند 
اکتش��افی  اولویت های  پهنه بندی  مبنای 

حوضه های رسوبی کشور قرار گیرد.
ب��دون تردید ای��ن پهنه بندی، زیرس��اخت 

نقشه ی اولویت های اکتشافی کشور بر اساس شاخص های فنی؛
 رویکردی نظام مند جهت ارزیابی پتانسیل هیدروکربنی حوضه های رسوبی ایران

سید صالح هندی، حسین معتمدی، مصطفی جلیلوند، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران  

 1  هرم فرآیندهای اکتشــافی که دربردارنده ی ســطوح حوضه های رســوبی، Play و هدف اکتشــافی و مهم ترین 
سرفصل های مطالعاتی در هر سطح است. شکل کوچک سمت چپ باال بازگوکننده ی ماهیت مطالعات در هر یک از 
 Play Base Exploration, a guide for AAPG’s imperial barrel award participant provided( سطوح یادشده است

by Royal Dutch Shell با تغییرات کلی(
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ارزشمندی را برای برنامه ریزی های راهبردی 
و تعیین نواحی با س��طوح مختلف از نیازهای 
مطالعاتی و عملیاتی- بس��ته به پتانس��یل آن 
نواحی - فراهم کرده و در عین حال رویکردی 
هدفمن��د ب��رای س��رمایه گذاری در بخ��ش 
اکتشاف، برنامه ریزی جهت اجرای پروژه های 
مطالعاتی در راستای کسب داده های اکتشافی 
در حوضه های رس��وبی فاق��د اطالعات کافی 
و نی��ز تصمیم گی��ری در خص��وص معرف��ی 

بلوک های اکتشافی به شمار خواهد رفت.

1- روش کار
 Play در روش اکتش��افی مبتن��ی ب��ر
Play( Based Exploration(، فعالیت های 

حوض��ه ی  س��طح  س��ه  در  اکتش��افی 
رس��وبی،Play  و ه��دف اکتش��افی انجام 
می شود. بارزترین وجه تمایز بین ماهیت 
مطالعات در س��طوح یاد ش��ده، جزئیات 
مطالعات اکتش��افی مربوط به هر س��طح 
اس��ت )ش��کل-1(. مطالع��ه و ارزیاب��ی 
حوضه های رس��وبی بنیادی ترین س��طح 

مطالعات اکتش��افی به ش��مار می رود. در 
این س��طح از فعالیت های اکتشافی، یک 
حوضه ی رس��وبی از دیدگاه عوامل مؤثر ر 
زای��ش و تجمع هیدروکربن در مقیاس��ی 
ناحیه ای بررس��ی و مطالعه می شود که به 
 Play نسبت سطوح باالتر مطالعاتی یعنی
و هدف اکتش��افی، هزینه ی کمتری دارد. 
اما در عین حال باید درنظر داشت که این 
سطح از فعالیت اکتشافی اهمیت فراوانی 
در تدوین یک برنامه ی راهبردی اکتشافی 
دارد؛ چراکه مقایسه ی پتانسیل اکتشافی 
حوضه های رسوبی از دیدگاه شاخص فنی 
)و غیرفنی( می تواند در تصمیم گیری در 
خصوص تخصیص منابع و زمان در سطوح 
باالتر هرم فرآیند اکتشافی یعنیPlay ها و 
اهداف اکتشاف که بالطبع نیازمند صرف 
هس��تند،  بیش��تری  به مراتب  هزینه های 

بسیار راهگشا باشد.
 در ای��ن روش ایران به 227 س��لول با 
ابع��اد 100×100 کیلومتر تقس��یم بندی 
ش��ده اس��ت. در هر س��لول یک نماینده 
که به نحو فراگیری بازگوکننده ی ش��رایط 
س��لول باشد درنظر گرفته شده است. این 
نماینده می تواند یک میدان هیدروکربنی، 
یک چاه اکتش��افی، یک س��اختمان، یک 
مقطع چینه شناسی یا یک نقطه ی معلوم 
با داده های ژئوش��یمایی باشد )شکل-2(. 
بدیهی اس��ت که در صورت لزوم و وجود 
مذک��ور  س��لول های  ش��بکه بندی  داده، 
می تواند به ابعاد کوچک تری تقسیم شود 
که این امر افزایش دقت نقش��ه ی حاصل 

را درپی خواهد داشت.
 ش��اخص های فن��ی الزم جهت تجمع 
هیدروکرب��ن در مقی��اس اقتص��ادی در 
س��طح ناحیه ای چهار عامل سنگ منشأ، 
س��نگ مخ��زن، پوش س��نگ و وضعیت 
س��اختاری درنظر گرفته شده است. برای 

 2  تقســیم بندی کشــور به 227 ســلول 100×100 کیلومتری؛ ســلول هایی که به رنگ زرد نشــان داده شده اند 
اطالعات اکتشافی مستقیم دارند

 3  جدول وزن دهی به معیار پوش سنگ بر اساس لیتولوژی پوش سنگ و مقیاس مورد استفاده جهت کّمی سازی آن
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هر یک از معیارهای یادش��ده مقداری بر 
اس��اس احتم��ال وق��وع )probability( و 
نیز قابلیت ات��کای داده )reliability( بین 
صفر )کمترین احتمال( و یک )بیشترین 
احتم��ال( درنظر گرفته ش��ده اس��ت. در 
ناحیه های��ی ک��ه به دلیل نب��ود داده های 
مس��تقیم اکتشافی، قضاوت کارشناسی یا 
ارزیابی زمین شناس��ی مبنا ق��رار گرفته، 
مقیاسی جهت تبدیل گزاره های توصیفی 
ب��ه مقادیر کّمی اس��تفاده ش��ده اس��ت. 

در ش��کل-3 نمون��ه ای از ش��اخص های 
مورد اس��تفاده جه��ت وزن دهی به عامل 

پوش سنگ ارائه شده است.
از  ک��ه  نهای��ی  اولویت بن��دی  نقش��ه ی   
حاصل ضرب احتم��االت معیارهای چهارگانه 
حاصل ش��ده، نشان دهنده ی طیفی از اولویت 
اکتش��افی برای حوضه های رس��وبی ایران بر 
اساس اطالعات حال حاضر و با درنظر گرفتن 
مقیاس منطقه ای این ارزیابی اس��ت. شمای 
کلی این فرآیند در شکل-4 و نقشه های تهیه 

شده از معیارهای چهارگانه و نقشه ی تلفیقی 
کلی در ش��کل-۵ نش��ان داده ش��ده اس��ت. 
همان گونه که در هرم فرآیندهای اکتشافی در 
ش��کل-1 نیز دیده می شود یکی از مهم ترین 
 ،Play گام های مطالعات اکتش��افی در سطح
 CCRS تهیه ی نقشه های ریس��ک تلفیقی یا
 Composite Common Risk Segment Map

برای Play های شناخته شده در یک حوضه ی 
رس��وبی اس��ت و در حقیق��ت در روش مورد 
اش��اره از منطقی مشابه در مقیاسی به مراتب 

بزرگ تر استفاده شده است.
همان ط��ور که در ش��کل-6 مش��اهده 
می ش��ود بخش عم��ده ای از حوضه های 
رس��وبی کش��ور درجه ی اولوی��ت پایینی 
دارند و باید درنظر داشت که این امر عالوه 
بر پتانس��یل ضعیف ای��ن نواحی می تواند 
دالل��ت بر فق��دان اطالعات اکتش��افی یا 
ش��ناخت اندک از این حوضه های رسوبی 

نیز داشته باشد.

بحث و نتیجه گیری
به ط��ور کل��ی ویژگی ه��ای مثبت این 

الگوی اولویت بندی به شرح زیر است:
 معیاره��ای فن��ی م��ورد اس��تفاده ب��ر 
اس��اس اطالعات موجود میادین تولیدی، 
و  غیرتولی��دی  کشف ش��ده ی  میادی��ن   4  شمای کلی فرآیند تهیه ی نقشه ی اولویت اکتشافی

 5  نقشه ی معیارهای چهارگانه و نقشه ی اولویت بندی کلی
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 6  نقشه ی نهایی اولویت های اکتشافی حوضه های رسوبی ایران بر اساس شاخص های فنی

اهداف اکتشافی شناسایی شده، مطالعات 
زمین شناس��ی و داده های ژئوش��یمی در 
نواحی مختلف ایران بنا نهاده شده است.

 ای��ن نقش��ه عالوه ب��ر تبیی��ن اولویت 
اکتش��افی حوضه ه��ای رس��وبی کش��ور 
ب��رای  مبنای��ی  به عن��وان  می توان��د 
برنامه ریزی های آتی جهت کسب داده و 
تعریف پروژه های مطالعاتی برای کاهش 
عدم قطعی��ت در ناحیه های��ی ب��ا کمبود 

داده های اکتشافی استفاده شود.
 مبن��ای این اولویت بندی ش��اخص های 
عددی اس��ت و حت��ی در ناحیه هایی که 
به دلیل نبود داده های مس��تقیم اکتشافی 

قضاوت کارشناسی یا ارزیابی زمین شناسی 
به عن��وان مبنا قرار گرفته، مقدار آن کّمی 

شده است. 
 ماهیت پویا دارد و با حصول اطالعات بیشتر 

قابلیت تغییر و به روزرسانی خواهد داشت.
 ای��ن نقش��ه اولویت بن��دی بر اس��اس 
معیارهای فنی تهیه شده اما در عین حال 
قابلیت تلفیق با س��ایر الیه های اطالعاتی 
برآمده از س��ایر معیارهای فنی و غیرفنی 

را دارد.
 اندازه ی میانگین میادین هیدروکربنی، 
ن��وع هیدروکربن م��ورد انتظ��ار )نفت یا 
 )API( گرانروی س��یال هیدروکربنی ،)گاز

و محت��وای گوگ��رد هیدروکربن از جمله 
معیارهای فنی و غیرزمین شناسی دیگری 
اس��ت که می توان��د به ص��ورت الیه های 
اطالعاتی با نقش��ه ی اولویت بندی موجود 
تلفی��ق گ��ردد. همچنین درنظ��ر گرفتن 
س��ایر مالحظات اقتص��ادی، اجتماعی و 
سیاس��ی مثل فاصله از مرزهای سیاس��ی 
کشور، امکان تغذیه ی پایدار پاالیشگاه ها 
و پتروش��یمی ها، نزدیکی به خطوط لوله 
و پایانه ه��ای ص��ادرات می توان��د اهمیت 
آن را به عن��وان اب��زاری ارزش��مند جهت 
برنامه ریزی ه��ای راهبردی اکتش��افی در 
حوضه های رسوبی کشور مضاعف کند. 


