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چكيده

میــدان نفتــی آب تیمــور در 25 کیلومتــری جنوب غــرب میــدان نفتــی اهــواز، بــه شــکل تاقديســی متقــارن و ماليــم، بــا جهــت تقريبــی 
شــمال  غربــی- جنــوب  شــرقی در نیمــه شــمالی فروافتادگــی دزفــول واقــع شــده اســت. در ايــن مطالعــه بــا بهره گیــری از داده هــای چــاه 
و لــرزه ای ســه بعدی، مخــزن بنگســتان میــدان نفتــی آب تیمــور مــورد ارزيابــی چینه نــگاری و پتروفیزيکــی قــرار گرفتــه و زون 2 ســازند 
ــا اســتفاده از  ــاال تشــخیص داده شــدند. همچنیــن ب ــا بهره دهــی ب ــه عنــوان اليه هــای ب ايــالم و زيــرزون D از زون 4 ســازند ســروک ب
نمــودار گامــا و رخســاره های رســوبی، تعــداد چهــار ســکانس رســوبی درجــه ســوم بــرای ســازند ســروک و ســه ســکانس رســوبی درجــه 
ســوم بــرای ســازند ايــالم شناســايی گرديــد. ســپس محــل زون هــای بهــره ده در ايــن ســکانس ها تشــخیص داده شــد. جهــت تفســیر 
ــرزه ای موقعیــت  ــرزه ای و اطالعــات چــاه کمــک گرفتــه و پــس از مشــخص نمــودن ســکانس های ل ــرزه ای از نشــانگرهای ل داده هــای ل
زون هــای بهــره ده روی ايــن ســکانس ها مشــخص گرديــد. عــالوه بــر ايــن، مطالعــات لــرزه ای نشــان داد کــه محیط هــای رســوب گذاری 

ــاز می باشــد. ســازند ايــالم رمــپ کم عمــق و ســروک دريــای ب

كلمــات كليــدي:میــداننفتــیآبتیمــور،مخــزنبنگســتان،الیههــایبهــرهده،نشــانگرلــرزهای،ســکانس
رســوبی.

*مسؤول مکاتبات
alizadeh@scu.ac.ir                        آدرس الکترونیکي

مقدمه

ــف از  ــن مختل ــط محققی ــور توس ــی آب تیم ــدان نفت می
ــتراتیگرافی  ــن بیواس ــی)1-6( و همچنی ــر زمین شناس نظ
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــورد مطالع ــوژی)7-9( م و میکروپالئونتول

ايــن میــدان در 25 کیلومتــری جنوب غربــی  اســت. 
میــدان نفتــی اهــواز بیــن میدان هــای سوســنگرد و 
                                                                                          23 km منصــوری بــه شــکل تاقديســی متقــارن و ماليم بــا
طــول و km 6/5 عــرض قــرار دارد. ايــن میــدان بــه همــراه 
دو میــدان اخیــر بــر روی بلنــدی ســاختمانی واحــدی کــه 
دارای جهــت تقريبــی شــمال غربــی- جنــوب شــرقی اســت 

ــرار دارد)شــکل 1(. در غــرب خوزســتان ق



شماره 88،     1395-3 162

شکل1 نقشه کلی ايران و حوضه زاگرس در بین هشت حوضه آن مشاهده می شود)A: اقتباس با تغییرات از ]10[.(. موقعیت فروافتادگی 
دزفول در حوضه زاگرس)B: با تغییرات از ]11[؛ ]12[(. موقعیت میدان مورد مطالعه در فروافتادگی دزفول )C: برگرفته از نقشه 

1:1000000 شرکت ملی نفت ايران(.

ــق  ــی روی اف ــمالی و جنوب ــای ش ــیب يال ه ــر ش حداکث
ــای  ــه و در دماغه ه ــر 5/5 و 6 درج ــب براب ــالم به ترتی اي
درجــه   2/2 و   3 برابــر  جنوب شــرقی  و  شــمال غربی 
ــور  ــدان آب تیم ــن می ــی هیدروکرب می باشــد. مخــزن اصل
ــالم  ــازندهای اي ــه س ــه ک ــرار گرفت ــتان ق ــروه بنگس در گ
ــت  ــاس آب- نف ــطوح تم ــا س ــزن ب ــن مخ ــروک اي و س
متفــاوت تشــکیل شــده اند. اختــالف فشــار بیــن ايــن دو 
ســطح نشــان از عــدم ارتبــاط ايــن دو مخــزن دارد. مخــزن 
بنگســتان میــدان آب تیمــور دارای پتانســیل هیدروکربــور 
ــر  ــا حف ــال 1346 ب ــه درس ــد ک ــت می باش ــل برداش قاب
اولیــن چــاه میــدان کشــف شــده و از ســال 1370 در مدار 
تولیــد قــرار گرفــت. نفــت ايــن مخــزن اشــباع از گاز بــوده 
ــت  ــاس آب- نف ــک گازی اســت. ســطح تم ــد کاله و فاق
اولیــه در ســازند ايــالم در عمــق 3317 متــری زيــر ســطح 
ــر  ــری زي ــق 3552 مت ــروک در عم ــازند س ــا و در س دري
ســطح دريــا قــرار دارد. بلندتريــن نقطــه ســاختمان روی 
ــر روی  ــا و ب ــر ســطح دري ــر m 3044 زي ــالم براب ــق اي اف

افــق ســروک برابــر m 3250 زيــر ســطح دريــا می باشــد. 
ــرای ايــن  ــم محاســبه شــده ب بديــن ترتیــب بســتگی قائ
دو مخــزن بــه ترتیــب برابــر 273 و m 302 اســت. 
میــدان آب تیمــور از نظــر ســاختمانی، فاقــد رخنمــون در 
ــه وســیلة  ــوده و شــکل ســاختمانی آن ب ــن ب ســطح زمی
ــدون  ــدان ب ــن می ــت. اي ــده اس ــخص ش ــگاری مش لرزه ن
مشــاهده  عــدم  و  بــوده  ســاختمانی  پیچیدگی هــای 
گســل و يــا ســاير ابهامــات ســاختمانی در چاه هايــی 
ــن  ــد اي ــر شــده اند مؤي ــدان حف ــن می ــون در اي ــه تاکن ک
موضــوع می باشــد]13[. ســازند ســروک دو رخســاره 
متفــاوت دارد. در محــل بــرش الگو)تنــگ ســروک در 
ــاحلي،  ــارس س ــان( و ف ــمال بهبه ــتان، در ش ــوه بنگس ک
ــن ســازند گســترش دارد. در  ــم عمــق اي رخســاره هاي ک
ــاره  هاي  ــوان رخس ــتان، مي ت ــه لرس ــه در ناحی ــي ک حال
عمیــق ســازند ســروک را مشــاهده نمــود. در محــل 
ــي  ــه اي ُرس ــنگ آهک  الي ــامل m 300 س ــو، ش ــرش الگ بُ
اســت پايیــن  در  گل ســفیدي  ســنگ آهک هاي  و 
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را ســنگ آهک هاي ســفیدرنگ،  بیشــتر ســازند  ولــي 
ــوده اي، داراي چــرت و روديســت تشــکیل مي دهــد. دو  ت
رخســاره کــم عمــق و عمیــق ســازند ســروک بــا يکديگــر 
ارتبــاط بیــن انگشــتي دارنــد. از ســوي ديگــر، در شــمال 
ــرو  ــق گ ــیل هاي عمی ــا ش ــروک ب ــازند س ــتان، س لرس
همچنــان ارتبــاط بیــن انگشــتي دارد. ســازند ايــالم 
ــود.  ــده مي  ش ــق دي ــم عم ــق و ک ــاره عمی ــا دو رخس ب
ــاره  هاي  ــانگر رخس ــه نش ــازند ک ــن س ــوي اي ــرش الگ ب
عمیــق اســت، در پايانــه شــمال باختــري کبیرکــوه 
در 12 کیلومتــري شهرســتان ايــالم اندازه  گیــري شــده 
ــر  ــامل 190 مت ــالم ش ــازند اي ــرش، س ــن بُ ــت. در اي اس
ســنگ آهک  هاي رســي دانــه ريــز پالژيــک خاکســتري 
ــازک شــیل  ــاي ن ــدي منظــم و میان اليه  ه ــا اليه   بن ــگ ب رن
ــاي  ــود قلوه  ه ــت. وج ــن اس ــانتونین– کامپانی ــن س ــه س ب
درشــت هماتیــت در قاعــده بــرش الگو، نشــانگر ناپیوســتگي 
رســوبي اســت کــه ممکــن اســت متعلــق به ســازند ســروک 
و يــا ســورگاه باشــد. ايــن در حالیســت کــه مــرز بااليــي آن 
ــه  ــي همســاز اســت ]14[. هــدف از مطالع ــا ســازند گورپ ب
ــن  ــاط اي ــرزه ای و ارتب ــکانس های ل ــخیص س ــر تش حاض
ــا ســکانس های حاصــل از داده هــای چــاه اســت.  واحدهــا ب
شناســايی واحدهــای مخزنــی بــر روی داده هــای لــرزه ای و 
تغییــرات دامنــه و شــدت و پیوســتگی آن در محــل نقــاط 
بهــره ده و همچنیــن نقــش هــر يــک از ســکانس ها)لرزه ای 
ــالم و  ــازندهای اي ــی س ــزان بهره ده ــی( در می و لیتولوژيک

ــد. ــه می باش ــن مطالع ــداف اي ــر اه ــروک از ديگ س

روش كار

در ايــن مطالعــه تعــداد ســه حلقه چــاه  از میــدان آب تیمور 
براســاس کامــل بــودن اطالعــات آن هــا انتخــاب شــد. کــه 
شــامل چاه هــای شــماره 2، 6، 14 می باشــد. چــاه شــماره 
ــوده لیکــن در بخــش  ــات پتروفیزيکــی ب ــد اطالع 32 فاق
ــی  ــت. ارزياب ــده اس ــتفاده ش ــرزه ای از آن اس ــه ل مطالع
پتروفیزيکــی و تعییــن میــزان بهره دهــی در بــازه مخــزن 
 )Sw(ــدگی ــای آب اشباع ش ــک الگ ه ــا کم ــتان ب بنگس
ــا  ــن ب ــت. همچنی ــام گرف ــر)PHIE( انج ــل مؤث و تخلخ
ايــالم  رســوبی ســازند های  از رخســاره های  اســتفاده 

ــده)جدول 1( و  ــی ش ــط]15[ معرف ــه توس ــروک ک و س
همچنیــن بــا اســتفاده از اطالعــات الگ گامــا و اســتفاده 
از پالئــوالگ چــاه شــماره 32 ســکانس های درجــه ســوم 
بــرای ســازند ســروک و ايــالم معرفــی شــد. بــرای مطالعــه 
ــت  ــه بعدی)Inline 640( جه ــرزه ای س ــرزه ای از داده  ل ل
ــای  ــن داده ه ــاط بی ــراری ارتب تفســیر اســتفاده شــد. برق
ــیر  ــر تفس ــی در ه ــاه، گام اساس ــات چ ــرزه ای و اطالع ل
ابــزاری  ســاختگی  لرزه نگاشــت  می باشــد.  لــرزه ای 
ــد ساخته شــدن  ــاط اســت. رون ــن ارتب مناســب جهــت اي
از  کــه،  اســت  بدين ترتیــب  ســاختگی  لرزه نگاشــت 
ــی، نمــودار ســد  ــی و چگال ــای صوت حاصلضــرب نموداره
صوتــی حاصــل می شــود. ســپس نمــودار ضريب انعکاســی 
ــه آخــر از  ــی تهیــه شــده و در مرحل از نمــودار ســد صوت
ــش  ــب بازتاب ــری های ضري ــرزه ای و س ــک ل ــد موج برآين

لرزه نگاشــت ســاختگی حاصــل می شــود]16[.
ــاس  ــا براس ــالم روی چاه ه ــروک و اي ــازند های س رأس س
اطالعــات الگ و روی مقاطــع لــرزه ای هــم بــا اســتفاده از 
ــخص و  ــی مش ــب انعکاس ــاختگی و ضري ــت س لرزه نگاش
تفســیر گرديــد. بديــن ترتیــب مقطــع لــرزه ای بــا اطالعات 
چــاه مــورد تطابــق قــرار داده و در نهايــت رأس ســازند ها 
بــر روی داده لــرزه ای تفســیر گرديــد. در مرحلــه بعــد هــر 
کــدام از ســکانس های ســازند ســروک و ايــالم نیــز بديــن 

ترتیــب روی داده لــرزه ای مشــخص شــدند.

نتایج و بحث
چينه نگاری سكانسی

ــای  ــه محیط ه ــوبی ب ــاره های رس ــی رخس ــع جانب توزي
رســوبی بســتگی دارد، درحالــی کــه برهــم انبــارش قائــم 
ــح داده  ــی توضی ــگاری سکانس ــط چینه ن ــاره ها توس رخس
ــع و  ــوه توزي ــی نح ــور پیش بین ــه منظ ــذا ب ــود. ل می ش
ــط  ــه درک رواب ــاز ب ــاره ها نی ــه بعدی رخس ــی س پراکندگ

ــر تشــکیل آنهاســت]17[. ــی حاکــم ب زمان
چينه نگاری سكانسی سازند سروک 

ــوبی  ــاره های رس ــا، رخس ــی الگ گام ــه و بررس ــا مطالع ب
ــوم  ــکانس های رده س ــی، س ــل و تراواي ــای تخلخ و داده ه
بــرای ســازند ســروک میــدان نفتــی آب تیمــور در محدوده 

ــد.  چاه هــای مــورد مطالعــه تعییــن گردي
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جدول1 نام، محیط رسوبی و درصد فراوانی میکرورخساره های میدان مورد مطالعه]17[.

کد رخسارهرخسارهمحیط رسوبیفراوانی)%(

SV1اکینوئید الیگوستجینا وکستون- پکستونرمپ خارجی27/04

SV2روزن دار الیگوستجینا پلوئیدال وک-پک رمپ خارجی21/38

SV3اسپیکول اسفنج جلبک قرمز پلوئیدال وک- پکرمپ میانی11/32

SV4پلوئید روديست پکستونرمپ میانی تا داخلی21/38

SV5روديست روزن داری وکستون- پکستونرمپ داخلی9/43

SV6روزن دار با دايورسیتی باال وکستون- پکستونرمپ داخلی9/43

IL1پالژيک بیوکالستی مادستونرمپ خارجی19/41

IL2الیگوستجینا وکستونرمپ خارجی5/06

IL3الیگوستجینید پلوئید وکستون- مادستونرمپ خارجی26/16

IL4پلوئید روزن داری وکستون- پکستونرمپ میانی13/08

IL5جلبک اکینوئید بیوکالست وکستونرمپ میانی تا داخلی11/81

IL6روديست پلوئید وکستون- پکستونرمپ میانی تا داخلی14/77

IL7اائید بايوکالست گراينستونرمپ داخلی2/95

IL8روزن دار وکستون- پکستونرمپ داخلی6/75

ــاره های  ــف رخس ــرای توصی ــه ب ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
میکروســکوپی از مطالعــات غبیشــاوی و رحمانــی بــه 
ســال 1385 و مطالعــات Spearse بــه ســال 1986 کمــک 
ــد. ــر می باش ــرح زي ــه ش ــه آن ب ــه نتیج ــده ک ــه ش گرفت

SV-1سکانس

بــا توجــه بــه داده هــای موجــود از چاه هــای مــورد مطالعــه 
در میــدان آب تیمــور فقــط بخــش بااليــی ســکانس 
ــاال                                                                                                  ــراز ب ــت ت ــی سیســتم تراک ــی بخــش فوقان SV-1 يعن

شــماره  چــاه  در   ،)Highstand System Tract, HST(

2 تشــخیص داده شد)شــکل 2(. بخــش زيريــن زون 
ــرار دارد، دارای رخســاره  ــن ســکانس ق هشــتم کــه در اي
آهک هــای ســفید رنــگ نــرم گل ســفیدی اســت. در 
قســمت قاعــده، ايــن زون شــامل گرينســتون های زيســت 
ــا  ــق ي ــم عم ــاز ک ــای ب ــک دري آوری نهشــته شــده در ي

ــد]1[. ــی می باش ــاره خارج ــالت ق ف
SV-2 سكانس

ســکانس SV2 در میــدان نفتــی آب تیمــور فقــط در 
ــی  ــب سنگ شناس ــد. ترکی ــاهده ش ــماره 2 مش ــاه ش چ

ــرم  ــگ ن ــفید رن ــای س ــد ه آهک ه ــت در بردارن زون هش
ــن  ــر زون B(، اي ــمت قاعده)زي ــت. در قس ــفیدی اس گل س
نهشــته  آوری  زيســت  گرينســتون های  شــامل  زون 
ــاره  ــالت ق ــا ف ــق ي ــم عم ــاز ک ــای ب ــک دري ــده در ي ش
ــدا  ــاال، ابت ــمت ب ــه س ــت. ب ــی اس ــکانس قبل ــی س خارج
محیــط مذکــور بــه ســدی–   پايابــی تبديــل شــده 
ــپس وکســتون و مادســتون نهشــته شــده در يــک  س
محیــط کــم عمــق دريايــی نیمــه محفــوظ و نیمــه 
ــی                                                                         ــطح غرقاب ــر س ــه حداکث ــده اند ک ــته ش ــدود نهش مح
ــه  )Maximum Fluiding surface( ســکانس در نظــر گرفت

وکســتون-  ســنگ آهک  از  هفــت  زون  می شــود]1[. 
ــدود  ــه مح ــق نیم ــی کم عم ــط درياي ــتون در محی پکس
نهشــته شــده اســت. لیتولــوژی زون ششــم عمدتــا 
ــه از  ــد ک ــیلی می باش ــک ش ــه آه ــک رگ ــا ي ــی ب آهک
توســعه تخلخــل نســبتاً خــوب تــا کمــی برخــوردار اســت 
ــراز  ــت ت ــتم تراک ــش سیس ــن دو زون در بخ ــت اي موقعی
بــاالی)HST( ســکانس مشــخص گرديد]1[)شــکل 2(.
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شکل2چینه نگاری سکانسی و تعیین زون های بهره ده توسط الگ های پتروفیزيکی در چاه شماره 2 آب تیمور

SV-3 سكانس

ســطوح چینــه ای ســکانسSV-3 براســاس الگ گامــا 
ــدار  ــل مق ــه SB4 روی حداق ــه طــوری ک تفســیر شــد. ب
ــز روی  ــی)MFS3( نی ــطح غرقاب ــر س ــا و حداکث الگ گام
حداکثــر مقــدار الگ گامــا مشــخص شــد. سیســتم تراکت 
ــخیص داده  ــم تش ــماره 6 ه ــاه ش ــاال)HST( در چ ــراز ب ت
شد)شــکل 3(. بدين ترتیــب زون هــای 6، 5 و E 4 داخــل 
ســکانس 3SV- قــرار گرفته انــد. زون شــش عمدتــاً شــامل 
ــط  ــک محی ــه در ي ــت ک ــتون هايی اس ــتون و پکس وکس
ــی کــم عمــق نهشــته شــده اند کــه  نیمــه محــدود درياي
در فواصلــی حــاوی رخســاره گرينســون بــوده و مجموعــه 
ايــن رســوبات نمايانگــر يــک محیــط ســدی پايابــی 
ــا  ــنگ آهک ب ــز از س ــم نی ــن زون پنج ــد. همچنی می باش
بافــت وکســتون و پکســتون تشــکیل شــده کــه در يــک 
محیــط رســوبی نیمه  محفــوظ و نیمه  محــدود کــم عمــق 
يــا فــالت قــاره داخلــی نهشــته شــده اند. زيــرزون E 4 از 

ــتون-  ــت مادس ــا باف ــی ب ــا آهک دولومیت ــک ت ــنگ آه س
ــور مجــدد تشــکیل شــده اســت]1[. وکســتون و تبل

SV-4 سكانس

در  کامــل  به طــور  ســروک  مخــزن   SV-4 ســکانس 
چاه هــای شــماره 2 و 6 مشــاهده و در چــاه شــماره 
ــکانس  ــاالی)HST( س ــراز ب ــت ت ــتم تراک ــط سیس 14 فق
مشــاهده می شود)شــکل 3(. به طــور کلــی ايــن ســکانس 
زون چهــار مخزنــی را دربرمی گیــرد. حداکثــر ســطح 
ســیالبی)MFS( در ايــن ســکانس بــا افزايــش الگ گامــا و 
حداکثــر عمیــق شــدگی رخســاره ها)حضور مجموعه هــای 
رخســاره ای متعلــق بــه حوضــه و رمــپ خارجــی( تعییــن 
ــا  ــتون ب ــتون- پکس ــاره  وکس ــت]18[. رخس ــده اس گردي
ــوان سیســتم  ــراوان به عن ــوع فرامینیفر)الیگوســتژينا( ف تن
تراکــت پیشــرونده)Transgresive System Tract,TST( در 

نظــر گرفتــه شــد.

)m
ق)

عم
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شکل3 تطابق چینه نگاری سکانسی بین چاه های شماره 2، 6 و 14 میدان آب تیمور

رخســاره وکســتون- پکســتون حــاوی اســپیکول اســفنج و 
 )MFS(ــر ســطح ســیالبی ــوان حداکث ــز به عن ــک قرم جلب
ــه  ــددار ب ــه رخســاره پکســتون روديســتی پلوئی و در ادام
ــکانس در  ــروی)HST( س ــت پیش ــتم تراک ــوان سیس عن

ــود]15[. ــه می ش ــر گرفت نظ
چينه نگاری سكانسی سازند ایالم 

IL-1 سكانس

در ابتــدای ايــن ســکانس يــک افزايــش پیــک الگ 
گامــا در همــه چاه هــا مشــاهده می شــود. رخســاره 
مادســتونی حــاوی بیوکالســت های پالژيکــی در ايــن 
 )TST(پیشــرونده تراکــت  سیســتم  به عنــوان  بخــش 
ــا  ــدار الگ گام ــترين مق ــود. بیش ــه می ش ــر گرفت در نظ
ســکانس   )MFS(ســیالبی ســطح  حداکثــر  به عنــوان 
می باشــد. شــروع رخســاره آهــک روديســت دار وکســتونی 

ــت  ــتم تراک ــدی سیس ــد، ابت ــراه پلوئی ــتونی به هم و پکس
تــراز بــاال در نظــر گرفتــه  شــده و انتهــای ايــن ســکانس 
هــم بــه رخســاره وکســتون- پکســتون فرامینیفــردار، کــه 
ــی را  ــیلی دولومیت ــک ش ــم آه ــی ه ــای پتروفیزيک داده ه
 1-IL ــم شــده اســت]15[. ســکانس ــد، خت ــت کرده ان ثب
دربردارنــده زون ســه بــوده کــه از آهک هــای نســبتاً 
ــه در  ــتون ک ــتون- وکس ــا مادس ــم عمدت ــخت و متراک س
ــی کم عمــق و نیمــه محــدود نهشــته  ــک محیــط درياي ي
شــده اند، تشــکیل يافتــه اســت]1[. مــرز پايینــي ســکانس 
IL-1، کــه در واقــع مــرز ســازند ايــالم بــا ســازند ســروک 

اســت بــا مــرز ســکانس K 150 صفحــه عربــی)92 
میلیــون ســال قبــل کــه توســط]19 و 20[ معرفــی شــده، 

قابــل مقايســه است)شــکل هاي 2 و 3(.
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IL-2 سكانس

ــی الگ  ــش ناگهان ــک افزاي ــز ي ــن ســکانس نی ــدای اي ابت
تراکــت  گامــا مشــاهده می شــود، قســمت سیســتم 
ــی  ــکانس قبل ــد س ــکانس همانن ــن س ــروی)TST( اي پیش
از رخســاره مادســتونی حــاوی بیوکالســت های پالژيکــی 
تشــکیل يافتــه اســت. بیشــترين مقــدار الگ گامــا در ايــن 
ــیالبی)MFS( در  ــطح س ــر س ــوان حداکث ــدوده به عن مح
ــه شــد. حضــور رخســاره آهــک روديســت دار  نظــر گرفت
وکســتونی و پکســتونی بــه همــراه پلوئیــد معــرف ابتــدای 
سیســتم تراکــت تــراز بــاال بــوده کــه نســبت بــه ســکانس 
قبلــی ضخامــت آن خیلــی بیشــتر اســت. نهشــته شــدن 
رخســاره وکســتون- مادســتون الیگوســتیجنید و پلوئید دار 
ــردار  ــتون فرامینیف ــتون- پکس ــاره وکس ــه رخس و در ادام
 )HST(ــاال ــراز ب ــت ت ــتم تراک ــش سیس ــدی در بخ پلوئی
ســکانس اتفــاق افتــاده اســت. انتهــای ايــن ســکانس هــم 
بــر رخســاره وکســتون حــاوی قطعــات اکینوئیــد و جلبــک 
ــده زون  ــکانس IL-2 دربردارن ــد]15[. س ــق می باش منطب
دو بــوده کــه زون 2 وکســتون و گاهــی مادســتونی بــوده 
کــه محیــط نهشــته شــدن ايــن ســکانس از شــیب قــاره 
در قســمت قاعــده زون تــا محیــط دريــای کــم عمــق در 
 2-IL بــاال در تغییــر می باشــد]1[. مــرز فوقانــی ســکانس
ــدن  ــر ش ــا و ظاه ــطح آب دري ــت س ــر اف ــق ب ــه منطب ک
ــک  ــد و جلب ــات اکینوئی ــاوی قطع ــتون ح ــاره وکس رخس
اواخــر سیســتم تراکــت تــراز بــاالی)HST( ســکانس 
ــال  ــون س ــی K 160)86 میلی ــرز سکانس ــا م ــد ب می باش
قبــل( صفحــه عربــی کــه توســط]19 و 20[ معرفــی 

شــده، قابــل قیــاس می باشد)شــکل های 2 و 3(..
IL-3 سكانس

ــی  ــکانس قبل ــابه دو س ــز، مش ــکانس IL-3 نی ــدای س ابت
يــک رونــد افزايــش الگ گامــا مشــاهده می شــود حضــور 
ــک  ــد و جلب ــات اکینوئی ــاوی قطع ــتون ح ــاره وکس رخس
و رخســاره وکســتون- پکســتون فرامینیفــردار در بخــش 
سیســتم تراکــت پیشــروی)TST( ســکانس مشــاهده 
و  اًًآئیــدی  بیوکالســت  گرينســتون  رخســاره  شــده. 
حداکثــر مقــدار الگ گامــا هــم در بخــش حداکثــر ســطح 
ــاره  ــته های رخس ــد)MFS(. نهش ــخص گردي ــیالبی مش س

آهــک وکســتونی حــاوی قطعــات جلبــک و اکینوئیــد در 
بخــش سیســتم تراکــت تــراز بــاالی )HST( ايــن ســکانس 

ــکل 2 و 3( ]15[. ــاده است)ش ــاق افت اتف

تطابــق  چینه نــگاری سکانســی بیــن چاه هــای مــورد 
مطالعــه انجــام گرفــت کــه در شــکل 3 مشــاهده می شــود. 
ــدان  ــای می ــن چاه ه ــق سکانســی بی ــتفاده از تطاب ــا اس ب
می تــوان گفــت کــه تغییــرات ضخامــت بیــن ســازندهای 
ايــالم و ســروک زيــاد نمی باشــد. بــا توجــه بــه تغییــرات 
ــرات  ــوژی و تغیی ــوع لیتول ــا، ن ــی الگ گام ــه منحن دامن
ژئومتــری  کــه  گفــت  می تــوان  ضخامــت سکانســی 
ــت.  ــوده اس ــه ب ــق کربنات ــورت آرام و کم عم ــه به ص حوض

چينه نگاری سكانس لرزه ای 

ــا توصیفــی از ويژگی هــای  ــرزه ای ب تحلیــل هــر مقطــع ل
اصلــی و مشــخصات هــر بســته انعکاســی شــروع می شــود. 
بــا درک اصــول پايــه چینه نــگاری لــرزه ای جاهايــی 
ــتگی  ــطوح ناپیوس ــط س ــی توس ــته های انعکاس ــه بس ک
ــاظ  ــط از لح ــای مرتب ــوان اليه ه ــه عن ــود، ب ــدا می  ش ج
ــا ســکانس های نهشــتی تفســیر شــده  اســت.  ــی ي ژنتیک
ــد  ــرزه ای می باش ــاره های ل ــل رخس ــدی، تحلی ــدم بع ق
کــه شــامل بررســی شــکل، پیوســتگی، دامنــه و فرکانــس 
مربــوط بــه الگوهــای انعکاســی درونــی ســکانس لــرزه ای 
ــی  ــگاری، توال ــه چینه ن ــط زمین ــا ضواب ــا ب و تفســیر اين ه
ــای  ــوژی می باشــد]21[. واحده ــن لیتول نهشــتی و تخمی
چینه نــگاری- لــرزه ای بــر مبنــای رخســاره لــرزه ای آن هــا، 

ــده اند.  ــف ش ــگاری تعري ــری و چینه ن ــاط ژئومت ارتب

ســکانس لــرزه ای را روی مقطــع لــرزه ای می توان تشــخیص 
و  دوم  درجــه  ســکانس های چینه نــگاری  معمــوالً  داد. 
ــرزه ای  ــای ل ــال از روی داده ه ــه احتم ــند. ب ــوم می باش س
ــر)رده  ــکانس های کوچک ت ــوان س ــاال می ت ــن ب ــا رزلوش ب
4 الــی 6( را تشــخیص داد. بــا کالیبــره لــرزه ای در سرتاســر 
ــه ای  ــرزه  ای و ســکانس چین ــن ســکانس ل ــاه رابطــه بی چ
ــروک در  ــوبی س ــازند رس ــرد]22[. س ــرار ک ــوان برق می ت
ــد  ــنومانین می باش ــان س ــه زم ــوط ب ــی مرب ــه میان کرتاس
 ،1-SV ،کــه در داخــل، از ســه ســکانس لــرزه ای رده ســوم

ــه اســت.  SV-2 و SV-3 تشــکیل يافت
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همان طــور کــه گفتــه شــد ســازند ايــالم بــر روی ســازند 
ســروک بــه حالــت ناپیوســتگی فرسايشی)فرســايش اواخر 
ســنومانین( قــرار گرفتــه اســت. در ايــن زمــان زيرحوضــه 
ــر حوضــه  ــه اهــواز در بخــش عمیق ت آب تیمــور نســبت ب
قــرار گرفتــه اســت. به طوری کــه ايــن فرســايش در 
ــد.  ــديدتر می باش ــواز ش ــدان اه ــروک می ــازند س رأس س
ــای تورونیــن  ــک پیشــروی دري ــن فرســايش ي پــس از اي
ــدان آب  ــه در می ــده ک ــود آم ــه وج ــی ب ــورت جزئ به ص
ــس از  ــت. پ ــکیل داده اس ــکانس IL-1 را تش ــور س تیم
ايــن پیشــروی کوچــک مقیــاس دوبــاره يــک ناپیوســتگی 
ــی  ــن میان ــتگی تورونی ــه ناپیوس ــه ب ــی روی داده ک جزئ
ــان ســانتونین  معــروف می باشــد. پیشــروی بعــدی در زم
در کرتاســه بااليــی اتفــاق افتــاده اســت کــه در محــدوده 
ــود  ــکانس IL-2 و IL-3 را به وج ــور دو س ــدان آب تیم می
ــه  ــی ب ــازند کژدم ــالم س ــازند اي ــر روی س آورده اســت. ب
ــارج از  ــرح آن خ ــه ش ــه ک ــرار گرفت ــی ق ــت تدريج حال

ــد. ــه می باش ــن مطالع ــوع اي موض
Inline – 640 تفسير داده لرزه ای

ــده  ــت ش ــدان برداش ــرقی می ــش ش ــن 640 از بخ اينالي
ــود  ــاهده می ش ــکل 4 مش ــه در ش ــور ک ــت. همان ط اس
ــور  ــدان آب تیم ــماره 2 می ــاه ش ــن مقطــع از محــل چ اي
گذشــته اســت. يافته هــای حاصــل از تفســیر مقطــع 
ــکانس  ــت: س ــده اس ــر ش ــه ذک ــکل 4( در ادام لرزه ای)ش
SV-1 در ايــن مقطــع لــرزه ای از يک پیشــروی و پســروی 

ــط  ــی آن توس ــی و پايین ــرز باالي ــه م ــده ک ــکیل ش تش
شــده  مشــخص  لــرزه ای  بازتابنــده   ختم شــدگی های 
اســت. ايــن ســکانس از شــدت دامنــه پايینــی برخــوردار 
بــوده و پیوســتگی  اليه هــا در آن ضعیــف می باشــد. 
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــازند کژدم ــر روی س ــکانس SV-1 ب س
ــاز  اســت و يــک حالــت تدريجــی از بخش هــای دريــای ب

ــد. ــان می ده ــی را نش ــپ میان ــط رم ــا محی ت
ســکانس SV-2 در ايــن مقطــع بــا يــک پیشــروی 
ــان  ــدگی روهمپوش ــم ش ــط خت ــه توس ــده ک ــروع ش ش
اســت.  قــرار گرفتــه  زيريــن  )آنلــپ( روی ســکانس 
 )TST(ــرونده ــت پیش ــتم تراک ــش سیس ــای بخ بازتابنده ه
بــا يــک حالــت پیشــرونده ســريع در جهــت افقــی و عــدم 

انباشــتگی قائــم می باشــند کــه ايــن حالــت نهشــته 
ــود آورده  ــد را به وج ــی مانن ــاره فلس ــوی رخس ــدن الگ ش
اســت. ختم شــدگی بازتابنده هــای لــرزه ای بــا حالــت 
ــا شــیب کمتــر ختم شــدگی  شــیب دار نســبت بــه اليــه ب
ــن بخــش  ــه اي ــپ( را ســبب شــده ک زيرهمپوشــان )دانل
سیســتم تراکــت تــراز بــاال)HST( را بوجــود آورده اســت. 
انباشــتگی قائــم ايــن سیســتم تراکــت نســبت به سیســتم 
تراکــت پیشــرونده کمــی بیشــتر بــوده و بازتابنده هــا 
ــا  ــکانس SV-3 ب ــد. س ــتگی يافته ان ــم انباش ــر روی ه ب
انباشــتگی در مرحلــه سیســتم تراکــت تــراز پايیــن 
و پیشــروی در بخــش جنــوب غربــی و ختم شــدگی 
روهمپوشــان نســبت بــه ســطح يــا مــرز سکانســی پايینــی 
بــا شــیبی کمتــر از آن بــه ســمت شــمال شــرقی مقطــع 
پیشــروی کــرده  اســت. در مرحلــه سیســتم تراکــت تــراز 
ــورت  ــه ص ــا ب ــده ه ــدا بازتابن ــکانس در ابت ــاال HST س ب
ــت آرام و  ــه حال ــه ب ــد و در ادام ــروی کرده ان ــم پس متراک
انباشــتگی قائــم نهشــته شــده اند. بــه طــور کلــی ســکانس 
ــع  ــی مقط ــوب غرب ــش جن ــروک در بخ ــازند س ــوم س س
ضخامــت بیشــتری نســبت بــه بخــش ديگــر مقطــع دارد. 
ســکانس لــرزه ای SV-4 آخريــن ســکانس ســازند ســروک 
بــوده کــه برعکــس ســکانس قبلــی بخــش شــمال شــرقی 
مقطــع نســبت بــه قســمت جنــوب غربــی مقطــع ضخامت 
ــوان اظهــار نمــود  بیشــتری داشــته و برايــن اســاس می ت
کــه در ايــن ســکانس مرحلــه انباشــت رخســاره در اواخــر 
مرحلــه پیشــروی و ســپس انباشــت مــدت زمــان زيــادی 
ــان در  ــای روهمپوش ــت. بازتابنده ه ــوده اس ــپری نم را س
بخــش پیشــروی و زيرهمپوشــان در مرحلــه پســروی ايــن 
ــر  ــرزه ای IL-1 ب ــکانس ل ــد. س ــخص گردي ــکانس مش س
روی ناپیوســتگی اواخــر ســنومانین و در زيــر ناپیوســتگی 
تورونیــن میانــی مشــخص گرديــد. ايــن ســکانس در 
ــی مقطــع ضخامــت کمتــری نســبت  بخــش جنــوب  غرب
ــک  ــس از ي ــع دارد. پ ــرقی مقط ــمال ش ــش ش ــه بخ ب
ــی  ــروی درياي ــی پیش ــن میان ــی تورونی ــتگی جزئ ناپیوس
ــه  ــش قل ــا بخ ــده و ت ــاز ش ــی آغ ــوب غرب ــمت جن از س
ــده  ــک بازتابن ــامل ي ــه ش ــود ک ــاهده می ش ــس مش تاقدي

ــد.  ــرده می باش ــپ ک آنل
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ــه  ــا ب ــاال بازتابنده ه ــراز ب ــت ت ــتم تراک ــش سیس در بخ
ــه  ــتر ب ــه بیش ــد ک ــدگی يافته ان ــپ ختم ش ــت دانل حال

حالــت رخســاره فلســی می باشــند. 

ــد  ــا رون ــت پیشــرونده در ســکانس IL-2 ب سیســتم تراک
کاهــش ضخامــت بــه ســمت ســاحل)NE( حوضــه نهشــته 
ــه  ــم مرحل ــای ضخی ــر روی آن بازتابنده ه ــه ب شــده اند. ک
HST بــا حالــت ختــم شــدگی زيــر همپوشــان پیشــروی 

يعنــی  بنگســتان  داشــته اند. ســکانس آخــر مخــزن 
ــازند  ــی س ــش باالي ــز در بخ ــرزه ای IL-3 نی ــکانس ل س
ــن ســکانس در بخــش  ــالم مشــخص شــد ضخامــت اي اي
ــه بخــش شــمال شــرقی  جنــوب غربــی مقطــع نســبت ب
ــرزه ای  ــای ل ــیب بازتابنده ه ــد. از روی ش ــتر می باش بیش
ســکانس های تفســیر شــده ســازند ســروک و عــدم حضــور 
ــه  ــت ک ــوان گف ــاال، می ت ــم ب ــت قائ ــا انباش ــته های ب بس
محیــط نهشــته شــدن ســازند ســروک يــک رمــپ کربناته 

از نــوع هموکلینــال بــوده و تنــاوب محیطــی آن از دريــای 
ــوده اســت. به طــور  ــا محیــط جذرومــدی متغییــر ب ــاز ت ب
کلــی می تــوان گفــت ســکانس های ســازند ايــالم نســبت 
بــه ســازند ســروک ضخامــت کمتــری دارنــد، و ايــن بیــان 
ــروی و  ــگ پیش ــه آهن ــد ک ــب می باش ــن مطل ــده اي کنن
پســروی های زمــان ســانتونین ســريع تر بــوده نســبت بــه 
ــه  ــرد ک ــار ک ــوان اظه ــن می ت ــنومانین. همچنی ــان س زم
براســاس عــدم برانبــارش قائــم بازتاب هــا در ســکانس های 
ســازند ايــالم، محیــط نهشــته شــدن ســازند ايــالم رمــپ 

کربناتــه میانــی و داخلــی مــی باشــد.
تحليل زون های بهره ده مخزن بنگستان

ــل  ــا دو عام ــوبی ب ــنگ های رس ــی در س ــت مخزن کیفی
ــود. در  ــرل می ش ــز کنت ــی و دياژن ــرايط محیط ــی ش اصل
ــش  ــرروی نق ــی ب ــه اصل ــگاری، تکی ــی های چینه ن بررس

ــت. ــی اس ــت مخزن ــرل کیفی ــرايط محیطــی در کنت ش
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مهم تريــن  کربناتــه،  کم عمــق  دريايــی  محیط هــای 
محیط هــای رســوبی تشــکیل ســنگ های مســتعد مخــزن 
هســتند و بهتريــن ســنگ های مخــزن ايــران مربــوط بــه 
ــه  ــوبی ب ــه رس ــای کربنات ــت. محیط ه ــن محیط هاس اي
ــده  ــه دي ــرم کربنات ــه دار و پالتف ــپ، شــلف لب صــورت رم
می شــوند. در سیســتم تراکــت پیشــرونده)TST(، رســوبات 
مســتعد مخزنــی بســیار محدودنــد. همچنیــن در سیســتم 
ــی در  ــتعد مخزن ــوبات مس ــاال)HST(، رس ــراز ب ــت ت تراک
ــه و زيرمحیــط  ــا پالتفــرم کربنات حاشــیه شــلف لبــه دار ي
ــترش  ــرونده گس ــت تجمعی-پیش ــا حال ــی ب ــپ میان رم
ممکــن  تراکــت  سیســتم  ايــن  رســوبات  می يابنــد. 
اســت گســترش محــدودی داشــته باشــند ولــی بــه 
دلیــل پايیــن افتــادن ســطح دريــا بیشــتر رســوبات ايــن 
سیســتم تراکــت دچــار انحــالل و کارســتی شــدن شــده 
و اســتعداد مخزنــی می يابنــد. گســترش کیفیــت مخزنــی 
ــطح و  ــا در س ــون آنه ــا رخنم ــه ب ــنگ های کربنات در س
ــیار  ــاط بس ــا ارتب ــی در رأس آنه ــرز سکانس ــترش م گس
ــتگی  ــطوح ناپیوس ــخیص س ــن رو تش ــی دارد، از اي نزديک
ناشــی از رخنمون)مــرز سکانســی نــوع اول( در ايــن 
توالی هــا در ارزيابــی کیفیــت مخزنــی آنهــا ارزش زيــادی 
دارد]23[. چــون بیشــترين مقــدار نفــت قابــل اســتحصال 
ــه زون هــای 2 و 4 می  باشــد،  ــوط ب مخــزن بنگســتان مرب
ــذا اکثــر چاه هــای میــدان آب تیمــور در زون 4 تکمیــل  ل
ــک پســروی گســترده  ــکانس SV-1 از ي ــده اســت. س ش
ــی  ــورت تدريج ــه به ص ــت ک ــده اس ــکیل ش ــی تش درياي
از ســازند کژدمــی بــه ســروک تغییــر رخســاره داده اســت. 
بــر اســاس شــواهد پتروفیزيکــی بخــش تحتانی بــاالی زون 
هشــت میــدان آب تیمــور در چــاه شــماره 2 از اشــباع آب 
بااليــی برخــوردار اســت کــه در همیــن ســکانس قــرار دارد. 
و  بااليــی زون  8  SV-2 دربردارنــده بخــش  ســکانس 
زون 7 می باشــد. براســاس ارزيابــی پتروفیزيکــی زون 
هشــت و هفــت اشــباع از آب و بخــش فوقانــی زون هفــت 
ــیده  ــادی نرس ــد اقتص ــه ح ــا ب ــوده ام ــن دار ب هیدروکرب
اســت. بخــش هیدروکربــن دار ايــن ســکانس در سیســتم  
تراکــت HST ايــن ســکانس واقــع شــده اســت کــه از نظــر 

بهره دهــی ضعیــف می باشــد.

ــم  ــای پنج ــراه زون ه ــه هم ــارم ب ــرزون E از زون چه زي
ــه  ــه ک ــرار گرفت ــکانس SV-3 ق ــل س ــم در داخ و شش
ــی  ــا کم ــوب ت ــبتا خ ــل نس ــعه تخلخ ــم از توس زون شش
ــباع آب  ــن زون اش ــی اي ــش باالي ــت. بخ ــوردار اس برخ
ــباع آب  ــز از اش ــج نی ــد. زون پن ــان می ده ــی را نش باالي
ــی  ــات مخزن ــد خصوصی ــذا فاق ــوده ل ــوردار ب ــی برخ باالي
چهــارم  زون  دربردارنــده   4-SV ســکانس  می باشــد.  
مخــزن بنگســتان میــدان آب تیمــور می باشــد کــه بخــش 
فوقانــی ســازند ســروک را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
ــواهد  ــاس ش ــای D 4 و B 4 براس ــی زيرزون ه ــور کل به ط
ــند.  ــوردار می باش ــی برخ ــی باالي ــی از بهره ده پتروفیزيک
 4 B 4 از ضخامــت بیشــتری نســبت بــه D زيــرزون
ــر روی  ــرزه ای SV-4 ب ــکانس ل ــد. س ــوردار می باش برخ
مقاطــع لــرزه ای تفســیر شــده و بــه دلیــل مخزنــی بــودن 
ــکانس  ــن س ــی اي ــرز فوقان ــت. م ــده اس ــزی ش رنگ آمی
ناپیوســتگی فرسايشــی و از نــوع مــرز سکانســی نــوع اول 

می باشــد.

ــوع  ــرزه ای IL-1 از ن ــکانس ل ــی س ــی و تحتان ــرز فوقان م
ناپیوســتگی بــوده، بنابرايــن نقــش عوامــل دياژنــزی را در 
ايــن قســمت ها نمی تــوان از نظــر دور داشــت. به طوريکــه 
ــزی ناپیوســتگی ســنومانین ســبب تشــديد  عوامــل دياژن
 HST ــش ــه آن در بخ ــه نتیج ــده ک ــی ش ــرايط مخزن ش
ســکانس لــرزه ای و رســوبی SV-4 نمايــان اســت. عوامــل 
دياژنــزی ناپیوســتگی تورونیــن نقــش چندانــی در شــرايط 
مخزنــی فراهــم نکــرده اســت کــه تأثیــر آن را در بخــش 
ــود.  ــاهده نم ــوان مش ــوبی IL-1 می ت ــکانس رس HST س

ــرزه ای  ــای ل ــنومانین روی داده ه ــتگی س ــد از ناپیوس بع
بالفاصلــه يــک پیشــروی مربــوط بــه ســکانس IL-1 ديــده 
می شــود. در بخــش بااليــی ســکانس نیــز بــه ايــن صــورت 
ــروی  ــک پیش ــه ي ــن بالفاصل ــتگی تورونی ــد از ناپیوس بع
مربــوط بــه ســکانس IL-2 مشــاهده می شــود ايــن 
ــرزه ای  بخش هــای پیشــروی پايینــی و بااليــی ســکانس ل
ــای  ــن بخش ه ــدی مابی ــت س ــه حال ــت ب ــوان گف می ت
ــده از  ــباع  ش ــش  اش ــای 2 و 4)و بخ هیدروکربنی)زون ه

آب)زون 3( عمــل می کنــد.



171چینهنگاریسکانسلرزهای...

ســکانس IL-1 دربردارنــده زون ســه بــوده کــه بــر 
ــت  ــد کیفی ــن زون فاق ــی اي ــواهد پتروفیزيک ــاس ش اس
مخــزن هیدروکربنــی تشــخیص داده شــد و در همــه 
ــالم  ــرن اي ــد. زون 2 مخ ــاال می باش ــباع آب ب ــا اش چاه ه
 HST ــش ــی در بخ ــک دولومیت ــنگ آه ــوژی س ــا لیتول ب
ــر  ــی ب ــن دلیل ــه اي ــت ک ــده اس ــع ش ــکانس IL-2 واق س
مخزنــی شــدن ايــن زون می باشــد. بــر اســاس داده هــای 
ــاال  ــی ب ــن زون از تراواي ــی اي ــدگی و تراواي ــباع ش آب اش
و آب اشــباع شــدگی پايینــی برخــوردار اســت. ســکانس 
ــتون و  ــه زون 2 وکس ــوده ک ــده زون دو ب IL-2 دربردارن

ــوده کــه محیــط نهشــته شــدن ايــن  گاهــی مادســتونی ب
ســکانس از شــیب قــاره در قســمت قاعــده زون تــا محیــط 
دريــای کــم عمــق در بــاال در تغییــر می باشــد]1[. ســکانس 
IL-3 دربردارنــده زون يــک بــوده کــه بــر اســاس داده هــای 

ــی را نشــان داد. ــباع آب باالي ــن زون، اش ــی اي پتروفیزيک

نتيجه گيری

ــتفاده از  ــا اس ــی ب ــگاری سکانس ــه ن ــه چین ــا مطالع - ب
رخســاره های رســوبی و الگ گامــا تعــداد چهــار ســکانس 
ــوبی  ــکانس رس ــه س ــروک و س ــازند س ــرای س ــوبی ب رس

ــد.  ــالم مشــخص گردي ــازند اي ــرای س ب
 HST  ــش ــدان بخ ــر می ــه در سراس ــه اينک ــه ب ــا توج - ب
ســکانس های SV-4 و IL-2 کــه بــا ظهــور رخســاره 
ــار  ــوان اظه ــق اســت، می ت ــدان مطاب روديســت دار در می
ــی  ــه مخزن نمــود کــه رخســاره رســوبی بیــش از بیــش ب
شــدن ايــن بخــش هــا کمــک کــرده اســت. لــذا می تــوان 
نتیجــه گرفــت کــه تلــه نفتــی میــدان آب تیمــور از نــوع 

ــد. ــب می باش مرک
- بخــش D از زون چهــار واقــع در ســازند ســروک و زون 
ــاال  ــی ب ــا بهره ده ــاط ب ــالم از نق ــازند اي ــه س ــوط ب 2 مرب

تشــخیص داده شــدند.
ــازند ســروک  ــارم س ــع در ســکانس چه ــرزون D واق - زي
SV-4 و زون 2 نیــز در ســکانس IL-2 قــرار دارد. کــه هــر 

ــده اند. ــع ش ــکانس واق دو در بخــش HST س
ــای  ــن داده ه ــی بی ــت مصنوع ــتفاده از لرزه  نگاش ــا اس - ب
چــاه و لــرزه ای ارتبــاط برقــرار شــد کــه منجــر بــه 

شناســايی رأس ســازند های ايــالم و ســروک شــد.
- دو ســازند ايــالم و ســروک بــه کمــک نشــانگرهای 
ــه و گــودی در طــول مقطــع  ــرزه ای و دنبــال کــردن قل ل

ســکانس های لــرزه ای مشــخص و توصیــف شــدند.
ــار  ــداد چه ــنومانین از تع ــن س ــه س ــروک ب ــازند س - س
ســکانس لــرزه ای و ســازند ايــالم نیــز بــه ســن تورونیــن- 
ســانتونین از ســه ســکانس لــرزه ای تشــکیل يافتــه اســت.

ــر  ــتگی، اواخ ــن دو ناپیوس ــرزه ای IL-1 بی ــکانس ل - س
ســنومانین در زيــر و تورونیــن میانــی در بــاال، قــرار گرفتــه 

اســت.
ــرزه ای و  ــای ل ــارش بازتابنده ه ــرح برانب ــاس ط ــر اس - ب
ــکانس های  ــق س ــن تطاب ــرزه ای و همچنی ــاره های ل رخس
ــروک و  ــازند س ــوبی س ــط رس ــدان، محی ــوبی در می رس
ــه  ــد. ک ــخیص داده ش ــه تش ــپ کربنات ــوع رم ــالم از ن اي
ــدی و  ــا جزروم ــاز ت ــای ب ــروک از دري ــازند س ــرای س ب
ــا  ــی ت ــز از زيرمحیــط رمــپ داخل ــالم نی ــرای ســازند اي ب

ــد.  ــه ش ــر گرفت ــی در نظ میان

تشكر و قدردانی

نويســندگان بــر خــود الزم می داننــد کــه از شــرکت ملــی 
مناطــق نفتخیــز جنــوب و مرکــز تحقیقــات زمین شناســی 
ــه  و زمین شــیمی نفــت دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز ب
دلیــل حمايت هــای بی شــائبه در بــه انجــام رســیدن 

ايــن مقالــه تشــکر نماينــد.
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