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چینهنگاری سکانس لرزهای مخزن بنگستان میدان
نفتی آبتیمور ،با استفاده از دادههای لرزهای
سهبعدی جهت تعیین نواحی با بهرهدهی باال
ادریس خامسی ،1بهرام علیزاده* ،2علی کدخدایی 3و ضرغام مهدیپور

4

 -1گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،ایران
 -2مرکز تحقیقات زمینشناسی و زمینشیمی نفت ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،ایران
 -3گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم طبیعی ،دانشگاه تبریز ،ایران
 -4اداره ژئوفیزیک ،مناطق نفتخیز جنوب ،اهواز ،ایران
تاريخ دريافت93/3/7 :

تاريخ پذيرش93/9/29 :

چكيده
میــدان نفتــی آب تیمــور در  25کیلومتــری جنوبغــرب میــدان نفتــی اهــواز ،بــه شــکل تاقدیســی متقــارن و مالیــم ،بــا جهــت تقریبــی
ب شــرقی در نیمــه شــمالی فروافتادگــی دزفــول واقــع شــده اســت .در ایــن مطالعــه بــا بهرهگیــری از دادههــای چــاه
ل غربــی -جنــو 
شــما 
و لــرزهای سـهبعدی ،مخــزن بنگســتان میــدان نفتــی آبتیمــور مــورد ارزیابــی چینهنــگاری و پتروفیزیکــی قــرار گرفتــه و زون  2ســازند
ایــام و زیــرزون  Dاز زون  4ســازند ســروک بــه عنــوان الیههــای بــا بهرهدهــی بــاال تشــخیص داده شــدند .همچنیــن بــا اســتفاده از
نمــودار گامــا و رخســارههای رســوبی ،تعــداد چهــار ســکانس رســوبی درجــه ســوم بــرای ســازند ســروک و ســه ســکانس رســوبی درجــه
ســوم بــرای ســازند ایــام شناســایی گردیــد .ســپس محــل زونهــای بهــرهده در ایــن ســکانسها تشــخیص داده شــد .جهــت تفســیر
دادههــای لــرزهای از نشــانگرهای لــرزهای و اطالعــات چــاه کمــک گرفتــه و پــس از مشــخص نمــودن ســکانسهای لــرزهای موقعیــت
زونهــای بهــرهده روی ایــن ســکانسها مشــخص گردیــد .عــاوه بــر ایــن ،مطالعــات لــرزهای نشــان داد کــه محیطهــای رســوبگذاری
ســازند ایــام رمــپ کمعمــق و ســروک دریــای بــاز میباشــد.

كلمــات كليــدي :میــدان نفتــی آبتیمــور ،مخــزن بنگســتان ،الیههــای بهــرهده ،نشــانگر لــرزهای ،ســکانس
رســوبی.

اســت .ایــن میــدان در  25کیلومتــری جنوبغربــی

مقدمه

میــدان نفتــی آبتیمــور توســط محققیــن مختلــف از

نظــر زمینشناســی( )6-1و همچنیــن بیواســتراتیگرافی

و میکروپالئونتولــوژی( )9-7مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

میــدان نفتــی اهــواز بیــن میدانهــای سوســنگرد و

منصــوری بــه شــکل تاقدیســی متقــارن و مالیم بــا 23 km

طــول و  6/5 kmعــرض قــرار دارد .ایــن میــدان بــه همــراه

دو میــدان اخیــر بــر روی بلنــدی ســاختمانی واحــدی کــه

دارای جهــت تقریبــی شــمال غربــی -جنــوب شــرقی اســت
alizadeh@scu.ac.ir

در غــرب خوزســتان قــرار دارد(شــکل .)1
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شکل  1نقشه کلی ایران و حوضه زاگرس در بین هشت حوضه آن مشاهده میشود( :Aاقتباس با تغییرات از [ .).]10موقعیت فروافتادگی
دزفول در حوضه زاگرس( :Bبا تغییرات از []11؛ [ .)]12موقعیت میدان مورد مطالعه در فروافتادگی دزفول ( :Cبرگرفته از نقشه
 1:1000000شرکت ملی نفت ایران).

حداکثــر شــیب یالهــای شــمالی و جنوبــی روی افــق

افــق ســروک برابــر  3250 mزیــر ســطح دریــا میباشــد.

شــمالغربی و جنوبشــرقی برابــر  3و  2/2درجــه

دو مخــزن بــه ترتیــب برابــر  273و  302 mاســت.

ایــام بهترتیــب برابــر  5/5و  6درجــه و در دماغههــای
میباشــد .مخــزن اصلــی هیدروکربــن میــدان آبتیمــور

در گــروه بنگســتان قــرار گرفتــه کــه ســازندهای ایــام
و ســروک ایــن مخــزن بــا ســطوح تمــاس آب -نفــت

متفــاوت تشــکیل شــدهاند .اختــاف فشــار بیــن ایــن دو
ســطح نشــان از عــدم ارتبــاط ایــن دو مخــزن دارد .مخــزن

بنگســتان میــدان آبتیمــور دارای پتانســیل هیدروکربــور
قابــل برداشــت میباشــد کــه درســال  1346بــا حفــر

اولیــن چــاه میــدان کشــف شــده و از ســال  1370در مدار
تولیــد قــرار گرفــت .نفــت ایــن مخــزن اشــباع از گاز بــوده
و فاقــد کالهــک گازی اســت .ســطح تمــاس آب -نفــت

اولیــه در ســازند ایــام در عمــق  3317متــری زیــر ســطح
دریــا و در ســازند ســروک در عمــق  3552متــری زیــر
ســطح دریــا قــرار دارد .بلندتریــن نقطــه ســاختمان روی
افــق ایــام برابــر  3044 mزیــر ســطح دریــا و بــر روی

بدیــن ترتیــب بســتگی قائــم محاســبه شــده بــرای ایــن
میــدان آبتیمــور از نظــر ســاختمانی ،فاقــد رخنمــون در
ســطح زمیــن بــوده و شــکل ســاختمانی آن بــه وســیلة

لرزهنــگاری مشــخص شــده اســت .ایــن میــدان بــدون

پیچیدگیهــای ســاختمانی بــوده و عــدم مشــاهده
گســل و یــا ســایر ابهامــات ســاختمانی در چاههایــی
کــه تاکنــون در ایــن میــدان حفــر شــدهاند مؤیــد ایــن
موضــوع میباشــد[ .]13ســازند ســروك دو رخســاره

متفــاوت دارد .در محــل بــرش الگو(تنــگ ســروك در
كــوه بنگســتان ،در شــمال بهبهــان) و فــارس ســاحلي،
رخســارههاي كــم عمــق ايــن ســازند گســترش دارد .در
حالــي كــه در ناحيــه لرســتان ،ميتــوان رخســارههاي

عميــق ســازند ســروك را مشــاهده نمــود .در محــل
بُــرش الگــو ،شــامل  300 mســنگآهك اليــهاي ُرســي
و ســنگآهكهاي گلســفيدي در پاييــن اســت
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ولــي بيشــتر ســازند را ســنگآهكهاي ســفيدرنگ،

و ســروک کــه توســط[ ]15معرفــی شــده(جدول  )1و

رخســاره كــم عمــق و عميــق ســازند ســروك بــا يكديگــر

از پالئــوالگ چــاه شــماره  32ســکانسهای درجــه ســوم

تــودهاي ،داراي چــرت و روديســت تشــكيل ميدهــد .دو

ارتبــاط بيــن انگشــتي دارنــد .از ســوي ديگــر ،در شــمال
لرســتان ،ســازند ســروك بــا شــيلهاي عميــق گــرو

همچنــان ارتبــاط بيــن انگشــتي دارد .ســازند ايــام

بــا دو رخســاره عميــق و كــم عمــق ديــده ميشــود.
بــرش الگــوي ايــن ســازند كــه نشــانگر رخســارههاي
عميــق اســت ،در پايانــه شــمال باختــري كبيركــوه
در  12كيلومتــري شهرســتان ايــام اندازهگيــري شــده

اســت .در ايــن بُــرش ،ســازند ايــام شــامل  190متــر
ســنگآهكهاي رســي دانــه ريــز پالژيــك خاكســتري

همچنیــن بــا اســتفاده از اطالعــات الگ گامــا و اســتفاده
بــرای ســازند ســروک و ایــام معرفــی شــد .بــرای مطالعــه
لــرزهای از داده لــرزهای ســهبعدی( )640 Inlineجهــت

تفســیر اســتفاده شــد .برقــراری ارتبــاط بیــن دادههــای

لــرزهای و اطالعــات چــاه ،گام اساســی در هــر تفســیر
لــرزهای میباشــد .لرزهنگاشــت ســاختگی ابــزاری
مناســب جهــت ایــن ارتبــاط اســت .رونــد ساختهشــدن

لرزهنگاشــت ســاختگی بدینترتیــب اســت کــه ،از
حاصلضــرب نمودارهــای صوتــی و چگالــی ،نمــودار ســد
صوتــی حاصــل میشــود .ســپس نمــودار ضریب انعکاســی

اليهبنــدي منظــم و ميانالي ههــاي نــازك شــيل
رنــگ بــا 

از نمــودار ســد صوتــی تهیــه شــده و در مرحلــه آخــر از

درشــت هماتيــت در قاعــده بــرش الگو ،نشــانگر ناپيوســتگي

لرزهنگاشــت ســاختگی حاصــل میشــود[.]16
رأس ســازندهای ســروک و ایــام روی چاههــا براســاس
اطالعــات الگ و روی مقاطــع لــرزهای هــم بــا اســتفاده از
لرزهنگاشــت ســاختگی و ضریــب انعکاســی مشــخص و
تفســیر گردیــد .بدیــن ترتیــب مقطــع لــرزهای بــا اطالعات
چــاه مــورد تطابــق قــرار داده و در نهايــت رأس ســازندها
بــر روی داده لــرزهای تفســیر گردیــد .در مرحلــه بعــد هــر
کــدام از ســکانسهای ســازند ســروک و ایــام نیــز بدیــن
ترتیــب روی داده لــرزهای مشــخص شــدند.

بــه ســن ســانتونين– كامپانيــن اســت .وجــود قلوههــاي
رســوبي اســت كــه ممكــن اســت متعلــق به ســازند ســروك
و يــا ســورگاه باشــد .ایــن در حالیســت کــه مــرز بااليــي آن

بــا ســازند گورپــي همســاز اســت [ .]14هــدف از مطالعــه

حاضــر تشــخیص ســکانسهای لــرزهای و ارتبــاط ایــن

واحدهــا بــا ســکانسهای حاصــل از دادههــای چــاه اســت.
شناســایی واحدهــای مخزنــی بــر روی دادههــای لــرزهای و
تغییــرات دامنــه و شــدت و پیوســتگی آن در محــل نقــاط

بهــرهده و همچنیــن نقــش هــر یــک از ســکانسها(لرزهای
و لیتولوژیکــی) در میــزان بهرهدهــی ســازندهای ایــام و
ســروک از دیگــر اهــداف ایــن مطالعــه میباشــد.

روش کار

در ایــن مطالعــه تعــداد ســه حلقه چــاه از میــدان آبتیمور

براســاس کامــل بــودن اطالعــات آنهــا انتخــاب شــد .کــه
شــامل چاههــای شــماره  14 ،6 ،2میباشــد .چــاه شــماره

 32فاقــد اطالعــات پتروفیزیکــی بــوده لیکــن در بخــش
مطالعــه لــرزهای از آن اســتفاده شــده اســت .ارزیابــی

پتروفیزیکــی و تعییــن میــزان بهرهدهــی در بــازه مخــزن
بنگســتان بــا کمــک الگهــای آب

اشباعشــدگی()Sw

و تخلخــل مؤثــر( )PHIEانجــام گرفــت .همچنیــن بــا
اســتفاده از رخســارههای رســوبی ســازندهای ایــام

برآینــد موجــک لــرزهای و ســریهای ضریــب بازتابــش

نتایج و بحث
چینهنگاری سکانسی

توزیــع جانبــی رخســارههای رســوبی بــه محیطهــای
رســوبی بســتگی دارد ،درحالــی کــه برهــم انبــارش قائــم
رخســارهها توســط چینهنــگاری سکانســی توضیــح داده
میشــود .لــذا بــه منظــور پیشبینــی نحــوه توزیــع و
پراکندگــی ســهبعدی رخســارهها نیــاز بــه درک روابــط
زمانــی حاکــم بــر تشــکیل آنهاســت[.]17
چینهنگاری سکانسی سازند سروک

بــا مطالعــه و بررســی الگ گامــا ،رخســارههای رســوبی
و دادههــای تخلخــل و تراوایــی ،ســکانسهای رده ســوم
بــرای ســازند ســروک میــدان نفتــی آبتیمــور در محدوده
چاههــای مــورد مطالعــه تعییــن گردیــد.

شماره ،88

164

1395-3

جدول  1نام ،محیط رسوبی و درصد فراوانی میکرورخسارههای میدان مورد مطالعه[.]17
فراوانی()%

محیط رسوبی

رخساره

کد رخساره

27/04

رمپ خارجی

اکینوئید الیگوستجینا وکستون -پکستون

SV1

21/38

رمپ خارجی

روزن دار الیگوستجینا پلوئیدال وک-پک

SV2

11/32

رمپ میانی

اسپیکول اسفنج جلبک قرمز پلوئیدال وک -پک

SV3

21/38

رمپ میانی تا داخلی

پلوئید رودیست پکستون

SV4

9/43

رمپ داخلی

رودیست روزن داری وکستون -پکستون

SV5

9/43

رمپ داخلی

روزن دار با دایورسیتی باال وکستون -پکستون

SV6

19/41

رمپ خارجی

پالژیک بیوکالستی مادستون

IL1

5/06

رمپ خارجی

الیگوستجینا وکستون

IL2

26/16

رمپ خارجی

الیگوستجینید پلوئید وکستون -مادستون

IL3

13/08

رمپ میانی

پلوئید روزن داری وکستون -پکستون

IL4

11/81

رمپ میانی تا داخلی

جلبک اکینوئید بیوکالست وکستون

IL5

14/77

رمپ میانی تا داخلی

رودیست پلوئید وکستون -پکستون

IL6

2/95

رمپ داخلی

اائید بایوکالست گراینستون

IL7

6/75

رمپ داخلی

روزن دار وکستون -پکستون

IL8

الزم بــه ذکــر اســت کــه بــرای توصیــف رخســارههای

میکروســکوپی از مطالعــات غبیشــاوی و رحمانــی بــه
ســال  1385و مطالعــات  Spearseبــه ســال  1986کمــک

گرفتــه شــده کــه نتیجــه آن بــه شــرح زیــر میباشــد.
سکانس SV-1

بــا توجــه بــه دادههــای موجــود از چاههــای مــورد مطالعــه
در میــدان آبتیمــور فقــط بخــش باالیــی ســکانس
 SV-1یعنــی بخــش فوقانــی سیســتم تراکــت تــراز بــاال

(،)Highstand System Tract, HST

در چــاه شــماره

 2تشــخیص داده شد(شــکل  .)2بخــش زیریــن زون

هشــتم کــه در ایــن ســکانس قــرار دارد ،دارای رخســاره
آهکهــای ســفید رنــگ نــرم گل ســفیدی اســت .در
قســمت قاعــده ،ایــن زون شــامل گرینســتونهای زیســت

آوری نهشــته شــده در یــک دریــای بــاز کــم عمــق یــا
فــات قــاره خارجــی میباشــد[.]1

سکانس SV-2

ســکانس  SV2در میــدان نفتــی آبتیمــور فقــط در
چــاه شــماره  2مشــاهده شــد .ترکیــب سنگشناســی

زون هشــت در بردارنــده آهکهــای ســفید رنــگ نــرم
گل ســفیدی اســت .در قســمت قاعده(زیــر زون  ،)Bایــن
زون شــامل گرینســتونهای زیســت آوری نهشــته
شــده در یــک دریــای بــاز کــم عمــق یــا فــات قــاره
خارجــی ســکانس قبلــی اســت .بــه ســمت بــاال ،ابتــدا
محیــط مذکــور بــه ســدی– پایابــی تبدیــل شــده
ســپس وکســتون و مادســتون نهشــته شــده در یــک
محیــط کــم عمــق دریایــی نیمــه محفــوظ و نیمــه
محــدود نهشــته شــدهاند کــه حداکثــر ســطح غرقابــی
( )Maximum Fluiding surfaceســکانس در نظــر گرفتــه
میشــود[ .]1زون هفــت از ســنگآهک وکســتون-
پکســتون در محیــط دریایــی کمعمــق نیمــه محــدود
نهشــته شــده اســت .لیتولــوژی زون ششــم عمدتــا
آهکــی بــا یــک رگــه آهــک شــیلی میباشــد کــه از
توســعه تخلخــل نســبتاً خــوب تــا کمــی برخــوردار اســت
موقعیــت ایــن دو زون در بخــش سیســتم تراکــت تــراز
بــاالی( )HSTســکانس مشــخص گردید[(]1شــکل .)2
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شکل  2چینهنگاری سکانسی و تعیین زونهای بهرهده توسط الگهای پتروفیزیکی در چاه شماره  2آبتیمور
سکانس SV-3

ســطوح چینــهای ســکانس SV-3براســاس الگ گامــا
تفســیر شــد .بــه طــوری کــه  SB4روی حداقــل مقــدار
الگ گامــا و حداکثــر ســطح غرقابــی( )MFS3نیــز روی
حداکثــر مقــدار الگ گامــا مشــخص شــد .سیســتم تراکت
تــراز بــاال( )HSTدر چــاه شــماره  6هــم تشــخیص داده
شد(شــکل  .)3بدینترتیــب زونهــای  5 ،6و  4 Eداخــل
ســکانس  -3SVقــرار گرفتهانــد .زون شــش عمدتـاً شــامل
وکســتون و پکســتونهایی اســت کــه در یــک محیــط
نیمــه محــدود دریایــی کــم عمــق نهشــته شــدهاند کــه
در فواصلــی حــاوی رخســاره گرینســون بــوده و مجموعــه
ایــن رســوبات نمایانگــر یــک محیــط ســدی پایابــی
میباشــد .همچنیــن زون پنجــم نیــز از ســنگآهک بــا
بافــت وکســتون و پکســتون تشــکیل شــده کــه در یــک
محیــط رســوبی نیمهمحفــوظ و نیمهمحــدود کــم عمــق
یــا فــات قــاره داخلــی نهشــته شــدهاند .زیــرزون  4 Eاز

ســنگ آهــک تــا آهکدولومیتــی بــا بافــت مادســتون-
وکســتون و تبلــور مجــدد تشــکیل شــده اســت[.]1
سکانس SV-4

ســکانس

SV-4

مخــزن ســروک بهطــور کامــل در

چاههــای شــماره  2و  6مشــاهده و در چــاه شــماره

 14فقــط سیســتم تراکــت تــراز بــاالی( )HSTســکانس
مشــاهده میشود(شــکل  .)3بهطــور کلــی ایــن ســکانس
زون چهــار مخزنــی را دربرمیگیــرد .حداکثــر ســطح
ســیالبی( )MFSدر ایــن ســکانس بــا افزایــش الگ گامــا و

حداکثــر عمیــق شــدگی رخســارهها(حضور مجموعههــای

رخســارهای متعلــق بــه حوضــه و رمــپ خارجــی) تعییــن

گردیــده اســت[ .]18رخســار ه وکســتون -پکســتون بــا
تنــوع فرامینیفر(الیگوســتژینا) فــراوان بهعنــوان سیســتم

تراکــت پیشــرونده( )Transgresive System Tract,TSTدر

نظــر گرفتــه شــد.

شماره ،88

166

1395-3

شکل  3تطابق چینهنگاری سکانسی بین چاههای شماره  6 ،2و  14میدان آبتیمور

رخســاره وکســتون -پکســتون حــاوی اســپیکول اســفنج و
جلبــک قرمــز بهعنــوان حداکثــر ســطح ســیالبی()MFS
و در ادامــه رخســاره پکســتون رودیســتی پلوئیــددار بــه
عنــوان سیســتم تراکــت پیشــروی( )HSTســکانس در
نظــر گرفتــه میشــود[.]15

و پکســتونی بههمــراه پلوئیــد ،ابتــدی سیســتم تراکــت
تــراز بــاال در نظــر گرفت ـه شــده و انتهــای ایــن ســکانس

هــم بــه رخســاره وکســتون -پکســتون فرامینیفــردار ،کــه
دادههــای پتروفیزیکــی هــم آهــک شــیلی دولومیتــی را

ثبــت کردهانــد ،ختــم شــده اســت[ .]15ســکانس 1-IL

چینهنگاری سکانسی سازند ایالم

دربردارنــده زون ســه بــوده کــه از آهکهــای نســبتاً

در ابتــدای ایــن ســکانس یــک افزایــش پیــک الگ

یــک محیــط دریایــی کمعمــق و نیمــه محــدود نهشــته

مادســتونی حــاوی بیوکالســتهای پالژیکــی در ایــن

 ،1-ILكــه در واقــع مــرز ســازند ايــام بــا ســازند ســروك

در نظــر گرفتــه میشــود .بیشــترین مقــدار الگ گامــا

ميليــون ســال قبــل کــه توســط[ 19و  ]20معرفــی شــده،

سکانس IL-1

ســخت و متراکــم عمدتــا مادســتون -وکســتون کــه در

گامــا در همــه چاههــا مشــاهده میشــود .رخســاره

شــدهاند ،تشــکیل یافتــه اســت[ .]1مــرز پايينــي ســكانس

پیشــرونده()TST

اســت بــا مــرز ســكانس  150 Kصفحــه عربــی(92

بخــش بهعنــوان سیســتم تراکــت
بهعنــوان حداکثــر ســطح

ســیالبی()MFS

ســکانس

میباشــد .شــروع رخســاره آهــک رودیسـتدار وکســتونی

قابــل مقايســه است(شــکلهاي  2و .)3

چینهنگاری سکانس لرزهای...

167

سکانس IL-2

ابتــدای ایــن ســکانس نیــز یــک افزایــش ناگهانــی الگ
گامــا مشــاهده میشــود ،قســمت سیســتم تراکــت

پیشــروی( )TSTایــن ســکانس هماننــد ســکانس قبلــی
از رخســاره مادســتونی حــاوی بیوکالس ـتهای پالژیکــی
تشــکیل یافتــه اســت .بیشــترین مقــدار الگ گامــا در ایــن

محــدوده بهعنــوان حداکثــر ســطح ســیالبی( )MFSدر

نظــر گرفتــه شــد .حضــور رخســاره آهــک رودیســتدار

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 پلوئیددار
و در ادامــه رخســاره وکســتون -پکســتون فرامینیفــردار

پلوئیــدی در بخــش سیســتم تراکــت تــراز

بــاال()HST

ســکانس اتفــاق افتــاده اســت .انتهــای ایــن ســکانس هــم

بــر رخســاره وکســتون حــاوی قطعــات اکینوئیــد و جلبــک

منطبــق میباشــد[ .]15ســکانس  2-ILدربردارنــده زون
دو بــوده کــه زون  2وکســتون و گاهــی مادســتونی بــوده
کــه محیــط نهشــته شــدن ایــن ســکانس از شــیب قــاره
در قســمت قاعــده زون تــا محیــط دریــای کــم عمــق در

بــاال در تغییــر میباشــد[ .]1مــرز فوقانــی ســکانس 2-IL

کــه منطبــق بــر افــت ســطح آب دریــا و ظاهــر شــدن
رخســاره وکســتون حــاوی قطعــات اکینوئیــد و جلبــک

اواخــر سیســتم تراکــت تــراز بــاالی( )HSTســکانس
میباشــد بــا مــرز سکانســی  86(160 Kمیلیــون ســال

قبــل) صفحــه عربــی کــه توســط[ 19و  ]20معرفــی

شــده ،قابــل قیــاس میباشد(شــکلهای  2و ..)3
سکانس IL-3

ابتــدای ســکانس  3-ILنیــز ،مشــابه دو ســکانس قبلــی
یــک رونــد افزایــش الگ گامــا مشــاهده میشــود حضــور

رخســاره وکســتون حــاوی قطعــات اکینوئیــد و جلبــک

و رخســاره وکســتون -پکســتون فرامینیفــردار در بخــش
سیســتم تراکــت پیشــروی( )TSTســکانس مشــاهده
شــده .رخســاره گرینســتون بیوکالســت ا ً ًآئیــدی و

حداکثــر مقــدار الگ گامــا هــم در بخــش حداکثــر ســطح
ســیالبی مشــخص گردیــد( .)MFSنهشــتههای رخســاره

آهــک وکســتونی حــاوی قطعــات جلبــک و اکینوئیــد در

بخــش سیســتم تراکــت تــراز بــاالی ( )HSTایــن ســکانس
اتفــاق افتــاده است(شــکل  2و .]15[ )3

ق چینهنــگاری سکانســی بیــن چاههــای مــورد
تطابــ 

مطالعــه انجــام گرفــت کــه در شــکل  3مشــاهده میشــود.

بــا اســتفاده از تطابــق سکانســی بیــن چاههــای میــدان
میتــوان گفــت کــه تغییــرات ضخامــت بیــن ســازندهای

ایــام و ســروک زیــاد نمیباشــد .بــا توجــه بــه تغییــرات
دامنــه منحنــی الگ گامــا ،نــوع لیتولــوژی و تغییــرات
ضخامــت سکانســی میتــوان گفــت کــه ژئومتــری

حوضــه بهصــورت آرام و کمعمــق کربناتــه بــوده اســت.
چینهنگاری سکانس لرزهای

تحلیــل هــر مقطــع لــرزهای بــا توصیفــی از ویژگیهــای
اصلــی و مشــخصات هــر بســته انعکاســی شــروع میشــود.

بــا درک اصــول پایــه چینهنــگاری لــرزهای جاهایــی

کــه بســتههای انعکاســی توســط ســطوح ناپیوســتگی

جــدا میشــود ،بــه عنــوان الیههــای مرتبــط از لحــاظ
ژنتیکــی یــا ســکانسهای نهشــتی تفســیر شــده اســت.
قــدم بعــدی ،تحلیــل رخســارههای لــرزهای میباشــد

کــه شــامل بررســی شــکل ،پیوســتگی ،دامنــه و فرکانــس
مربــوط بــه الگوهــای انعکاســی درونــی ســکانس لــرزهای
و تفســیر اینهــا بــا ضوابــط زمینــه چینهنــگاری ،توالــی

نهشــتی و تخمیــن لیتولــوژی میباشــد[ .]21واحدهــای

چینهنــگاری -لــرزهای بــر مبنــای رخســاره لــرزهای آنهــا،
ارتبــاط ژئومتــری و چینهنــگاری تعریــف شــدهاند.

ســکانس لــرزهای را روی مقطــع لــرزهای میتوان تشــخیص
داد .معمــوالً ســکانسهای چینهنــگاری درجــه دوم و

ســوم میباشــند .بــه احتمــال از روی دادههــای لــرزهای
بــا رزلوشــن بــاال میتــوان ســکانسهای کوچکتــر(رده

 4الــی  )6را تشــخیص داد .بــا کالیبــره لــرزهای در سرتاســر

چــاه رابطــه بیــن ســکانس لــرزهای و ســکانس چینــهای
میتــوان برقــرار کــرد[ .]22ســازند رســوبی ســروک در

کرتاســه میانــی مربــوط بــه زمــان ســنومانین میباشــد

کــه در داخــل ،از ســه ســکانس لــرزهای رده ســوم،1-SV ،
 2-SVو  3-SVتشــکیل یافتــه اســت.
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همانطــور کــه گفتــه شــد ســازند ایــام بــر روی ســازند

انباشــتگی قائــم میباشــند کــه ایــن حالــت نهشــته

ســنومانین) قــرار گرفتــه اســت .در ایــن زمــان زیرحوضــه

اســت .ختمشــدگی بازتابندههــای لــرزهای بــا حالــت

ســروک بــه حالــت ناپیوســتگی فرسایشی(فرســایش اواخر

آبتیمــور نســبت بــه اهــواز در بخــش عمیقتــر حوضــه

قــرار گرفتــه اســت .بهطوریکــه ایــن فرســایش در
رأس ســازند ســروک میــدان اهــواز شــدیدتر میباشــد.

پــس از ایــن فرســایش یــک پیشــروی دریــای تورونیــن
بهصــورت جزئــی بــه وجــود آمــده کــه در میــدان آب
تیمــور ســکانس  1-ILرا تشــکیل داده اســت .پــس از

ایــن پیشــروی کوچــک مقیــاس دوبــاره یــک ناپیوســتگی

جزئــی روی داده کــه بــه ناپیوســتگی تورونیــن میانــی
معــروف میباشــد .پیشــروی بعــدی در زمــان ســانتونین

در کرتاســه باالیــی اتفــاق افتــاده اســت کــه در محــدوده

میــدان آبتیمــور دو ســکانس  2-ILو  3-ILرا بهوجــود
آورده اســت .بــر روی ســازند ایــام ســازند کژدمــی بــه
حالــت تدریجــی قــرار گرفتــه کــه شــرح آن خــارج از

موضــوع ایــن مطالعــه میباشــد.

شــیبدار نســبت بــه الیــه بــا شــیب کمتــر ختمشــدگی

زیرهمپوشــان (دانلــپ) را ســبب شــده کــه ایــن بخــش
سیســتم تراکــت تــراز بــاال( )HSTرا بوجــود آورده اســت.

انباشــتگی قائــم ایــن سیســتم تراکــت نســبت به سیســتم
تراکــت پیشــرونده کمــی بیشــتر بــوده و بازتابندههــا

بــر روی هــم انباشــتگی یافتهانــد .ســکانس  3-SVبــا

انباشــتگی در مرحلــه سیســتم تراکــت تــراز پاییــن
و پیشــروی در بخــش جنــوب غربــی و ختمشــدگی

روهمپوشــان نســبت بــه ســطح یــا مــرز سکانســی پایینــی

بــا شــیبی کمتــر از آن بــه ســمت شــمال شــرقی مقطــع

پیشــروی کــرده اســت .در مرحلــه سیســتم تراکــت تــراز
بــاال  HSTســکانس در ابتــدا بازتابنــده هــا بــه صــورت
متراکــم پســروی کردهانــد و در ادامــه بــه حالــت آرام و

انباشــتگی قائــم نهشــته شــدهاند .بــه طــور کلــی ســکانس
ســوم ســازند ســروک در بخــش جنــوب غربــی مقطــع

تفسیر داده لرزهای Inline – 640

اینالیــن  640از بخــش شــرقی میــدان برداشــت شــده
اســت .همانطــور کــه در شــکل  4مشــاهده میشــود

ایــن مقطــع از محــل چــاه شــماره  2میــدان آبتیمــور
گذشــته اســت .یافتههــای حاصــل از تفســیر مقطــع
لرزهای(شــکل  )4در ادامــه ذکــر شــده اســت :ســکانس
 1-SVدر ایــن مقطــع لــرزهای از یک پیشــروی و پســروی
تشــکیل شــده کــه مــرز باالیــی و پایینــی آن توســط

ختمشــدگیهای بازتابنــده لــرزهای مشــخص شــده
اســت .ایــن ســکانس از شــدت دامنــه پایینــی برخــوردار

بــوده و پیوســتگی الیههــا در آن ضعیــف میباشــد.

ســکانس  1-SVبــر روی ســازند کژدمــی قــرار گرفتــه
اســت و یــک حالــت تدریجــی از بخشهــای دریــای بــاز

تــا محیــط رمــپ میانــی را نشــان میدهــد.

ســکانس  2-SVدر ایــن مقطــع بــا یــک پیشــروی
شــروع شــده کــه توســط ختــم شــدگی روهمپوشــان

(آنلــپ) روی ســکانس زیریــن قــرار گرفتــه اســت.

بازتابندههــای بخــش سیســتم تراکــت

شــدن الگــوی رخســاره فلســی ماننــد را بهوجــود آورده

پیشــرونده()TST

بــا یــک حالــت پیشــرونده ســریع در جهــت افقــی و عــدم

ضخامــت بیشــتری نســبت بــه بخــش دیگــر مقطــع دارد.

ســکانس لــرزهای  4-SVآخریــن ســکانس ســازند ســروک

بــوده کــه برعکــس ســکانس قبلــی بخــش شــمال شــرقی
مقطــع نســبت بــه قســمت جنــوب غربــی مقطــع ضخامت
بیشــتری داشــته و برایــن اســاس میتــوان اظهــار نمــود

کــه در ایــن ســکانس مرحلــه انباشــت رخســاره در اواخــر
مرحلــه پیشــروی و ســپس انباشــت مــدت زمــان زیــادی

را ســپری نمــوده اســت .بازتابندههــای روهمپوشــان در
بخــش پیشــروی و زیرهمپوشــان در مرحلــه پســروی ایــن

ســکانس مشــخص گردیــد .ســکانس لــرزهای  1-ILبــر
روی ناپیوســتگی اواخــر ســنومانین و در زیــر ناپیوســتگی
تورونیــن میانــی مشــخص گردیــد .ایــن ســکانس در

بخــش جنــوبغربــی مقطــع ضخامــت کمتــری نســبت

بــه بخــش شــمال شــرقی مقطــع دارد .پــس از یــک

ناپیوســتگی جزئــی تورونیــن میانــی پیشــروی دریایــی
از ســمت جنــوب غربــی آغــاز شــده و تــا بخــش قلــه
تاقدیــس مشــاهده میشــود کــه شــامل یــک بازتابنــده

آنلــپ کــرده میباشــد.
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شکل  4لرزهنگاشت مصنوعی و سکانسهای لرزهای سازندهای سروک و ایالم. 640 Inline-

در بخــش سیســتم تراکــت تــراز بــاال بازتابندههــا بــه
حالــت دانلــپ ختمشــدگی یافتهانــد کــه بیشــتر بــه
حالــت رخســاره فلســی میباشــند.
سیســتم تراکــت پیشــرونده در ســکانس  2-ILبــا رونــد
کاهــش ضخامــت بــه ســمت ســاحل( )NEحوضــه نهشــته
شــدهاند .کــه بــر روی آن بازتابندههــای ضخیــم مرحلــه
 HSTبــا حالــت ختــم شــدگی زیــر همپوشــان پیشــروی
داشــتهاند .ســکانس آخــر مخــزن بنگســتان یعنــی
ســکانس لــرزهای  3-ILنیــز در بخــش باالیــی ســازند
ایــام مشــخص شــد ضخامــت ایــن ســکانس در بخــش
جنــوب غربــی مقطــع نســبت بــه بخــش شــمال شــرقی
بیشــتر میباشــد .از روی شــیب بازتابندههــای لــرزهای
ســکانسهای تفســیر شــده ســازند ســروک و عــدم حضــور
بســتههای بــا انباشــت قائــم بــاال ،میتــوان گفــت کــه
محیــط نهشــته شــدن ســازند ســروک یــک رمــپ کربناته

از نــوع هموکلینــال بــوده و تنــاوب محیطــی آن از دریــای
بــاز تــا محیــط جذرومــدی متغییــر بــوده اســت .بهطــور
کلــی میتــوان گفــت ســکانسهای ســازند ایــام نســبت
بــه ســازند ســروک ضخامــت کمتــری دارنــد ،و ایــن بیــان
کننــده ایــن مطلــب میباشــد کــه آهنــگ پیشــروی و
پســرویهای زمــان ســانتونین ســریعتر بــوده نســبت بــه
زمــان ســنومانین .همچنیــن میتــوان اظهــار کــرد کــه
براســاس عــدم برانبــارش قائــم بازتابهــا در ســکانسهای
ســازند ایــام ،محیــط نهشــته شــدن ســازند ایــام رمــپ
کربناتــه میانــی و داخلــی مــی باشــد.

تحلیل زونهای بهرهده مخزن بنگستان

کیفیــت مخزنــی در ســنگهای رســوبی بــا دو عامــل
اصلــی شــرایط محیطــی و دیاژنــز کنتــرل میشــود .در
بررســیهای چینهنــگاری ،تکیــه اصلــی بــرروی نقــش
شــرایط محیطــی در کنتــرل کیفیــت مخزنــی اســت.
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محیطهــای دریایــی کمعمــق کربناتــه ،مهمتریــن

زیــرزون  Eاز زون چهــارم بــه همــراه زونهــای پنجــم

هســتند و بهتریــن ســنگهای مخــزن ایــران مربــوط بــه

زون ششــم از توســعه تخلخــل نســبتا خــوب تــا کمــی

محیطهــای رســوبی تشــکیل ســنگهای مســتعد مخــزن
ایــن محیطهاســت .محیطهــای کربناتــه رســوبی بــه
صــورت رمــپ ،شــلف لبــهدار و پالتفــرم کربناتــه دیــده
میشــوند .در سیســتم تراکــت پیشــرونده( ،)TSTرســوبات
مســتعد مخزنــی بســیار محدودنــد .همچنیــن در سیســتم
تراکــت تــراز بــاال( ،)HSTرســوبات مســتعد مخزنــی در

حاشــیه شــلف لب ـهدار یــا پالتفــرم کربناتــه و زیرمحیــط

رمــپ میانــی بــا حالــت تجمعی-پیشــرونده گســترش
مییابنــد .رســوبات ایــن سیســتم تراکــت ممکــن

اســت گســترش محــدودی داشــته باشــند ولــی بــه

دلیــل پاییــن افتــادن ســطح دریــا بیشــتر رســوبات ایــن

سیســتم تراکــت دچــار انحــال و کارســتی شــدن شــده
و اســتعداد مخزنــی مییابنــد .گســترش کیفیــت مخزنــی
در ســنگهای کربناتــه بــا رخنمــون آنهــا در ســطح و

گســترش مــرز سکانســی در رأس آنهــا ارتبــاط بســیار

و ششــم در داخــل ســکانس  3-SVقــرار گرفتــه کــه

برخــوردار اســت .بخــش باالیــی ایــن زون اشــباع آب
باالیــی را نشــان میدهــد .زون پنــج نیــز از اشــباع آب
باالیــی برخــوردار بــوده لــذا فاقــد خصوصیــات مخزنــی

میباشــد .ســکانس  4-SVدربردارنــده زون چهــارم
مخــزن بنگســتان میــدان آبتیمــور میباشــد کــه بخــش

فوقانــی ســازند ســروک را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

بهطــور کلــی زیرزونهــای  4 Dو  4 Bبراســاس شــواهد
پتروفیزیکــی از بهرهدهــی باالیــی برخــوردار میباشــند.

زیــرزون  4 Dاز ضخامــت بیشــتری نســبت بــه 4 B

برخــوردار میباشــد .ســکانس لــرزهای  4-SVبــر روی
مقاطــع لــرزهای تفســیر شــده و بــه دلیــل مخزنــی بــودن

رنگآمیــزی شــده اســت .مــرز فوقانــی ایــن ســکانس

ناپیوســتگی فرسایشــی و از نــوع مــرز سکانســی نــوع اول
میباشــد.

نزدیکــی دارد ،از ایــنرو تشــخیص ســطوح ناپیوســتگی

مــرز فوقانــی و تحتانــی ســکانس لــرزهای  1-ILاز نــوع

توالیهــا در ارزیابــی کیفیــت مخزنــی آنهــا ارزش زیــادی

ایــن قســمتها نمیتــوان از نظــر دور داشــت .بهطوریکــه

مخــزن بنگســتان مربــوط بــه زونهــای  2و  4میباشــد،

شــرایط مخزنــی شــده کــه نتیجــه آن در بخــش

شــده اســت .ســکانس  1-SVاز یــک پســروی گســترده

دیاژنــزی ناپیوســتگی تورونیــن نقــش چندانــی در شــرایط

از ســازند کژدمــی بــه ســروک تغییــر رخســاره داده اســت.

 HSTســکانس رســوبی  1-ILمیتــوان مشــاهده نمــود.

ناشــی از رخنمون(مــرز سکانســی نــوع اول) در ایــن

ناپیوســتگی بــوده ،بنابرایــن نقــش عوامــل دیاژنــزی را در

دارد[ .]23چــون بیشــترین مقــدار نفــت قابــل اســتحصال

عوامــل دیاژنــزی ناپیوســتگی ســنومانین ســبب تشــدید
HST

لــذا اکثــر چاههــای میــدان آبتیمــور در زون  4تکمیــل

ســکانس لــرزهای و رســوبی  4-SVنمایــان اســت .عوامــل

دریایــی تشــکیل شــده اســت کــه بهصــورت تدریجــی

مخزنــی فراهــم نکــرده اســت کــه تأثیــر آن را در بخــش

بــر اســاس شــواهد پتروفیزیکــی بخــش تحتانی بــاالی زون

بعــد از ناپیوســتگی ســنومانین روی دادههــای لــرزهای

باالیــی برخــوردار اســت کــه در همیــن ســکانس قــرار دارد.

میشــود .در بخــش باالیــی ســکانس نیــز بــه ایــن صــورت

هشــت میــدان آبتیمــور در چــاه شــماره  2از اشــباع آب

بالفاصلــه یــک پیشــروی مربــوط بــه ســکانس  1-ILدیــده

ســکانس  2-SVدربردارنــده بخــش باالیــی زون  8و

بعــد از ناپیوســتگی تورونیــن بالفاصلــه یــک پیشــروی

هشــت و هفــت اشــباع از آب و بخــش فوقانــی زون هفــت

بخشهــای پیشــروی پایینــی و باالیــی ســکانس لــرزهای

اســت .بخــش هیدروکرب ـندار ایــن ســکانس در سیســتم

هیدروکربنی(زونهــای  2و (4و بخــش اشــباع شــده از

زون  7میباشــد .براســاس ارزیابــی پتروفیزیکــی زون

مربــوط بــه ســکانس  2-ILمشــاهده میشــود ایــن

هیدروکربــندار بــوده امــا بــه حــد اقتصــادی نرســیده

میتــوان گفــت بــه حالــت ســدی مابیــن بخشهــای

تراکــت  HSTایــن ســکانس واقــع شــده اســت کــه از نظــر

آب(زون  )3عمــل میکنــد.

بهرهدهــی ضعیــف میباشــد.
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ســکانس  1-ILدربردارنــده زون ســه بــوده کــه بــر

تشــخیص داده شــدند.

مخــزن هیدروکربنــی تشــخیص داده شــد و در همــه

 4-SVو زون  2نیــز در ســکانس  2-ILقــرار دارد .کــه هــر

اســاس شــواهد پتروفیزیکــی ایــن زون فاقــد کیفیــت
چاههــا اشــباع آب بــاال میباشــد .زون  2مخــرن ایــام

بــا لیتولــوژی ســنگ آهــک دولومیتــی در بخــش

HST

 زیــرزون  Dواقــع در ســکانس چهــارم ســازند ســروکدو در بخــش  HSTســکانس واقــع شــدهاند.

 -بــا اســتفاده از لرزهنگاشــت مصنوعــی بیــن دادههــای

ســکانس  2-ILواقــع شــده اســت کــه ایــن دلیلــی بــر

چــاه و لــرزهای ارتبــاط برقــرار شــد کــه منجــر بــه

آب اشــباع شــدگی و تراوایــی ایــن زون از تراوایــی بــاال

 -دو ســازند ایــام و ســروک بــه کمــک نشــانگرهای

مخزنــی شــدن ایــن زون میباشــد .بــر اســاس دادههــای
و آب اشــباع شــدگی پایینــی برخــوردار اســت .ســکانس

 2-ILدربردارنــده زون دو بــوده کــه زون  2وکســتون و
گاهــی مادســتونی بــوده کــه محیــط نهشــته شــدن ایــن

ســکانس از شــیب قــاره در قســمت قاعــده زون تــا محیــط

دریــای کــم عمــق در بــاال در تغییــر میباشــد[ .]1ســکانس
 3-ILدربردارنــده زون یــک بــوده کــه بــر اســاس دادههــای
پتروفیزیکــی ایــن زون ،اشــباع آب باالیــی را نشــان داد.

لــرزهای و دنبــال کــردن قلــه و گــودی در طــول مقطــع
ســکانسهای لــرزهای مشــخص و توصیــف شــدند.

 ســازند ســروک بــه ســن ســنومانین از تعــداد چهــارســکانس لــرزهای و ســازند ایــام نیــز بــه ســن تورونیــن-

ســانتونین از ســه ســکانس لــرزهای تشــکیل یافتــه اســت.

 ســکانس لــرزهای  1-ILبیــن دو ناپیوســتگی ،اواخــرســنومانین در زیــر و تورونیــن میانــی در بــاال ،قــرار گرفتــه
اســت.

 -بــر اســاس طــرح برانبــارش بازتابندههــای لــرزهای و

نتیجهگیری

 بــا مطالعــه چینــه نــگاری سکانســی بــا اســتفاده ازرخســارههای رســوبی و الگگامــا تعــداد چهــار ســکانس

رســوبی بــرای ســازند ســروک و ســه ســکانس رســوبی

بــرای ســازند ایــام مشــخص گردیــد.

 -بــا توجــه بــه اینکــه در سراســر میــدان بخــش

شناســایی رأس ســازندهای ایــام و ســروک شــد.

HST

ســکانسهای  4-SVو  2-ILکــه بــا ظهــور رخســاره
رودیســت دار در میــدان مطابــق اســت ،میتــوان اظهــار

نمــود کــه رخســاره رســوبی بیــش از بیــش بــه مخزنــی
شــدن ایــن بخــش هــا کمــک کــرده اســت .لــذا میتــوان

نتیجــه گرفــت کــه تلــه نفتــی میــدان آبتیمــور از نــوع
مرکــب میباشــد.

 بخــش  Dاز زون چهــار واقــع در ســازند ســروک و زون 2مربــوط بــه ســازند ایــام از نقــاط بــا بهرهدهــی بــاال

رخســارههای لــرزهای و همچنیــن تطابــق ســکانسهای
رســوبی در میــدان ،محیــط رســوبی ســازند ســروک و

ایــام از نــوع رمــپ کربناتــه تشــخیص داده شــد .کــه

بــرای ســازند ســروک از دریــای بــاز تــا جزرومــدی و
بــرای ســازند ایــام نیــز از زیرمحیــط رمــپ داخلــی تــا
میانــی در نظــر گرفتــه شــد.
تشکر و قدردانی

نویســندگان بــر خــود الزم میداننــد کــه از شــرکت ملــی
مناطــق نفتخیــز جنــوب و مرکــز تحقیقــات زمینشناســی

و زمینشــیمی نفــت دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز بــه

دلیــل حمایتهــای بیشــائبه در بــه انجــام رســیدن
ایــن مقالــه تشــکر نماینــد.
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