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در آغاز ژوراســیک با حرکت گســل های نرمال قدیمی در حوضه ی زاگرس، 
نوع پالتفرم از رمپ به شــلف تغییر یافت و با  ایجاد حوضه های درون شــلفی 
کربنات های دوباره نهشته شده )کلسی توربیدایت ها( و رخساره های پالژیک 
پدید آمدند.]2[ به طوری که در ژوراســیک میانی ـ باالیی رســوبات پالتفرمی 
سازند سورمه در دزفول جنوبی به رسوبات عمیق سری های عربی )سازندهای 
سرگلو، نجمه و گوتنیا( در دزفول شــمالی و لرستان تبدیل می شوند. تعیین 
مرز دقیق تبدیل رسوبات پالتفرمی  به عمیق با توجه به از دست دادن کیفیت 
خوب مخزنی، از نظر اهداف اکتشــافی بســیار حائزاهمیت اســت. محققین 
متعددی بر روی نهشــته های ژوراسیک از نظر چینه شناسی و رسوب شناسی 

مطالعه کرده  اند.]۹،8،7،6،5،4،۳،1و1۰[
در گذشــته گسترش ســازندهای عربی را در لرستان و دزفول شمالی فقط بر 
اساس داده های چینه شناســی حاصل از چاه تعیین کرده  اند.]1[ الزم به ذکر 
اســت داده های چینه شناســی حاصل از حفاری چاه هــا، اطالعات نقطه ای 
سازندها و توالی رسوبی را نشان  می دهد. در حالی که تعیین محل و مرز دقیق 
 این تغییرات در یک منطقه فقط بر اســاس داده های لرزه ای امکان پذیر است 
و  این مرز دقیق و روند تبدیل آ  نها بر اســاس داده های لرزه ای تاکنون تعیین 
نشــده است. بنابراین جهت تعیین دقیق محل تغییرات در حوضه های دزفول 
و خلیج فارس)شــکل1( الزم بود ابتدا بر اســاس محل چاه های حفاری شده، 
توالی های رسوبی و ســازندهای منطقه از نظر تغییرات ناحیه ای و محلی در 
سازندهای ژوراســیک میانی و باالیی بر روی داده های لرزه ای مشخص شود. 
از طرف دیگر با توجه به عدم حفاری چاه ها در بخش غربی دزفول جنوبی )از 
جمله ساختما  ن های پازنان، بهبهان، منصورآباد و خویز( در رسوبات ژوراسیک 
روند تغییرات چینه شناسی منطقه و پیش بینی محل تبدیل سازندهای هیث 

و سورمه به سری های عربی غیرممکن است. بنابراین برای اولین بار بر اساس 
الگوهای بازتابنده ها و همچنین ختم شدگی ها، رخساره های لرزه ای شناسایی 
شد تا محل دقیق تغییرات رسوبات پالتفرمی  ژوراسیک به نهشته های عمیق 

که از نظر اهداف اکتشافی بسیار حائزاهمیت است، تعیین شود. 
در  این مقاله دو موضوع مورد بررسی است: 

1-  آیا محل تبدیل رسوبات پالتفرمی به عمیق، تدریجی است یا ناگهانی؟ 
2- محل تغییــرات در چه نقطه یا محدوده ای اتفــاق می افتد و روند آن در 

ناحیه ی خلیج فارس و دزفول چگونه است؟
شناســایی  این روند در واقــع تعیین کننده ی وضعیت مخزنی نهشــته های 
ژوراسیک خواهد بود. هر نقطه یا ساختمانی که در آن شروع سری های عربی 
و رسوبات عمیق شناسایی شود با توجه به کاهش کیفیت مخزنی فاقد اهمیت 

اکتشافی در ژوراسیک است.

  مظاهر یاوری*، مهدی توکلی و   محمدعلی کاوسی، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران 

با توجه به اهمیت فعالیت های اکتشافی و تعیین اهداف هیدروکربوری در حوضه های دزفول و خلیج فارس، شناسایی 
روند و مرز دقیق تبدیل نهشــته های ژوراسیک به معادل زمانی شان شامل سری های عربی )سازندهای عدایه، موس، 
علن، ســرگلو، نجمه و گوتنیا( بسیار ضروری است. از منظر ســامانه ی نفتی، مناطقی که سازند پالتفرمی  سورمه به 
رســوبات عمیق تر سری  عربی )ســرگلو، نجمه، گوتنیا( تبدیل می  شــود، تقریبا کیفیت مخزنی ضعیف شده و یا از 
بین می رود. در  این پژوهش این مناطق، بر پایه ی داده های لرزه ای شــامل شــکل هندســی بازتابنده ها، قطع شدگی 
و ختم شــدگی بازتابنده ها و تغییرات جانبی رخســاره های لرزه ای تعیین شــده است. بر اســاس روند تعیین شده 
ســاختما  ن های کم عمق و پالتفرمی حوضه های دزفول و خلیج فارس در ژوراسیک میانی و باالیی که از نظر اکتشافی 

حائزاهمیت است، به طور دقیق شناسایی شده است.
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1- محدوده ی خلیج فارس
در ناحیه ی خلیج فارس بر پایه ی داده های حاصل از حفاری چاه ها، نهشته های 
ژوراســیک میانی ـ باالیی در چاه فروزان با سازند سورمه و در چاه اسفندیار با 
سری های عربی مشاهده می شود و بیانگر تغییرات جانبی رسوبات ژوراسیک 
میانی ـ  باالیی از ســاختمان فروزان به ساختمان اســفندیار است.  این مطلب 
نشــان  می دهد که در یک نقطه یا محدوده ای در بین دو ســاختمان تبدیل 
جانبی بین ســازند های سورمه و هیث با ســری های عربی صورت می گیرد. 
بنابرایــن در امتداد شــمالی ـ جنوبی از محدوده ی ســاختمان فروزان تا زیر 
ساختمان بینک تما می  داده های لرزه ای دوبُعدی و سه بُعدی از لحاظ تغییرات 
جانبی چینه ای ـ لرزه ای و تعیین لبه ی سکو )شلف( مورد مطالعه قرار گرفت. 
بر پایه ی داده های حاصل از حفاری، چاه فروزان 2سازند سورمه، چاه اسفندیار 
2ســازند گرو و چاه اســفندیار ۳سازند علن حفاری شــده است. بنابراین در 
فاصله ی بین چاه های فروزان و اســفندیار، روی داده های لرزه ای سازند هیث 
تفسیر شد و ادامه ی  این افق در چاه های اسفندیار بر اساس پیوستگی و شکل 
بازتابنده ها و همچنین ارتباط آن با الیه های باالیی مورد بررسی قرارگرفت تا 

وضعیت تغییرات جانبی و محدوده ی تبدیل آن به محیط و رســوبات عمیق 
در فاصله ی بین   این چاه ها بر اساس رخساره های لرزه ای به طور دقیق تعیین 
شــود. با توجه به تغییرات الگوهای بازتابنده ها و ختم شــدگی رو همپوشان1، 
رخســاره های لرزه ای در فاصله ای حدود 11کیلومتری جنوب شرق ساختمان 
فروزان2 به طرف چاه های اســفندیار روند عمیق شــدگی را به وضوح نشــان 
 می دهد.)شکل2(  به طوری که سازند هیث وقتی به سازند گوتنیا تغییر رخساره 
 می دهد در محل تغییر رخســاره روهمپوشــانی ها به خوبی مشاهده می شود 
که با رنگ زرد در شــکل2 نشان داده شــده است. بازتابنده های روهمپوشان 
بیانگر باالآمدگی ســطح آب و عمیق شدگی حوضه است که می توان آ  نها را به 
سازند گرو مرتبط دانست. چون بازتابنده های روهمپوشان  این منطقه معموال 
پیوستگی خوبی مانند بازتابنده های سازند فهلیان ندارند و ناپیوسته هستند، 
بنابراین عالوه بر آنکه رخســاره ی ژوراســیک باالیی تغییر رخساره  می دهد، 
به طور هم زمان رخســاره ی کرتاسه ی زیرین نیز تغییر می کند و سازند گرو بر 

روی سازند گوتنیا قرار می گیرد. 

برای بررسی بیشــتر جهت تعیین مرز و مســیر تغییرات رسوبات پالتفرمی  
ژوراســیک میانی  ـ باالیی به نهشته های عمیق سری های عربی کلیه ی خطوط 
لرزه ای دوبُعدی به ترتیب از ســاختمان فروزان تا  ساختما  ن های زیر بینک بر 
پایه ی شــکل هندسی بازتابنده ها، سطوح لرزه ای و شکل ختم شدگی ها مورد 
مطالعــه قرار گرفت. محل تبدیل تغییرات ســازند هیث به ســازند گوتنیا و 
الیه های باالتر آن، سازند گرو در تمامی  نواحی کامال ناگهانی است و پیشروی 
سریع رســوب به طرف حوضه2 مشــاهده می شــود که بیانگر عمیق شدگی 

ناگهانی در زمان نهشته شدن سازند گرو و سری های عربی است که در غرب 
 ســاختما  ن های بابک، خارک و درود نیز به خوبی مشاهده می شود و تا بخش 

پایینی ساختمان بینک ادامه می یابد.)اشکال۳و4( 
عمیق شــدگی ناگهانی را می توان با تغییر شیب زیاد و ناگهانی بازتابنده های 
لــرزه ای در بخش های مختلــف حوضه دنبال کرد.)اشــکال۳و7(  این تبدیل 
جانبی نشــان  می دهد که لبه ی ســکو با فاصله ی مشخصی از بلندای خارگ 

میش قرار می گیرد.

 2  سازند هیث و روند تبدیل آن به سازند گرو )خط سبز( و روهمپوشانی بر روی سازند گوتنیا )خط زرد(. خط قرمز روی راهنما محل قرارگیری خط لرزه ای را نشان  می دهد.
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محل های لبه ی ســکو بر روی داده های لرزه ای که در حوضه های خلیج فارس 
و دزفول قابل شناســایی بود از ساختمان فروزان تا ساختما  ن های گچساران 
نقطه گذاری و ســپس نقاط مشخص شده به هم متصل شد. اتصال این نقاط 
مرز رســوبات پالتفرمی کرتاســه ی زیرین و ژوراســیک را به رسوبات عمیق 
نشــان  می دهد که در حوضه ی خلیج فارس روند شمال شــرقی ـ جنوب غربی 

دارد.)شــکل5( بنابراین در محدوده ی خلیج فارس از محل لبه ی سکو و روند 
تعیین شــده به طرف غرب منطقه فاقد کیفیت مناسب مخزنی در ژوراسیک 
میانی ـ باالیی خواهد بود و از نظر اهداف اکتشافی ساختما  ن های ابوذر، پارسا، 
همام و ســروش در نهشته های زوراسیک میانی ـ باالیی فاقد اهمیت و اولویت 

است.

 3  محل قرارگیری لبه ی سکو در بخش باالیی غرب ساختمان بابک. خط سبز روی داده لرزه ای روند تبدیل هیث به گوتنیا، خطوط زرد روهمپوشانی و خط قرمز روی راهنما محل قرارگیری 

خط لرزه ای A 9152 را نشان  می دهد.

 4  محل تغییرات سازند هیث به سازند گوتنیا در بخش غربی ساختمان خارگ، خط سبز روند تبدیل هیث به گوتنیا، خطوط زرد در داده لرزه ای روهمپوشانی و خط قرمز محل قرارگیری خط 

لرزه ای A 9169 را نشان  می دهد.
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5   محدوده و روند تبدیل سازندهای هیث و سورمه به سری عربی

2- محدوده ی دزفول
در ادامه ی روند تغییرات چینه ای ـ لرزه ای از بخش دریایی به خشکی الزم بود 
داده های لرزه ای محدوده ی چاه بینک بررســی و ارتباط آن با دریا مشخص 
شود. در محدوده ی چاه بینک داده های لرزه ای بسیار محدود است و نمی توان 
از آ  نهــا تغییرات چینه ای ـ لرزه ای را اســتنباط و لبه ی ســکو را تعیین کرد. 
بنابراین برای بررســی های بیشــتر نواحی باالتر تا ساختما  ن های گچساران و 

خویز مورد مطالعه قرارگرفت.
بر اساس داده ها، در چاه گچساران ـ55 رسوبات کرتاسه ی زیرین و ژوراسیک 
باالیی شــامل ســازندهای فهلیان و هیث ولی در چاه خویز ـ 1 نهشــته های 
کرتاســه ی زیرین شــامل سازندهای فهلیان و گرو اســت. از طرفی  چاه های 
نواحی دزفول )مانند چاه بنگســتان ـ 1( و همچنیــن خلیج فارس )مانند چاه 
اسفندیار ـ ۳( نشان  می دهد مناطقی که دارای سازند گرو هستند، سازند هیث 
مشاهده نمی شود، همچنین ســازند سورمه در مناطقی که دارای سازند گرو 
بوده اند به تدریج به سری های عربی )گوتنیا، نجمه، سرگلو، علن، موس، عدایه( 
تبدیل می شــوند.]4[ بنابراین با توجه به تغییرات مذکور و وجود سازند هیث 
در چاه گچســاران ـ 55 و از طرفی وجود ســازند گرو در چاه خویز ـ 1، انتظار 
می رود در بین   این  ســاختما  ن ها، تغییرات بازتابنده های لرزه ای ســازندهای 
هیث و سورمه به سازند تبخیری گوتنیا و سایر سازندهای عربی وجود داشته 

باشد. 
در حوضه ی دزفول جنوبی،  ســاختما  ن های خیرآباد و ســیاه مکان تا کرتاسه 
حفاری شــده اند بنابراین وضعیت چینه ای نهشــته های ژوراســیک در این 

ساختما  ن ها مشخص نیست و فقط بر پایه ی داده های لرزه ای می توان وضعیت 
آ  نها را تعیین کرد. 

در ســال1۹65، ولز]1۰[ بر اســاس داده های ســطحی و چاه های موجود، 
مــرز ســازند ســورمه و شــروع محیط عمیــق )لبه ی ســکو( را بــا روند 
شمال غرب ـ جنوب شرق، در بخش غربی  ساختما  ن های بینک و پازنان در نظر 
گرفته اســت. وی معتقد بود از روند شناسایی شــده به سمت دزفول جنوبی 
رســوبات ژوراسیک، پالتفرمی هستند و بر پایه ی  این داده ها چاه های خویز و 
بنگستان حفاری شد ولی در   نهایت در چاه بنگستان ـ 1 سری های عربی )فاقد 

هیدروکربور( و در چاه خویز ـ1 سازند گرو مشاهده شد. 
بر اســاس داده های لرزه ای چند نقطه در امتداد شــمالی ـ جنوبی در نواحی 
بین  ســاختما  ن های خویز و گچساران و همچنین در بخش شرقی ساختمان 
پازنان تغییرات رســوبات کم عمق پالتفرمی  به عمیق مشــاهده شده است و 
 این تغییرات در بازتابنده ها هم از نظر شــیب و هم از لحاظ نوع رخساره های 
لرزه ای کامال واضح و ناگهانی اســت و هیچ گونــه ارتباط تدریجی و بینابینی 
بین رســوبات پالتفرمی سازندهای  فهلیان و سورمه با سازند گرو و سری های 
عربــی وجود ندارد و تبدیل حوضه ی پالتفرمی  به ســکو )شــلف( را نشــان 
 می دهد.)اشکال 6 و7( در  این داده ها تغییر ضخامت بازتابنده ها، رو همپوشانی 
بازتابنده های رسوبات عمیق بر روی سازند هیث یا معادل تبخیری آن گوتنیا 
مشــاهده می شــود. معموال پیوســتگی و ضخامت بازتابنده ها از رخساره ی 
انیدریتی هیــث به صورت ضعیف بوده و تبدیل آن به ســازند گوتنیا قوی تر 

دیده می شوند.)شکل6(
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در بخش های جنوبی تر به خاطر وجود ســاختمان سیاه مکان تغییرات رخساره های 
لرزه ای و تعیین لبه ی سکو مانند بخش های باالیی به خوبی قابل ردیابی نبوده است. 
ولی با دقت بیشتر می توان روهمپوشانی بازتابنده های پیش رونده را بر روی سازند گوتنیا 

مشاهده کرد. در واقع لبه ی سکو بر روی بلندای سیاه مکان قرار گرفته است.
ارتباط روند لبه ی ســکو در دریا با روند تعیین شــده در خشکی نیازمند داده  های 
ـ1۳  ژئوفیزیکی و مطالعات بیشتری اســت. اما با توجه به اینکه داده های چاه بینک 
وجود سازند گرو را نشان می دهد و از طرفی روند لبه ی سکو بر پایه ی داده های لرزه ای 
خشکی از جمله در محدوده ی  ساختما  ن های سیاه مکان و پازنان روند شمالی ـ جنوبی 
پیدا می کند، می توان پیش بینی کرد که لبه ی سکو در کناره ی شرقی ساختمان بینک 
قرار می گیرد و ادامه ی روند خلیج فارس با چرخشی از لبه ی شرقی ساختمان بینک به 

لبه ی سکوی دزفول متصل می شود و روند شمالی ـ جنوبی پیدا می کند. 

نتیجه گیری
اولین بار محل دقیق تغییرات چینه ای ـ لرزه ای سازندهای هیث و سورمه به سری های 
عربی در حوضه های خلیج فارس و دزفول بر روی داده های لرزه ای به خوبی نشان داده 
شــده است. نقطه ی تبدیل حوضه ی پالتفرمی  به حوضه ی عمیق و لبه ی سکو بر 
اساس شیب ناگهانی بازتابنده های سازند هیث به سازند گوتنیا، رخساره های لرزه ای 
و روهمپوشانی بازتابنده های سازند گرو در تما می داده ها مشخص و به صورت یک مرز 
ترسیم شده است. در واقع مرز تعیین شده یک روند مهم اکتشافی را در نهشته های 
ژوراسیک تعیین می کند و ســاختما  ن هایی که در غرب این روند قرار می گیرند، 

کیفیت مخزنی مناسبی از نظر اهداف اکتشافی نخواهند داشت. 

6   لبه ی سکو در بخش انتهای غربی ساختمان گچساران همراه با تفسیر زمانی راس ژوراسیک و روهمپوشانی سازند گرو بر روی سازند گوتنیا. خط قرمز محل قرار گیری خط R 757 را نشان  می دهد.

7   لبه ی ســکو در جنوب شرق ساختمان پازنان. شیب بازتابنده راس سازندهای 
هیث  ـ گوتنیا و رو همپوشانی  بازتابنده های سازند گرو بیانگر عمیق شدگی ناگهانی حوضه 

در ژوراسیک باالیی است. خط قرمز محل قرارگیری خط 1106 را نشان  می دهد.
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