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مقاالت پژوهشی

محیط هاي دلتايــي قديمه، به دلیل وجود توالی های ماسه ســنگی تراوا 
)به عنوان سنگ مخزن( و شیلی ناتراوا و بعضا غنی از مواد آلی، سیستم های 
هيدروکربني مهمي را در سراســر دنيا تشــکيل داده اند. بــه منظور ارزيابي، 
توســعه و مديريت اين منابع، شناسايي شکل هندســي و جهت و چگونگي 
توزيع1 رخســاره های ماسه سنگی، در راســتای تعيين حجم ذخيره، ضروري 

است. 
رخســاره هاي اصلي مخزني در يک سيســتم دلتايي، نهشــته هاي پرکننده ی 
کانال هاي شــاخه اي و سدهاي دهانه اي کانال ها هستند. در حالي که نهشته هاي 
ساير بخش هاي سيستم دلتايي مانند خليج هاي بين کانال هاي شاخه اي، مرداب2 
و الگون رخساره هاي دانه ريزي هستند که به عنوان موانع شيلي در بين مخازن 

ماسه سنگي و گاهي به عنوان سنگ منشأ هيدروکربن عمل مي کنند. 

شناســايي زيرمحيط رسوبي در يک سيســتم دلتايي مانند پهنه ی دلتايي، 
دلتافرونت و پرودلتا کمک زيادي در تعيين نوع، ابعاد و پیوســتگی احجام 
ماسه ســنگي، به عنوان مهمترين رخســاره هاي مخزنــي دلتايي، خواهد 
کــرد. به اين منظور، افزون بر مطالعات رسوب شناســي در منطقه ی مورد 
مطالعه، به شــناخت شرايط رسوب گذاري سازند مورد مطالعه در پيرامون 

آن )مانند میادین کشــور عراق( نيز نياز خواهد بود. 
سازند گدوان با سن بارمين ـ  آپسين، در منتهی الیه جنوب غربی ایران، يكي از 
سه ســازند مخزني گروه خامي بااليي است که در قالب یک سیستم دلتایی 
نهشته شــده  است. اين ســازند، که از نظر سنگ شناسي به سه بخش گدوان 
بااليي، بخش آهكي خليج، گدوان پاييني تقســيم مي شود، در ناحيه ی مورد 
مطالعه، تناوبي از شــيل، ماسه ســنگ و ميان اليه هاي آهکي بوده و ميان دو 
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ـ آپسين، در منتهی الیه جنوب غربی ایران، متشکل از شيل، ماسه سنگ و ميان اليه هاي  ســازند گدوان با سن بارمين 
آهکي بوده و به ســه بخش گدوان بااليي، آهك خليج و گدوان پاييني تقســيم مي شــود. ماسه ســنگ هاي بخش 
پایيني ســازند گدوان، توالي هاي مخزني را تشــکيل مي دهد که در بســياري از چا ه هاي ایــن منطقه نفت تولید 
می کند. اين پروژه با هدف تحلیل محیط رســوبی، شناســايي انواع اصلي رخســاره هاي ماسه سنگي، بررسي ابعاد 
و هندســه ی ماسه سنگ ها، بررسی پیوســتگی جانبی و تهيه ی مدل مفهومي از توزيع آنها در بخش زيرين سازند 

گدوان، تعريف شد. 
در این مطالعه، با اســتفاده از توصیف رخســاره های سنگی و رخســاره های الکتریکی و تحلیل محیط رسوبی و با 
بهره گیری از مطالعات مقایســه ای، ابعاد و پیوســتگی جانبی ماسه ســنگ های ســازند گدوان تخمین زده شد. بر 
اســاس این مطالعه، ضخامت و عرض ماسه ســنگ هاي کانالي در منطقه ی مورد مطالعه، به ترتیب، در محدوده ی 
8-1متر و 220-10متر تغيير مي کند. بزرگ ترين کانال ها در محدوده ی میادین A و G و ســپس B و C گسترش 
دارند. اين در حالي اســت کــه در محدوده ی F، E و D، کانال ها غالبا کوچک بــوده به طوري که ضخامت و عرض 
اين کانال ها، به ترتيب، کمتر از 4 و 100متر اســت. سدهاي ماسه اي غالبا ضخامت کمتر از 5متر و پهناي کمتر از 
2کيلومتر دارند. در محدوده ی چاه هاي A، B و C ســدهاي دهانه اي با ابعاد بزرگ تر )ضخامت 11-6متر و پهناي 
4/2-2/5کيلومتر( وجود دارد. البته اگرچه اين نهشــته ها، احجام ماسه اي نسبتا بزرگي را تشکيل داده اند اما فاقد 
نفت بوده و پيوســتگي جانبي بين آنها وجود ندارد. اين موضوع ســبب خواهد شــد تا ناهمگوني مخزني و ريسک 

اکتشافي در منطقه افزايش يابد.
این مطالعه نشــان داد که در حوضه هایی که کمبود نمونه های  مغزه و یا کیفیت نامطلوب داده های لرزه ای وجود 
دارد، می توان با اســتفاده از نمودارهای پتروفیزیکی و تحلیل های رسوب شناسی، به مدل های مفهومی از گسترش 

رخســاره ها دست یافت که در کاهش ریسک و هزینه های اکتشاف و توسعه ی منابع هیدروکربنی موثر باشند.

تحلیل محیط رسوبي ماسه سنگ های بخش زیرین سازند گدوان با هدف پیش بیني 
ابعاد و پیوستگي جانبي آنها در جنوب غرب ایران
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توالي آهکي ســتبر داريان در باال و فهليان در پايين گسترش دارد. مطالعات 
انجام شده نشان مي دهد که سازند گدوان در این ناحيه از نظر رخساره اي به 
معادل عربي خود در عراق و کويت شباهت بيشتري دارد. مطالعات پيشينيان 
نيز حاکي از منشأ رســوبات گدوان از صفحه عربی است.]1و2[ از این رو، در 
تحلیل رخســاره  و محیط رسوبی، اين ســازند با سازند زبير در عراق مقايسه 

شده است.
در ایــن مطالعه، چاه هاي A، B، C، D، E و F مورد مطالعه قرار گرفتند. عدم 
وجود مغزه از ســازند گدوان در اين ناحيه ســبب شد تا به منظور مطالعات 
مقايســه اي، چاه  مغزه دار G )در مجاورت ناحیه ی مورد مطالعه( نيز به عنوان 
چاه  کليدي مورد ارزيابي و مقايســه ی رخســاره اي قرار گيرد. در شــکل1، 

موقعیت جغرافیایی منطقه و چاه های مورد مطالعه نشان داده شده است.

1-  داده ها و روش مطالعه
توصیف گســترش مخازن ماسه سنگي مستلزم اســتفاده از داده های متنوع 
و فرآیندهای مطالعاتی مختلفي اســت. مهمتریــن داده ها و روش های مورد 

استفاده در این مطالعه در ادامه ارائه شده اند.
 مطالعــه ی نمونه هــای مغزه )56متر( و مقاطع نــازک از یکی از چاه های 

کلیدی)یک چاه(
 اســتفاده از نتایــج ارزیابــی پتروفیزیکی و شناســایی رخســاره های 

7چاه( الکتریکی)
 استفاده از داده ها و مطالعات ژئوفیزیکی مانند تفسیر و آنالیز نشانگرها 

 اســتفاده از مطالعات مقایســه ای با هدف انطباق بین چاهــی، تعیین ابعاد 
احجام ماسه سنگی و تحلیل محیط رسوبی

بخش هاي مختلف رســوب گذاري در سيســتم هاي دلتايي )مانند کانال ها، 
کانال هاي شــاخه اي، خليج هاي بين کانالي، دشت سيالبي، سدهاي ماسه اي 
دهانه اي و نهشــته هاي پرودلتا( معموال با استفاده از مطالعات زمين شناسي 
مغزه و خرده حفاري و نمودارهاي چاه پيمايي تفســير مي شــوند. اما تفسير 
سيســتم هاي دلتايي بر اســاس داده هاي يک بُعدي با عدم قطعيت بســيار 
بااليي همراه خواهد بود چراکه رخســاره های سنگی مشابه بر اساس تفاوت 

شکل هندســی، ضخامت، گسترش جانبي و رخساره هاي همراه مي توانند در 
بخش هاي متفاوتي از يک سيستم دلتايي نهشته شده باشند.

انطباق واحدهاي ســنگ چينه اي و يا سکانســي بين چاه ها در بســياري از 
موارد بر اســاس فرضيات نه چندان متقن و قابل اعتمادي صورت مي گيرد و 
لذا در این موارد، واحدهاي ســنگي به طور جانبي خيلي پيوســته تر از آنچه 
که در واقعيت هســتند، در نظر گرفته مي شــوند. يکي از روش هاي بســيار 
مناســب، در تحليل رخساره ها و گســترش آنها، اين است که ابتدا بر اساس 
مطالعه ی مغزه ها و آناليــز نمودارهاي چاه پيمايي، توالي مورد مطالعه تحليل 
شده و سپس چارت هاي انطباقي مختلف مبتني بر فرضيات متفاوت، در قالب 

سناريوهاي مختلف، ترسيم شود.
استفاده از سيستم هاي مشابه رســوبي امروزي3، سيستم هاي رسوبي مشابه 
قديمه4 و مدل هاي رخساره اي5، از مطالعاتی هستند که در تخمين ژئومتري 
واحدهاي ســنگي بسيار مفيد مي باشند. به منظور سرشت نمايي و مدل سازي 
ســه بُعدي احجام در بين چاه ها، معموال از سيستم هاي رسوبي مشابه قديمه 

همراه با مدل هاي زمين آماري استفاده مي شود.]3[
از مهمترین رخســاره هاي اصلي مخزني در يک سيستم دلتايي، نهشته هاي 
پرکننده ی کانال هاي شــاخه اي و ســدهاي دهانه اي کانال ها هســتند. این 
نهشــته هاي ماسه ســنگي مي توانند بر روي هم انباشته شوند. تشخيص اين 
برهم انباشتگي6 کار چندان ســاده اي نيست و نياز به مطالعات دقيق مغزه ها 
و نمودارهای پتروفیزیکی دارد. اين نهشــته های ماســه اي برهم انباشته، در 
مقايسه با کانال و سدهاي ماسه سنگي منفرد، توالي هاي ضخيم تري را تشکيل 
مي دهنــد. بنابراين بــدون ارزيابي تعداد برهم انباشــتگي، انطباق توالي هاي 
ماسه ســنگي کانالي امکان پذير نخواهد بود. تفســير و انطباق نادرست توالي 

آواري، سبب خواهد شد تا مدل هاي نادرست با عدم قطعيت باال تهيه شود.
در ايــن مطالعه با اســتفاده از نتایج مطالعــات Gibling 2006. ]4[، عرض 
احجام ماسه ســنگي سازند گدوان محاسبه و پیوستگی جانبی آنها، بر مبنای 

داده های در دسترس تخمین زده شد.

2- رخساره ها، مجموعه رخساره ها و محیط رسوبي
عدم وجود مغزه از ســازند گدوان در ناحيه ی مورد مطالعه ســبب شد تا به 
منظور مطالعات مقايسه اي، چاه  مغزه دار )چاهG( واقع در مجاورت شمال غربی 
منطقه ی مــورد مطالعه به عنوان چــاه کليدي، مورد ارزيابي و مقايســه ی 
رخســاره اي قرار گيرد. بر اســاس انطباق نمودارهاي پتروفيزيکي، ضخامت 
بخش زيرين سازند گدوان در موقعيت چاه هاي A، B، C، D، E و F، به ترتيب، 

118، 108، 111، 129، 121 و 139متر است.
شناســايي رخساره هاي ســنگي بر مبناي تلفيقي از مطالعه ی سنگ شناسي، 
کاني شناســي، رنگ، بافت، ساخت، هندسه ی رسوبات، محتوي و آثار فسيلي 
رســوبات انجام شــد. بر اســاس نمودارهای پتروفیزیکــی، مطالعات مغزه و 
مقاطع نازک ســازند گدوان، در ابتدا 3مجموعه رخســاره ی  آوارِي کنگلومرا، 

1  موقعیــت جغرافیایی منطقه و چاه های مورد مطالعه
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ماسه سنگ و مادستون )شيل و رس سنگ( تفکیک شد.]5[
بــا توجه به هدف اصلي اين پروژه که شناســايي انواع اصلي رخســاره هاي 
ماسه ســنگي و تهيه ی مدل مفهومي از توزيع آنها در ناحيه ی مورد مطالعه 
است و همچنين نبود مغزه در چاه هاي منطقه ی مورد مطالعه، رخساره هاي 
سنگي متنوِع شناســايي شده در قالب مجموعه رخســاره هاي پرکننده ی 
کاناهاي شاخه اي7، خليج هاي بين کانال هاي شاخه اي8، سدهاي دهانه اي9، 
نهشته هاي پاشنه ی دلتا 10 و ســدهاي ماسه اي بخش عميق 11 نسبت داده 
شــدند. نهشته هاي کربناته ی سازند گدوان نيز به کمربندهاي الگون )درياي 

محدود شده( و بخش کم عمق درياي باز منسوب شدند. 
اســتفاده از اين طبقه بندي رخساره اي سبب خواهد شد که افزون بر امکان 
شناســايي آنها بر اســاس نمودارهاي پتروفيزيکــي در چاه هاي فاقد مغزه، 
انطباق آنها در ناحيه ی  مورد مطالعه، به طور قابل قبولي انجام شود. در الگ 
رسوب شناســي چاهG )شکل2( و همچنين شکل 3 موقعيت اين رخساره ها، 

توصيف و شکل آنها ارائه شده است.

شکل 3- 
A( شــيل آهکي خاکستري تيره تا سياه حاوي قطعات اسکلتي فراوان و آثار 

زيست آشفتگي. 
B( مادســتون )رس سنگ( ســيلتي خاکستري تيره تا ســياه حاوي قطعات 

اسکلتي. 
C( شيل سياه رنگ حاوي المينه هاي نازک سيلتي و بقاياي گياهي. 

D( سيلتســتون رسي تيره رنگ حاوي آثار فسيلي )حفاري موجودات( فراوان 
و نودول هاي پراکنده پيريت. 

2  نمودار تغییرات سنگ شناسي/رخســاره اي و مخزني گدوان پائیني در چاه
G )موقعیت تصاویر نمونه هاي مغزه در شــکل 3 نشان داده شده است(

 3  تصاویري از نمونه هاي مغزه متعلق به رخســاره های ســنگی بخش 

Gپائیني سازند گدوان در چاه
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 4  خوشــه بندي رخساره هاي الکتریکي سازند گدوان

E( ماسه ســنگ تيره رنِگ خيلي دانه ريز حاوي نودول هاي پيريت، سيدريت 
و بقاياي گياهي. 

F( ماسه سنگ خاکستري رنِگ خيلي دانه ريز حاوي المينه هاي رسي، بقاياي 
گياهي و الميناســيون مورب همراه با آثار زيست آشــفتگي و آغشتگي کِم 

نفتي، نمونه های شــکل های A تا F در بخش پرودلتا نهشته شده اند.
G( ماسه سنگ دانه ريز ســفيد تا خاکستري روشن حاوي قطعات فسيلي و 
بقاياي گياهي پراکنده، سيمان کلسيتي و الميناسيون مورب با زاويه ي کم. 
H( ماسه ســنگ متخلخل خيلي دانه ريز با آغشتگي نفتي. مرز ناگهاني اين 
رخســاره با ماسه سنگ سفيد و ناتراواي تصويرG در بخش پایيني تصوير به 
خوبي مشــخص است، نمونه های شکل های G و H در سدهای دهانه ای دلتا 

نهشته شده اند.
I(ماسه ســنگ خيلي ريزدانه با آثار فراوان حفاري موجودات و آغشتگي کم 

نفتي. 
J( ماسه ســنگ خيلي ريزدانه همراه با الميناســيون، آغشــتگي کم نفتي و 

قطعات پراکنده ی گياهي. 
K( ماسه ســنگ ريزدانه قهوه اي تيره تا سياه )در قاعده( داراي الميناسيون 

و آغشتگي نفتي.
L( ماسه ســنگ ريزدانه با الميناســيون، بقاياي پراکنده گياهي و آغشتگي 

نفتي.
M( ماسه ســنگ ريزدانه رســي با آثار حفاري موجودات، رگچه هاي رسي و 
آغشــتگي نفتي، نمونه های شــکل های I تا M درکانال های شاخه ای بخش 

عمیق دلتافرونت نهشته شده اند.
N( مادســتون )رس سنگ( سيلتي با لنزهاي ماســه اي، آثار فراوان حفاري 
موجودات و آغشــتگي نفتي O( مادســتون )رس ســنگ( خاکستري رنگ، 
نمونه های شکل های N و O در خلیج های بین کانالی بخش عمیق دلتافرونت 

نهشته شده اند.
P( ماسه ســنگ دانه ريز ناتراوا به رنگ خاکســتري روشن تا سفيد همراه با 
المينه هاي رسي. مرز شاخص اين ماسه سنگ با شيل  تيره رنگ قاعده ی آن 

به خوبي قابل رويت است. 

Q( ماسه ســنگ خيلي ريزدانه حاوي رگچه هاي رســي و آغشــتگي نفتي، 
نمونه های اشــکال P و Q در ســدهای دهانه ای بخش عمیق دلتافرونت یا 

پرودلتا نهشته شده اند.
R( شــيل خاکستري تيره تا سياه که در بخش پرودلتا نهشته شده اند. 
S( ماسه ســنگ خيلي ريزدانه تا سيلتستون حاوي آثار زيست آشفتگي.

T(ماسه ســنگ ريزدانه ي قهــوه اي رنگ حاوي آغشــتگي نفتي، نمونه های 
اشکال S و T در سدهای دهانه ای پرودلتا نهشته شده اند.

U( ماسه ســنگ ريزدانــه قهوه اي تيره تا ســياه حاوي اليه بندي فالســر و 
آغشتگي شديد نفتي.

V( ماسه سنگ رسي ريزدانه حاوي سيمان دولوميتي و آغشتگي نفتي. مرز 
اين رخساره و رخساره ی زيرين به خوبي قابل رويت است.

W (ماسه سنگ ريزدانه ي قهوه اي رنگ حاوي الميناسيون، رگچه هاي رسي 
و آغشتگي نفتي.

X( سيلتستون خاکستري تا قهوه اي رنگ حاوي رگچه هاي رسي، اليه بندي 
 X تا U  موجي، آثار زيست آشــفتگي و آغشــتگي نفتي، نمونه های اشــکال

درکانال های شاخه ای دلتافرونت نهشته شده اند.
Y( شيل خاکســتري تيره تا ســياه که در خلیج بین کانالی در بخش دلتا 

فرونت نهشته شده است. 
Z(ماسه سنگ خيلي ريزدانه تا سيلتستوِن خاکستري رنگ حاوي آثار فراوان 
حفاري موجودات که در کانال های بخش عمیق دلتافرونت نهشــته شده اند.

AA( شيل خاکستري تيره تا سياه.
BB( تناوب ماسه سنگ هاي دانه ريز و شيل هاي سياه رنگ همراه با اليه بندي 

موجي و فالســر و آغشتگي نفتي کم در بخش هاي ماسه اي. 
CC( شيل سيلتي خاکســتري تيره همراه با ميان اليه هاي ماسه اي/سيلتي، 

نمونه های اشــکال  AA تا CC در بخش پرودلتا نهشته شده اند.
DD( ماسه سنگ رســي خيلي ريزدانه همراه با رگچه هاي رسي و آغشتگي 

نفتي کم که در بخش انتهایی دلتا فرونت/پرودلتا نهشــته شده اند.
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مقاالت پژوهشی

 در اين مطالعه عالوه بر توصيف ماکروسکوپي و ميکروسکوپي نمونه هاي مغزه، 
نمودارهاي پتروفيزيکي نيز مورد بررسي قرار گرفتند. شکل نمودارهاي مذکور 
در توالي هاي آواري کمک زيادي در تفکيک اينتروال ها، تشــخيص اندازه ی 

دانه ها و روند ريز يا درشت شوندگي توالي آواري مي کند. 
با اســتفاده از نمودارهاي پتروفيزيکي چاه ها، نتيجه مطالعات سنگ شناسي و 
رسوب شناسي مغزه ها، تخلخل حاصل از نتايج آناليز مغزه  و تخلخل حاصل از 
نتايج ارزيابي  پتروفيزيکي و با استفاده از روش خوشه سازيMRGC 12، چهار 

رخساره ی الکتريکي اصلي معرفي شد.)شکل4(
وجود شواهدي مانند تناوب هاي نازک اليه ی شيل و ماسه سنگ/سيلتستون، 
اليه بندي مورب درهم، اليه بندي هاي فالســر، موجي و عدسي شکل و عدم 
گســترش زياد ســدهاي ماسه اي در راســتاي عمود بر جهت ورود رسوبات، 
نشــان دهنده ی نهشته شدن ســازند گدوان در يک محيط دلتايي تحت تاثير 

دريا )امواج و جذر و مد( است.
از ســوي ديگر مقايسه ی ليتوفاسيس هاي شناسايي شده و تغييرات ضخامت 
و گســترش جانبــي آنها با آنچه که از ســازند زبير در عراق گزارش شــده، 
نشــان مي دهد که سازند گدوان در ناحيه ی مورد مطالعه غالبا در محدوده ی 

کمربندهاي پيشاني دلتا13 و پاشنه ی دلتا14 نهشته شده است. 
کاهش شديد ضخامت زون هاي ماسه سنگي و وجود توالي هاي شيلي ضخيم 
در ســازند گدوان و ريزدانه تر بودن ماسه ســنگ ها )غالبــا دانه ريز تا خيلي 
دانه ريز(، نشــان دهنده ی گســترش زياد دو کمربند رخساره اي مذکور و کم 
شدن نهشــته هاي ضخيم، دانه درشت و با جورشــدگي ضعيف ماسه سنگي 

متعلق به بخش پهنه ی دلتا )در کشور عراق( است. 
رخساره هاي پرکننده ی کاناهاي شاخه اي متشکل از ماسه سنگ هاي دانه ريز 
تا خيلي دانه ريز با جورشدگي خوب تا متوسط و با الگوي نموداري استوانه اي 
)کانال هاي بزرگ تر( و يا زنگوله اي )به ســمت باال ريزشــونده در کانال هاي 
کوچک تر( بوده و غالبا در تناوب با نهشــته هاي شيلي خليج هاي بين کانالي و 

سدهاي دهانه اي هستند. 
نهشــته هاي خليج هاي بين کانالي غالبا شــيلي يا شــيل ماسه اي/سيلتي، با 
ضخامــت نه چندان زياد و در تناوب با ماسه ســنگ هاي کانالي بوده و مقادير 

گاماي بااليي نشان مي دهند.
برخالف ماسه ســنگ هاي کانالي، سدهاي ماسه اي متشکل از ماسه سنگ هاي 
به سمت باال درشت شــونده و با الگوي نموداري قيفي يا بادبزني هستند. در 
توالي  نهشــته هاي پاشنه ی دلتا در سازند گدوان شيل ها و بعضا بين اليه هاي 
آهکي و ماسه ســنگ رسي نهشــته شــده اند. آهک ها به عنوان نهشته هاي 
کربناته ی دريايي بخش کم عمق و ماسه ســنگ هاي رسي به ماسه هاي بخش 

عميق نسبت داده شدند. 
در بخــش پاييني گــدوان در منطقه ی مــورد مطالعه بيشــترين ضخامت 
ماسه ســنگ ها، در قالــب رخســاره هاي پرکننده ی کانال هاي شــاخه اي و 
سدهاي ماسه اي گسترش يافته اســت. اين زون هاي ماسه سنگي بيشترين 
گســترش را در بخش پيشاني دلتا داشــته و بهترين اينتروال هاي مخزني 

گدوان را تشکيل مي دهند. 
ضخامت زون هاي ماسه سنگي بخش پاييني گدوان نيز در بخش هاي حاشيه اي 
حوضه ی رســوبي مانند ميادين واقع در مرز عراق بيشتر بوده در حالي که به 
ســمت بخش هاي عميق تر حوضه ی رسوبي )شــرق منطقه ی مورد مطالعه 
مانند ميادين يادآوران، دارخوين و جفير( به شدت کاهش يافته و محدود به 
بين اليه هاي نازک تر به همراه توالي هاي ضخيم شــيلي بخش پاشنه ی دلتا 
مي شــود. عميق شدگي حوضه در بخش هاي داخلي باعث افزايش حجم شيل 
و تدريجا افزايش ميان اليه هــاي کربناته ی دريايي و کاهش کيفيت مخزني 

سازند گدوان شده است. 
چاه هــاي G، A و B در بخش هاي کم عمق تر دلتــا )دلتافرونت( و چاه F در 
بخش هــاي انتهايي دلتا )پرودلتا( قرار دارنــد، به طوري که در A و G بيش از 
35درصد و در F کمتر از 10درصد گدوان پایيني را توالي هاي ماسه ســنگي 

تشکيل داده اند. 
اين روند افزايش ماسه ســنگ به ســمت جنوب غربي، به سمت ميادين جنوب 
عــراق مانند زبير، روميــال و لوهيس، نيز ادامه داشــته به طوري که در ميدان 
لوهيس نسبت ماسه ســنگ به بيش از 70درصد از ضخامت 450متري سازند 
زبير مي رســد. روند مشخصي از کاهش نســبت ماسه به شيل در منطقه قابل 
تشخيص است. در چاه لوهيس ضخامت توالي هاي ماسه سنگي به 150-70متر 
مي رســد. اين در حالي اســت که 60کيلومتر به سمت شرق، در ميدان روميال 

ضخامت توالي هاي منفرد ماسه اي از 30متر تجاوز نمي کند. 
در ميدان زبير که ماسه ســنگ هاي ســازند گدوان در موقعيت عميق تر يا 
شــيب دلتافرونت نهشته شده اند، نسبت ماسه به شيل در مقايسه با روميال 
و لوهيس کاهش چشمگيري داشــته و ضخامت اينتروال هاي ماسه سنگي 

غالبا در محدوده ی 10-3متر است.
تشــابه نســبي اين مقــدار در چاه هــاي G، B، C و A بايکديگر و همچنين 
چاه هــاي D و E با هم و چاه هاي F و میدان جفير، تاکيدکننده ی راســتاي 
جنوب غرب به شمال شرق براي ورود رسوبات گدوان است. به منظور انتساب 
يک راســتاي تقريبي به جهت تامين رســوب، خطي عمــود بر ميانگين اين 

خطوط هم مقدار ترسيم و راستاي تقريبي N 50 ºE تعيين شد. 
با توجه به مطالعات رسوب شناســي سازند گدوان در منطقه ی مورد مطالعه، 
شرايط رسوب گذاري ســازند زبير در عراق و همچنين مطالعات مقايسه اي با 
سيستم هاي رسوبي شناخته شــده، نيم رخ رسوبي شماتيکي براي ته نشست 

سازند گدوان ارائه شد.)شکل5( 
به نظر مي رســد، پهنای بخش هاي دلتافرونت و پرودلتا در سيســتم دلتايي 
زبير ـ گدوان در زمان بارميــن مجموعا حدود 200کيلومتر را دربرگرفته بوده 
اســت. مطابق اين مدل، مياديــن روميال و لوهيس در بخــش کم عمق دلتا 
فرونت، ميــدان زبير در بخش عميق تر دلتافرونــت و چاه هاي A، B و C در 
بخش انتهايي دلتافرونت و پرودلتا قرار دارند. به سمت چاه های D، F و نهايتا 
مرز شرقي منطقه، شرايط دريايي تري حاکم شده و غلبه با نهشته هاي شيلي 

پرودلتا و بين اليه هاي آهکي دريايي است.
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 3- انطباق رخساره ها و سکانس هاي رسوبي
توالي هاي دلتايي اصوال ماهيت ســيکليک داشته و از دو فاز: 1( سازنده 15 يا 
پيشــرونده16 و 2( مخرب17 يا پسرونده18 تشکیل شده اند.]6و7[ بنابراين هر 
ســکانس از توالي دلتايي با نهشته هاي پاشنه ی دلتا19 شروع شده و با نهشته 
شدن رسوبات بخش جلويي پيشــاني دلتا20 ادامه يافته و در بخش بااليي با 
نهشــته شدن رســوبات بخش کم عمق پيشــاني دلتا21 و پهنه ی دلتا خاتمه 
مي يابد. در چنين توالي، ماسه ســنگ هاي مخزني پيشاني دلتا، بخش مياني 

اين سکانس دلتايي را تشکيل خواهند داد.
مقايسه ی توالي نهشــته هاي ماسه سنگي/شيلي و کربناته ی سازند گدوان در 
منطقه ی مورد مطالعه با ســکانس هاي دلتايي در ســاير نقاط جهان، به ويژه 
سازند زبير در عراق و کويت و همچنين رخساره هاي سنگي شناسايي شده بر 
اساس نمونه هاي مغزه و نمودارهاي پتروفيزيکي سازند گدوان منجر به معرفي 

دو سکانس رسوبي درجه3 در اين سازند شد.)هنرمند و همکاران،1397( 
در تفکيک ســکانس هاي رسوبي ســازند گدوان از مدل سکانس هاي زايشي 

چينه اي22 ارائه شده توسط گالوي]8[ استفاده شد. 
در ايــن مطالعه رأس بخش کربناته ی خليج به عنوان مرز اين دو ســکانس 
معرفي شد. اين مرز به دليل تغيير خواص فيزيکي بخش خليج با نهشته هاي 
شيلي قاعده گدوان بااليي، به خوبي روي داده هاي لرزه اي نيز قابل شناسايي 

و تفسير است.
هدف اين پروژه، مطالعه ی ماسه سنگ هاي سکانس پایيني سازند گدوان است. 
این سکانس رسوبي با توالي ضخيمي از نهشته هاي پاشنه ی دلتا شروع شده و 
ســپس با افزايش تامين رسوب با توالي از ماسه سنگ ها )ماسه هاي پرکننده ی 
کانال هاي شــاخه اي و ماســه هاي ســدهاي دهانه اي( و ميان اليه هاي شيلي 

)نهشته هاي خليج هاي بين کانالي( متعلق به پيشاني دلتا ادامه پيدا مي کند. اين 
بخش از نهشته ها که نشان دهنده ی پيشروي دلتا هستند، معرف فاز سازند ه ی 

دلتا محسوب مي شود. 
در ادامه، کاهش ورود رسوبات به حوضه و يا باالآمدگي سطح آب سبب شده تا 
مقدار ماسه ی ورودي به حوضه در بخش بااليي سکانس1 کاهش يافته و توالي 
ضخيمي که غالبا متشکل از شيل هاي بخش پاشنه ی دلتا، توالي هاي کربناته ی 
دريايي و ســدهاي ماسه اي بخش عميق دلتا است، در اين بخش نهشته شود. 
در پايان اين سکانس شرايط دريايي حاکم بوده و نهشته هاي کربناته الگوني و 

بخش کم عمق درياي باز نهشته شده است. 
آهــک حاوي ديکتيوکونــوس اََربيکوس در بخش آهکي خليج به بيشــينه ی 
باالآمدگي نســبي سطح آب دريا )سطح K 60( نســبت داده شد.]1[ پس از 
رسوب گذاري کربنات هاي بخش خليج، مجددا ورود رسوبات آواري به حوضه ی 

رسوبي تشکيل دومين سکانس رسوبي گدوان را سبب شده است.
در منطقه ی مورد مطالعه، سطح MRS 23 K-60 که نشان دهنده ی بيشترين 
پایين آمدن نســبي سطح آب دريا است، در بخش مياني گدوان پایيني و در 
قاعده ی ضخيم ترين توالي قابلِ انطباق ماسه ســنگ کانالي ريزشــونده تعيين 

شد. 
در اکثر چاه هاي مورد مطالعه، از جمله چاه کلیدی G، پس از نهشــته شدن 
ماسه ســنگ هاي درشت شونده به ســمت باال )متعلق به سد دهانه اي( توالي 

ضخيمي از ماسه سنگ هاي کانالي ریزشونده، نهشته شده است. 
در اکثر چاه های مورد مطالعه، در مرز این دو واحد ماسه ســنگی )زیر ســطح 
MRS( واحد ماسه سنگي سفيدرنگ و متراکم مشاهده شد که به دليل سيماني  
شدن کلســيتي، خواص مخزني خود را کامال از دست داده و روي نمودارهاي 

تخلخل، به عنوان یک افق کلیدی، به خوبي قابل تمايز و انطباق است.  

 5  مدل شــماتیک رسوب گذاري در سیســتم دلتایي زبیر ـ گدوان با حفظ مقیاس 
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 6  انطباق پاراســکانس هاي تفکیک شــده در ســکانس گدوان زیرین در چاه هاي مورد مطالعه. ســتون های هر چاه، به ترتیب از چپ به راست شامل: نمودار گاما 

)SGR(، اندازه ی دانه )از ریز به درشــت( و الکتروفاســیس )EF( می باشند. PS پاراســکانس های چهارگانه ی گدوان زیرین را نشان می دهد. 

 7  مدل رســوبي شــماتیک ســه بُعدي از گسترش ماسه سنگ ها در پاراسکانس هاي بخش زیرین ســازند گدوان )از قاعده ی گدوان تا قاعده ی بخش خلیج( در 

ناحیه ی مورد مطالعه. A ( پاراســکانس قاعده اي D( پاراســکانس فوقاني گدوان زیرین است.

از آنجا که در اين مطالعه، بخش پایيني سازند گدوان موردنظر است، دو سطح 
اصلي K 60 MRS و K 60 به عنوان ســطوح کليدي سکانسي و مبناي انطباق 

چينه اي در چاه هاي منطقه و همچنين چاه هاي عراق در نظر گرفته شدند.
لــذا در بخش پایيني ســازند گــدوان دو سيســتم تراکت TST و RST )که 
توســط ســطحMRS-K 60 جدا شــده اند( در منطقه ی مورد مطالعه انطباق 

داده شــدند. با توجه به تغييرات توالي هاي ماسه سنگي ـ شيلي گدوان زيرين، 
4بسته يا پاراسکانس رسوبي کوچک از يکديگر تفکيک شده و مبناي تحليل 
رسوب شناســي و مدل هاي رســوبي قرار گرفتند.2پاراســکانس در TST و 

2پاراسکانس در RST قرار دارند.)اشکال6 و 7(
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 4- ابعاد نهشته هاي ماسه سنگي
در مبحث تعيين ژئومتري احجام ماسه ســنگي، پارامترهاي مختلفي بايستي 
اندازه گيري شده يا تخمين زده شوند که عدم قطعيت در هر يک از آن پارامترها 
باعث خواهد شــد که اندازه گيري حجم توده ی ماسه ســنگي موردنظر با عدم 
قطعيت همراه باشد. از مهمترين اين پارامترها مي توان به این موارد اشاره کرد: 
 ،)F( رخساره ی رسوبي ماسه سنگ ها ،)T( ضخامت اينتروال هاي ماسه ســنگي
پهنا يا عرض احجام ماسه سنگي )W(، طول احجام ماسه سنگي )L(، پيچاپيچي 

.)S( کانال ها
نسبت W/T )عرض به ضخامت( بيشترين نقش را در کنترل حجم هيدروکربن 
درجــاي مخــازن دلتايي دارد. به طوري کــه با افزايش پهنــاي کانال، حجم 
هيدروکربــن درجا افزايش مي يابد. اين موضوع هــم به دليل افزايش درصد 
توالی هــاي با کيفيــت مخزني خوب و هم افزايش ارتبــاط جانبي و عمودي 

احجام ماسه سنگي است.
کانال هاي شــاخه اي در مقايسه با کانال هاي رودخانه اي، باريک تر و کم عمق تر 
هســتند. نهشته هاي متعلق به اين کانال ها غالبا روند ريزشونده به سمت باال24 
)زنگوله اي شکل25( دارند. با توجه به شواهد رسوب شناسي، کانال هاي شاخه اي 
به 3حالت: سينگل26 )منفرد(، مولتي استوري27 و مولتي لترال28، با تاريخچه ی 
رســوب گذاري متفاوت، قابل تفکيک هســتند. پهناي متــداول در کانال هاي 
شــاخه اي در محدوده ی 300-10متر با کمترين و بيشترين پهناي 3 و 1000 
متر بوده اســت. ضخامت اين نهشته ها نيز معموال در محدوده ی 20-3متر و با 

کمترين و بيشترين ضخامت 1 و 35متر مشاهده شده است.]4[
ســدهاي دهانه اي در بخش هاي عميق تر دلتا و در انتهاي کانال هاي شاخه اي 
شــکل گرفته و غالبا روند درشت شونده به ســمت باال )قيفي شکل29( دارند. 
اين احجام ماسه ســنگي معموال در ديد از باال30 حالــت بادبزني31 و در برش 
عرضي32 حالت گوه اي33 شکل دارند. پهناي متوسط سدهاي دهانه اي 3کيلومتر 
)14000-1100متر( و ضخامت متوسط آنها نيز 10متر )42-1.2متر( گزارش 
شــده است. طول متوسط احجام ماسه اي در سدهاي دهانه اي نيز 6/5کيلومتر 

)9600-2400متر( گزارش شده است.]4[
در ایــن مطالعه به منظور تخمین ابعاد احجام ماســه ای ســازند گدوان ابتدا 
توالي هاي ماسه ســنگی اصلي پرکننده ی کانال ها از نهشــته هاي ماسه سنگي 
دانه ريز دشــت سيالبي و شيل ها تفکيک شده، ســپس نهشته هاي کانالي با 
مقياس هاي مختلف از يکديگر تفکيک شــدند)مانند تفکيک ماسه سنگ هاي 

کانالي برهم انباشــته(، در پایان، بــه منظور تخمين عمــق کانال، ضخامت 
نهشته هاي کانالي قطع نشده34 محاسبه شد.

اندازه گيري دقيق ضخامت و تعيين رخساره ی رسوبي توالي هاي ماسه سنگي، 
در محــل چاه ها و بر اســاس مطالعات رسوب شناســي نمونه هــاي مغزه و 
نمودارهــاي پتروفيزيکي انجام شــد. در اين فعاليت تفکيــک اينتروال هاي 
ماسه ســنگي منفرد )نــه توالي هاي ماسه ســنگي برهم انباشــته( و تفکيک 
رخســاره هاي ماسه ســنگي متفاوت از اهميت زيادي برخوردار است چراکه 
بيشينه ی ضخامت ماسه سنگ ها و نوع رخساره ی آنها در تخمين پهنا و طول 
احجام ماسه سنگي، بر اساس مطالعات مقايسه اي، بسيار تاثيرگذار است. البته 
تفســير و آناليز داده هاي لرزه اي در اندازه گيري ابعاد احجام ماسه سنگي، به 
ويژه پهنا و طول آنها کاربرد زيادي دارند. اطالع از موقعيت چاه ها نســبت به 
احجام ماسه ســنگي نيز کمک زيادي در اندازه گيري پهنا و طول آنها کرده و 

عدم قطعيت ها در تعيين ابعاد و حجم ماسه سنگ ها را کاهش مي دهد.
مطالعات متعددي روي رابطه ی بين ابعاد نهشــته هاي آواري در سيستم هاي 
رودخانه اي ـ دلتایي انجام شــده اســت.]مانند4و9[ در اين مطالعه، به منظور 
محاســبه ی راحت تــر عــرض کانال ها و عرض و طول ســدهاي ماســه اي، 
محدوده هاي معرفي شده براي ضخامت، عرض و طول اين نهشته ها]4و9[، به 

صورت روابط تجربي تهيه و در قالب جدول1 ارائه شد.
با توجه به اين که بيشــينه ی ضخامت احجام ماسه سنگي مبناي محاسبه ی 
پهنا است، لذا زماني مي توانيم پهناي محاسبه شده را پهناي ماسه سنگ بدانيم 
که چاه به صورت عمودي و در مرکز کانال و يا سد دهانه اي حفر شده باشد. 
در غيراين صورت، ضخامت اينتروال ماسه ســنگي در موقعيت چاه، بيشترين 
ضخامت توده ی ماســه اي نبوده و لذا ضخامت و پهناي احجام ماســه اي )به 
ويژه کانال ها( مي تواند بيشــتر از چيزي باشــد که در محل چاه اندازه گيري 
شده است. بنابراين، اطالع از عرض احجام ماسه سنگي و موقعيت چاه بر روي 
ايــن احجام، مهم بوده و صرفا با اســتفاده از مطالعات ژئوفيزيکي امکان پذير 
است. البته با توجه به شکل ماسه سنگ هاي سد دهانه اي، اين احجام تغييرات 
ضخامت جانبي کمتري در مقايســه با کانال ها داشــته و لذا پهناي محاسبه 

شده براي اين احجام از عدم قطعيت کمتري برخوردار خواهد بود.
در ايــن مطالعه با اســتفاده از روابط گیبلینگ]4[)جــدول1(، عرض احجام 

ماسه سنگي سازند گدوان محاسبه شد.)شکل8( 

  1     روابط تجربي تهیه شــده بر اســاس محدوده هاي معرفي شــده براي ضخامت، عرض و طول ماسه سنگ هاي کانالي و سدهاي دهانه اي

سدهاي دهانه ايکانال هاي شاخه اي

T-W براساس دامنه ی کامل تغییراتT-W براساس دامنه متداول تغییرات
]بر اساس4 [

]بر اساس4 []بر اساس9[]بر اساس4 [

W=29.324T-26.324W=150.77T-130.77W=17.059T-41.176
W=316.18T+720.59
L=176.47T+2188.2

W: پهنا یا عرض    T: ضخامت    L: طول
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نتیجه ی این محاسبات: 
1- ضخامت ماسه ســنگ هاي کانالي در منطقه در محدوده ی 8-1متر و عرض 

آنها در محدوده ی 220-10متر تغيير مي کند.
2- بزرگ ترين کانال ها در محدوده ی چاه های G و A و سپس B و C گسترش 
دارند. هرچند در محدوده ی B، C و A کانال هاي کوچک نيز مشاهده شد. اين 
در حالي است که در محدوده ی چا های F، E و D، کانال ها غالبا کوچک هستند 
به طوري که ضخامت و عرض اين کانال ها، به ترتيب کمتر از  4متر )در چاه های 

F و E( و 100متر )در چاه D( است. 
3- سدهاي ماســه اي غالبا ضخامت کمتر از 5متر و پهناي کمتر از 2کيلومتر 

دارند. 
4- در محــدوده ی چاه هــاي A و B در بخش بااليي گدوان زيرين، ســدهاي 
دهانه اي با ابعاد بزرگ تر )ضخامت 11-6متر و پهناي 4/2-2/5کيلومتر( وجود 
دارد. با توجه به پهناي اين سدهاي دهانه اي )کمتر از 4کيلومتر(، فاصله ی بين 
چاه هــاي B، C و A )حدود 8کيلومتر بين چاه هاي B و C و 16/5کيلومتر بين 
B و A( و راستاي رسوب گذاري نسبت به موقعيت چاه ها، پيوستگي جانبي بين 

اين احجام ماسه اي وجود ندارد.

شناسایی احجام ماسه سنگی با استفاده از داده های لرزه ای
اهداف مخزني در سيستم هاي رسوبي ساحلي از هندسه ی پيچيده اي برخوردارند 
و تفســير آنها به دليــل قرارگيــري در اعماق بيــش از 2کيلومتر و همچنين 
محدوديت و يا وضوح کم داده هاي لرزه اي ســخت تر و پيچيده تر مي شــود. لذا 
در بســياري موارد تحليل اين سيستم هاي رســوبي با استفاده از داده هاي مغزه 
و الگ پتروفيزيکي انجام می شــود و بر اين اســاس رخساره هاي رسوبي تفسير 
شــده و ضخامت واحدهاي مخزني تخمين زده مي شود.]10[ در منطقه ی مورد 
مطالعه، اطالعات لرزه نگاري عمدتا دوبعدي است و در بخشي از منطقه اطالعات 
لرزه نگاري ســه بعدي )ساختارهاي D و A( موجود است. در اين منطقه، يکي از 
مهمترين مواردي که در مطالعه ی ماسه سنگ هاي گدوان در ناحیه ی مورد مطالعه 
بایستی مورد توجه قرار گیرد، بحث ضخامت ماسه ها و قدرت تفکيک پذيري قائم و 

جانبي اطالعات لرزه نگاري است. قدرت تفکيک قائم براي اطالعات لرزه نگاري 
)سه بعدي و دوبعدي( اين منطقه براي اليه ی گدوان زيرين بين 20 تا40متر 
و شعاع زون فرنل )قدرت تفکيک جانبي( بين 400 تا 500متر است. با توجه 
به عرض رايج در کانال هاي انشعابي، امکان شناسايي کانال هايي با عرض کم 
بر اســاس اطالعات لرزه نگاري در اين منطقه به راحتي ميســر نيست. براي 
تعيين محدوده ی سدهاي دهانه اي با توجه به عرض رايج آنها و قدرت تفکيک 
جانبي، تنها اطالعات لرزه نگاري سه بُعدي مي تواند به اين منظور مفيد باشد. 
بنابراين در اين مطالعه با توجه به نوع ماسه هاي موجود )کانال هاي شاخه اي 
و سدهاي دهانه اي(، نوع اطالعات لرزه نگاري )سه بعدي و دوبعدي( و کيفيت 
آنها، تا حدودي مي توان در محدوده ی اطالعات لرزه نگاري سه بعدي در مورد 

سدهاي دهانه اي اظهارنظر کرد. 
با توجه به تفاوت ميزان تراکم پذيري ماسه سنگ نسبت به رس سنگ و تغيير 
شکل موج ناشــي از وجود ميان اليه هاي ماســه اي در اليه هاي رس سنگي، 
مناطق داراي ماســه کاهش ضخامت کمتري را نسبت به مناطق کامال رسي 
تجربه مي کند. به عبارت ديگر مي توان براي مناطقي که در شکل، با خط چين 
مشخص است احتمال بيشتري براي حضور بخش ماسه سنگي گدوان در نظر 

گرفت.)شکل9-الف(
محدوده ی امپدانس صوتی لیتوفاســیس های مختلف سازند گدوان نشان داد 
که تمایز بین رس ســنگ از ماسه ســنگ از روی امپدانس صوتی امکان پذیر 
نبوده و تنها می توان بخش هایی که از ماسه سنگ  و رس سنگ تشکیل شده اند 
را از محدوده هایی که رخساره ی آن آهک رسی است تمایز داد. بر مبنای این 
بررســی میانگین امپدانس صوتی در رخساره های ماسه ای و رسی در حدود 
g.ft/cm 3.s( 34000( و میانگین امپدانس صوتی در رخســار ه ی آهک رسی 
در حدود g.ft/cm 3.s( 42000( اســت. شکل9-ب نقشه ی میانگین امپدانس 
صوتی بر اســاس نتایج وارون ســازی لرزه ای در بازه ی گدوان زیرین را نشان 
می دهد. در این شکل بر اساس مقدار امپدانس صوتی مناطقی که رخساره ی 
آنها تلفیقی از ماسه ســنگ و رس سنگ اســت، با بیضی خط چین نشان داده 

شده و به نظر می رسد رخساره ی غالب در دیگر مناطق آهک رسی باشد. 

 8  مقایســه ی موقعیت عمقي و ابعاد احجام ماسه ســنگي )کانال هاي شــاخه اي و ســدهاي دهانه اي( در چاه هاي منطقه ی مورد مطالعه. چاه ها نسبت به قاعده ی بخش 

خلیج )خط ســبز رنگ(، مسطح شده اند. در این شــکل فاصله ی چاه ها بر اساس مقیاس شکل نیست.
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D 9  مدل الف( نقشــه ی هم ضخامت زماني الیه ی ماسه ســنگ اصلي در گدوان زیرین ب( محدوده ی ســد دهانه اي بر اساس اطالعات لرزه نگاري در جنوب غرب میدان 

با توجه به موارد باال و تلفيق نقشــه ی نشانگرهاي توليد شده، به نظر مي رسد 
حجم و يا احجام ماســه اي از نوع سد دهانه اي با عرض تقريبي 4کيلومتر در 
بخش جنوب غربي ميدان D وجود دارد.)شکل9-ب( الزم به ذکر است بر روي 
ميدان D ورود ماســه تنها از يک مسير و در قالب يک توده ی ماسه اي نبوده 
و اطالعات چاه، وجود چندين اليه ی ماســه اي را تاييد مي کند که پيوستگي 
و يا عدم پيوســتگي آنها بر اساس اطالعات لرزه نگاري قابل تشخيص نيست. 
محاســبات انجام شده براي تعيين عرض ســدهاي دهانه اي در اين منطقه، 
نيــز وجود توالي هايي از ســدهاي دهانه اي با ضخامــت 2/5-1متر و پهناي 

1/5-1کيلومتر در اطراف چاه D را تاييد مي کند.

نتایج
1- ماسه ســنگ هاي کانالي گدوان زيرين از نوع ماسه ســنگ هاي کانال هاي 
شــاخه اي پاياني و کوچک بوده که در بخش عميق دلتافرونت و در تناوب با 

ماسه سنگ هاي سد دهانه اي و شيل هاي پرودلتا نهشته شده اند.
2- شــاخه هاي مختلف دلتاي زبير ـ گدوان در منطقه ی مورد مطالعه، به طور 
همزمان، در يک پهنه ی وسيع و در کنار هم، شکل گرفته و حالت مولتي لترال 
دارد نه مولتي اســتوري. به اين دليل محدود گســترش جانبي سازند گدوان، 

نشان دهنده ی دلتايي مشابه با ابعاد حدود 2برابر دلتاي نيل است.
3- بر خالف سازند زبير در عراق که نهشته هاي ماسه اي پهنه ی دلتايي بيشتر 

تحت تاثير فرآيندهاي رودخانه اي بوده اســت، محيط دلتايي سازند گدوان در 
ناحيه ی مورد مطالعه، بيشــتر تحت تاثير فرآيندهاي دريايي )به ويژه امواج( 

قرار گرفته است. 
4- کوچک بودن ابعاد نهشــته هاي ماسه ســنگي کانالي ســبب مي شــود تا 
ماسه ســنگ هاي کانالي ســازند گدوان در منطقه ی مــورد مطالعه از ارتباط 
جانبي محدودي برخوردار باشــد. اين موضوع سبب خواهد شد تا ناهمگوني 
مخزني و ريســک اکتشــافي در منطقه افزايش يابد. به عنوان مثال حفاري 
موفقيت آميز چاهي مانند A، که توالي هاي ماســه اي کانالي آن توليد کننده ی 
نفت اســت، سبب نخواهد شــد تا اوال حفاري هاي آتي در مجاورت آن لزوما 
به اين حجم از ماســه هاي کانالي برخورد کند و ثانيا در صورت برخورد، اين 

ماسه ها لزوما نفتي باشند.
5- مقايسه ی نتايج آزمايشات توليد و اشباع سيال در نمودارهاي پتروفيزيکي 
چاه هاي منطقه نشــان مي دهد که توليد نفت از سازند گدوان به دو منطقه ی 

اطراف چاه هاي A و اطراف و غرب D )و به سمت چاه E( محدود مي شود. 
 D 6- پهنــاي بيشــتر ماسه ســنگ هاي دهانه اي داراي نفــت در چاه 
)2 -1/5کيلومتر(، ســبب خواهد شــد تا احجام بزرگ تر با پيوســتگي 
جانبي احتمالي بيشــتر قابل انتظار باشــد. بــه عبارت ديگر، فعاليت هاي 
اکتشــافي در اطراف D و غرب آن، از ريســک کمتري در مقايسه با ادامه ی 
فعاليت هاي اکتشــافي در اطراف A برخوردار خواهد بود. ضخامت و تخلخل 
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بيشتر توالي هاي  ســنگي در اطراف چاه D توسط داده هاي لرزه اي نيز تاييد 
شده است.

7- این مطالعه نشــان داد که در حوضه های رســوبی نابالــغ که کمبود و یا 
کیفیــت نامطلوب داده های لرزه ای و نمونه های  مغزه وجود دارد، نیز می توان 

با اســتفاده از نمودارهای پتروفیزیکی و تحلیل های رسوب شناسی حاصل از 
مطالعات مقایســه ای، به مدل های مفهومی از گســترش رخساره ها، هر چند 
با عدم قطعیت، دســت یافت که در کاهش ریســک و هزینه های اکتشاف و 

توسعه ی منابع هیدروکربنی موثر باشند.

پانویس هاپانویس ها
1. Orientation
2. Marsh
3. Modern analogs
4. Ancient analogs
5. Facies models
6. Superposition
7. Dis tributary channel
8. Interdis tributary bay
9. Mouth bar

10. Prodelta
11. Dis tal sand bar
12.  Multi-Resolution Graph Based 

Method
13. Delta front
14. Prodelta
15. Cons tructive
16. Progradational
17. Des tructive

18. Retrogradational
19. Prodelta
20. Delta front slope
21. Delta front platform
22. Genetic Stratigraphic Sequence
23. Maximum Regressive Surface
24. Finning up-ward
25.  Bell shape
26. Single

27. Multis torey
28. Multilateral
29. Funnel shape
30. Plan view
31. Fan shape
32.  Cross section
33. Wedge shape
34. Untruncated
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