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 چکیده 

لرزه ای سازند کربناته سروک با تلفیق اطالعات لرزه نگاری سه بعدی    در اين پژوهش به مطالعه چینه نگاری سکانسی
سازند سروک، بر روی مکعب لرزه نگاری تصوير شد و  زمین شناسی و چاه ها پرداخته شده است. در ابتدا چهار سکانس 

يد. سپس  نشانه های مرزهای سکانسی و سطوح  حداکثر پیشروی آب دريا بر روی داده های لرزه نگاری بررسی گرد
سکانسی با توجه به همخوانی همزمان اطالعات زمین شناسی چاه ها با شواهد لرزه ای انجام گرديد. از    سطوحتفسیر  

کارست ها،  قطع شدگی بازتاباننده ها و رخداد های مرتبط با مرز سکانسی مانند    جمله اين شواهد لرزه ای می توان به
اره کرد. اين پژوهش نشان داد که اطالعات لرزه نگاری و مکعب مقاومت  چاله های انحاللی و کانال های فرسايشی اش

 زن کربناته هستند.  اسطوح سکانسی مخو تفسیر صوتی ابزاری مناسب جهت شناسايی 
 

، سطح  ، مخازن کربناته، سازند سروک، دشت آبادان، مرز سکانسیلرزه ای چینه نگاری سکانسیهای کلیدی:  واژه 
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Abstract 

In this research, seismic sequence stratigraphy study of Sarvak carbonate formation is done by 

integration of seismic and well data. In the first step, four geological sequences in Sarvak 

formation were projected on seismic cube and indications for sequence boundaries and maximum 

flooding surfaces were investigated on seismic data. Then, sequence surfaces were interpreted 

considering both seismic and well data simultaneously based on seismic indications. The most 

important indications are reflector terminations and events which are related to sequence 

boundaries such as karsts, sinkholes and erosional channels. This research showed that seismic 

data and acoustic impedance cube are reliable tools for recognition and interpretation of sequence 

surfaces in carbonate reservoirs.     
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 مقدمه      1

،  سازندهای تخريبی توسط شرکت اکسون شروع شد و گسترش يافت ابتدا در مطالعات چینه نگاری سکانسی لرزه ای در

و تا  دشوارتر  در چینه های کربناته  . با توجه به ماهیت رسوبگذاری سازندهای کربناته، اين مطالعات  (2017کتونیانو )

به دلیل ارتباط جايگاه سکانسی با تخلخل و تراوايی رخساره ها، مطالعه مخازن کربناته در چهارچوب   است.حدی متفاوت  

از اهمیت بااليی برخوردار است. همچنین پديده های دياژنزی مانند انحالل در مرزهای سکانسی گسترش می   سکانسی

يابند که خود بر رخساره های مخزنی تاثیر گذار هستند.  با استفاده از داده های چاه فقط به صورت نقطه ای می توان 

و مدلسازی سه بعدی اين سکانس ها، مکعب لرزه نگاری    سکانسهای رسوبی را تعريف نمود ولی برای به نقشه در آوردن

  هم زمان  از نظر سن رسوبگذاری  ، بازتاباننده ها مطالعات چینه نگاری لرزه ای سکانسی    در.  سه بعدی بهترين ابزار است

 .  در ارتباط استجايگاه سکانسی با  آنها و الگوهای مشاهده شده در  ها  هندسههستند و 

ای تعريف شده در محل چاهها می بايست با الگوها و هندسه های مشاهده شده در خطوط لرزه سکانسهدر اين مطالعه  

مکعب    تفسیر های لرزه نگاری به عنوان پايه و اساس اين مطالعه در نظر گرفته شده اند.  ای همخوانی داشته باشند و

ری سکانسی  اين مطالعه بوده است. با  دامنه يا همان مکعب لرزه نگاری سه بعدی اصلی ترين داده در تفسیر لرزه نگا

از   و  باالتر  فرکانسی  محتوای  و  پذيری  تفکیك  از  مکعب  اين  برانبارش  از  پس  های  الگوريتم  و  ها  فیلتر  برخی  اعمال 

جهت به تصوير درآوردن تغییرات رخساره   نیزپیوستگی بیشتری برخوردار شده است. همچنین از مکعب وارون سازی  

 ر هر سکانس استفاده شده است.  د و تخلخل های مخزنی 

 ی لرزه ای سکانس ها   شناسايی و تفسیر       2
در سازند سروک چهار سکانس درجه سه در محل چاهها با تلفیق اطالعات رسوب شناسی، فسیل شناسی و نمودارهای  

فیزيکی تعريف شده است. در دشت آبادان چندين مطالعه مختلف زمین شناسی سکانسها و جود دارد که مبنای اين    پترو
بوده است. هر چند به مطالعات جديد  (  2006)  "و همکاران"ون بوخم    ، و مديريت اکتشاف  IFPپژوهش، مطالعه مشترک  

، مطالعه پالئوجغرافیای کرتاسه (1397ند و همکاران )، هنرمتر مانند مطالعه مشترک پژوهشگاه نفت و مديريت اکتشاف
نیز توجه (  1387)   "  و همکاران"  ، مرسل نژاد  و چینه نگاری کرتاسه دزفول(  1396)   "  و همکاران"  پیريايی    ،زاگرس

شده است. در موارد اختالف تعاريف زمین شناسی، آن مرز سکانسی که با شواهد لرزه نگاری همخوانی بیشتری داشت 
 اصالح در برخی چاهها  شدند.    نظر گرفته شد و بنابراين سکانسهادر 

تعريف و تفسیر چهار سکانس اصلی سروک به همراه اطالعات چاهها )نمودارهای تخلخل و پرتو گاما( و تفسیر لرزه 
ه به  آورده شده است. با توج  1ای سطوح سکانسی بر روی يك مقاطع لرزه نگاری و مقطع وارون سازی شده در شکل  

ای سازند سروک )معادل مادود( است. مرز   اين شکل، سکانس اول شامل شیل های بااليی سازند کژدمی و بخش قاعده
است.    ( جداکننده آهکهای کم )تخلخل میانه کژدمی به نام آهك دير( از شیلهای باالی کژدمیSB0پايینی اين سکانس )

بنابراين زير اين مرز سکانسی مقاومت صوتی باال است )رنگ بنفش( و روی آن به دلیل تخلخل زياد ولی غیرموثر شیل 
( در وسط اين شیل ها تفسیر MFS1ها، مقاومت صوتی پايین است )رنگ زرد تا قرمز( و افق پیشروی حداکثری دريا )

لخل بخش مادود قرار می گیرد. توجه شود که در قسمت بااليی  ( بر روی آهك پر تخSB1شده است. مرز سکانسی اول)
بخش مادود تخلخل کاهش می يابد که علت اين امر تغییر از محیط سدی پرانرژی به محیط الگونی کم انرژی است. 

فسیر  بالفاصله بعد از اين مرز سکانسی پیشروی دريا را داريم و بخش احمدی با يك تراف و پیك باپیوستگی باال قابل ت
( در اين بخش قرار می گیرد. اين آهك های دانه ريز و کم تحلخل که در  MFS2است و افق پیشروی حداکثری دريا )

زمان باال آمدن سطح آب نهشته شده اند بر روی مقطع مقاومت صوتی به رنگ بنفش ديده می شوند که وضعیت مشابهی  
در داخل بخش معادل  ( که  SB2ز سکانس دوم سروک )مر  . (1)شکل    ( نیز مشاهده می شودMFS1در قاعده سروک )

( بر روی آن مشخص شده است. کاهش تخلخل  onlap( زير آن و آنلپ )toplapمیشريف قراردارد با شواهدی نظیر تاپلپ )
در مقطع وارون سازی بر روی اين سطح سکانسی با محیط الگونی در ارتباط است.  در باالی سروک در مطالعات زمین  

د مرز سکانسی  شناسی  و    SB3ور  سنومانین  انتهای  تور  SB4به سن  داردوبه سن  وجود  و همکاران نین  بوخم  ون   ،
شواهد کارستی بر روی مقاطع لرزه ای مشخص است ولی با توجه به ضخامت کم سکانس    SB3که در زير مرز    (، 2006)

 . (1)شکل  بااليی سروک، اين دو سکانس بر روی خطوط قابل تفکیك نیستند



 

 

863 

 

 
لرزه نگاری به همراه چاهها با اطالعات نمودارهای تخلخل و پرتو گاما  و مقطع مقاومت صوتی آن که بر روی آن مرزهای  مقطع   يك. 1شکل  

 .نشان داده شده است سیاه  به رنگ  MFSسکانسی به رنگ قرمز وسطوح 

 

می شود و دره های فرسايشی وکارست در سازند های کربناته در زمان پايین افتادگی سطح آب، پالتفورم از آب خارج  

ها توسعه می آيند که اين پديده ها بر روی داده های لرزه نگاری سه بعدی به عنوان شواهد مرزهای سکانسی محسوب 

( و روی مرز  toplapمی شوند. به عالوه در مرز های سکانسی فرسايش و يا قطع شدگی  بازتاباننده ها زيرمرز سکانسی)

  سازند سکانسی  های  مرز  در  شواهد لرزه ای  برخی از اين    3و    2  های  شکل ابل مشاهد است. در  ( ق onlapسکانسی )

ها از پیوستگی بااليی   عموماً  بازتاباننده (، MFS)دريا   در سطوح پیشروی سطح همچنینسروک نشان داده شده است.  

با آهك رسی  ريزدانه  شیلی و يا    برخوردار هستند. به اين دلیل که پالتفورم کربناته غرق می شود و يك اليه رسوبی

بر روی   در سکانس اول سروک نشان داده شده که MFSيك سطح  4نهشته می شود. در شکل فراوان جانبی  گسترش 

 مشاهده می گردد.   (downlap)چندين دانلپ ، اين سطح حداکثر پیشروی

 
( و کانالهای فرسايشی در زير مرز  toplapشواهد لرزه ای تفسیر مرزهای سکانسی شامل حذف شدگی بازتاباننده لرزه ای ). 2شکل  

 مرز سکانسی اصلی سازند سروک (سه b( مرز سکانسی باالی سازند سروکaمرزهای سکانسی.  بر روی onlapسکانسی و 
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تفسیر يك افق در زير يك مرز سکانسی که در اثر انحالل به شدت کارستی شده است. در محل کارست ها بازتاباننده لرزه ای ضعیف  . 3شکل  

 و يا منقطع شده است که محل کارست ها بر روی نقشه افق کارستی شده و مقطع لرزه ای با فلش نشان داده شده است.

 
ر و مقطع لرزه ای پايین با  یفست باال بدونلرزه ای ، مقطع  در سکانس قاعده سازند سروک (MFS1) حداکثر پیشروی دريا سطح . 4شکل  

 بر روی اين سطح   (downlap) دانلپ وتفسیر 

 گیری نتیجه      3
اين مطالعه نشان داد که با تلفیق  داده های لرزه نگاری سه بعدی و اطالعات زمین شناسی می توان سکانس های  
رسوبی را شناسايی و تفسیر نمود. همچنین با توجه به اينکه رخساره های مخزنی با جايگاه رسوبی در ارتباط هستند، از  

ی در فازهای اکتشاف، توصیف و توسعه میادين يك ابزار قو  نوانمی توان به ع   لرزه ای  -اری سکانسی  نه نگمطالعات چی
 استفاده کرد. هیدورکربوری 
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