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 ده  یکچ

هیدروکربنی است. هدف اصلی این مطالعات یافتن ساختارهای    ذخایر های متداول اکتشاف  روش  از  ایهای لرزهتفسیر داده

ای برخوردار  نگاری، نوع انعکاسی از اهمیت ویژههای لرزه باشد. در بین روششناسی مناسب تجمع نفت و گاز میزمین

ساخت زمینها، سازندها و چگونگی  هایی است که نمایانگر عمق پدیدهنگاری مقاطع و نقشهاست و خروجی مطالعات لرزه

 ی بر الگو  یسنگیپ  یهاگسل  تیاثر فعال  نییتع  فارسج یباخترخلدر شمال  های ژئوفیزیکی است.ادهمنطقه مورد برداشت د

در این مقاله تاقدیس    دارد.   یادی ز  تیاهم  یموجود در پوشش رسوب  ی هانیچ  یشیو زا  یو ارتباط هندس   یتکامل ساختار

  یهانه یو چ  یشواهد تکامل ساختار  این ساختاراز    ی الرزه  یهاداده  فته است.بهرگانسر مورد مطالعه ساختاری قرار گر

کرده  یرشد ثبت  خود  در  تاثرا  نشانگر  که   هند  ریاند  ساختمان-بهرگانسر-جانیگسل  تکامل  برروند    ن یادیم  ینوروز 

ا  یدروکربنیه تاث  نیدر  است.  رو  یساختنیزم  یهامیرژ  ریمنطقه  عملکردها  نیا  یبر  باع   ط  ی گسل  در    ی متفاوت 

 . شده است  یبازساز یالرزه یهاداده یانه یو چ یساختار لیو تحل ریشده است که با تفس یشناسنیزم یهازمان
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Abstract 

Interpretation of seismic lines has been used as an effective tool for hydrocarbon explorations. In 

the northwestern part of the Persian Gulf, it is crucial to determine the effect of Basement faults 

on the pattern of structural evolution and geometry of folding in the sedimentary cover. Here, we 

analyze the structural style of the Bahregansar oil field based on seismic interpretations. Seismic 

data from the NW Persian Gulf have recorded evidence of structural evolution and growth 

stratification that indicate the impact of Hendijan-Bahregansar-Nowruz fault on the structural 

evolution of hydrocarbon fields in this region. The impact of tectonic regimes on this fault has led 

to different activities over geological times that can be reconstructed by interpreting and analyzing 

the structure and growth stratification in the available seismic data. 
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 مقدمه     1

شود.  های اکتشافی دنبال میشناسی سطحی شروع و با بررسی ژئوفیزیکی و حفاری اکتشاف هیدروکربور با مطالعات زمین

روش از  قرار مییکی  استفاده  مورد  هیدروکربوری  مخازن  مطالعه  و  شناسایی  در  که  ژئوفیزیکی  های  روشگردد؛  های 

  ینگارلرزه  روند.مشخص و معینی مانند تاقدیس دارند بکار می  است که برای شناسایی مخازنی که ساختارهای  نگاریلرزه

استوار است که از    ی ارتعاش  ا ی  ی و بر مطالعه شکل امواج صوت  بوده اکتشاف نفت و گاز    یبرا  هاستیزیابزار ژئوف  نیترمهم
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نگاری مورد زیاد، لرزهبدلیل، ژرفای شناسایی    .  ابدییاز آن بسمت منبع انعکاس م  یمتفاوت عبور کرده و قسمت  یهاهیال

تواند انجام شود.  بعدی و چهار بعدی مینگاری بازتابی است که به صورت دوبعدی، سهاستفاده در صنعت نفت عموماٌ لرزه

 یبرا نیهمچنرود و  کار می به ریتفس  و بهتر تجسم یبرا هک بوده  یالرزه یهاداده ی برا یاریمع یالرزه ینشانگرها

 لیتحل.  (1392)خامسی،  نند کیم شایانی  کمک آن  توسعه و  نفت تشافاتکا ینیب شی پ  در ریتفس صحت و دقت بهبود

 بوده زیآمیتموفق ی نفت نیادیم تشافکا یبرا لقوهاب مخازن  از یرسوب یهاطیمح رسوبات مطالعات در یالرزه ینشانگرها

 یجزئ و قیدق اطالعات ارائه هدفشباشد،  می یاریمع هر  به تیفیک دادن نسبت فشیتعر هک ایلرزه ینشانگرها،  است

 (. 1392خامسی،( است یا لرزه تشافاتکا یتولوژ یل و یشناس نهیچ ، یساختار یپارامترها ریتفس در

رانده زاگرس و بخشی از سامانه کوهزایی  -خوردهبوم کمربند چینفارس بعنوان یک پالتفرم کربناته در پیشحوضه خلیج 

. این حوضه درحاشیه غیرفعال  استکیلومترگسترش یافته  2000از    عربی با طولی بیش خاور ورقهشمالهیمالیا در  -آلپ

رسوبی کشیده، نواری، فعال  میلیون سال تکامل ساختاری یافته و در حال حاضر به عنوان یک حوضه   650طی  عربی  ورقه

خاوری به موازات راندگی    جنوب  -باختریشمال  ای حاشیه شمالی سپر عربی با روند تقریبیعمق بر روی پوسته قارهوکم

است    اصلی شده  تشکیل   ;Ghazban, 2007  (Stocklin 1974,.Stocklin 1968; Falcon 1969)زاگرس 

Berberian,M & King, G.C.P 1981,. (1)شکل . 

اثر فعالیتفارس  باخترخلیج در بخش شمال هندسی و  ارتباط    و  ساختاریالگوی تکامل    برسنگی  های پیگسل  تعیین 

چینزایشی   نوع  رسوبی،  پوشش  در  موجود  هندسه خوردگیساختارهای  روی  بر  جدایشی  واحدهای  تاثیر  ها، 

اهمیت زیادی دارد بعالوه، سبک ساختاری و الگوهای  سنگ به پوشش رسوبی  از پیگسل   گسترش  و  ها خوردگیچین 

شمالرسوب  در  خلیجگذاری  فروبار  باختر  و  میفارس  کنترل  زاگرس  کوهزاد  با  مرتبط  فشارش  بوسیله  شود  دزفول 
(Abdollahie Fard and Alavi., 2006; Soleimany, 2010)  . 

 

 , Ghazban)انجام شده است     SIRIPتوسط شرکت    یالدیم  1960در سال  آن  اکتشاف    نیاولتاقدیس بهرگانسر که  

ای، های لرزهبراساس دادهصورت گرفته است.  Asmari B  کیاز چاه شماره  یالدیم  1961نفت در سال  دیتول (2007

 ,Ghazban)است  ده یرس  ایحفر شده است که به سازند گوتن  یمتر  4253تا عمق    Bs-1  دانیم  ن یچاه ا  نیترقیعم

کیلومتر   2×2شبکه  با    بر روی میدان بهرگانسر  PC-2000  پروژه یدوبعد یگسترده و وسیع ینگارلرزه   (.1)شکل   (2007

 صورت رانیا نفت ملی شرکت و Global Geophysics Survey شرکت توسطمیالدی    1999-2000های  طی سال

 و عمقی  و  زمانی  یهانقشه تهیه شامل ها بررسی جی نتا نیترمهم تفسیر مذکور میدان در موجود مخزنی یهاافق .گرفت

 استفاده با  که بود فهلیان و انیدار کژدمی،  شیل  سروک، ،  A یآسمار غار،  ی هاافق در موجود  یهاگسل تفسیر همچنین

 2007 سال در یسه بعد  ینگارلرزه  شد انجام ها چاه در موجود سرعت و اطالعات PC-2000 یدوبعد یالرزه  یهاداده از

 .است تفسیر و تعبیر و  پردازش حال در و انجام شده  نفت اکتشاف عملیات شرکت توسط
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فارس که  باختر خلیجو شمال رانده زاگرس -خوردهنیکمربند چ  بوم شیپالتفرم کربناته در پ کی بعنوان   فارسجیحوضه خل. نقشه 1شکل

 محدوده مورد مطالعه تاقدیس بهرگانسر با مستطیل مشکی مشخص شده است.  
 

 ق یروش تحق     2

نشانگر  اند که  رشدی را در خود ثبت کردههای  فارس شواهد تکامل ساختاری و چینه باختر خلیجاز شمال  ایهای لرزهداده

های  د تکامل ساختمانی میادین هیدروکربنی در این منطقه است. تاثیر رژیمنوروز بررون-بهرگانسر-تاثیر گسل هندیجان

زمانزمین باع  عملکردهای متفاوت در طی  بر روی این گسل  با تفسیر و تحهای زمینساختی  لیل شناسی شده که 

 ای قابل بازسازی است.  لرزههای ای دادهساختاری و چینه 

فارس پرداخته  باختر خلیجای دوبعدی به بررسی ساختارهای موجود در شمال لرزه  هایدر این مطالعه با استفاده از داده

ابتدا بصورت پرینت کاغذی مورد بررسی و تفسیر قرار گرفته و سپس در   SEGY 2D  ای دوبعدی؛ های لرزهشود. دادهمی

از برش ساختاری های رشدی  ها و چینه ، چیناهبررسی ساختارهایی چون گسل  Moveو    Petrelافزارهای  محیط نرم

در طول سپس الگوی تکامل ساختاری بصورت دقیق ترسیم و تا حد امکان تفسیر شده است بهرگانسر  عمود بر تاقدیس 

 (.  2شود )شکل می شناسی تعیینزمان زمین
 

 
 ای دوبعدی در محیط نرم افزار پترل  های لرزهدادهتفسیر ای از نمونه  .2شکل
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رشدی و ناپیوستگی در آن مشخص  ها، چینهای با راستای عمود بر تاقدیس بهرگانسر که به تفکیک سازندها، گسلتفسیر خط لرزه .3شکل

 شده است.  

 

 ی ر یگجهینت     3

  ی فارس و بررسجیو گسلش در محدوده ساختار بهرگانسر در شمال باختر خل  یخوردگنیهندسه چ  نییتعمطالعه   نیادر  

و    یساختنیمختلف زم  ی و ارتباط آن با فازها  رشد ساختار  ینسب  یبندزمان  نیی، تعدر طول ساختار  یهندس  راتییتغ

  قیگسل عم  ریتاث  ژهیبو  یختیکننده دگررکنترل  یو سازوکارها   خوردهنیچ  یتکامل ساختارها  یالگو  نییتع  نیهمچن

  ی هااستفاده از داده(. با  3است )شکل  صورت پذیرفته  ی دوبعد  یالرزه  یهانوروز با استفاده از داده-بهرگانسر-جانیهند

تاقد   موجود  یساختارها  ریو تفس  یی به شناسا  ی دوبعد  یالرزه از جمله گسل  سی در    یهایخوردگن یچ  و   ها بهرگانسر 

جوان در سازند   (Growth strata)  یرشدنه یچیک  وجود  به    نیو همچن  یدر پوشش رسوبموجود  (  بیشتک   نی)چ

بهرگانسر پرداخته   سی در تاقددر سازندهای کژدمی و سروک    نیتورن  -نیبه سن آلب  تریم یقدی  رشدنهیچ  کیو    یآغاجار

های سازند آسماری و گچساران  که تا افق  ترکوچک های  ، همچنین وجود گسل اصلی شناسایی شده و گسلاستهشد

با بازفعال    احتماال دهد که رشد تاقدیس بهرگانسر  اند. نتایج مطالعه حاضر با تایید نتایج مطالعات قبل نشان میشکل گرفته

 االیی و میوسن شکل گرفته است.سنگی و حداقل در دو فاز تکتونیکی کرتاسه بشدن گسل پی
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