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ان يسازند فهل یسکانس ينگارنهيو چ یط رسوبيها، محرخساره زير

 رانيزاگرس، ادزفول، حوضه یپازنان، فروافتادگ یدان نفتيدر م

 
 4، شهرام آورجاني3، حسين وزيري مقدم2، ناصر ارزاني*1الياس صالحي نژاد

 ، دانشگاه اصفهانشناسيشناسي رسوبي، گروه زمينشناسي و سنگـ دانشجوي کارشناسي ارشد رسوب1
 نور، اصفهانشناسي، دانشگاه پيامت علمي گروه زمينأـ عضو هي2

 شناسي، دانشگاه اصفهانت علمي گروه زمينأـ عضو هي3 
 شناسي گسترشي، شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوبـ معاونت زمين4

 e.salehinejad@gmail.com*پست الکترونيک: 

 

 چکيده
هوتريوين( از سازندهاي گروه خامي و يکي از مخازن هيدروکربني مهـم در حوضـه رسـوبي    -ينسازند کربناته فهليان )برياز

و  17هاي شـماره  هاي حفاري مربوط به چاهها و خردهمقطع نازک تهيه شده از مغزه 312باشد. در اين پژوهش زاگرس مي
خساره گرديده است. اين ريز رخساره ها در سه ريزر 3ميدان نفتي پازنان مورد مطالعه قرار گرفته که منجر به شناسايي  124

هـا در  ها و موقعيـت ريزرخسـاره  اند. با توجه به ارتباط جانبي رخسارهزير محيط درياي باز، سد و تاالب پشت سد نهشته شده
طالعـه و  اند.بر اساس اين متوالي رسوبي مورد مطالعه، رسوبات سازند فهليان در يک سکوي کربناته از نوع رمپ نهشته شده

افزار سـيکلوالگ، دوسـکانس    ( و بهره گيري از نرم124نگار پرتو گاما )در چاه شماره هاي نمودار طيفنيز با استفاده از داده
  هاي رسوبي تراز باالي سکانسي که از سازند گرو شروع شده، تشخيص داده شده است.رسوبي رده سوم وهمچنين نهشته

 

Microfacies, sedimentary environment and sequence 

stratigraphy of the Fahliyan Formation in Pazanan Oil field, 

Dezful Embayment, Zagros Basin 

 
Abstract  
The Fahliyan Formation (Berriasian-Hauterivian) is one of the important carbonate 

hydrocarbon reservoirs of the Khami Group in the Zagros Basin. Facies analysis of 382 thin 

sections of Fahliyan Formation (core and cuttings) in the Pazanan Oil field (wells no. 17 

and 124) led to the recognition of 9 microfacies that were deposited in three facies belts: 

lagoon, shoal and open marine. The observed facies patterns and relations between facies 

indicate a carbonate ramp depositional environment. Based on microfacies analysis, 

sequence stratigraphy concepts and SGR log data and CycloLog analysis, two-third-order 
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sequences in these wells were identified and the HST of the lowest sequence begins in the 

basal Garau Formation. 

 

 مقدمه
سازند فهليان يکي از مخازن هيدروکربوري در زاگرس است که نامگدذاري آن نخسدتين بدار توسدط جيمدز و وايندد       

( اشداره نمدود   1075توان به گلسدتانه ) ( انجام شده است. از جمله موالعاک ريزديرينه شناسي در اين سازند، مي1075)

جاي داده است. از موالعاک جديددتر بدر    0ن زيستي شماره هاي نووکومين را در زوکه ده بيوزون را تشخيص و فسي 

( را ذکدر نمدود. در ايدن    0211(، ملکي و السمي )0212(، آدابي و ديگران )1303توان آورجاني )روي اين سازند مي

در ميدان پازنان مورد موالعه قرار گرفتهاسدت کده ضدخامت ايدن      103و  17هاي شماره پژوهش سازند فهليان در چاه

باشد. مرز زيرين و بااليي سازند فهليان به ترتيب با سدازندهاي گدرو   متر مي 330و  300د در اين چاهها به ترتيب سازن

 به صورک پيوسته  و گدوان به صورک ناپيوسته مي باشد.

 

 روش مطالعه
 15کيلدومتري جندوب خداوري شدهر اهدواز و       152جندوب خداوري در   -ميدان نفتي پازنان بدا امتدداد شدمال بداختري    

  52˚20′ 07″بده ترتيدب    103و  17هداي  کيلومتري جنوب باختري شدهر بهبهدان قدرار دارد. موقعيدت جغرافيدايي چداه      

خاوري مي باشدد. موقعيدت منوقده و راههداي      32˚ 37′ 21″شمالي و  30˚ 50′ 37″خاوري و 32˚ 33′ 27″شمالي و  

 نشان داده شده است. 1دسترسي در شک  

 0هاي حفاري مورد بررسي قرار گرفته کده منجدر بده شناسدايي     ها و خردههيه شده از مغزهمقوع ناز  ت 300مجموعاً 

هداي  اندد. نامگدذاري سدنگ   اي الگون، سد و درياي بداز نهشدته شدده   ريز رخساره گرديد که در سه کمربند رخساره

( و 0212ر اسداس فلوگد  )  ها و اراهه مددل رسدوبي بد   ( و نامگذاري و تفسير ريزرخساره1070کربناته به روش دانهام )

 ( انجام شده است.1075ويلسون )

 

 ها  شرح و تفسير ريزرخساره

در  يانداز  دوکفده   يهدا (:اين ريزرخساره متشک  از درصد کمي کلسدي اسدفر و پوسدته   MF1مادستونآر يليتي)-1

اوب ز تند يک و نيريباشد. حضدور پ يم ياليت( و به رنگ قهوهيک به همراه رس )آر يکراينه مي  زمي

 (.0ط است )شک  يو آرام بودن مح يياينشان دهنده اح يمواد آل-کربناته يهانهيالم

درصدد   12تدا   5( : اجزا  تشدکي  دهندده ايدن ريزرخسداره شدام       MF2بيوکالستي داراي سوزن اسفن  )وکستون -0

هداي  هداي سدوزن  قالبهاي اکينودرم است. پايان با پوسته ناز  و خردهاسفر، مقدار کمي شکمسوزن اسفن ، کلسي
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ها بيانگر سيليسي بدودن  اند که وجود سيمان اس ارايتي در اين قالباسفن  به طور عمده توسط کلسيت اس اري پر شده

 (.0212ساختار اوليه آنهااست )فلوگ ، 

هداي  درصد خدرده  12درصد سوزن اسفن ،  02تا  12( : حاوي MF3وکستون داراي سوزن اسفن  و داسي کالد )-3

ها ذراک کوارتز در انددازه سديلت بده ميدزان     باشد. در برخي نمونههاي بيوکالست ميي کالد و مقدار کمي خردهداس

 (. 0شود )شک  درصد ديده مي 3-5

 

 هاي محيط سدريزرخساره

درصددد(،  32تددا  32( : اجددزاي اصددلي ايددن ريزرخسدداره شددام  پلوهيددد )MF4دار)گرينسددتون پلوهيدددي بيوکالسددت-3

اندد  درصد( و بيوکالستهاي با پوشش ميکرايتي است که توسط سيمان اس اري بهم متص  شدده  02-12ت )اينتراکالس

هداي اکيندودرم   کالد و خدرده ( : مقدار کمي جلب  سبز داسيMF9(. مادستون داراي خرده فسي  و کوارتز)0)شک 

ها ذراک کوارتز در انددازه  برخي نمونه شود. درزي نيز ديده ميداران کفدر زمينه ميکرايتي وجود دارد. بعضاً روزن

 شود.درصد ديده مي 12سيلت با فراواني حدود 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميليمتر5/1هاي موجود در چاههاي مورد مطالعه. طول خ  مقياستصوير ريزرخساره: 2شکل   
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 هاي تاالب پشت سدرخساره

درصدد    32( :اجدزاي اصدلي ايدن ريزرخسداره، شدام       MF6دار )دار/بيوکالسدت پکستون/گرينستون اينتراکالست-7

باشدد  زي مدي دارن کدف قداري سوزن اسفن  ، اکيندودرم و برخدي روزن  درصد پلوهيد و نيز م 32تا  02اينتراکالست، 

 (. 0)شک  

درصد که  52-32( : آلوکم  الب در اين ريز رخساره، پلوهيد با فراواني MF7پکستون پلوهيدي اينتراکالست دار )-7

  ليتوکوديدوم،  درصد دارد، بيوکالسدتها شدام   02تا  12داراي جورشدگي خوب هستند. اينتراکالست فراواني حدود 

 (.0اي و ميليوليد است )شک  کالد، خرده دوکفهداسي

درصدد سدوزن اسدفن ،     12-5( : ايدن رخسداره حداوي    MF8کالد و سوزن اسفن  )مادستون/وکستون داراي داسي-0

 باشد.اي ميزي مانند تروکولينا و چوفاتال و مقداري خرده دوکفهکالد، روزنداران کفدرصد داسي 5حدود 

هاي اکينودرم در زمينده  کالد و خرده( : مقدار کمي جلب  سبز داسيMF9دستون داراي خرده فسي  و کوارتز)ما-0

هدا ذراک کدوارتز در انددازه سديلت     شود. در برخي نمونهزي نيز ديده ميداران کفميکرايتي وجود دارد. بعضاً روزن

 شود.درصد ديده مي 12با فراواني حدود 

 

 مدل رسوبي

ز عددم  يو نلغزشدي  -ها در ستون رسوبي و عدم مشاهده رسدوباک ريزشدي  به پيوستگي تدريجي ريزرخسارهبا توجه 

  محيط يان در يرسد سازند فه يشده، به نظر م يبررس ها و مقاطع ناز در مغزه سازفيوجود موجوداک ر

 ل شده باشد.يرسوبي رمپ کربناته تش 

 

 نگاري سکانسيچينه
شناسدي آنهدا دو سدکانس رسدوبي رده     ها و جايگاه چينده رتباط جانبي و عمودي ريزرخسارهبا توجه به مشخصاک و ا 

سوم و نيز بخشي از ي  سکانس رسوبي که از سازند گرو شروع شده، تشخيص داده شد کده بدا توجده بده پدردازش      

س منوبدق بدا مدرز    افزار سيکلوالگ، سوح حداکثر  رقابي ايدن سدکان  نگار پرتوگاما توسط نرمهاي نمودار طيفداده

باشد. با توجه به عدم تشخيص آثدار و شدواهد مربدوط بده خدروج رسدوباک از آب، مرزهداي        سازند گرو و فهليان مي

 باشد. ( ميSB2شده از نوع دوم ) هاي تعيينزيرين و بااليي سکانس
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 هاي رسوبي منطقه مورد مطالعهها و سکانسشناسي و نمودار ريزرخسارهستوم چينه: 3شکل
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 گيرينتيجه

اي درياي باز، سد و تاالب پشت سد و در ي  سدکوي کربناتده از   رخساره هاي سازند فهليان در سه کمربندرخساره

اند. در اين بررسي وجود دو سکانس رسوبي رده سوم و بخشي از سکانس رسوبي که از سدازند  نوع رمپ نهشته شده

 گرو شروع شده، تشخيص داده شده است.
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