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 چكيده 

چين خوردگي زاگرس  و از روند ,اهواز قرار گرفتهشهر يلومتري جنوب شرقي ك 40نفتي مارون در  ميدان
ار سازند يا اولين بخش بعد از سازند ميشان بخش كم فش ,آخرين بخش از سازند گچسارانتبعيت مي كند. 

ز براي ارزيابي پتروفيزيكي بخش هفتم اگچساران قرار گرفته است, و از چهار طبقه راهنما تشكيل يافته است. 
ستون سنگ شناسي با كمك نرم طالعات سنگ شناسي ميكرسكپي و رسم و م GR)نمودار چاه پيمايي گاما (

) صورت (Corel Draw X5 5و كورل دراو  (Log Plot 2003), 2003افزار الگ پالت 
ات شامل طبق )1,3,5(زون هايش هفتم داراي پنج زون مي باشد كه بخپذيرفت.  نتايج اين مطالعات نشان داد 

به غير از يك اليه انيدريت در ميان  2,4اليه هاي آهكي بوده و زون هاي انيدريت و مارن خاكستري با ميان 
كه  همچنين مشخص شد اند. فاقد اليه هاي انيدريت بوده و از اليه هاي مارن و آهك تشكيل شده 2زون 

(مادستون فاقد  1ماي شماره طبقات راهنماي بخش هفتم داراي سنگ شناسي مختلفي مي باشند طبقه راهن
, طبقه  (Carb E)(انيدريت دانه متوسط تا دانه درشت با دانه هاي  2, طبقه راهنماي شماره فسيل)

 Anhydriteسنگ آهك كرم رنگي با بافت ريز كه حاوي تكه هاي انيدريتي (( 3راهنماي شماره 

Patches( انيدريت دانه متوسط تا  4, طبقه راهنماي شماره) درشت داراي بافت بادبزني شكل). طبقه دانه
 اليه سومينبعد از سومين اليه انيدريت ديده شده و بيشتر بعد از مكان ثابتي نداشته معموال  1راهنماي شماره 

مطالعه پتروگرافي نشان داد كه انيدريت به صورت بافت هاي مختلف از محيط تدفين عميق انيدريت مي آيد. 
همچنين دو مرحله پيشروي آب دريا سبب گسترش اليه هاي  شده است,تشكيل تا نهشته هاي سطحي 

, اليه هاي مارني و سپس انيدريت ازاليه هاي كربناته در اين بخش شده است. ليتولوژي عمده اين بخش



   

 
 

از سمت شمال غربي به سمت جنوب شرقي يك اليه انيدريت و مارن به انتهاي  كربناته ها تشكيل شده است.
 اليه انيدريت به زون اول اضافه مي شود در مقابل از ضخامت زون چهارم كاسته مي شود.زون سوم و يك 

 واژه هاي كليدي: ميدان نفتي مارون, ارزيابي پتروفيزيكي, طبقات راهنما

 مقدمه -11

مطالعات و تحقيقات انجام شده در تبخيري ها سبب ايجاد رويكرد جديد و جهش قابل مالحضه اي در مورد 
 هاي ما در اين زمينه شده است. دانسته 

تحقيقات مفصل سبخا ها در خليج فارس توسط ايلينگ و همكاران شروع  مهمترين اين مطالعات به
)(Illing  et al.  1965  و پس از آن به وسيله پروژه حفاري عميق دريا و اكتشافات
مطالعه آن توسط سو و  وخيري هاي گسترده در رسوبات ميوسن پيشين در زير كف درياي مديترانه بت

 روچي و كندال ملوين، وارن، ادامه يافت. شرايبر، (Hsu et al.1977)همكاران 
(Schreiber et al. 1982, Warren 1989, Melvin 1991,Kendal 

1992, Rouchy er al. 1995)   مدل هاي بافت و رخساره هاي رسوبي تبخيري ها را
رد ارزيابي قرار دادند و همراهي نزديك تبخيري ها را با هيدروكربن براساس نمونه هاي قابل قياس هولوسن مو

 ها تاكيد كردند. در مورد سازند گچساران نيز بيش از صد ها مقاله منتشر شده است.

در حال حاضر شاخص اصلي مورد استناد در مورد سازند گچساران برش تلفيقي غيررسمي است كه  
S.E.Watson   مختلف ميدان گچساران براي بخش هاي مختلف سازند  از چاه هاي 1960در سال

همراه با نمودار هاي نوترون و پرتو گاما گزارش نمود. اين خاصيت به تفصيل  1962گچساران تدوين و در سال 
بر روي سكانس نزديك  )(F.D.S Richardsonبه وسيله شخصي به نام ريچاردسون  1946در سال 

 . منطقه نفتي گچساران مطالعه گرديد

, آخرين بخش از سازند گچساران يا اولين بخش بعد از در جنوب غربي ايران بخش هفتم سازند گچساران 
سازند ميشان بخش كم فشار سازند گچساران قرار گرفته است, كه به طور كلّي جداكننده ي دومنطقه ي 

 باشد. پرفشار در پايين يعني سازند گچساران و كم فشار در باال يعني سازند ميشان مي

, مارن هاي خاكستري و آهك مي باشد. چهار طبقه د گچساران شامل اليه هاي انيدريتبخش هفتم سازن 
يل و در زون شامل مادستون فاقد فس 1طبقه راهنماي شماره راهنما در اين بخش تشخيص داده شده است. 

 ه شده است. , داراي مكان ثابتي نمي باشد تا چهارمين اليه انيدريت ديدسوم قرار گرفته

كربناته  دانه هاي ا درشت با ادخالهايي لوزي تا دايره شكل ازتانيدريت دانه متوسط  2طبقه راهنماي شماره 
كربناته هاي حاوي  3قهوه اي كه در پنجمين اليه انيدريت زون سوم قابل مشاهده است. طبقه راهنماي 

 يان اليه آهكي حضور دارند. ون چهارم به صورت يك منيدريت با بافت ريز و نودولي در زا

انيدريت دانه متوسط با بافت بادبزني در آخرين اليه انيدريت زون پنجم قابل مشاهده است.  4طبقه راهنما 
متر متغيير بوده و در تمام قسمت هاي ميدان مارون به خوبي در بخش هفتم  3تا  1ضخامت اين طبقات از 

 د.نازند گچساران قابل مشاهده مي باشس



   

 
 

اين مطالعه از نمودار هاي پرتو گاما و همچنين امواج صوتي براي انطباق استفاده شده است, كه هدف  در 
ليتولوژي و تغييرات پتروفيزيكي و شناسايي طبقات راهنما است كه جهت باال بردن دقّت و سرعت   شناسايي

 .باشد حفّاري از اهميت فوق العاده اي برخوردارمي

 ميدان مورد مطالعه زمين شناسي و موقعيت -22

كيلومتري جنوب شرقي اهواز و در ناحيه فروافتادگي دزفول قرار  40)در فاصله 1-ميدان نفتي مارون(شكل
كيلومتر  7با برابر  تقريبي كيلومتر و عرضي 40گرفته است. اين ميدان يك تاقديس نامتقارن با طول تقريبي 

هم راستا با جهت چين خوردگي زاگرس مي باشد.

 
 موقعيت ميدان مارون در جنوب غربي ايران 1-شكل                        

 روش انجام كار   -3

نمودار چاه پيمايي گرافي در مقابل عمق مي باشد كه به مثال چشم انسان عمل مي نمايد و از دقت بااليي 
صوتي رانده شده در چاه  نسبت به خرده هاي حفاري بر خوردار مي باشد. دراين مقاله از نمودار هاي گاما و

 هاي ميدان مارون و همچنين خرده هاي حفاري اين چاه ها استفاده مي شود.

 ) (Gamma Rayنمودار گاما ري   -3-1

) تشعشع راديو اكتيويته k, و پتاسيم Th, توريوم u تالشي سه عنصر راديواكتيو موجود در سنگها (اورانيوم 
كتيويته طبيعي سازند, نمودار پرتو گاما را به وجود مي آورد. در سنگ هاي را بدنبال دارد, كه ثبت اين راديو ا

 20)تبخيري دانه ريز مانند مارن ها به دليل تمركز باالي رس قرائت باالي پرتو گاما (معموال بيشتر از 

API ن وجود دارد. در انيدريت ها كمترين ميزان پرتو گاما مشاهده مي شود, همچنين آهك ها داراي ميزا



   

 
 

پرتو گاماي حدواسط مي باشند, افزايش پرتو گاما در آهك ها نشان از ناخالص بودن آهك ها و يا رس دار بودن 
آن ها دارد. همچنين وجود طبقات ميان اليه آهكي در انيدريت ها سبب افزايش مقدار كم پرتو گاما در اليه 

 هاي انيدريتي شده است.

 نمودار امواج صوتي  -3-2  

ن نمودار بر ارسال امواج صوتي و ثبت آن توسط گيرنده صوتي مي باشد, كه با توجه به سرعت اساس كار اي
مد ت  ،ي نمود ه و آن ر عمق را در مقابل زمان، اندازه گيري قابل تفسير مي باشد. اين نموداصوت نوع ليتولوژ
 Acousticك ضربه ي صوتي طول معيني از سنگ (يك فوت) راطي مي كند (زماني است كه ي

pulseد آن () گفته ميشو د و واحTransit Time كه به آ ن زما ن عبور ميكروثانيه د ر فو ت (
 است. 

 Compressionalبه طوركلّي، سرعت عبور امواج فشارشي از داخل يك سنگ، به تركيب سازند و ( 

wavesطابق با نمودار گاما ت ته) مايعات موجود در آن و مقدار تخلخل آن بستگي دارد. از اين نمودار ها ج
استفاده مي شود. انيدريت ها معموال داراي بيشترين سرعت امواج صوتي بوده و در مقابل انيدريت ها سرعت 
خيلي كمي دارند, طبقات آهكي معموال در حالت ميانه قرار مي گيرند. در اين مطالعه نه حلقه چاه از ميدان 

ناسي آنها در جهت شمال غربي به جنوب غربي توسط نرم مارون انتخاب شد, و ستون چينه شناسي و سنگ ش
 . )4-(شكلافزار ترسيم گرديد

 راهنما طبقات سنگ شناسي مشخّصات -4-1

 ويژگي هاي چهار طبقه راهنماي شناسايي شده در بخش هفتم سازند گچساران به شرح زير است: 

   GS/KB/1  1طبقه راهنماي شماره  4-4-1 

 و دولوميتي و گاهي تخميريز و متوسط و كريستاله ا بافت شامل سنگ آهك كرم رنگ ب
(oolitic)  وجود دارد, كه در آن فسيل ديده نشده است. كه بعد از سومين اليه انيدريت ديده شده و

بيشتر بعد از چهارمين انيدريت مي آيد. و در ضمن سنگ آهك به صورت صورتي رنگ به ندرت آمده 
 شاهپوري).  KB/1-MN#336-914),(1361-2-است(شكل

   GS/KB/2 2طبقه راهنماي شماره  5-4-2 

دومين طبقه راهنما در زون سوم پنجمين اليه انيدريت داري بافت دانه متوسط تا دانه درشت مي باشد. دانه 
هاي تشكيل دهنده بخش تحتاني آن نسبت به بخش فوقاني درشت تر مي باشد. در تركيب اين انيدريت دانه 

كربناته ديده مي شود. كه در نور پالريزان ميكرسكپ داراي رنگ قهوه اي روشن مي باشند.  هاي بيضوي شكل
مشخصه ظاهري اين انيدريت رنگ تيره و خاكستري آن بوده كه گاهي دانه هاي ريز كربناته در آن مشاهده مي 

يه پنج در ميدان شود. در ضمن دانه هاي كربناته بيشتر در بخش تحتاني اين اليه ديده مي شود. ضخامت ال
-2-مارون تقريبا يكنواخت بوده و تغييرات قابل مالحضه اي  در ميدان مارون مشاهده نمي شود (شكل

KB/2-MN#336-922 m.( 



   

 
 

   GS/KB/3  3طبقه راهنماي شماره  5-4-3  

) است. Anhydrite Patchesسنگ آهك كرم رنگي با بافت ريز كه حاوي تكه هاي انيدريتي (
ه صورت ريز بلور و درشت بلور مي باشند. و گاهي سنگ آهك دولوميتي تشكيل مي دهد. در چاه انيدريت ها ب

ميزان دولوميتي شدن آن شديد تر است, تا جاييكه مي توان آن را سنگ دولوميت ناميد.  104, 20,  136هاي 
نماي بسيار خوبي يكي از مهمترين مشخصات اين طبقه وجود همين تكه هاي انيدريتي است كه مي تواند راه

براي تشخيص زون چهارم باشد. كه معموال اين سنگ آهك در قسمت مياني زون چهارم قابل مشاهده است. 
موزاييكي در بخش هفتم نشان دهنده انيدريتيزاسيون همرا با  -حضور انيدريت هاي نودولي و نودولي 

خيري در محيط تب (Shearman , 1985 ; Rouchy et al , 1994)رسوبگذاري 
-KB/3-MN#336 -2-جديد بوده و حاكي از يك محيط سبخايي يا حاشيه پالتفرمي مي باشد(شكل

931 m.( 

     GS/KB/4 4طبقه راهنماي شماره  5-4-4 

مهمترين طبقه راهنماي بخش هفتم سازند گچساران بدليل قرار گيري اين طبقه بين دو بخش ششم و هفتم 
) از اهميت زيادي برخوردار Casingمحل قرار گيري لوله جداري (سازند گچساران و همچنين زون پنجم 

) تشكيل Redial Fanاست. شامل يك اليه نسبتا ضخيم انيدريت بابافت دانه درشت و شعاعي بادبزني(
شده كه در آخرين اليه انيدريت زون پنجم قرار گرفته است. بعضي از اين خصوصيات در انيدريت دوم نيز قابل 

ولي بايد توجه داشت حالت باد بزني در انيدريت دوم  و يا انيدريت سوم مالحضه نمي گردد. و مشاهده است, 
-KB/4 2-شايان ذكر است اولين انيدريت بافت دانه ريز و دومين انيدريت بافت دانه درشت دارد(شكل

MN#342-1169 m.( 



   

 
 

   
 چساران در ميدان ماروناليه هاي كليدي بخش هفتم سازند گ -7-5شكل  2-شكل               

 )3-(شكلزون بندي بخش هفتم سازند گچساران 44-12-1

     Zone Iزون اول  4-12-1-1

شامل تناوب اليه هاي انيدريت, مارن خاكستري و آهك مي باشد. به طور كلي اين زون در ميدان نفتي مارون 
به سمت شمال غربي سه  136ه شماره شامل سه اليه انيدريت بوده, كه با توجه به شرايط زمين شناسي از چا

ريت مي باشد. معموال مقدار آهك شامل چهار اليه انيد 136اليه انيدريت و به سمت شرق, و در چاه شماره 
هاي خاكستري كمتر است. انيدريت هاي اين زون به رنگ سفيد و از دانه هاي ريز (انيدريت اليه اي) تشكيل 

 .مقاطع نازك آنها مشاهده نمي گرددشده اند. و هيچگونه عالئم مشخصه اي در 

   Zone IIزون دوم     4-12-1-2 

آهك هاي كرم رنگ و خاكستري مي باشد. و در بيشتر چاه هاي حفاري  شامل تناوب مارن هاي خاكستري و
متر در وسط اين زون قابل مشاهده است. كه مي توان از آن  4الي  1.5شده يك اليه نازك انيدريت به ضخامت 

) استفاده كرد, ولي به دليل نداشتن عالئم مشخصه اين اليه كمتر Key Bedوان يك طبقه راهنما (نبه ع
ستناد قرار مي گيرد. معموال اين زون با يك اليه مارن خاكستري آغاز مي شود, ولي در چاه هايي كه اين مورد ا



   

 
 

زون با اليه آهكي آغاز مي شود مي توان اليه هاي آهكي بيشتري در آن چاه مشاهده نمود. و آهك بيشتر به 
 است.  هصورت بين اليه اي در اين زون قابل مشاهد

   Zone  II زون سوم   4-12-1-3  

شامل شش اليه انيدريت و پنج اليه مارن مي باشد. كه به سمت جنوب شرقي يك اليه انيدريت و يك اليه 
مارن به انتهاي اين زون اضافه مي گردد. در اين زون بافت اكثر دانه هاي انيدريت دانه ريز مي باشد فقط بافت 

ون سوم حاوي دانه هاي بيضوي شكل از جنس اليه پنجم دانه درشت مي باشد. پنجمين اليه انيدريت ز
كربنات و يا دولوميت است كه در زير ميكروسكپ پالريزان به رنگ قهوه اي روشن ديده مي شود. اين كربنات 

  بيشتر بعد از چهارمين اليه انيدريت مي آيد.

 

 



   

 
 

 
  

  Zone  IVزون چهارم    4-12-1-4

ي خاكستري رنگ مي باشد. در بعضي چاه هاي ميدان شامل سنگ هاي آهكي كرم تا خاكستري و مارن ها 
). MN-104 . MN-136 . MN-20مارون اين زون سنگ هاي دولوميتي نيز گزارش شده است(

 اين دولوميت ها حاوي فسيل مشخصي نمي باشد. 

 

  Zone  V  زون پنجم 4-12-1-5

پنجم از سه اليه ضخيم انيدريت شامل انيدريت, مارن خاكستري و در مواردي سنگ هاي آهكي مي باشد. زون 
نازكي از سنگ آهك نيز در بعضي مواقع در اين زون ديده شده  با ميان اليه هاي مارن تشكيل شده است. اليه

ندارد. كه عموميت

 

 دياژنز  -5-1

با توجه به مطالعات پتروگرافي و رسوبي به اين نتيجه رسيديم كه احتماال رسوبات انيدريتي هم از رشد هم 
زمان با رسوبگذاري و هم انيدريتي شدن ژيپس در طي دياژنز اوليه تا نهايي حاصل شده است.  همچنين توالي 
دياژنزي انيدريت ها از محيط تدفين سطحي تا كم عمق و عميق در بخش هفتم ديده مي شود. اكثر رسوبات 

شان مي دهند كه از ژيپس هاي انيدريتي پوش سنگ ويژگي هاي رسوبي, پتروگرافيكي و دياژنتيكي خاصي را ن
قبلي به ارث برده اند. انيدريت هم به صورت ريز بلور در زون اول و هم به صورت درشت بلور در (زون هاي 

 ) قابل مشاهده است.3,5



   

 
 

 

 

  Compactionفشردگي   55-1-1 

بلور هاي  هنگام تبديل شدن ژيپس به انيدريت در اعماق باال فشار تدفيني طبقات بااليي سبب دگرشكلي
فشار فزاينده در اثر تدفين  د.) مي شو Decussateسوزني درون انيدريت ها (انيدريت با بافت ضربدري يا 

مي تواند باعث فرار و آب زدايي ژيپس شده و كاهش ضخامت بيشتر را به وجود آورد. فشار فزاينده اليه هاي 
گام حفاري بي تاثير از اين عامل نمي انيدريت در مقابل اليه هاي با ضخامت باال در هن كم ضخامت

 باشد. اين بافت درزون پنجم بخش هفتم به مراتب بيشتر مي شود.

 

 سيماني شدن و فرايند جانشيني  5-1-2 

 Mgدولوميت ها در بخش هفتم عموما به صورت قالب فسيل هايي مي باشند كه تحث تاثير سياالت غني از 
دولوميت جانشين شده اند. آلوكم كال از بين رفته و فقط به صورت قالبي قرار گرفته و توسط بلورهاي موزاييكي 

بخش  Zone IVو زون چهارم  Zone IIدولوميتي قابل مشاهده است. اين پديده بيشتر در زون دوم 
هفتم قابل مشاهد مي باشد. اين آلوكم به دولوميت نوع جانشيني نسبت داده مي شوند. از جمله عواملي كه 

 شرايط تشكيل دولوميت ها شده اند : باعث ايجاد

الف) سياالت آزاد شده در اثر تبديل ژيپس به انيدريت : در جريان تدفين رسوبات سولفاته در دماي باالي (با  
درجه سانتيگراد) در عمق در حدود  30و دماي سطحي   C /KM 30احتساب گراديان زمين گرمايي 

بوده و با نسبت  Ca. اين سياالت عمدتا فقير از Warren , 1)(989متر به وقوع مي پيوندد  1000
 مشخص مي شوند. Mgبه  Caباالي

ب) منيزيم موجود در شورابه هاي حاصل از تبخيري ها عوامل زيادي در شرايط تشكيل دولوميت ها دخيل  
 باشد.  مي باشند ولي اين دو عامل از عوامل اصلي در تشكيل دولوميت ها در بخش هفتم سازند گچساران مي

 



   

 
 

 
 انواع بافت دولوميت در بخش هفتم سازند گچساران  5-شكل                       

A چاه شماره  -:  تشكيل سيمان دولوميتي (زين اسبي ) در قالب فسيل , اين نوع دولوميت ثانويه مي باشد
 XPL–متري  809 -122

B د دولوميتي شدن و تشكيل دولوميت ثانويه در : به نظر مي رسد ورود انيدريت به محيط سبب افزايش فراين
  XPL-متري  2614-359چاه شماره  –دولوميتي شدن   -محيط شده است

  دولوميت -66-1

اندازه بلورها و فابريك، ويژگيهاي رسوب شناسي، تفريق  به طور كلي منشا دولوميت ها رامي توان از روي
 . (Warren,1988)اسيون و احياء تشخيص دادايزوتوپي، دما، شوري، تركيب سيال و شرايط اكسيد

اندازه بلورها، شكل مرز بلورها و ويژگيهاي  مي توان از خصوصياتي نظير براي تفكيك انواع دولوميت ها
  Sibley and Gregg , 1987; Amthor and).ژئوشيميايي آنها استفاده نمود

Friedman , 1992) ان دربين ذرات كربناته و گاهي دولوميتها در بخش هفتم عمدتا به صورت سيم
پر كننده قالب آهكي فسيل ها رسوب نموده اند. بافت اين دولوميت ها به دوصورت ايديوتوپيك (سطوح بلوري 
لوزي شكل) و اگزنوتوپيك (بلورهاي بدون شكل و نامنظم) هم به صورت درشت بلور و هم ريز بلور مشاهده مي 

اره مادستون دولوميتي بوده و در بخشهاي فوقاني پهنه كشندي از نوع اين نوع دولوميت مربوط به رخسشوند . 
گرم و خشك گسترش دارد . اين دولوميت ها معموال، متراكم وبدون تخلخل وحاوي ذرات كوارتز آواري درحد 

 Sibley) گرگ و سيبلي ( Xenotopic-A سيلت مي باشند. اين نوع بافت معادل بافت زينوتاپيك (

and Gregg 1984 .مي باشد ( 

اصوال دولوميت هاي دانه ريز بعنوان دولوميت همزمان با رسوبگذاري و يا دولوميت تشكيل شده درمراحل اوليه 
تايدال يا اينتر تايدال بااليي در در يك محيط سوپرا (Very early Diagenesis) دياژنز

ت ها و آثار فسيلي داراي منشا با توجه به حضور دولومي .)B-5-(شكل)1383نظر گرفته مي شوند( آدابي ، 
در اين نوع   ).B -5-اوليه بوده و نوع ريز بلور بي شكل و نامنظم گسترش بيشتري در بخش هفتم دارد (شكل

ممكن است عامل دولوميتيزاسيون مي   Mgدولوميت ها آب دريا يا محلول هاي بين دانه اي غني از
هايي هستند كه از لحاظ رسوب شناسي و كاني اين دولوميتها همراه توالي ).Land , 1985باشند(



   

 
 

و مد شناسي خصوصيات مدل سبخاي را نشان مي دهد از جمله اينكه با رخساره هاي منطقه باالي جذر 
داراي ساختهاي چون فابريك فنسترال و بلورهاي تبخيري همراه (سوپراتايدال) همراه بوده و 

 ).Warren 20(00هستند

لوميت ريز بلور است. ريز بلور بودن دولوميت نشانگر زياد بودن مكانهاي مناسب جهت از نظر اندازه اين نوع دو 
) ,Sibley and Greggهسته گذاري بلورهاي دولوميت در رسوبات دانه ريز سبخايي مي باشد

)1987.  

 نتيجه گيريي

 :با انجام مطالعات پتروگرافي و بررسي هاي صورت پذيرفته شده چنين نتيجه گيري مي شودكه 

تركيب سنگ شناسي بخش هفتم سازند گچساران در ميدان نفتي مارون شامل اليه هاي انيدريت , مارن هاي  -1 
 خاكستري و آهك مي باشد.

چهار طبقه راهنما در اين بخش قابل شناسايي است كه دو طبقه راهنما از سنگ هاي كربناته و دو طبقه ار انيدريت  -2 
 مكان ثابتي نداشته و از دومين اليه مارن تا انيدريت چهارم قابل مشاهد مي باشد. 1اي و طبقه راهنم تشكيل شده اند, 

مطالعات پتروفيزيكي وجود پنچ زون قابل تعقيب در بخش هفتم را مشخص كرد كه از سمت شمال غربي به جنوب  -3 
اي زون سوم اضافه مي گردد در شرقي ميدان مارون يك اليه انيدريت به زون اول و يك اليه انيدريت و مارن به انته

 مقابال از ضخامت زون چهارم كاسته مي شود.

فرايند دولوميتي شدن در زون چهارم قابل مشاهده بوده كه اين دولوميت ها از نوع دولوميت اوليه مي باشند,  -4 
 نام نهاد.به قدري زياد شده كه مي توان واژه سنگ دولوميت بر آن  136,94,20دولوميتي شدن در چاه هاي 

انيدريت هاي زون اول به صورت توفال هاي در هم و داراي بافت دانه ريز مي باشند كه اين نوع  -5 

 انيدريت حاصل تشكيل  انيدريت  در محيط  و  شرايط تدفين عميق مي باشد.
 6- يك اليه انيدريت به ضخامت 1.5 تا 4 متر در ميانه زون  دوم  قرار داشته كه از آن مي توان به عنوان تطابق در چاه 
هاي مجاور استفاده نمود, البته اين اليه انيدريت فاقد  عالئم  مشخصه  مي باشد.  ولي  در كليه  چاه هاي ميدان مارون 

 در ميانه اين زون مشاهده شده است.
 7- طبقه  راهنماي  دوم در  پنجمين اليه  انيدريت زون سوم  قابل مالحضه  مي باشد  اين آثار در   پنجمين اليه 

انيدريت  به  بيشترين ميزان  خود مي رسد ولي  از چهار  مين  اليه  انيدريت قابل مشاهده  مي باشد,  معموال  اين آثار 
 در زون  پنجم  مشاهد ه نمي شود ولي در چاه شماره 122 در اولين اليه انيدريت مشاهده شده است. 8- حضور آهك  و 

 عدم  حضور نمك در بخش هفتم سازند گچساران  از  جمله شاخص هاي  اين  بخش مي باشد, و به همين دليل مي 
 توان اين بخش را مرحله گذر از سازند گچساران به سازند دريايي ميشان دانست.

 9-  بافت هاي  مختلف  در  دولوميت ها  نشان  دهنده رسوبگذاري  بخش  هفتم  سازند  گچساران  از  محيط سطحي  
 و  نزديك  به  سطح  تا محيط  تدفين عميق مي باشد.

 تشكر و قدرداني
 بدينوسيله  از  همكاري شركت  ملي  مناطق  نفت خيز جنوب  و  نيز  از  داوران  محترم  مقاله كه در  باال 

بردن كيفيت مقاله  نقش  داشتند كمال  تشكّر  و  قدرداني  را دارم.
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