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دشتأ،منشسنگهیدروکربوری،یابیپتانسیل:کلیدیکلمات
زاگرسآبادان،

ی حدشمال و شمال خاوری به حد جبهه چین های زاگرس یعنی خط. دشت آبادان زون ساختمانی که درانتهای جنوب باختری ایران قرار دارد

. ودکه از جنوب تاقدیس های سوسنگرد، آب تیمور و منصوری می گذرد و پس از عبور در جنوب میدان رگ سفید وارد خلییج فیارس میی شی

تداوم شمالی این خط وارد مرز عراق می گردد حید جنیوبی دشیت آبیادان بیه خلییج فیارس و عیراق و حید بیاختری آن نییا بیه میرز عیراق 

ه کشف منابع جدید هیدروکربوری در حوضه رسوبی دشت آبادان مانند مییادین آزادگیان، ییادآوران و دارخیوین درچنید سیال گذشیت.[1]تاس

سیاختارهای گذاری و شکل گیریبیانگرضرورت انجام مطالعات جامع تر زمین شناسی دراین حوضه رسوبی به منظور شناخت بهترنحوه رسوب

وده اسیت و عمده تجربه و مطالعات انجام شده شرکت ملی نفت ایران تاکنون بر میادین شرق کارون متمرکا ب.ساختمانی و چین های آن است

لیذا بیه . ه استتجربه توسعه میادین غرب کارون که از ساختار زمین شناسی متفاوتی با میادین شرق کارون برخوردارند، کمتر در دسترس بود

چند میورد از پیژوهش هیایی . [2]منظور اعمال مدیریت مؤثر مخان در میادین تحت توسعه این ناحیه،  بررسی جامع این منطقه ضروری است

که به بررسی ارزیابی خیوا  مخانیی سیازند فهلییان در ( 1392)عرب ساالری و همکارانکه تاکنون در این منطقه صورت گرفته عبارت اند از 

تاثیر فرآیندهای دیاژنای برکیفیت مخانیی بخیش ( 1395) اسعدی و همکاران .[3]پرداختند( دارخوین و جفیر )میادین واقع در دشت آبادان 

بیه مطالعیه (  1395)علیااده و همکیاران .[4]باالیی سازند سروک در یکی از میادین دشت آبادان، جنوب غرب ایران را مورد بررسی قرار دادند

بیه بررسیی ( 1395)فکیور و همکیاران .[5]ایاوتوپی نفت مخازن گروه بنگستان در برخی از میادین دشت آبادان، جنوب غرب ایران پرداختنید

.[6]ان پرداختنددریکی از میادین نفتی در دشت آباد( ماستریشتین)تحلیل رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تاربور 

کتشیاف در منطقیه با بررسی عملکرد تکتونیکی منطقه و نیا ارزیابی اثرات آن بر روی سنگ های منشأ منطقه می توان با احتمال باالتری  به ا

فیاار  در این پژوهش سعی شده است با تهیه نقشه های هم ضخامت واحد های چینه شناسی منطقه مورد مطالعه با اسیتفاده از نیرم ا. پرداخت

Arc GIS   ، نیین از ایین به تحلیل و تفسیر پیرامون شکل بستر حوضه رسوبی دیرینه، تاثیر ساختارهای چین خورده را بررسی کیرده و هم

.اطالعات می توان برای تعیین چگونگی ایجاد ساختارها، رسم الگوهای سه بعدی بستر استفاده نمود
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