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مقــــالـــــات

تخمين شكستگى هاى مخازن با استفاده از نشانگرهاى امواج لرزه اى و 
داده هاى نگارة چاه

مقدمه
همة سنگ هاى رسوبى به جز تبخيرى ها، در شرايط خاص قابليت 
شــكنندگى دارند. مقاومت كششى سنگ ها بســيار كمتر از مقاومت 
تراكمــى آنهاســت. به هميــن دليل در ســنگ ها تحت تأثيــر نيروى 
كششــى، درزه يا شكستگى توليد مى شــود[1]. سازندهاى آهكى كه 
از سنگ هاى متراكم ساخته شــده اند، در صورت داشتن شكستگى، 
تراوايــى قابل مالحظه اى دارنــد. اندازه گيرى شكســتگى ها فقط در 
موقعيت چاه امكان پذير اســت؛ در صورتى كه الزم است، ايده اى از 
تغييرات شكســتگى ها در كل گسترة مخزن بدست آيد كه اين عمل 

بدون اطالعات لرزه نگارى ميّسر نيست.
مطالعــات مخــزن، در مهندســى نفت اهميــت بســيارى دارند. 
دراين باره، يك استراتژى مديريت مؤثر را فقط پس از بدست آوردن 
تصويــرى جزئى و نســبتاً واقعــى از پراكندگى فضــاى خصوصيات 
ســنگ، نظير شكســتگى مى توان مورد اســتفاده قرار داد. شكستگى 
يكــى از مهم ترين ويژگى هاى ســازندهاى هيدروكربــن دار و يكى 
از اساســى ترين قطعه هاى اطالعاتــى در طراحى، مديريت عمليات و 

افزايش بازيافت است.

1- محدودة مورد مطالعه
در اين مطالعه بلوكــى از داده هاى لرزه اى مربوط به ميدان مورد  
نظر اســتفاده مى شــود كه چاه هاى 9، 10 و11  در آن قرار مى گيرند 
(شــكل 1). محدودة در نظر گرفته شده برشى از مكعب لرزه اى است 
كــه ضمن حفظ همة خطوط طولى و عرضى لــرزه اى، به بازة زمانى 
ميان 1400ms و 1900ms محدود شــده است. اين محدوديت به اين 
دليل اســت كه داده هاى مربوط به شكســتگى نگاره هاى تصويرگر، 
فقــط در ايــن ناحيه و در امتــداد چاه 9 موجود  بوده اند. شــكل2 نيز 
نتايــج حاصل از تفســير نگاره هــاى تصويرگر را در امتــداد اين چاه 
نمايش مى دهد. پس از محاسبة امتداد صفحه شكستگى، شيب صفحه 
شكســت را مى توان با خواندن زاوية نقطة ترسيم شــده بر اســترونت 

بدست آورد.
همانطور كه در اين شــكل مشاهده مى شــود، شكستگى ها تقريباً 
در همة جهات مشــاهده مى شــوند، اما جهت اصلــى پراكندگى آنها 
را مى توان در امتداد شــرقى- غربى در نظر گرفــت. نكتة قابل توجه 
در اين شــكل، اين اســت كه بيشتر صفحات شكســتگى شيب باالى 
75درجه دارند كه اين امر گوياى عدم وجود سيستم فشارشى و وجود 

شكستگى ها، نشانگرهاى لرزه اى، واريانس و رديابى مورچه

در اين مقاله به بحث و بررســى دربارة چگونگى محاســبة شكســتگى ها و گسل هاى زمين شناســى موجود در ميدان موردمطالعه پرداخته 
شده است. هدف از اين مطالعه، محاسبة پراكندگى، جهت و گسترش گسل ها و شكستگى هايى است كه با اطالعات بدست آمده از پردازش 
داده هاى لرزه نگارى و نشانگرهاى لرزه اى4  قابل تفسيرند سپس نتايج را با نتايج حاصل از نگاره هاى تصويرگر مقايسه مى كنيم تا معيارى براى 
صحت روش بكاررفته، در اين مطالعه باشند. در اين مطالعه از دو دسته اطالعات لرزه نگارى سه بعدى و اطالعات چاه و از نشانگرهاى لرزه اى 

همچون كوهرنس5، فاز و فركانس لحظه اى، جهت يافتن شكستگى هاى منطقة مطالعه شده، استفاده شده است.
در اين مقاله پس از هموارسازى داده هاى لرزه اى براى حذف نوفه هاى موجود، به محاسبة واريانس پنج نقطه اى از روى داده هاى لرزه اى 
هموارشــده مى پردازيم. ســپس مكعب واريانس را بدســت مى آورده و به اعمال الگوريتم رديابى مورچه6 بر مكعب واريانس مى پردازيم و 
از نتايج بدســت آمده از مكعب حاصل از الگوريتم رديابى مورچه، صفحات گســلى و شكســتگى ها را تخميــن مى زنيم. درنهايت صفحات 

بدست آمده، به استرونت، وارد و با آن تجزيه و تحليل مى شوند.

مهدى اميدوار1   كارشناس ارشد اكتشاف نفت، اداره كل حفارى مناطق نفتخيز جنوب 
كاوه صيادزاده2  كارشناس ارشد اكتشاف نفت، مدرس دانشگاه آزاد اسالمى واحد مسجدسليمان

عزيزاله سرشوق3  رياست آموزش اداره كل حفارى مناطق نفتخيز جنوب
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درزه هاى كششى در اين ناحيه است. همچنين در سيستم هاى كربناته 
كه عموماً مقاومت بيشــترى در برابر شكســت دارند، مشاهده اين امر 

مورد انتظار است.

2- روش كار
هنگامى كــه داده هاى لرزه اى بــراى مطالعات مخزنى اســتفاده 
مى شوند، بايد توجه نمود كه قدرت تفكيك پذيرى داده هاى لرزه اى 
بســيار كمتر از داده هاى چاه نگارى است و عموماً نتايج حاصل شده، 
نتايج بزرگ مقياس اســت. البته توجه به اين مطلب نيز ضرورى است 
كه پديده هاى گسلى پديده هاى بزرگ مقياسى اند كه محاسبة آنها با 

نشانگرهاى لرزه اى كامًال صحيح و قابل اعتماد است.
عمومــاً داده هاى لــرزه اى نوفه هاى اتفاقى اند7 كه ممكن اســت 
هنگام تفســير شكســتگى ها، واريانس هــاى نادرســتى را در مكعب 
لرزه اى بوجود آورند كه به اشتباه در تفسير گسل ها يا شكستگى هاى 
نادرست منجر شوند. ازاين رو براى اين تحقيق هموارسازى داده هاى 
لرزه اى، با هدف حذف تغييرات ناشى از نوفه هاى موجود در داده هاى 
لرزه اى براى به جا گذاشــتن واريانس هاى واقعى، در مكعب لرزه اى 

صورت پذيرفته است. 
در مرحلة بعد به محاســبة واريانس پنج نقطه اى داده هاى لرزه اى 

و محاســبة مكعب واريانس در محدودة موردمطالعه پرداخته شــد و 
ســپس براى يافتن صفحات گسلى مكعب حاصل از الگوريتم رديابى 
مورچــه، بر مكعب واريانس الگوريتم رديابى مورچه اعمال شــد[2]. 
پــس از اعمــال روش رديابى مورچه و محاســبة مســيرهاى احتمالى 
گســل ها، مسيرهاى بدســت آمده با اعمال فرض هايى مبنى بر طول و 
مساحت صفحات گسلى به يكديگر متصل مى شوند كه به اين ترتيب 
صفحات گسل محاسبه شــدند[3]. درنهايت صفحات بدست آمده به 

استرونت وارد مى شوند و با آن تجزيه و تحليل مى شوند.

3- نتايج
شكل3، مكعب هموارشــدة لرزه اى موردمطالعه را در مجاورت 
خطوط طولى 1886 تا 1946 و خطوط عرضى 2250 تا 2600 در كنار 

چاه 9 نمايش مى دهد. 
اين محدوده ازآن رو انتخاب شــده كه در همسايگى چاه 9 است 
و نتايج حاصل از تفسير گسل ها و شكستگى ها مى توانند در اين ناحيه 
براســاس داده هاى نگاره هاى تصويرگر بررسى شوند. شكل4، نمايى 
از كل محدوده را در مجاورت چاه هاى 9، 10 و 11 نمايش مى دهد.

در اين قسمت به بررسى تغييرات مشاهده شده در نشانگر واريانس 
در سر سازندهاى محدودة مطالعه شده پرداخته مى شود. همانطور كه 

محــدودة بررســى شــدة داده هــاى لــرزه اى بــراى تحليــل 
شكستگى ها (در امتداد چاه هاى 11،9، 13 )

 اســترونت مربــوط بــه شكســتگى هاى تفسيرشــده از نگارة   1    
تصويرگر چاه 9

    2  

مكعب هموارشدة لرزه اى در مجاورت خطوط طولى 1886 تا 
1946 وخطوط عرضى 2250 تا 2600

    3  
  4    محدودة موردمطالعه به همراه چاه هاى موجود
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 بــرش زمانــى از مكعب حاصــل از اعمال الگوريتــم رديابى 
1690 ms مورچه بر مكعب واريانس در زمان

    10  

K49     برشى از مكعب واريانس در امتداد سر سازند افق  

K27    برشى از مكعب واريانس در امتداد سر سازند افق  

K38    برشى از مكعب واريانس در امتداد سر سازند افق  

در شــكل ها مشاهده مى شود، شــكل هاى 5 تا 9 برش هايى از نشانگر 
واريانس را در امتداد افق ها نشــان مى دهند. نكتة بسيار مهم قابل توجه 
در اين شــكل ها، اين اســت كه با پيشروى به ســمت افق مخزنى كه 
درجة باالترى از اشباع شدگى گاز دارد، تشخيص جهت مقادير باالى 
واريانس (كه با رنگ قهوه اى نمايش داده شده اند) كه در امتداد آنها 
احتمال بودن صفحات گســلى بيشتر است، سخت تر مى شود تا جايى 
كه در نزديكى افق مخزنى، هيچ روندى مشاهده نمى شود. اين اثر كه 
به افت ماهيت انرژى لرزه اى در مجاورت نواحى گازى مربوط است، 
باعث عدم تشــخيص صفحات گسستگى با نشــانگر لرزه اى واريانس 
در مجاورت نواحى گازى مى شــود. از همين رو، آنچنان كه در اين 
مطالعه نيز ذكر شد، استفاده از روش هاى تركيبى نشانگرهاى لرزه اى 

براى تعيين صفحات گسستگى اجتناب ناپذير است[4].
با توجه به توضيحات ذكرشــده، براى تعييــن دقيق تر صفحات 
شكســتگى از نشــانگر حركت مورچه بر مكعب واريانس اســتفاده 
شده است. نتايج اعمال اين الگوريتم در شكل هاى 10 تا 15 نمايش 
داده شــده اند. همانطور كه در اين شكل ها با بيضى هاى قرمز رنگ 
مشخص شــده اســت، برخى از شكســتگى ها را مى توان در افق ها 

رد يابى كرد.
ازاين رو در شكل16 همة صفحات محتمل شكستگى كه مى توانند 
از خطوط قابل مشــاهده در مكعب حركت مورچه بدســت آيند، بدون 
هيچ گونه محدوديت زاويه اى و مساحتى نمايش داده  شده اند. همانطور 
كه در اين شكل مشاهده مى شود اين صفحات، بسيار نامرتب  هستند و 

K16     برشى از مكعب واريانس در امتداد سر سازند افق  

  5     برشى از مكعب واريانس در امتداد سر سازند كنگان
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برش هايى از مكعب رديابى مورچه در امتداد ســر سازند مخزنى. 
اســترونت نشــان داده شــده بيانگر عدم محدوديت در جستجوى 

شكستگى ها براى الگوريتم رديابى مورچه است. 

    11  

WELL# SP 09

 برش هايــى از مكعب رديابى مورچه در امتداد افق K1. اســترونت 
نشــان داده شــده بيانگر عدم محدوديت در جســتجوى شكستگى ها 

براى الگوريتم رديابى مورچه است.

    12  

WELL# SP 09
 گسل هاى بدست آمده از اتصال نتايج حاصل از مكعب رديابى مورچه 
بــه يكديگر، بدون ايجاد محدوديت براى شــيب و مســاحت صفحات 
گسلى. استرونت نشان داده شده در قسمت باالى شكل، پراكندگى، 

موقعيت فضايى و تعداد صفحات شكستگى را نمايش مى دهد.

    16  

Time Slice: 1643ms (Near Top
K4)

اعمــال فيلتر مســاحت بر گســل هاى اوليه با هدف حــذف صفحات 
شكســتگى با مســاحت كوچك تــر از 2000 مترمربــع و بزرگ تر از 

4500مترمربع براى يافتن صفحات گسلى اصلى.

 برش هايى از مكعب رديابى مورچه در امتداد افق K2. استرونت   17    
نشان داده شده، بيانگر عدم محدوديت در جستجوى شكستگى ها 

براى الگوريتم رديابى مورچه است.

    13  

WELL# SP 09

برش هايــى از مكعب رديابى مورچه در امتداد افق K3. اســترونت 
نشــان داده شــده، بيانگر عدم محدوديت در جستجوى شكستگى ها 

براى الگوريتم رديابى مورچه است.

    14  

WELL# SP 09

 برش هايــى از مكعب رديابى مورچه در امتداد افق K4. اســترونت 
نشــان داده شــده، بيانگر عدم محدوديت در جستجوى شكستگى ها 

براى الگوريتم رديابى مورچه است.

    15  

WELL# SP 09

حتى كوچك ترين بهم ريختگى در سيگنال لرزه اى، به منزلة ناپيوستگى 
زمين شناســى در آن لحاظ شده اســت[5]. درنتيجه با اعمال فيلترهايى 
براى مســاحت و شيب صفحات گسلى مطابق شــكل هاى 17 و 18 به 

تعيين صفحات اصلى شكستگى پرداخته شده است (الزم به ذكر است 
كه صفحات گســلى كوچك مقياس نيز مى تواننــد، به منزلة درزه هاى 
كششى كوچك لحاظ شوند، اما در اين قسمت با هدف تعيين صفحات 

 اعمال فيلتر مساحت بر گسل هاى اوليه با هدف حفظ شكستگى هاى نزديك 
به قائم با زاوية بيشتر از 40درجه براى يافتن صفحات گسلى اصلى.

    18  
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صفحات اصلى شكســتگى پس از اعمال فيلتر شــيب و مســاحت بر صفحات 
شكستگى اوليه.

    19  

Time Slice: 1643ms (Near Top
K4)

استرونت هاى مربوط به، a: همة صفحات شكستگى نشان داده شده در 
شكل b ،18: صفحات شكستگى نشان داده شده در شكل 21 پس از اعمال 

فيلترهاى شيب و مساحت، c: شكستگى هاى تفسيرشده از نگارة تصويرگر.

    20  

 سمت چپ به ترتيب نگارة جانبى چاه 9 و نمودار ردياب مورچه را 
نشان مى دهد. در سمت راست فراوانى شكستگى هاى مغزه در 

محدودة مورد مطالعه نشان داده شده است.

    21  

گسســتگى اصلى فيلتــر شــدند). درنهايت شــكل19 صفحات اصلى 
شكستگى را در محدودة اطراف چاه 9 نمايش مى دهد.

در ادامه به مقايسة اســترونتى نتايج بدست آمده پرداخته مى شود. 
همانطور كه در شكل20 مشــاهده مى شود، نتايج حاصل از داده هاى 
لرزه اى پس از اعمال فيلترهاى شــيب و مســاحت در مجاورت چاه 9 
و نتايج حاصل از تفســير نگارة تصويرگر، شباهت بااليى به يكديگر 

دارند كه اين امر مؤيد صحت روش بكاررفته در اين ناحيه است.
شــكل 21 نــگارة جانبى چاه 9 و نمودار ردياب مورچه را نشــان 
مى دهد كه تطابق ميان آنها، صحت و دقت روش استفاده شده را نشان 

مى دهد.

نتيجه گيرى
1- جهت اصلى شكســتگى هاى بدست آمده، پس از اعمال فيلتر 
شــيب و مساحت، براساس نتايج اســترونت به صورت شرقى – غربى 
(E – W) اســت كه اين جهت با نتايج حاصل از نگاره هاى تصويرگر 

منطبق است.
2- بر اســاس نتايج اين تحقيق نشــانگر واريانس كه معموالً براى 
تعيين شكســتگى هاى بزرگ مقياس لرزه اى بكار مى رود، در نواحى 
گازى مخزن، قادر به تشخيص و تعيين جهت صحيح شكستگى هاست.

3- اســتفاده از الگوريتم ردياب مورچه راهكار مناسبى براى حل 
نقيصة نشانگر واريانس، براى مدل سازى شكستگى است.

4- كنترل كيفى و اعمال فيلترهاى صحيح بر صفحات شكستگى هاى 
تفسيرشــده از نتايج ردياب مورچه، نقش بســيار مؤثرى در پيداكردن 

گسل ها و شكستگى هاى واقعى موجود در مخزن ايفا مى كند.
5- در مخازن كربناته با سنگ شناســى مشــابه كه تكتونيك فعال 

ندارند، شكستگى ها عموماً به صورت نزديك به قائم هستند.


