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بررسی نسبت طیفی  V/Hدر روش لرزهای با چشمهی طبیعی؛
(مطالعهی موردی :میدان نفتی مارون)
مصطفی ابراهیمی ،علی مرادی* ،دانشگاه تهران   حمید سیدین ،مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت

تاکنـون روشهـای مختلـف ژئوفیزیکـی جهـت اکتشـاف ذخایـر هیدروکربنـی استفادهشـده کـه از
میـان آنهـا روشهـای متـداول لـرزهای محبوبیـت ویـژهای دارنـد .اگرچـه روشهـای لـرزهای رایـج
مزایـای زیـادی دارند امـا برخی محدودیتهـا ژئوفیزیکدانان را واداشـت تا روشهـای جدیدتری از
جملـه روش لـرزهای با چشـمهی طبیعـی را مدنظر قرار دهنـد .در این روش از امواج منتشـره در زمين
اسـتفاده میشـود کـه در عبـور از مخـازن هيدروكربنـي باعـث تحريـك آنهـا شـده و سـیگنالهای
بـا فركانـس کـم  1-6هرتـز كـه خاصيـت ذاتـي هیدروکربنهـا هسـتند تشـديد شـده و بهصـورت
يـك ناهنجـاري طيفـي نمايـان میشـوند .بنابرایـن انـرژي ايـن امـواج بهطـور چشـمگيري در بـاالي
مخـازن هيدروكربـن افزايـش مییابـد و بهعنـوان نشـانگر مسـتقيم مخـزن قابلتوجه و بررسـي اسـت.
در ایـن مقالـه نشـانگر طیفـی  V/Hکـه برابـر نسـبت دامنـهی مؤلفـهی قائـم بـه افقـی در فرکانسهای
مختلف اسـت بررسـی شـده اسـت .مطالعات مختلف نشـان میدهد کـه آنالیز طیفـی در فرکانس کم
بـرای تعییـن موقعیـت هیدروکربـن قابلاسـتفاده اسـت .در مطالعـات لـرزهای با چشـمهی طبیعـی تنها
نوفههـای ناشـی از میکروترمورهـای هیدروکربنـی قابلاسـتفاده اسـت و سـایر نوفههـا یا سـیگنالهای
لـرزهای گـذرا بایـد حذف شـوند .در این مطالعـه در ابتدا نوفههای گـذرا را از دادههـای خام بهروش
 STA/ LTAحـذف میشـود سـپس فیلتـر بانـد پهن را در بـازهی  1-10هرتـز اعمال میکنیـم و دادهها
بـا اسـتفاده از تبديـل فوريـه از حـوزهي زمـان به حـوزهي فركانـس برده می شـوند .در نهایـت در این
مطالعـه نتایـج روش  V/Hرا جهـت انتخـاب بهتریـن موقعیـت هیدروکربـن در ایسـتگاههای مختلـف
بـا یکدیگـر مقایسـه میکنیـم .نتیجـه نشـان می دهـد کـه نسـبت طیفـی  V/Hنشـانگر مناسـبی بـرای
پیجویـی مخـازن هیدروکربنی اسـت.
یکــی از نشــانگرهای ذخايــر هيدروكربنــي در روش لــرزهای بــا
چشــمهی طبیعــی نســبت طیــف فرکانســی دامن ـهی مؤلف ـهی قائــم بــه
افقــی اســت .اگــر بخواهیــم ریش ـهی تئــوری نســبت مؤلف ـهی قائــم بــه
افقــي را پیــدا کنیــم نظری ـهی اصلــی توســط ناکامــورا و بــرای عکــس
ایــن نســبت بیــان شــد کــه پیکــی را در فرکانــس تشــدید امــواج SH
میدهــد .جهــت مطالعــهی امــواج  SHبایــد پیکــی را در مؤلفــهی
طیــف افقــی میکروترمــور و مؤلفــهی قائــم میکروترمــور ببینیــم کــه
بهســادگی بهعنــوان یــک تابــع نرمالیزاســیون عمــل میکنــد .ایــن
تحقیقــات بیــان میکنــد کــه میکروترمــور بــه امــواج ســطحی تجزیــه
شــده اســت .بــا توجــه بــه ایــن تفاســیر پیکــی کــه میتوانــد در H/V
وجــود داشــته باشــد بهدلیــل پیــک در مؤلفههــای افقــی اســت و ایــن
پیــک بهوســیلهی امــواج الو یــا  SHایجــاد میشــود .آزمایشهــا از
لحــاظ تجربــی نشــان میدهــد کــه طیــف حاصــل میتوانــد ناشــی
از ســه دلیــل تقویتشــدگی ،تضعیــف یــا پراکندگــی تشــدید باشــد
(شــکل.)1-
دلیـل تقویتشـدگی اینسـت کـه بـا افزایـش عمـق ،فشـار روبـاره بـر
ذخیـرهی هیدروکربنـی بیشـتر میشـود و فشـار سـیال مخـزن افزایـش
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روشهـای لرزهای با چشـمهی طبیعـی ،میدان
نفتـی مارون ،نشـانگر طیفیV/H ،

مییابـد .همچنیـن بـا افزایـش فشـار روبـاره انـدازی حفـرات و تخلخـل
سـنگهای مخـزن کاهـش مییابـد و در نتیجـه بـا افزایـش عمـق ،پیک
دامنـه نیـز افزایـش مییابـد .اسـاس تضعیـف بدیـن صـورت اسـت که با
عبـور امـواج لـرزهای از روی یـک محیـط حـاوی هیدروکربـن امـواج
برشـی عبـوری از آن محیـط میـرا خواهـد شـد؛ زیـرا امـواج برشـی از
سـیال عبـور نمیکننـد؛ امـا امـواج طولـی بـا میرایـی کمتـر از محیـط
عبـور خواهنـد کـرد و بهعبـارت دیگـر اسـاس ایـن روش بـر تضعیـف
بیشـتر امـواج برشـی نسـبت بـه امـواج تراکمـی در محیطهـای حـاوی
سـیال اسـت؛ بنابرایـن امـواج تراکمـی  Pدر محیطهـای سـیال میتوانند
حرکـت کننـد امـا انـرژی امـواج برشـی ( )SHکـه مؤلفـهی افقـی دارند
بـا عبـور از چنیـن محیطهایـی بهشـدت کاسـته میشـوند .پراکندگـی
تشـدید بهدلیـل تفـاوت امپدانـس محیـط هیدروکربن و محیط غیرسـیال
اسـت و ایـن تضـاد امپدانـس باعـث بازتـاب میشـود.
نسـبت طیفـی جهـت اکتشـاف ذخایـر هیدروکربنـی بـرای اولین بـار در
سـال  2003توسـط دانـگل و از مؤلفـهی قائـم میکروترمـور بـر آنومالـی
ذخیـرهی هیدروکربنـی گـزارش شـد [ .]2چنیـن آنومالیایـی در بازهی
 1-4هرتـز بـرای طیف نسـبی قائم با محیطهای اطراف مقایسـه میشـد.
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تـا اینکـه در سـال  2008آنومالیهای ظاهرا ً مشـابهی شـروع بهنقد شـد و
پـس از آن در سـال  2008پیـک مؤلفهی طیفی قائم در بازهی فرکانسـی
بزرگتـر از  1/7-3/7هرتـز یـا بهعبارتـی در بازهی فرکانسـی  1-7هرتز
توسـط واکر بررسـی گردید [.]3
در ســالهای اخيــر مطالعــات متعــددي جهــت اســتفاده از امــواج لرزهای
انتشــار یافتــه در زميــن در اكتشــاف منابــع هیدروکربنــی انجــام شــده
اســت .نوفــه ی منابــع مختلفــي مثــل زلزلههــا ،خردلرزههــا ،برخــورد
امــواج اقيانــوس بــا قارههــا ،فعالیتهــای انســانی ،شــرايط جــوي یــا
فعالیتهــای ناشــی از میکروترمورهــای هیدروکربنــی دارد و بــا توجــه
بــه اينكــه متغیرهــاي چشــمهی انــرژي آنها برخــاف روشهــای لرزهای
معمــول کنتــرل شــده نیســت ،در مطالعــات لــرزهای بــا چشــمهی طبیعــی
تنهــا نوفههــای ناشــی از میکروترمورهــای هیدروکربنــی قابلاســتفاده
اســت و ســایر نوفههــا بایــد حــذف شــوند (شــکل .]4[ )2-بــا عبــور
امــواج لــرزهای از روی مخــازن هیدروکربنــی ،امــواج بــا فرکانسهــای

 1-6هرتــز بهوســیلهی دســتگاههای ثبــات ،ثبــت میشــوند .بــا بررســی
طیفهــای دامنــهی مؤلفههــای قائــم بــه افقــی  V/Hامــواج رســیده
بههــر ایســتگاه ،بهوســیلهی لرزهنگارهــای روی مخــزن و اطــراف آن و
مقایس ـهی آنهــا بــا یکدیگــر میتــوان چگونگــی توزیــع آنومالــی روی
مخــزن هیدروکربنــی و زیــر ایســتگاهها را بهدســت آورد .بــر اســاس
گــزارش ســاینگر در ســال  2007نشــانگر ديگــر ذخايــر هيدروكربنــي
در امــواج لــرزهای بــا آناليــز نســبت طيــف لرزهنگاش ـتهای مؤلف ـهی
قائــم و افقــي اســتخراج میشــود و نســبت طيــف مؤلفــهی قائــم بــه
افقــي  V/Hدر محــدودهی فرکانسهــای کــم  1-6هرتــز بــه حضــور
هیدروکربنهــا مرتبــط بــوده و در موقعیتهــای بــاالي مخــزن ميــزان
آن بــه بيــش از يــك افزايــش مییابــد [6و .]5نشــانگر  V/Hنســبت بــه
طيــف مطلــق مؤلفههــای قائــم و افقــي تقریب ـاً يكنواخــت اســت و ايــن
امــر مؤیــد آنســت كــه ميــزان دامنـهی طيــف يــا چگالــي طيــف تــوان در
مؤلفههــای قائــم و افقــي تقریب ـاً يكنواخــت تغييــر میکننــد؛ بهطــوری
کــه نســبت بیــن آنهــا تغييــرات قابلتوجهــی را نشــان نمیدهــد [.]7
 -1زمینشناسی منطقهی مورد مطالعه
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مکانیسمهای محتمل برای تولید طیف بهعنوان نشانگر در
میکروترمورهای هیدروکربنی عبارتند از تقویتشدگی ،تضعیف
و پراکندگی تشدید []1

منطقـهی مـورد مطالعـه در جنوبغـرب ايـران در  40كيلومتـري
جنوبشـرق اهـواز قـرار دارد .ایسـتگاهها روي رئـوس يـك پنجضلعی
در اطـراف تاقديـس مارون بهشـرح زيـر قرارگرفتهاند (شـکل .)2-طول
و عـرض جغرافيايـي ،ارتفاع از سـطح آزاد دريا و زمینشناسـی سـطحي
ایسـتگاهها در جـدول 1-و شـکل 3-آورده شـده اسـت.
شــکل 3-موقعیــت تمــام ایســتگاهها را نشــان میدهــد کــه در آن
ایســتگاه  MAR1در روســتاي ســودان در فاصلـهی حدود یــک كيلومتر
در جنوبغــرب تاقديــس مــارون و حــدود  350متــر در غــرب گســل
مــارون قــرار دارد .ایســتگاه  MAR2در روســتا مشــرف كوچــك در
فاصل ـهی حــدود  7/7كيلومتــر از ايســتگاه 1-بهمــوازات گســل مــارون
اســت و ايــن ايســتگاه نيــز در جنوبغــرب گســل و تاقديــس مــارون
بهترتيــب بــا فاصلــهی تقريبــي  300متــر و  1/2کیلومتــر واقــع شــده
اســت .ایســتگاه  MAR3در روســتاي بيــت ســوادي در شمالشــرقي
تاقديــس مــارون قــرار دارد .ایســتگاه  MAR4در روســتاي الــوان مســلم
بــا فاصلــهی حــدود  9/6كيلومتــر از ســه ايســتگاه در شمالشــرقي
تاقديــس مــارون واقــع شــده اســت .ایســتگاه  MAR5در روســتاي اوده
در فاصل ـهی حــدود  7كيلومتــري از انتهــاي شــمالي تاقديــس مــارون
قــرار دارد [9و.]8
 -1-1دادهبرداری در منطقهی مورد مطالعه

منابع مختلف نوفهها در فرکانسهای کم .بازهی کمتر از یک
2
هرتز مربوط شرایط جوی است ،بازهی بیشتر از  3/7هرتز
مربوط به فعالیتهای انسان است و در روشهای لرزهای با
چشمهی طبیعی بهدلیل اینکه در بازهی  1/7-3/7هرتز مربوط به میکروترمورهای
هیدروکربنی است ،پس بیشتر تمرکز بر این بازه است و سایر نوفهها حذف
میشوند.
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برداشــت دادههــای لــرزهای در ميــدان نفتــي مــارون و اطــراف آن
توســط یــک شــبکهی موقــت لرزهنــگاری پنــج ایســتگاهی در ســال
 2005بــا هــدف بررســي و تأثیــر زمینلرزههــا روي توليــد چاههــای
اســتخراج نفــت انجــام شــده و بهمــدت یــک مــاه داده بررســی گردیــد.
امــواج لــرزهای توســط پنــج لرزهنگاشــت بانــد پهــن ســهمؤلفهای
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در ايــن شــبكه ثبــت گردیدهانــد .در ایســتگاههای  MAR1-4از
لرزهنگاشــت  GBV-316بــا پاســخ فركانســي  4/5-5هرتــز و حساســیت
 28000ولــت بــر متــر بــر ثانيــه اســتفاده شــده اســت .حسگرهــای
 4/5هرتــز بــا آمپلیفایــر بــا بزرگنمايــي زیــاد ترکیــب شــدهاند و
حساســيت مشــابهي بــا لرزهنگاش ـتهای اســتاندارد یــک هرتــز بــراي
ثبــت لرزشهــای بــا فركانــس بيــش از  0/2هرتــز دارنــد .در ایســتگاه
 MAR5ركــورد امــواج توســط لرزهنگاشــتهای GURALP–6TD
بــا پاســخ فركانســي  0/03-50هرتــز و حساســیت  2000ولــت بــر متــر

بــر ثانيــه انجــام شــده اســت.
 -2پردازش دادهها

درروش لــرزهای بــا چشــمهی طبیعــی نســبت طیــف فرکانســی دامنـهی
مؤلفـهی قائــم بــه افقــی ،بایــد مراحــل زیــر را بهترتیــب شــکل 4-انجــام
داد [.]10
 -1-2حذف نوفههای گذرا

پــس از تبدیــل فرمــت دادههــای خــام ،بــرای جداســازی نوفههــای گذرا
ماننــد زمینلــرزه ،از روش نســبت میانگیــن کوتاهمــدت بــه میانگیــن
بلندمــدت یــا  STA/LTAاســتفاده میشــود .بهعبــارتدیگــر ایــن نــوع
پــردازش جهــت حــذف زمینلــرزه یــا نوفــهی گــذرا از نوفههــای
طبیعــی زمیــن اســت (در مطالعــات لــرزهای بــا چشــمهی طبیعــی ،زلزلــه
و نوفههــای مصنوعــی توســط انســان بایــد حــذف گــردد) [ .]11در
ایــن مطالعــه روش  STA/LTAدر شناســایی رویدادهــا عملکــرد موفقــی
دارد .میــزان نوفههــای گــذرا بــرای دســامبر  ،2005تعــداد  211رویــداد
بــود کــه حــذف شــد .از آنجــا کــه پایــش لــرزهای بــا چشــمهی طبیعــی
ممکــن اســت ماههــا و ســالها زمــان ببــرد ،تجزیــهو تحلیــل دادههــا
و تعییــن رویــداد زلزلــه در آن بهصــورت دســتی وقتگیــر و غیردقیــق
اســت .عــاوه بــر ایــن در حضــور نوفههــای متنــوع ،تشــخیص رســید
زمینلرزههــا چالشبرانگیــز خواهــد بــود .از ایــنرو ،اســتفاده از ایــن
روش خــودکار بســیار مفیــد اســت .ایــن روش یــک روش محاســباتی
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محل نصب ایستگاههای لرزهای باند پهن در حوالی میدان نفتی
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مشخص شدهاند)
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موقعيت ،ارتفاع از سطح آزاد دريا و زمینشناسی سطحي ایستگاهها در ميدان نفتي مارون

وضعیت خاک

ارتفاع (متر)

طول جغرافیایی
(درجه)

عرض جغرافیایی
(درجه)

نام روستا

شناسهی ایستگاه

آبرفت و در نزدیکی سازند آغاجاری

33

49/275

31/086

سودان

MAR1

آبرفت و در نزدیکی سازند آغاجاری

51/6

49/226

31/145

مشارفه کوچک

MAR2

آبرفت

77

49/301

31/196

بیت سوادی

MAR3

آبرفت

106/9

49/38

31/118

الوان مسلم

MAR4

آبرفت

53/2

49/131

31/278

اوده

MAR5
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ســریع بــرای تشــخیص رویــداد در دادههــای لــرزهای ثبــت شــده اســت.
الگوریتــم شناســایی خــودکار رویــداد زلزلــه یــا نوفـهی گــذرا از طریــق
پنجرههــای انــرژی دادههــای لــرزه بــا چشــمهی طبیعــی امکانپذیــر
اســت و از نســبت میانگیــن کوتاهمــدت بــه میانگیــن بلندمــدت هــر
رکــورد  STA/LTAمحاســبه میشــود .هــدف از انجــام ایــن مطالعــه
عــاوه بــر جداســازی نوفـهی طبیعــی از نوفـهی مصنوعــی ،جداســازی
زلزلههــا نیــز هســت.
در آغـاز شـروع ثبـت یـک رویـداد ،نسـبت ( STA/LTAتوجـه داشـته
باشـید کـه نسـبتهای  STA/LTAبهعنـوان تغییـر دامنههـای ایـن نسـبت
بـا توجـه بـه زمـان ثبـت سـیگنال تعریـف میشـود) بهطـور قابلتوجهی
افزایـش مییابـد و در پایـان ایـن رویـداد ،نسـبت  STA/LTAدر قیاس با
بقیـهی سـیگنال لرزه با چشـمهی طبیعی بهسـرعت کاهـش مییابد [.]12
از ایـنرو الگوریتـم مذکـور برای شناسـایی رویدادهایی ماننـد زلزله که
با تغییری ناگهانی در دامنه مشـخص میشـوند اسـتفاده میگردد .روش
 STA/LTAاسـتفاده شـده یـک رویـداد را بـا اندازهگیـری شـباهتهای
نسـبت انـرژی  STA/LTAدر زمـان وقـوع آن در گیرندههـا شناسـایی
میکنـد.
روش  STA/LTAروشـی جهـت تشـخیص خـودکار رویـداد اسـت کـه
در آن نسـبت انـرژی میانگیـن کوتاهمـدت بـه میانگیـن بلندمـدت از
دادههـای لـرزهای بـا چشـمهی طبیعـی و اسـتفاده از عملیـات حرکـت
پنجرههـا محاسـبه میشـود .میانگیـن کوتاهمـدت و میانگیـن بلندمـدت
در اولیـن پنجـرهی زمانـی بـه ترتیـب در  1978توسـط آلـن و در 2007
توسـط تـن محاسـبه شـد [13و:]12
()1

رویــداد ثبــت شــده (نیــاز بــه تشــخیص دارد) بســتگی دارد و انــدازهی
پنجــرهی بلندمــدت  Lحــدود  5-10برابــر پنجــرهی کوتاهمــدت اســت.
الگوریتــم  STA/LTAبــرای هــر شــکل مــوج از لرزهنگاشــت اعمــال
شــد .در ایــن مطالعــه انــدازهی پنجــرهی  2 ،STAثانیــه و انــدازهی
پنجــرهی  20 ،LTAثانیــه درنظــر گرفتــه شــد و بــا اعمــال آن موفــق
شــدیم  211رویــداد لــرزهای و نوفـهی گــذرا را از کل دادههــا حــذف
کنیــم.
 -3تبديل فوريهی دادهها

در محاسـبهی نسـبت مؤلفـهی قائـم بـه افقـي بایـد لرزهنگاشـتها بـا
اسـتفاده از تبديـل فوريـه از حـوزهي زمـان بـه حـوزهي فركانـس بـرده
شـوند و سـپس در ايـن حـوزه نسـبت دامنـهی مؤلفـهی قائـم بـه افقـي
محاسـبه گـردد.
()5

()6

()7
بـر اسـاس گـزارش المبـرت در  2007میـزان این نشـانگرها بـرای تعیین

()2
کـه در آن  Lو  Sبهترتیـب تعـداد نمونـه دادهها در پنجرههـای بلندمدت
و کوتاهمدت اسـت و  ajدامنهی jام نمونه اسـت .نسـبت ،STA/LTA، R
بـرآورد شـده اسـت .پـس از محاسـبهی  Rدر ایـن پنجره،
بـا
پنجـره توسـط یـک نمونـه حرکـت کـرده و نسـبت  STA/LTAبـرای
پنجـرهی جدید محاسـبه میشـود .برای پنجـرهی nام STA ،و  LTAطبق
روابط4 -و 3محاسـبه میشـوند.
()3
()4
بایــد توجــه داشــت کــه انــدازهی پنجــرهی کوتاهمــدت  Sبــه مــدت
64
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ث مالحظه میشود نمودار-5- همانطور که در شکل.میشود
 در بازهی فرکانسی موردنظر باالی عدد یک است و پیک5-در ایستگاه
 است که با توجه به تئوریهای گفته شده در مورد این1/8  در آنV/H
.نشانگر وجود هیدروکربن در آن قابلتوجیه است

V/H

نتیجهگیری

 میــزان وجــودV/H  بــا توجــه بــه مقــدارMAR1 در ایســتگاه
هیدروکربــن در منطقــه رد میشــود کــه البتــه بــا توجــه بــه مطالعــات
 بــا توجــه بــه میــزان.ژئوفیزیکــی پیشــین اینگونــه انتظــار میرفــت
 تــا حــدی احتمــال وجــودMAR3  وMAR2  در ایســتگاه هایV/H
منبــع هیدروکربنــی مســتقل وجــود دارد امــا بــا توجــه بــه مقــدار کــم آن
.بایــد از روشهــای دیگــر بــرای اطمینــان بیشــتر ســود جســت
 طیـف حاصـل شـکل خاصـی نـدارد و متغیر اسـتMAR4 در ایسـتگاه
کـه ایـن بهدلیـل نویـزی بـودن بیـش از حـد سیگنالهاسـت و بنابرایـن
. قابلبررسـی و اسـتفاده نیسـت، بـا دادهی موجـودV/H نشـانگر
 مشــاهده شــد کــهV/H  بیشــینهی مقــدارMAR5 در ایســتگاه
نشــاندهندهی حضــور هیدروکربــن اســت و بــا نتایــج برداشــتهای
.ســهبعدی لــرزهای همخوانــی دارد
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 طبـق ایـن گزارشهـا.موقعیـت مخـازن هیدروکربنـی بـهکار مـیرود
 هرتز1-6 میـزان ایـن نشـانگر در بـاالی مخـازن هیدروکربنی در بـازهی
 بهعبـارت دیگـر ایـن پدیـده مؤیـد.بـه بیـش از یـک افزایـش مییابـد
آنسـت کـه میکروترمورهـای هیدروکربنـی در راسـتای قائـم نوسـان
 در.داشـته و عامـل ایجـاد ناهنجـاری طیفـی در مؤلفـهی قائـم میشـود
بررسـی طیفهـای دامنـهی قائـم و افقـی این نتیجـه حاصل میشـود که
عبـور امـواج برشـی از مـواد کمچگالتـر و سـیالتر دشـوار اسـت و در
 با محاسـبهی نسـبت طیف دامنـهی قائم به.نتیجـه میرایـی بیشـتری دارند
افقـی روی یـک مخـزن هیدروکربنـی مقـدار حاصـل از این نسـبت باید
.بیشـتر از یک باشـد
0/9  برابــرV/H  میــزان پیــکMAR1 الف در ایســتگاه-5-در شــکل
MAR3  وMAR2 ب و پ در ایســتگاه های-5- در شــکل.اســت
 اســت کــه در هــردو1/4  و1/2  بهترتیــب برابــرV/H میــزان پیــک
.مقادیــر بیشــتر از یــک اســت
 هرتز1-6 ت مشاهده میشود که در فرکانس-5-با توجه به شکل
 الزم بهذکر است که طیف شکل.مقدار طیف کمتر از یک است
خاصی را پیروی نمیکند و متغیر است که این بهدلیل نویزی بودن بیش
از حد سیگنالهاست که در نشانگرهای دیگر بهتفصیل بدان پرداخته
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