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بررسی خصوصیات مخزنی با انجام وارونسازی دادههای لرزهای در سازند سروک
جهتتخمین تخلخل در یک میدان نفتی
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چکیده

اطالعات مقاله

اﻣﺮوزه اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ متمرکز ش��ده که پیچیدگی زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ دارند .ﻧﯿﻞ به اﯾﻦ
هدف نیازمند روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ تلهﻫﺎی چینهای و ﺗﻌﯿﯿﻦ رﺧﺴﺎرهﻫﺎی رﺳﻮﺑﯽ اﺳﺖ .استفاده
تاریخ ارسال به د   اور97/02/21 :
تاریخ پذیرش د   اور97/04/23 :
از دادهه��ای ل��رزهای بهخصوص در ایران تا به امروز منحصر به تعیین س��اختار و ژئومتری یك مخزن نفتی
کمی در تفسیر
و تخمین خواص مخزنی در مناطق دور از کنترل چاهها بوده اس��ت .اس��تفاده از روشهای ّ
دادههای لرزهای بهجای روشهای کیفی در مراحل اکتش��اف تا تولید مخازن نفتی ،بهمرور زمان جای خود
را در صنایع باالدس��تی نفت پیدا کرده اس��ت .در این مطالعه تصحیح نمودارهای صوتی با اطالعات لرزهای
موجود در چاه (چکش��ات) ،تفس��یر افقهای لرزهای ،تهیهی موجک و ساخت لرزهنگاشت مصنوعی ،ایجاد
انطباق بین اطالعات چاه و لرزهنگاری ،ساخت مدل اولیه ،انجام وارونسازی و استفاده از روشهای مختلف
برای تعیین تخلخل انجام شده است .جهت انجام تعبير و تفسير در اين ميدان ابتدا با استفاده از نمودارهای
صوتی و چگالی ،موجك مصنوعی ،تهيه و با موج حاصل از لرزهنگاری شبهسهبعدی در نرمافزار مقايسه شد.
سپس سر سازندها مشخص و نقشههای زمانی و عمقی تهيه گرديد .پس از آن ،توسط نمودار پاگيری صوتی
ش��بهحجمی با روش وارون لرزهای تهيه ش��د .نشانگرهای لرزهای كمك ش��ايانی به برآورد خواص مخزنی
س��ازند مورد مطالعه می کنند و با اس��تفاده از آنها ساختارهای چينهای (كانال) و شكستگیها در تشخيص
داده ش��د كه برای توس��عهی اين ميدان و كاهش هزينهی حفاری بسیار حائز اهميت است .از جمله اهداف
این مطالعه میتوان به شناس��ایی تلههای چینهای و تعیین رخس��ارههای رسوبی ،تعیین و تخمین تخلخل واژگان کلید ی:
در رخس��ارههای رسوبی ،استفاده از نشانگرهای مختلف در تخمین تخلخل و پیشنهاد نقاط با تخلخل زیاد وارون لرزهای ،موجک مصنوعی،
جهت اهداف اکتشافی و توسعه اشاره کرد.
نشانگرها ،تخلخل ،ساختارهای چینهای
تاریخ ارسال نویسند   ه97/02/12 :

مقدمه

ﻣﻌﻜﻮسﺳﺎزی اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺻﻮت��ی در دههی  1970ﻣﻄﺮح و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ردﻟﺮزهه��ا 3ﺑﺮای ﺑﺎزﺗﺎبپذیری الی��هﻫﺎ ﺷﺪ [ ]1و بهﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ
ف��نآوري و داﻧﺶ ﺑﺸﺮي ارﺗﻘﺎء یاف��ت .در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻛﺎرﻫﺎي
4
زﻳﺎدي در ﻣﻌﻜﻮسﺳﺎزي دادهﻫﺎي ﻟﺮزهاي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺎوس
و هم��کاران در  ]2[ 1997ﻧﮕﺎر ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺎﻣﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ش��بکهﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ از روي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮه��ای ﻟﺮزهاي ﺗﺨﻤﻴﻦ زدﻧﺪ .اﮔﺮچه
اﻳﻦ ﺗﺨﻤﻴﻦ از روي دادهﻫﺎي ﻟﺮزهاي ﺑﻴﻦ ﭼﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
اﻣﺎسوتو 5و هولیچ ]3[ 6از ﻫﻤﺎن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻟﺮزهاي ﺑﺎ دادهﻫﺎي ﻟﺮزهاي
ﺳﻄﺤﻲ ،ﻧﮕﺎر ﮔﺎﻣﺎ را ﺗﺨﻤﻴﻦ زدن��د .بالچ 7و همکاران در س��ال 1999
رتب��هﺑﻨﺪي ﻓﺎزي را ﺟﻬﺖ یافتن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻟﺮزهاي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺨﺰﻧﻲ بهکار ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻟﺮزهاي
و ﺗﺨﻠﺨﻞ و اﺷﺒﺎع آب و ﺿﺨﺎﻣﺖ نواحي ﺑﻬﺮهده را توس��ط ش��بکهﻫﺎي
ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺪلس��ازی کردﻧﺪ [ .]4در سال  2001همپسون 8و همکاران
[ ،]5لیپارت 9و هارت 10روشهای رگرسیون خطی چندگانه و شبکهی
عصب��ی احتمالی را برای تخمین تخلخ��ل از روي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻟﺮزهاي
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ﺑﺎ ﻫﻢ مقایس��ه ﻛﺮدﻧﺪ و ب��دﻳﻦ نتیجه رﺳﻴﺪﻧﺪ که اﺳﺘﻔﺎده از ش��بکه
ﻋﺼﺒﻲ احتمالی 11به دلیل راحتی و دقت محاسبات بهتر از رگرسیون
چندگانه است [.]6
کم��ی متغیرهای
ام��روزه یک��ی از ابزاره��ای اصل��ی در تخمی��ن ّ
پتروفیزیکی ،توصی��ف لرزهای مخازن با اس��تفاده از برگردان لرزهای
است که توان آن در تلفیق دادههای گوناگون است .در سالهای اخیر
بهرهب��رداری بهینه از منابع هیدروکربوری و حداکثر تولید با هزینهی
کمت��ر ،باعث اس��تفاده از دادههای لرزهای برای اکتش��اف مس��تقیم
هیدروکرب��ن و تخمی��ن متغیرهای مخزن و خ��واص پتروفیزیکی در
مخازن تولیدی ش��ده است .ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ اﻣﻮاج ﺻﻮﺗﻲ
ﺑﺮ ﻟﻴﺘﻮﻟﻮژیﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﺐ ش��ده دادهه��ای ل��رزهﻧﮕﺎری ﻳﻜﻲ از
ﻣؤﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روشه��ای اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮری ﺑﺎﺷﺪ .بدین منظور
کمی دادههای لرزهای را
روشهای مختلفی توسعه یافتهاند که تفسیر ّ
با توجه ب��ه خصوصیات لرزهای ردلرزهها مدنظر دارند .از جملهی این
روشها ،وارونس��ازی دادههای لرزهای است که جهت بهدست آوردن
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پاگیری صوتی در الیههای مختلف زیرسطحی بهکار میرود.
وارونﺳﺎزی و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ﻟﺮزهای بهخص��وص اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺻﻮت��ی و
ﺧﻮاص ﻣﺨﺰن��ی (ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺗﺮاواﻳﻲ) ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻮع و ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻟﻴﺘﻮﻟﻮژي و ﻛﺎﻧﺎلهای زﻳﺮﺳﻄﺤﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣؤﺛﺮي دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ توجه
ب��ه ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻃﻼﻋﺎت چینهای زمین با اس��تفاده از این ابزارها ،تعیین
محل مناس��ب چاه دقیقتر شده و ریس��ک حفاری به حداقل خواهد
رسید.
وارونسازی لرزهای مدتهاست برای اهداف اکتشافی و تولیدی در
صنعت نفت استفاده میشوند .طی این مدت روشهای وارونسازی از
حالتهای ابتدایی مثل روشهای وارونسازی بازگشتی ،به روشهای
متعدد و پیشرفتهی امروزی متحول شده و نرمافزارهای مختلفی برای
انجام این کار در اختیار اس��ت .در وارونس��ازی ،ی��ک ردلرزه با باند
محدود ،به یک شبهردلرزه (شبهنگار) مقاومت صوتی تبدیل میشود.
کاربرد دادههای مقاومت صوتی نیز از ارزیابی کیفی اهداف ،به توصیف
کمی خصوصیات مخزنی که برای مدلس��ازی مخزن ضروری هستند
ّ
ارتقاء یافته اس��ت .برگردان لرزهای ابزاری بسیار مناسب برای توصیف
مخزن است .در این فرآیند دادههای گوناگون شامل اطالعات لرزهای،
اطالعات نگاره��ای چاه ،نتایج حاصل از مغ��زه ،و آزمایشهای تولید
چاهها ،فشار مخزن اطالعات زمینشناسی و بسیاری از اطالعات دیگر
از منابع وس��یعی جمعآوری میشود .کیفیت برگردان نهایی نتیجهای
مس��تقیم از کیفیت دادههای ورودی اس��ت .جهت تخمین دقیق یک
مکعب امپدانس صوتی ،مفسر باید با فرآیند پردازش لرزهای ،الگوریتم
برگردان ،جریان کار ،جزئیات چاههای حفاری ش��ده ،فرآیند پردازش
نگارهها و  ...همچنین با روش انتخاب برگردان آش��نا باش��د .از جمله
اه��داف این مطالعه میتوان به شناس��ایی تلهه��ای چینهای و تعیین
رخسارههای رسوبی ،تعیین و تخمین تخلخل در رخسارههای رسوبی،
اس��تفاده از نشانگرهای مختلف در تخمین تخلخل و پیشنهاد نقاط با
تخلخل زیاد جهت اهداف اکتشافی و توسعه اشاره نمود.

دادههای لرزهای (بهعنوان ورودی) اس��ت [ .]8وارونس��ازی دادههای
لرزهای را میتوان بهعنوان مدلسازی معکوس درنظر گرفت .هدف از
وارونسازی لرزهای تخمین امپدانس صوتی جهت بررسی بهتر مخزن
از نظر سنگشناسی ،تخلخل و ماهیت سیال مخزنی است.
بهدلیل هزینههای زیاد حفر چاهها جهت دس��تیابی مس��تقیم به
اطالعات مربوط به خواص پتروفیزیکی ،داش��تن روشهای جایگزین
جهت دستیابی به چنین اطالعاتی از اهمیت خاصی برخوردار است.
وارونس��ازی لرزهای بهعنوان یکی از ای��ن نوع روشها همواره مدنظر
کارشناس��ان بوده اس��ت .یک��ی از روشه��ای جدید جهت بررس��ی
بهت��ر مخزن از نظر سنگشناس��ی ،تخلخل و ماهیت س��یال مخزنی،
وارونس��ازی لرزهای است که هدف اصلی آن تبدیل دادههای انعکاس
ل��رزهای به متغیری قابلاندازهگیری و توصیفکنندهی مخزن اس��ت.
در مقایس��ه با دامنههای لرزهای ،نتایج حاصل از وارونس��ازی ،قدرت
تفکیك بیشتری داشته و تفسیرهای دقیقتری را پشتیبانی می کنند
[.]9
 -2-1نشانگرهای لرزهای

ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻟﺮزهای ﺗﻮاﺑﻊ رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از اﻃﻼﻋﺎت ﻟﺮزهای
ﻫﺴﺘﻨﺪ ک��ه درﺣﻮزههای زﻣﺎن و فرکانس از دادههای لرزهای اﺳﺘﺨﺮاج
 1انواع نشانگرها
نوع نشانگر

اطالعات

نشانگر های حاصل از زمان

اطالعات ساختمانی

نشانگرهای حاصل از د امنه

اطالعات چینه شناسی و مخزنی

نشانگرهای حاصل از فرکانس

خصوصیات خزن

نشانگرمیرایی انرژی

سیال و نفوذپذیری

 -1مفاهیم

 -1-1وارونسازی لرزهای

وارونس��ازی یا بهعبارتی مدل س��ازی معک��وس ژئوفیزیکی عبارت
است از به نقشه درآوردن ساختار فیزیکی و شکل الیههای زیرسطحی
زمین با اس��تفاده از اندازهگیریهایی که در سطح زمین انجام میشود
[ .]7وارونسازی ،تبدیل دادههای لرزهای باند محدود به شبهنگارهای
امپدان��س صوتی باند پهن در هر تریس لرزهای اس��ت .بهعبارت دیگر
وارونس��ازی لرزهای ،روش��ی برای س��اختن مدل زمین با استفاده از

 1توالی انجام و ارون سازه لرزهای
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میش��وند .این اطالعات پایهای ک��ه ﺷﺎﻣﻞ زﻣﺎن ،دامن��ه ،ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ و زمینشناس��ی میدان بوده و خصوصیات و کمیتهای زمینشناس��ی
ﺟﺬب اس��ت طبقه بن��دی ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ را ﻣﻤﻜﻦ میﺳﺎزد .نش��انگرهای تأثیر بهس��زایی در چگونگی پاس��خ الیههای مختل��ف زمین به امواج
لرزهای ميتوانند در مراحل قبل و بعد از برانبارش از دادههای لرزهای لرزهای حاصل از منبع موج دارند شناسایی خصوصیات زمینشناسی
استخراج گردند .نش��انگرهاي لرزهاي پس از برانبارش ميتوانند روی و بررس��ی ویژگیهای زمینشناس��ی الیههای زمین ،نقش شایانی در
هرچه بهتر شدن تفسیر اطالعات لرزهای دارد.
یک برش زمانی یا بین دو افق استخراج شوند [.]10
منطقهی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎلعه در ﻓﺮوﺑﺎر دزﻓﻮل (زاﮔﺮس ،ﺟﻨﻮبﻏﺮب اﯾﺮان)
 -3-1مقاومت صوتی
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮوﺑﺎر دزﻓﻮل ب��ه وج��ود ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺸﻬﻮر
بهکارﮔﯿﺮی ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهاي از اﻧﻮاع ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻟﺮزهاي بهخصوص اﺳﺖ و ﻻی��هﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪدي مثل ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي آﺳﻤﺎري و ﺳﺮوك
اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﻨﺠﺮ ب��ه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺨﺰن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از در آن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
روشﻫﺎی ﮐﻼس��هﺑﻨﺪی ﻟﺮزهای ﺷﺪه اﺳﺖ .مهم تری��ن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻟﺮزهای
ﻓﺮو اﻓﺘﺎدﮔﻲ دزﻓﻮل در ﺟﻨﻮبﺑﺎﺧﺘﺮي راﻧﺪﮔﻲ اﺻﻠﻲ زاﮔﺮس واﻗﻊ
قابل تهی��ه ﺑﺮای ﻳﻚ ﻣﻘﻄﻊ ﻟﺮزهای ،مقاوم��ت صوتی اس��ت .ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺪ اﺳﺖ .در سال  1310اﻳﻦ منطقه بهﻧﺎم دزﻓﻮل اﻳﻤﺒﺎﻳﻤﻨﺖ ﻧﺎمﮔﺬاری
ﺻﻮتی حاصل ضرب ﭼﮕﺎل��ی در ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺒﻮر ﻣﻮج از داﺧﻞ ﻻیه اﺳﺖ .ﺷﺪ .در اﺑﺘﺪا اﻳﻦ ﻧﺎم ﻣﻌﺮف ﻳﻚ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺑﻮد اما در حالت
اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﺮف ﺳﻨﮓﺷﻨﺎس��ی ﻻیه و ﺗﺎ حدی ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﺳﻴﺎل کلیتر به ﻧﺎحیهای از ﺣﻮضهی زاﮔﺮس اﻃﻼق میشود که در آن سازند
ﻣﺨﺰن��ی ﻣﻮﺟﻮد در ﻻی��هﻫﺎﺳﺖ [ .]11ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وارونﺳﺎزی آﺳﻤﺎری ﻓﺎﻗﺪ رﺧﻨﻤﻮن اﺳﺖ .فروافتادگی دزفول توس��ط سه پدیدهی
ﻟﺮزهای رﺳﻴﺪن به اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺳﺖ.
مهم س��اختمانی احاطه شده از ش��مال به ناحیهای خمشی با جهتی
از مش��اهدهی تغییرات مقاومت صوتي در داخل یک الیه با ویژگي خاوری-باختری بهنام خمش باالرود ،در حد شمالخاوری به ناحیهی
سنگشناس��ي مش��خص ميتوان به تغییرات رخس��ارهی سنگي الیه
پيبرد و بدین صورت مقاومت صوتی بهعنوان نش��انگری لرزهای عمل
میکند [ .]11با توجه به اینکه س��رعت گذر موج از الیهها با افزایش
عمق و نیز تغییر سنگشناس��ي تغییر ميکند س��نگهاي متراکمتر
و محکمتر ،س��رعت گذر موج را افزایش ميدهن��د .از طرفي افزایش
تخلخل در مخازن باعث کاهش س��رعت گذر موج و در نتیجه کاهش
مقاومت صوتي ميشود [.]12
بنابراین ميتوان گفت مقاومت صوتي مهمترین نش��انگري است که
با خصوصیات مخزني نظیر تخلخل و سنگشناس��ی در ارتباط اس��ت
[.]13
 -4-1موجک لرزهای

موجکه��ای معم��ول در عملی��ات لرزهنگاری بر اس��اس یک فاز به
س��ه دس��تهی کلی موجک مینیمم فاز ،موجک با ف��از صفر و ﻣﻮﺟﻚ
ﻏﻴﺮﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﻓﺎز ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻚ ﻟﺮزهاي توس��ط ﺷﻜﻞ و
ﻣﺤﺘﻮاي ﻃﻴﻔﻲ (ﻃﻴﻒ ﻓﺎز و ﻃﻴﻒ دامن��ه) ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮد که ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ،
دامنه و ﻓﺎز ﻣﻮﺟﻚ سه مشخصهی ﻛﻨﺘﺮلﻛﻨﻨﺪه ی اﻳﻦ دو هستند .زﻣﺎن
ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻚ ﻟﺮزهای  10-50ﻣﻴﻠﻲﺛﺎنیه است .ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  3000ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎنیه ﻃﻮل ﻣﻮج آن  30-150ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ است.
 -2زمینشناسی منطقهی مورد مطالعه

با توجه به آنکه اطالعات حاصل از لرزهنگاری تحت تأثیر خصوصیات
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 2مراحل تخمین تخلخل از طریق وارونسازی دادههای لرزهای و اطالعات چاه

 3بارگذاری اطالعات

ی علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 160
ماهنامه 

گسلهی دیگری بهنام جبههی کوهس��تانی با راستای شمالباختری-
جنوبخ��اوری و در حد خاور جنوبخاوری به این ناحیه ی پیچیدهی
گسلی با امتداد شمالی-جنوبی بهنام ناحیهی گسلهی کازرون محدود
میگردد .اکثر میادین نفتی ایران در ناحیهی فروافتادگی دزفول قرار
گرفته است.
س��ازند سروک بخش��ی از آهکهای کرتاس��هی میانی است که در
برش الگوی تنگهسروک و در یال جنوبغرب کوه بنگستان بهضخامت
 5/254متر اندازهگیری ش��ده اس��ت .برش الگوی س��ازند سروک در
تنگهس��روک واقع در قس��مت مرکزی دامنهی جنوبی کوه بنگستان
سن سنومانین-تورونین نسبت داده شده
قرار گرفته و این س��ازند به ّ
اس��ت .بخش زیرین س��ازند س��روک از  250متر آهک رسی دانهریز
خاکس��تری تیره به الیهبندی نودوالر بههم��راه میانالیهی مارنهای  -1-3دادههای مورد استفاده
دادههای مورد اس��تفاده در این پروژه دادههای لرزهای س��هبعدی،
آهکی خاکس��تری تیرهی امونیتدار تشکیل شده بخش میانی شامل
 108متر رس��وبات کربناتهی گل سفید بهصورت آهک تودهای حاوی افقهای تفسیر شده و اطالعات چاهها (الگها ،سرسازندها ،اطالعات
سرعتی سازندها) است.
نودول سیلیسی بهرنگ قرمز مایل به قهوهای دیده میشود.
نرمافزار ،افقهای مورد مطالعه انتخاب شد .سپس تطابق چاه و مقطع
لرزهای و اس��تخراج موجك در موقعیت چاهه��ای مورد مطالعه انجام
گردید .در مرحلهی بعد موجك میانگین ،اس��تخراج و مدل اولیهای از
اطالع��ات نگارهای چاهها در محدودهی افقهای لرزهای مورد مطالعه
ساخته شد .همانطورکه گفتیم میتوان با همآمیخت موجك لرزهای
و ضریب بازتاب لرزه ،نگاش��ت مصنوعی ایجاد کرد .حال در فرآیندی
معکوس میتوان با یك مدل واهمآمیخت ،موجك لرزهای را برداش��ت
تا امپدانس صوتی در سرتاس��ر حجم لرزهای حاصل شود .هدف اصلی
این کار ایجاد مدل اولیهای از امپدانس صوتی با استفاده از چاههاست
که مبنای وارونسازی لرزهای قرار میگیرد.

 -3روش کار

برای انجام وارونس��ازی در میدان مورد نظر ،ابتدا دادههای مربوط
ب��ه نمودارهای صوت��ی و چگالی ،اطالع��ات مربوط به سرس��ازندها،
چکش��ات ،12افقه��ای زمینشناس��ی و اطالعات لرزهای س��هبعدی
برانبارش ش��ده ،تهیه و مطالعه گردی��د .پس از بارگذاری اطالعات در

 -2-3تخمین تخلخل

یک��ی از کاربرده��ای مهم امپدانس صوتی ،تخمین تخلخل اس��ت؛
بدی��ن ترتیب که با روشهای رگرس��یون بین امپدانس صوتی حاصل
از برگ��ردان دادههای لرزهای در محل چ��اه و نگار تخلخل برگرفته از
چاه محاس��به به کل مکعب امپدانس صوتی تعمیم داده میش��ود و با
استفاده از این رابطه تخلخل در کل مکعب محاسبه میگردد.

 4بررس��ی کیفیت الگها در پنجرهی مورد بررس��ی (ایالم-س��روک) نمودارهای
سونیک (قرمز) و چگالی (آبی) استفاده شده برای وارونسازی در مطالعه

 5بارگذاری مکعب لرزهای
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 -3-3بارگذاری اطالعات

ﭼﺎهﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺲ از ﺑﺎرﮔﺬاری از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد و صح��ت
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮرسی میشوﻧﺪ.
 -4-3بارگذاری مکعب لرزهای

در زمان بارگذاری ،مکعب مورد نظر بررس��ی و مقادیر مناسب محل
بایتها جهت بارگذاری صحیح و تطبیق مکانی چاهها انتخاب میشود.
 -5-3بارگذاری افقها

پس از بارگذاری افقها تمامی اطالعات و تطابق آنها بررسی میشود.
 -6-3ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻟﺮزهﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﺼﻨﻮعی چاهها ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻟﺮزهﻧﮕﺎری
 6بارگذاری افقها

ﺗﺮﻳﺲﻫﺎی ﻟﺮزهای ﻣﺼﻨﻮع��ی ﺣﺎﺻﻞ از چاهه��ا ﺑﺎ ﺗﺮﻳﺲﻫﺎی واقع��ی
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ،در ﻣﺤﻞ چاهه��ا اﻧﻄﺒﺎق داده ش��ده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺟﺪاول
ﺗﺒﺪﻳﻞ زﻣﺎن-ﻋﻤﻖ چاهه��ا اﺻﻼح میگ��ردد .اﺑﺘﺪا رابط��هی زﻣﺎن-
ﻋﻤﻖ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ 13بهکم��ک اطالعات س��رعتی 14تصحیح ش��د
(ش��کل -9-ب) .در مرحلهی بعد در ﻣﺤﻞ ﭼﺎهﻫﺎ ﻟﺮزهﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
بهﮐﻤﮏ ﻣﻮﺟﮏ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از اﻃﻼﻋﺎت ﻟﺮزهاي ،15با فاز صفر ساخته
ش��د و بع��د از ﻣﻘﺎیس��ه ﺑﺎ ردﻟﺮزهﻫﺎي ﻣﺠﺎور در اﻃﻼﻋﺎت ﻟﺮزهﻧﮕﺎري ﺑﺎ
اﻋﻤﺎل ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ،16تطاب��ق اولی��ه بین لرزهنگاش��ت مصنوعی اطالعات
لرزهن��گاری انجام گردید .در ﻣﺮحل��هی ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮﺟﮏ ﻟﺮزهاي ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻟﺮزهاي و اﻃﻼﻋﺎت ﭼﺎه اﻧﺠﺎم ش��د 17ت��ا اطالع��ات
مناس��بی از فاز موجک لرزهای بهدست آید .ﺳﭙﺲ ﺗﻄﺎﺑﻖ تمامی چاهها

 7اﻓﻖﻫﺎي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪه در ﭘﻨﺠﺮهی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻧﻤﺎی س��هﺑﻌﺪی ﻫﻤﺮاه ب��ا ﻣﺤﻞ
چاهها-اﻓﻖﻫﺎی ﺗﻔﺴﻴﺮ زﻣﺎنی که در آن رنگهای روشنتر ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی زﻣﺎن
ﺑﻴﺸﺘﺮ است

 8نقشهی برش زمانی افق ایالم
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 9ال��ف) ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻟﺮزهﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﺼﻨﻮع��ی چاهه��ا ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻟﺮزهﻧﮕﺎری ب) ﺗﺼﺤﯿﺢ
رابطهی زﻣﺎن-ﻋﻤﻖ بهﮐﻤﮏ ﭼﮏﺷﺎت

ی علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 160
ماهنامه 

ﺑﺎ ﻣﻮﺟﮏ ﻣﺮﺑﻮط به ﺧﻮد اﻧﺠﺎم شد (شکل-9-الف) .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺻﻮﺗﯽ چاهه��ا (حاصل ض��رب ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ و
ﭼﮕﺎﻟﯽ) ﻣﺪل اولیهی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺻﻮﺗﯽ ﺳﺎخته ﺷﺪ.
 -7-3اس�تخراج موجک با اس�تفاده از اطالعات تمامی چاهها و تکتک
آنها

از س��ری ضرایب بازتاب در محل چاه س��اخته میشود .ابتدا با اعمال
موجک دلخواهی ،رد مصنوعی محاس��به شده و با ردلرزهای در محل
چاه مطابقت داده میش��ود .اگر خطا زیاد باش��د ،موجک را بهگونهای
تغیی��ر می دهند تا خطا کاهش یاب��د .این عمل تا زمانی ادامه مییابد
که تطابق بین ردمصنوعی و لرزهای مطلوب باشد.
ﭘﺲ از ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻟﺮزهﻧﮕﺎر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ چاهه��ا ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت لرزهاي در ﻣﺤﻞ
چاهه��ا و اﺻﻼح ﺟﺪول ﺗﺒﺪﻳﻞ به ﻋﻤﻖ چاهها ،موجک ها با اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﻤﺎﻣﻲ چاهه��ا ﺳﺎخته ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ دامن��ه ،ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ و ﻓﺎز ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻣﻘﺎیس��ه میگردن��د و در ﺻﻮرت ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻫﺮ ﻳﻚ از متغیرﻫﺎي
چاهها به ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎزگشته و اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز انجام میشود.

اس��تخراج موجک در قلب هر روش برگ��ردان لرزهای قرار میگیرد
ش��دت بر ارزیابی کیفیت
و ش��کل موجک استنتاجش��ده ی لرزهای به ّ
مخزن اثر می گذارند .بنابراین دانش کافی در مورد موجک موجود در
دادههای لرزهای ،از اساسیترین اصول برگردان را تشکیل میدهد.
روش اس��تخراج موج��ک ،برگردان لرزهای در محل چاه اس��ت .در
این روش با اس��تفاده از اطالع��ات نگارهای چگال��ی و صوتی ،مدلی  -8-3ساخت مدل زمین (مدل امپدانسی)
کاربرد مدل زمینشناسی در برگردان دو مزیت دارد .نخست محدود
کردن جوابهای ممکن در برگردان اس��ت؛ زیرا جواب برگردان یکی
نیس��ت و مدلهای زیادی وجود دارند که از نظر ریاضی موجهند .در
مدل زمینشناسی شرطهای محدودکننده در هر عمق ایجاد میشوند
و جواب برگردان ،محدود به این شرطها خواهد بود .مزیت دوم ایجاد
اطالعات فرکانس کم است .معموالً نتیجهی برگردان در فرکانسهای
کم از باند دادههای لرزهای بهخوبی محدود نمیش��ود که میتوان این
دادهها را با استفاده از مدل زمینشناسی جایگزین کرد .مدل دادههای
نگارهای امپدانس از تقسیم نگار چگالی بر نگار صوتی چاهها بهدست
میآید .افقهای تفسیر ش��ده از اطالعات بزرگ مقیاس زمینشناسی
مانند ناپیوس��تگیها و توالی الیهها نیز اس��تفاده شده است .دادههای
لرزهای باند محدود 18دارند؛ بهعبارت دیگر پهنای باند محدودی دارند

 10استخراج موجک با استفاده از اطالعات تمامی چاهها و تکتک آنها

 11استخراج مدل اولیهی امپدانس صوتی با استفاده از اطالعات تمامی چاهها و
اعمال فیلتر زیرگذر ( 0-10هرتز)

 12آنالیز وارونس��ازی در محل تکتک چاهها و بررس��ی خطا و انطباقپذیری آنها
مربوط به چاههای A1,A2
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و بنابراین فرکانسهای کم و زیاد را شامل نمیشوند .بنابراین عالوه بر
دادههای لرزهای ،یک مدل مقاومتی فرکانس کم نیز بهعنوان اطالعات
 -10-3اﻧﺠﺎم وارونﺳﺎزی و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻜﻌﺐ وارونﺳﺎزی
اولیه در وارونسازی استفاده میشود [.]11
ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮﺟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،تهی��هی ﻣﺪل اولی��ه ،آﻧﺎﻟﻴﺰ
 -9-3آنالیز وارونسازی در محل چاهها
وارونس��ازی در ﻣﺤﻞ چاهه��ا و اطمینان از ﻗﺎﺑلقب��ول ﺑﻮدن اﻧطباق
در ای��ن مرحل��ه وارونس��ازی در محل چاه انجام میش��ود .هدف ،وارونس��ازی انجام شده و جهت ﺑﺮرسی ﺻﺤﺖ وارونسازی ،در ﻣﺤﻞ
آزمایش متغیرهای وارونس��ازی اس��ت تا متغیرهای مناسبی انتخاب چاهه��ا اﻧﻄﺒﺎق ﻻگ اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺣﺎﺻﻞ از چاهها و ﻣﻜﻌﺐ وارونس��ازی
ش��ده و پس از آن وارونس��ازی ب��ر کل حجم داده اعم��ال گردد .در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم می گردد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻟﺮزهﻧﮕﺎري ،ﻣﻮﺟﮏ حاصل
این قس��مت جه��ت چککردن وارونس��ازی در مح��دودهی چاهها ،و ﻣﺪل اولی��ه ،متغی��رﻫﺎي وارونﺳﺎزي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺪل در ﻣﺤﻞ چاهها
نتایج حاصل ،بررس��ی ،مقاومت صوتی اولیه با مقاوت صوتی حاصل از ﺗﻌﯿﯿﻦ و در ﻧﻬﺎی��ت وارونﺳﺎزي ﻟﺮزهاي روي ﮐﻞ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
وارونس��ازی مقایسه و ضریب هم بس��تگی بین آنها مشخص میشود .ﺧﺮوﺟﯽ وارونﺳﺎزي ﻟﺮزهاي ،ﻣﮑﻌﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺻﻮﺗﯽ اﺳﺖ (شکل.)14-
نگارهای آبی ،نگارهای اولیهی چاه و نگارهای قرمز نتایج وارونسازی
هستند .برای حصول نتایج مناسب از وارونسازی ،باید متغیرها طوری  -11-3آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮی
ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻜﻌﺐ وارونﺳﺎزی ،از آن بهﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮی ﺧﺎرجی
انتخاب ش��وند که تا حد امکان نگارهای قرمز بر نگارهای آبی منطبق
اﺳﺘﻔﺎده میش��ود و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی داﺧلی و خارجی،
ﻣﺠﻤﻮع��های ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ب��ر ﻣﻜﻌﺐ ﻟﺮزهای و
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻜﻌﺐ ﺗﺨﻠﺨﻞ اﻳﺠﺎد میگ��ردد .ﺑﺮرس��ی ﺧﻄﺎی جمع��ی و
اﻋﺘﺒﺎری به اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻤﻮعهای از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﻛﻤﻚ میکند.
باشند (شکلهای13-و.)12

 -12-3بررسی مجموعهی نشانگرها در محل چاهها

ﻣﺠﻤﻮعهی ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ در ﻣﺤﻞ چاهها،
اﻋﻤﺎل و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺎ ﻧﻤﻮدار ﺗﺨﻠﺨﻞ ﭼﺎهها ﻣﻘﺎیسه میگردد.

 13ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻭﺍﺭﻭنسازﻯ ﻟﺮﺯﻩﺍﻯ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﺪﻝ ﺩ ﺭ ﻣﺤﻞ ﭼﺎﻩهای  .A3,A4ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ .ﻧﻤﻮﺩ ﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺪﻝ ﺍﻭلیهی ﻭﺍﺭﻭﻥﺳﺎﺯﻯ ،ﻧﮕﺎﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺻﻮﺗﻰ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ نتیجهی
ﻭﺍﺭﻭﻥﺳﺎﺯﻯ/رﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ :ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ ﺑﻴﻦ ﻟﺮﺯﻩﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺩ ﺭ
ﻣﺤﻞ ﭼﺎﻩ

 14ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺻﻮﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ از وارونﺳﺎزی
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 15نم��ودار اعتبارسنج��ی متقاطع بین نگار تخلخل ه��دف نگار تخلخل حاصل از
روش نشانگرهای چندگانه

ی علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 160
ماهنامه 

 -13-3اعمال مجموعهی نشانگرها و استخراج مکعب تخلخل

 -4تفسیر نتایج

ﺑﺎ ﺗﻮﺟه ب��ه ﻣﻜﻌﺐ ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ آن در اﻓﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈر
ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ که از ﻧﻈﺮ ﺗﺨﻠﺨﻞ ،ﻣﺤﻞ ﭼﺎه  A2ﻧﺴﺒﺖ به چاههای دﻳﮕﺮ
ﻣﻨﺎسبتر ﺑﻮده است (شکل.)19-
ﻣﻜﻌﺐ ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎنی آن در اﻓﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ نشان می دهد که
ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎسبتری دارد و میﺗﻮاﻧﺪ
بهﻋﻨﻮان گزینهی اﺣﺪاث چاههای آتی مدنظر قرار گیرد (شکل.)20-

ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن نتیج��ه در ﻣﺤﻞ چاهه��ا،
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮهای اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ بر ﻛﻞ ﻣﻜﻌﺐ ،اﻋﻤﺎل ،ﻣﻜﻌﺐ ﺗﺨﻠﺨﻞ ،اﺳﺘﺨﺮاج و
ﺑﺎ ﻧﻤﻮدار ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺣﺎﺻﻞ از چاهها ﻣﻘﺎیس��ه میش��ود .با توجه به وجود
نم��ودار نوت��رون-ﺗﺨﻠﺨﻞ ﭼﺎهﻫﺎي م��دﻧﻈﺮ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ این ﻧﻤﻮدار و
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻟﺮزهای (از جمل��ه ﻣﮑﻌﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺻﻮﺗﯽ) در ﻣﺤﻞ چاهها
ﺗﻌﯿﯿﻦ گردی��د .اﯾﻦ رابط��ه ﺑﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻟﺮزهاي و ﻣﮑﻌﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺻﻮﺗﯽ
ﺣﺎﺻﻞ از وارونﺳﺎزي اﻋﻤﺎل ﺷﺪ و ﻣﮑﻌﺐ ﺗﺨﻠﺨﻞ بهدست آﻣﺪ.
ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎن��ی در ﻣﺤﺪودهی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ روش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت نتایج
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش وارونﺳﺎزی اﻣﻜﺎن ﺗﺨﻤﻴﻦ تخلخ��ل ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺘﺨﺮاج شده که بهﺗﺮتیب رنگهای ﺗﻴﺮهﺗﺮ ،ﺗﺨﻠﺨﻞ کمتر و رنگ های
در ﻳﻚ ﻣﻴﺪان ﻓﺮاﻫﻢ میﺷﻮد.
روﺷﻦﺗﺮ ،ﺗﺨﻠﺨﻞ بیشتر را ﻧﺸﺎن میدهند.
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ تأثی��ر ﻗﺎﺑﻞﺗﻮجه��ی در ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﺨﻠﺨﻞ توس��ط
وارونﺳﺎزی ﻟﺮزهای دارد که در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﺪاد بیس��ت ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ داخلی و
ﺧﺎرجی ﺑﺮای ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﺨﻠﺨﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
نتیجهی ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﺨﻠﺨﻞ توس��ط ﺗﻚﻧﺸﺎﻧﮕﺮی ﻧﺸﺎن داد که ﻧﺸﺎﻧﮕﺮهای
( 0/000457 )Filter invertedو  0/000426خط��ای (جمعی-اعتباری)
داشتند که در ﻣﻴﺎن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺎ ﺑﻮده است.
ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺑﺮرس��ی ﺧﻄﺎی ﻧﺎش��ی از ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﺨﻠﺨﻞ توس��ط ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ک��ه ش��ش ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺎ را دارن��د و ﻧﻤﻮدار
همبستگی ﺑﻴﻦ ﺗﺨﻠﺨﻞ ﭘﻴﺶبینی و تخلخل واقعی ﺿﺮﻳﺐ همبستگی 87
درصد دارد.
ﺑﺎ اﻳﻦ روش میﺗﻮان ﻣﺤﻞﻫﺎی مناسبی ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎریهای آتی پیشنهاد
کرد.
با توجه به نقشهی تخمینی تخلخل ،برخی چاهها در محلهای مناسب
حفاری نش��دهاند که میتواند دلیلی بر تولیدی نبودن آنها باشد .بنابراین
 16بررسی مجموعهی نشانگرها در محل چاهها
پیش��نهاد میش��ود در انتخاب محلهای حفاری بعدی حتماً از این روش
استفاده شود.

 17ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎنی از ﻣﻜﻌﺐ ﺗﺨﻠﺨﻞ در ﻣﺤﺪودهی اﻳﻼم-ﺳﺮوك

 18ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎنی در ﻣﺤﺪودهی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
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