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سرعت برانبارش، پوش سنگ، سرعت درون چاهى، سازند گچساران

تهيه و توسعه مدل سرعت بهينه، جزء الينفك و پراهميت تمامي مراحل پردازش و تفسير داده هاي لرزه اي است. تهيه اين مدل با دقت و اطمينان 
باال به خصوص در مناطق با پتانسيل باالي نفت و گاز مانند فروافتادگي دزفول در جنوب غرب ايران (خوزستان) داراي اهميت ويژه اي است.

از جمله مهم ترين سازند هاي مناطق نفت  خيز جنوب ايران، سازند گچساران است كه به عنوان پوش سنگ سازند آسماري عمل مي  كند. به علت 
شــرايط خاص اين ســازند از ديدگاه مكانيكى (سازندى با پالستيسيته باال) و سنگ شناسى خاص (آميزه اى از نمك، انيدريت و مارل)، تخمين و تهيه 

مدل سرعت در اين سازند همواره چالش آفرين بوده است.
در اين مقاله ســعي بر آن اســت كه با اســتفاده از نمودارهاي ليتولوژي، اطالعات تكميل چاه و داده هاى لرزه اي چاه هاي منطقه فروافتادگي دزفول و 
خصوصاً ميدان نفتى آغاجارى مدل ليتولوژي2- سرعت بهينه اي براي سازند گچساران ارائه شود. در ابتدا مدل رياضي چند متغيره خطي براي تخمين سرعت 
بر حسب ليتولوژي در هر چاه ارائه مي شود. پس از آن يك معادله چند متغيره خطي براي سازند گچساران در كل منطقه محاسبه و به عنوان يك مدل كلي 

و صرف نظر از تغييرات محيطي ارائه مي شود. در پايان نيز با استفاده از زبان برنامه نويسى MATLAB سرعت هر نوع ليتولوژى خاص ارائه مى شود.
در مجموع مى توان اذعان داشــت ســرعت ميان اليه اى ســازند گچســاران متأثر از ليتولوژى غالب آن اســت. براى نمونه در نقاطى كه انيدريت 
ليتولوژى غالب است، سرعت سازند گچساران بيشتر و در مقابل در موقعيت هايى كه مارل ليتولوژى غالب است، سرعت برآورد شده نسبتاً پايين است.

بررسى سرعت در سازند گچساران ميدان آغاجارى و برآورد 
سرعت در ليتولوژى هاى مختلف سازند 

بررسى سرعت در سازند گچساران ميدان آغاجارى و برآورد 
سرعت در ليتولوژى هاى مختلف سازند 

سيد محمد زمانزاده3   جهاد دانشگاهى شهيد بهشتى ميثم عموشاهى1  جهاد دانشگاهى تهران   
ايرج عبدالهى فرد2  مديريت اكتشاف شركت ملى نفت ايران

مقدمه
بررســي سرعت و تهيه مدل سرعت از جمله مراحل بسيار مهم در 
پردازش و تفسير داده هاي لرزه اي است. ارائه مدل سرعت نسبتاً دقيق، 
باعث كاهش ريسك اكتشاف و حفاري در تله هاى نفتى مي شود. اين 
موضوع در مناطقي كه از لحاظ چينه شناسي و ساختماني با پيچيدگي 
همراه هســتند، امر ضروري به شمار مي رود و ساخت مدل سرعتى در 

چنين مناطقى با دشوارى همراه است.
ســازند گچســاران در بســياري از مناطق نفت خيــز جنوب ايران 
به عنوان پوش ســنگ سازند آســماري از اهميت ويژه اي برخوردار 
است. اهميت اين ســازند به خواص رئولوژيكي نامقاوم و پالستيكي 
اين ســازند برمى گردد. از اين رو اين ســازند در مراحل دگرشكلى، 
پيچيدگي هايي را از ديدگاه ســاختماني و چينه اي نشــان مى دهد. اين 
امر به نوبه خود بر پيچيدگي انتشــار موج در اين محيط و نيز داده هاي 
لرزه اي به دســت آمده تأثير مســتقيم مي گذارد. تخمين سرعت دقيق 
ســازند گچســاران در بســياري از مناطق با چالش  هاي بسياري همراه 

اســت و به دســت آوردن يك مدل ســرعت مطمئن براي اين سازند 
بسيار دشوار مي باشد.

مطالعات نشان مي دهد كه سرعت گچساران بيش از هر پارامتر 
ديگري متأثر از ليتولوژي اين ســازند مى باشد. از لحاظ ليتولوژي 
مي توان ســازند گچســاران را مجموعــه اي از انيدريت، نمك و 
آهك با ســرعت باال در كنار مارل قرمز و مارل خاكسترى و شيل 
با ســرعت پايين دانســت. يافتن يك رابطه رياضي بين سرعت و 
تركيب ليتولــوژي مي تواند به عنوان يك راهنمــا در كنار ديگر 
سرعت هاي به دســت آمده از طريق داده هاي لرزه اي و چاه ما را 

ياري كند.
 مدل رياضي انتخاب شده براي نيل به اين هدف، مدل خطي چند 
متغيره با استفاده از روش رگرسيون و توسط برنامه MATLAB است. 
منطقه مورد بررســي نيز فروافتادگي دزفول مي باشد كه در اين ناحيه 

تنها ميدان آغاجارى مورد بررسى قرار گرفته است.
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1- سازند گچساران
در ايــران واژه گچ با معانــى همچون انيدريــت، ژيپس و نمك 
استفاده مى شود كه سازند گچســاران نيز اكثراً از سنگ هاى تبخيرى 
است كه شامل: مارل، آهك وشــيل است (شكل3-3). نمك سازند 
گچســاران به عنوان ضخيم ترين رخساره هاى مركز حوضه اى در نظر 

گرفته مى شود (كشفى،1980). 
سازند گچســاران يكى از بهترين و مهم ترين پوش سنگ ها براى 
مخازن هيدروكربنى (مخصوصاً آســمارى) كه در يكى از غنى ترين 
خواســتگاه هاى هيدروكربنى در جهان واقع شــده اســت، به شــمار 

مي رود (بيدون،1991؛ كلمن -ساد، 1978؛دانينگتون،1968).
جيمز و وايند در 1965 تقســيمات قبلى را به گروه بندى جديدى 
براى ســازند گچســاران اصالح كردند، به طورى كه اين سازند به 7 
زير گروه كه به آن بخش گفته مى شــود تقســيم مى گردد. تقسيمات 
چينه شناســى در اين سازند بر اساس نتايج ميدان گچساران و چاه هاى 

مربوطه در فرو افتادگى دزفول است. اين تقسيمات عبارتند از:
بخش 1 كه به آن پوش ســنگ 3 گفته مى شــود كه شامل آهك 
و انيدريت هــاى داخل هم رفته و اليه اليه و شــيل بيتومينى همراه آن 
اســت. اين بخش بالفاصله بر روى ســازند آسمارى قرار دارد(ستوده 

نيا، 1977) و مهم ترين سنگ پوشش در ايران مى باشد.
بخش 2 كه اكثراً از سنگ نمك به همراه مقدار كمى انيدريت و 

آهك تشكيل شده است.
بخش 3 كه شامل اليه هاى ضخيم انيدريت به همراه نمك است.

بخش هاى 4 تا 6 كه اكثر اين بخش ها شــامل انيدريت هســتند و 
مقداركمــى نمــك و مارن و آهك نيز در ايــن بخش ها وجود دارد. 
نمك بيشــترين درصد بخش 4 را تشــكيل مى دهد ولى در رخنمون 
بخش 4 در سطح زمين، طبقات نمك به علت فرسايش آن نادر است 

(مطيعى،1372).
بخش 7 زير سازند ميشــان (ميوسن پايينى- ميانى) قرار دارد و از 
انيدريت، مارل و آهك تشــكيل شده است (ستوده نيا،1977). قبل از 
اين تقسيم بندى كه توسط جيمز و وايند (1965) ارائه شد، بخش 7 به 
عنــوان موقعيــت 3 4 و بخش 6 به عنوان موقعيت 2 5 و بخش 1 تا 5 به 

عنوان موقعيت 1 6 به حساب مى آمدند (مطيعى،1372).
در اين قســمت به بررسى سازندهاى يا بعضى از سرى هاى نمكى 
در ايران پرداخته مى شود. سرى هرمز در دوران كامبرين7  نهشته شده 
و در زير همه  طبقات قرار دارد و جنس اين ســرى نيز از نمك اســت 
و ســازند گچساران كه در باالتر از اين سرى و در ستون چينه شناسى 
زاگرس به عنوان ضخيم ترين و گسترده ترين واحد تبخيرى به حساب 
مى آيد و به عنوان يك افق جدا شــده8  در ناحيه جنوب غربى كمربند 

چين خورده –گسل خورده زاگرس عمل مى كند و سازند گچساران 
در ناحيه هاى ايذه، لرستان و فروافتادگى دزفول نهشته شده است.

 
2- تحقيقات قبلي در ايران

در ايــران بيش از پنج دهه تحليل ســرعت و تبديل زمان به عمق 
در پروژه هــاى تعبيــر و تفســير لرزه نــگارى مطرح بــوده و نتايج در 
گزارش هاي داخلى منتشــر نشده متعلق به شــركت هاى نفتى موجود 
اســت. عالوه بر آن نتايج برخى از اين مطالعــات در مقاالت و پايان 
نامه هايى كه به زبان هاى انگليســى و فارســى نوشته شده آمده است: 
عبدالهى و همكاران(2006)، تميمى و همكاران(1387)؛ پايان  نامه هاى 
عليئــى(2002)، ترابــى(2002)، ملكى(2002)، حســن زاده(2002)، 
حقيقى(2003)، صديقى(2004)، كرباسچى(2004)، سعادت(2004) 
و اصغــرى(2008). از جمله مى توان به بررســى و تحليل ســرعت در 
سازند گچســاران براى بررســى ميرايى موج در منطقه فروبار دزفول 
كه با تعداد معدودى چاه در چند ميدان انجام شــده است اشاره نمود 

(تميمى، 2008).

3- داده هاى اوليه 
در ايــن مطالعه از اطالعــات 161حلقه چاه در ميــدان آغاجارى 
استفاده شده اســت كه اين اطالعات شامل گزارش هاي تكميل چاه، 
نمودارهاى ليتولوژى و ســرعت هاى برانبارش است. متأسفانه به علت 
اينكه اين سازند از اهميت مخزنى برخوردار نيست معموالً داراى هيچ 
يك از نمودارهاى چاه نگارى نيســت. در اين مطالعه از ســرعت هاى 
درون چاهــى 105 حلقه چاه از 161 حلقه چاهى كه در دســترس بود 
استفاده شــده كه از نتايج تفسير لرزه نگارى ســه بعدى رأس و قاعده 
سازند گچســاران (مكعب لرزه نگارى سه  بعدى ميدان  آغاجارى) در 
حوزه زمان براى محاسبه ضخامت زمانى استفاده شده است. همچنين 
داده هاى ســرعت (checkshot) نيز به عنوان شروع تفسير لرزه نگارى 
مورد استفاده قرار گرفت. در بعضى از چاه ها به علت اينكه اين داده ها 

داراى خطاى فراوان بود از آن ها صرف نظر شد.

4- روش كار
روش هاى مختلفى براى برآورد سرعت لرزه   اى وجود دارد كه از 
آن جمله مى توان به روش مستقيم اشاره كرد كه در آن رابطه مشهور 

(tx=v  :v*زمان، v:مسافت وx: فاصله يا ضخامت) مى باشد. 

در اين مطالعه ابتدا سرعت هاى درون چاهى مورد استفاده قرار گرفت 
و عمق سرسازند هاى گچساران و آسمارى از گزارش چاه ها استخراج شد 
و بر مبناى آن تفســير زمانى رأس و قاعده ســازند گچساران در داده هاى 
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لرزه نگارى ســه بعدى انجام پذيرفت. به اين ترتيب ضخامت زمانى (زمان 
دوطرفه) ســازند گچساران در موقعيت چاه ها اســتخراج شد. از آنجا كه 
ليتولــوژى مهم تريــن فاكتور در تغيير ســرعت اســت (شــريف، 1999)، 
مجموع ضخامت ليتولوژى هاى مختلف ســازند در موقعيت چاه ها از روى 
نمودارهاى گرافيكــى در چاه ها برآورد گرديد. به اين ترتيب با دانســتن 
ضخامت زمانى سازند گچســاران، برآورد سرعت ليتولوژى هاى مختلف 
سازند گچساران طبق معادله 1 براى هر چاه مد نظر بود. با توجه به ماهيت 
يكســان مارن قرمز و خاكسترى از ديدگاه ســرعت لرزه اى، مارن قرمز و 

خاكسترى به عنوان يك ليتولوژى واحد در محاسبات وارد شده است.
hanihydrate

vanihydrate

hmarl

vmarl

hsalt
vsalt

hlime

vlime

Tin that well+ + + = (1)
كه h مجموع ضخامت هر ليتولوژى مى باشــد كه از داده هاى چاه 
به دســت آمده ولى ســرعت مربوط به هر ليتولوژى مجهول بوده و با 

روش حل چند معادله چند مجهولى قابل محاسبه است.
همــان طور كه قبًال نيز ذكر شــد ابتدا جداولــى مثل جدول 1 از 
داده هــاى چاه اســتخراج گرديد، ايــن جــداول از روى نمودارهاى 
گرافيكى چاه اســتخراج شده و در اين جداول درصد هر ليتولوژى و 

مجموع ضخامت آن محاسبه شده است.
معادلــه 1 بــراى 24 حلقه چاه برآورد شــده و به خاطــر تعداد زياد 
مجهوالت برنامه اى با MATLAB تهيه شــد تا بتوان مجهوالت را با دقت 

2   توزيع درصد انيدريت در سازند گچساران
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 1   ضخامت مربوط به ليتولوژى هاى مختلف در چاه آغاجارى 112

ضخامت عمق
(فوت)

انيدريت 
(فوت)

مارل 
خاكسترى

نمك 
(فوت)

مارل قرمز 
(فوت)

آهك 
(فوت)

7400-0000
74109025500015
750010027580015
760010045300025
77009038310021
7790100001010
780010057004343
790015015000
7915550000
792010010000
7930550000
793515015000
7950503020000
80007537220015

ضخامت 
66526925105391تجمعى

40.54370813.8درصد

 2   سرعت برآورد شده براى هر ليتولوژى در سازند گچساران

سرعت (متر بر ثانيه)ليتولوژى

5000-4500انيدريت
4500-4000نمك
3500-3000مارل
5000-4500آهك
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باال به دســت آورد. به عنوان مثال معادله مــورد نظر (معادله 2) و جدول 
مربوطه (جدول 1 براى چاه آغاجارى 112) در ادامه ارائه شده است. 

84.4     76.6    15.2      26.1
Vanh   Vgre    Vred    Vlime + + + =90.65 (2)

مقايســه مدل سرعت سازند گچســاران با ضخامت آن حاكى از 
افزايش ســرعت در موقعيت هايى است كه ضخامت سازند گچساران 
به دليل باال آمدن ســاختمان آغاجارى (ستيغ تاقديس زيرين) كاهش 
يافته اســت. يعنى در جايى كه سرعت ســازند گچساران افزايش پيدا 
مى كند، ضخامت اين سازند كاهشى را نشان مى دهد. توزيع تغييرات 
ليتولوژى در گستره ميدان حاكى از غالب بودن ليتولوژى انيدريت در 
موقعيت ستيغ است. در مقابل در يال ها به علت ماهيت خميرى سازند 
گچســاران، ليتولوژى غالــب نمك و مارن بوده و در نتيجه ســرعت 
سازند گچساران نسبت به منطقه ستيغ تاقديس زيرين كاهش مى يابد.

حل معادالت چند مجهولى فوق الذكر منجر به محاســبه سرعت هاى 
اعالم شده در جدول 2 براى ليتولوژى هاى مختلف سازند گچساران گرديد.

در شــكل 1 توزيع درصد انيدريت و ســرعت بين اليه اى سازند 
گچســاران در ميدان آغاجارى نشان داده شــده است. همان طور كه 

گفته شــد با افزايش مقدار انيدريت سرعت افزايش مى يابد و اين امر 
در نقشه ســرعت بين اليه اى اين سازند (شكل 2) نشان داده مى شود. 
شــكل 3 مربوط به ضخامت سازند گچســاران است و مقايسه هر سه 
شــكل حاكى از افزايش سرعت سازند متناســب با كاهش ضخامت 

سازند و افزايش محتواى انيدريتى مى باشد.
بايد يادآورى كرد كه سرعتى كه در بخش  قبل به  دست آورديم 
تنها با اســتفاده از داده هاى چاه نيست، بلكه براى به دست آوردن اين 
سرعت از برنامه نويسى استفاده شد. به اين صورت كه برنامه اى نوشته 
شــد و در آن از داده هــاى ضخامــت و درصد ليتولــوژى موجود در 

گرافيك الگ ها استفاده گرديد. 

نتيجه گيرى
بــا توجه به نتايج حاصلــه مى توان نتيجه گيرى كــرد كه تغييرات 
سرعت ميان اليه اى در سازند گچساران به دليل محتواى ليتولوژى در 
آن سازند است. به طورى كه محتواى غالب انيدريتى منجر به افزايش 
ســرعت ميان اليه اى ســازند گچساران مى شــود. در مقابل، محتواى 

غالب مارلى نقش مهمى در كاهش سرعت ميان اليه اى دارد.
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