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تعيين عوامل ناهمسان گردى مخزن با استفاده از داده هاي لرزه اي
 و تأثير آن در حفارى و انحراف چاه

يوسف حسن پور مديريت اكتشاف شركت ملى نفت ايرانمرضيه حاجى محمدي*، ابوالقاسم كامكار روحانى1  دانشگاه صنعتى شاهرود

در بســيارى از كاربردهاى تئورى براي االستيســيته در ژئوفيزيك مخزن، محيط االستيك ايزوتروپ فرض مى شود. اما به صورت تجربى ثابت شده 
كه اغلب سنگ هاى پوسته ناهمسان گرد مى باشند. تجربيات گذشته نشان داده كه يكى از داليل اصلى انحراف چاه و انحناى آن، سازندهاى حاوى 
اليه هاى متوالى است. اين پديده سبب بروز گشتاور و كشش زياد، مشكالت راندن لوله، سايش تثبيت كننده ها، تخريب لوله هاى جدارى و مشكالت 
كنترل مسير خواهد شد. در برخى از ميادين، عامل انحراف چاه به سمت  مسير نامطلوب، اليه هاى شيلى است. به طور كلى مشاهدات ميدانى نشان داده 
كه توالي سازندها مى تواند موجب انحراف از مسير مستقيم چاه شود. اين پديده در حفارى معضلى هزينه بر است كه نيازمند چندين عمليات اصالحى 
و استفاده از سيستم هاى حفارى جهت دار گران قيمت مى باشد. ناهمسان گردى سازند، ارتباط بين سنگ و سرمته و نيز ارتباط بين سرمته و رشته حفارى 
را اصالح مى كند. بنابراين تعيين عوامل ناهمسان گردي در مخزن امري ضروري به نظر مي رسد. براي تعيين اين عوامل روش هاي متعددي وجود دارد 
كه بهترين آنها استفاده از داده هاي لرزه اي است؛ چراكه اين داده ها مي توانند محل و جهت حفاري را تعيين كرده و مانع تحميل هزينه هاي اضافي بر 
عمليات شوند. در اين مطالعه با استفاده از داده هاي لرزه اي و روش كندى فاز، عوامل ناهمسان گردي را تعيين كرده و بهترين روش براي استفاده در 

مطالعات حفاري با دقتي قابل قبول ارائه مي شود.
ناهمسان گردي، حفاري، لرزه، عوامل تامسون، انحراف چاه، ُكندي فاز

 مقدمه
تعيين ناهمسان گردي در ژئوفيزيك اكتشافي و ژئوفيزيك مخزن نقش 
مهمــي ايفا مي كند. ناديده گرفتن تأثير ناهمســان گردي، عدم تشــخيص 
عوامل لرزه اي بازتابي و رخســاره هاي ســنگي را به همراه دارد. در محيط 
ناهمسان گرد يك موج برشي به دو مؤلفه برشي عمود برهم تبديل مي شود. 
با توجــه به اينكه برداشــت هاى لــرزه اى در مراحل قبــل از حفارى هاى 
اكتشافى صورت مى گيرد، تعيين بسيارى از عوامل مهم و مؤثر در انتخاب 
محل حفارى هاى اكتشــافى و نيز توليدى در اين مرحله از اهميت زيادي 
برخوردار است. عدم اطالع دقيق از ناهمسان گردى هاى سازند، معضالت 
هزينه بــري در حفارى ايجــاد مى كند كه منجر به اجــراى چندين مرحله 
عمليات اصالحى و استفاده از سيســتم هاى حفارى جهت دار گران قيمت 
خواهد شد. ناهمسان گردى سازند، ارتباط بين سنگ و سرمته و نيز ارتباط 
بين سرمته و رشته حفارى را اصالح مى كند. يكي از معمول ترين روش ها 
براي تعيين ناهمسان گردي، بررسي سرعت هاي امواج برشي در جهت هاي 

مختلف است [1].
فيزيك دانــان در قــرن نوزدهم انتشــار امواج در محيط ناهمســان گرد 
را مورد بررســي قرار دادند. نخســتين بار در ســال 1879 روتلگ عبارت 
ناهمســان گردي را براي توصيف خواص انتشــار نور در بلورها اســتفاده 

كرد [2]. ناهمســان گردي نشان دهنده تغيير يك يا چند خاصيت از ماده بر 
حســب جهت است [3]. ناهمســان گردي در حوزه هاي متفاوت به عوامل 
ســاختاري محيط وابسته اســت (به عنوان مثال در امواج لرزه اي به ضريب 
كشســاني (Cijkl) و در شاره ها به كميت تراوايي). تأثير شاره درون حفره ها 
و شكســتگي ها را با عوامل ناهمســان گردي بررســي مي كننــد. با وارون 
كردن منحني هاي پراكندگي ســرعت از نگارهاي صوتي برشي دوقطبي، 
مي توان تنش هــاي افقي اصلي را برآورد كرد [4]. بريمن در ســال 2007 
عوامل ناهمسان گردي تامســون را در مخازن شكاف دار بررسي كرد [5]. 
بنديوپادي در ســال 2009 تأثير شــاره را در عوامل ناهمسان گردي به كار 
برد و روشن ســاخت كه مقادير عوامل تامسون در شرايط اشباع، كمتر از 

شرايط خشك ناهمسان گردي است [6].
ناهمسان گردي لرزه اي، با تغيير سرعت تابعي از جهت انتشار امواج است. 
در خصوص امواج در محيط ناهمسان گرد ابتدا بايد سرعت گروه و سرعت 
فاز را از يكديگر متمايز كرد [7]. مسافت و زمان انتشار در اندازه گيري هاي 
ميداني اغلب به ســرعت گروه وابسته است. ســرعت هاي گروه و فاز، در 
امتداد مســيرهاي خاص (Kij)، در الكتريسيته به كميت رسانايي الكتريكي 
(σij) و گذردهي الكتريكي (εij) و در امواج الكترومغناطيس به نفوذپذيري 

الكتريكي (μij) بستگي دارد [8].
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در آغاز دهه 50 ميالدي، مفهوم ناهمســان گردي لرزه اي در اكتشاف، 
به ويژه در مورد محيط هايي شــامل اليه هاي نــازك و هم چنين در مورد 
ناهمسان گردي عرضي بررسي شد [9]. البته در آن زمان اثر ناهمسان گردي 
روي داده ها با روش هاي اندازه گيري قابل تشخيص نبود. بنابراين تا مدتي 
اين موضوع را فقط چند محقق بررســي كردنــد. در واقع مي توان گفت 
دهه 80 ميالدي آغاز به كارگيري ناهمسان گردي در اكتشاف بوده است. 
در آن زمان دو مقاله بنيادين توســط تامســون (1986) و آلفورد (1986) 
بــه چاپ رســيد [10]. تامســون روابط عوامــل ناهمســان گردي را براي 
ناهمســان گردي ضعيف بيان كرد [11]. به عنوان مثال انتشار افقي و انتشار 
عمودي در محيط همســان گرد عرضي با يك محور تقارن قائم هم زمان 
مي شــوند و سرعت فاز، معادل سرعت گروه است [12]. اندازه گيري هاي 
ناهمســان گردي سرعت امواج لرزه اي P,S نشــان مي دهد كه سنگ هاي 
رسوبي ناهمسان گردند [13]. ناهمســان گردي لرزه اي از سويي مي تواند 

اطالعات كمي سنگ هاي رسوبي را به دست دهد [14] و از سويي ديگر 
اطالعات موجود زمين شناسي را تكميل كرده و درك بهتري از اليه هاي 

مورد بررسي را فراهم مي كند.
ســاده ترين نوع ناهمســان گردي كه در ژئوفيزيك به شكل كاربردي 
رايج است همسان گردي عرضي با تقارن شش ضلعي است. متداول ترين 
نوع ناهمسان گردي لرزه اي، ناهمسان گردي عمودي با تقارن شش وجهي 
است. بنابراين تحقيقات انجام شــده، اغلب در خصوص ناهمسان گردي 
عمودي اســت. وقتي محور تقارن موازي با محور قائم باشد، همسان گرد 
عرضى قائم (VTI)2 مطرح مي شــود كه ناهمســان گردي جهت دار قائم 
اســت. وقتي محور تقارن افقي اســت محيط همســان گرد عرضي افقي 
(HTI)3 ناميــده مي شــود. همســان گردي عرضي افقــي در محيطي رخ 
مي دهد كه شــكاف هاي قائم توسعه يافته اند. محيط هاي  HTI ساده ترين 
نوع ناهمســان گردي جهت دار محسوب مي شــوند كه مي توان آنها را در 
توصيــف مخازن شــكاف دار قائم به كار برد [15]. در محيط هاي تنشــي، 
امتداد لغزشــي و جايي كه تنش قائم حداقل است، همسان گردي عرضي 
افقي رخ مي دهد. تشــكيالت شيلي كه به شــكل افقى اليه بندي شده اند، 
داراي تقارن VTI هستند. اگر اليه ها شيب دار باشند محور تقارن مي تواند 
نسبت به محور افقى انحراف داشته باشند. بنابراين چنين محيطى را به دليل 
تقارن مايل (TTI) مى نامند. مدل هــاى TTI در نزديكى گنبدهاى نمكى 

ديده مى شوند (شكل-1).

1- روش شناسي و انتخاب روش مناسب
تعيين ناهمســان گردى توسط داده هاى لرزه اى با روش هاى مختلفي از 
جمله ُكندي فاز، معكوس سازي سير مستقيم، روش τ-ρ، معكوس سازى 
DMO، روش تحليــل ســرعت برون رانــد هيپربوليك قابل انجام اســت    1  مدل VTI  با تقارن قائم و مدل HTI  با تقارن افقى

 1    مقايسه روش هاى مختلف تعيين ناهمسان گردى

 روش معكوس سازى
DMO τ-ρ روش زمان سيرمستقيم روش روش ُكندى فاز روش هيپربوليك

ضعيف دلخواه بيضوى بيضوى بيضوى  محيط همسان گرد
عرضى قائم

X<Z z<x<2z
z<x<1.5z براى موج P X<Z X<Z X<Z گسترش

سطحى  سطحى، پروفيل لرزه
نگارى قائم

 پروفيل لرزه نگارى
قائم

 پروفيل لرزه نگارى
قائم سطحى داده

Pموج  حالت خالص SH يا Pموج  P,SV, SHموج   ,P-SV و يا موج P,SVموج 
SH حالت موج

ثابت دقت باال  دقت، نياز كم به
توپوگرافى

 هيچ دانش زير
سطحى قبلى ندارد. موج تبديل شده فوايد

 در بازتابنده با شيب
تند كارآيى ندارد.

 سرعت عمودى، دقت
 باال در داده دورافت

باال، حالت خالص
موارد كمياب عمليات برداشت سرعت عمودى محدوديت ها
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كــه اصول همــه آنها بر مبنــاى تخمين عوامــل ناهمســان گردى و بيان 
ناهمســان گردى بر مبناى اين عوامل اســت. پس از تعيين ناهمسانگردى 
در نقاط مختلف ميدان، با حفارى در محل هاى پيشــنهادى مى توان تأثير 
شكســتگى ها و حفرات را مشــاهده كرد. هريك از اين روش ها مزايا و 
معايبــى دارند و هر روش بــا توجه به محل مطالعه و نــوع كاربرد مورد 
اســتفاده قرار مى گيرد. در اين بخش براى رعايــت اختصار در متن، اين 

مقايسه در قالب جدول-1 ارائه شده است.
در مطالعــات لرزه نــگارى مبحث بررســى ناهمســان گردى يكى از 
مباحــث مهم و تأثيرگذار بر عدم انحراف چــاه و جلوگيرى از هدرروى 
گل حفــارى در داخل مخازن، بازيابى اوليــه، ثانويه و حتى ثالثيه مخزن 
است. براى بررســى عوامل ناهمسان گردى در حفارى، روش ُكندى فاز 
كاربردى ترين روش است؛ چراكه اغلب داده هاى برداشت شده در ايران 
داده هاى لرزه نگارى قائم بوده و نياز چندانى به دانش زيرسطحى ديگرى 
ندارد. از ســوي ديگر روش τ-ρ نيز به دليل دقت زياد و عدم حساســيت 
به نوع محيط، انتخاب مناســبى خواهد بود. روش زمان ســير مستقيم نيز 
از دقــت خوبى برخورداراســت اما روش پركاربردى نبــوده و در موارد 

متعددى قابل اســتفاده نيســت. بنابراين در اين مقالــه از روش ُكندي فاز 
استفاده مي شود.

1-1- روش ُكندي فاز
درعمل، ناهمســان گردى عرضى تقريباً با ناهمســان گردى بيضوى در 
زواياى انتشــار كوچك هماهنگى دارد [1]. در مورد محيط ناهمسان گرد 
τ-ρ بيضــوى، به صورت معمول تخمين عوامل ناهمســانگردى در قلمرو

براى داده هاى لرزه نگارى قائم با چندين دور افت4 به كار مى رود. تخمين 
محلى ُكندى هاى افقى و قائم در هر تركيبى از فرستنده و گيرنده با محاسبه 
ديفرانسيل برون راند5بين فرستنده ها براى يك گيرنده ثابت و برعكس آن 
صورت مى گيــرد. در مدل زمينى كه به صورت جانبى همگن اســت اين 
تخمين ها تركيب شده تا سطح ُكندى فاز در هر عمقى را توليد كنند. سپس 
با اســتفاده از ُكندى فاز قائم و افقى، سرعت هاى فاز را مى يابيم. وايت در 
ســال 1983 و گيسر در ســال 1990 روش هاى ُكندى فاز را توسعه دادند. 
روش هاى آنها به اين صورت بوده كه براى محاسبه اندازه و جهت سرعت 
فاز، از فرضياتى كه جبهه موج مســطح از گيرنده ها عبور مى كند استفاده 
كردند. روش گيسر، سرعت فاز همسان گرد عرضى را از داده لرزه نگارى 
قائم شامل چندين دورافت در فرستنده و چندين گيرنده در اعماق مختلف 
يك چاه به دست مى آورد؛ در حالى كه روش وايت سرعت فاز همسان گرد 
عرضى را از داده لرزه نگارى قائم دو چاه نزديك به هم به دســت مى آورد. 
 (VTI) (شكل هاي-2و3). اين روش ها در محيط همسان گرد عرضى قائم
بر پايه تخمين ُكندى افقى (p) و ُكندى قائم (q) استوار است. با فرض اينكه 
محيط به صورت جانبى همگن بوده و ناهمسان گردى بيضوى است، اندازه 

و جهت سرعت فاز به صورت زير خواهد بود:
νph=(p2-q2) - 1

2                                                                                                 (1)

θ=tan-1(   )p
q                                                                                                         (2)

با اين فرمول ها مى توان عوامل ناهمســان گرد را با بهترين انطباق داده و 
فرمول سرعت فاز تئورى به دست آورد [16و17].

2- بحث
2-1- تعيين عوامل ناهمسان گردي

اطالعات مورد اســتفاده مربوط به يك چاه اكتشــافى حفارى شده در 
جنوب غربى كشوراســت. به دليل ناشــناخته بودن منطقه از نظر وضعيت 
تنش هاى برجا، وجود اليه هاى پرفشــار و ... حفارى چاه هاى اكتشافى با 
ريسك فراواني همراه است. بنابراين در چاه مورد مطالعه مى توان عوامل 
ناهمســان گردى را كه بيانگر شكستگى هاست به دســت آورد. داده هاى 
برداشــت شــده در اين چاه دادهWalkaway VSP  اســت كه براى تعيين 
ارتبــاط بين زمان و عمــق داده هاى لرزه دو بعدى و بهتر مشخص شــدن 

سازندها و تشخيص گسل احتمالى برداشت شده است.
متأسفانه به دليل توپوگرافى نامناســب منطقه موقعيت برداشت مناسب 
نبوده و خط انفجار افقى نيست كه اين امر سبب به وجود آمدن خطاهايى 

  3    ُكندى افقى در سطح (a) داده لرزه!نگارى قائم مصنوعى كه تخمين 
t∆  را تشريح مى كند (b) مدل شامل عمق گيرنده از 

∆x
ُكندى افقى 

478/68 متــرى و بازه دور افــت از 30/48 تا 914/4 مترى در 
فواصل 30/48 مترى است [16]

  2   ُكندى قائم در عمق (a) داده لرزه نگارى قائم مصنوعى كه تخمين 
t∆ را تشــريح مى كند (b) مدل شــامل بــازه اعماق 

∆z ُكنــدى قائم
گيرنده از 213/36 تــا 670/56 در فاصله هاى 15/24 مترى و 

دورافت هاى فرستنده 457/2 مترى است [16]
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مقاالت علمي - پژوهشى

  5   توپوگرافى منطقه مورد مطالعه

  4    خط انفجار در منطقه مورد بررسى

  6    ُكندى افقى و قائم در مقابل دورافت بدون تصحيح انحراف چاه

Horizontal slowness

Offset

Vertical slowness

  7     ُكندى قائم با تصحيحات و بدون تصحيحات

Vertical slowness without correction
Vertical slowness with correction

خواهد شد. (شكل-4).

2-2- آماده سازى داده ها
داده هاىWalkaway VSP  در نرم افزار VISTA  نمايش داده مى شــود 
و سپس اطالعات سرچاه و مختصات ژئوفون ها و ساير اطالعات مربوطه 

به آن اضافه مى گردد. پس از آن  دورافت مربوط به هر شــوت محاســبه 
مى شــود. در نهايت نيز بايد نخســتين رســيد مربوط به هــر خط لرزه اى 

مشخص شده و تصحيحات استاتيك روى داده ها اعمال گردد.

2-3- ساخت منحنى ُكندى
با اســتفاده از روابط-3و4 مى توان منحنى هاى ُكندى را ساخت. روابط 
مــورد نياز در اين روابط و  شــكل-6 ديده مى شــود. چــاه مورد نظر 14 
درجه انحراف دارد. بنابراين بايد بعد از محاسبه ُكندى افقى و ُكندى قائم 
تصحيحات الزم را انجام داد. تصحيحات الزم براى ُكندى قائم با استفاده 

از روابط-5و6 و شكل-7 انجام شده است.
نتايج حاصل بعد از محاسبه عوامل ناهمسان گردى به شرح زير است:

                                 (3)

                                        (4)
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                                        (5)
                                               (6)

نتايــج حاصــل پــس از محاســبه عوامــل ناهمســان گردى به شــرح 
جدول-2 مى باشد.

نتيجه گيري
روش ُكندى فاز براى اپسيلن در اليه هاى افقى با خطاى كاملي حدود 
0/01 حاصل شــد. با ايــن روش مقادير دلتا دقيق نخواهــد بود و حداقل 
خطاي كامل آن 0/025مي باشد. بنابراين بهتر است به مقادير دلتاي حاصل 

ازين روش اعتماد نكنيم.
مقادير اپســيلن حاصل از اين روش براى روباره شيبدار تا حد 6 درجه 
نيز قابل اعتماد اســت. فاصله بيشــتر بين ژئوفون ها باعث دقت بيشــتر اين 
روش خواهد شــد؛ به طورى كه اگر فاصله ژئوفون ها 30 متر باشد مقدار 
اپسيلن به پاســخ مورد نظر نزديك تر از حالتى است كه فاصله ژئوفون ها 

15 متر است.
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اپسيلندلتا

-0/4250/315 ± 0/05

 2    عوامل ناهمسان گردى دلتا و اپسيلن

  9     مدل انطباق داده شده با داده ها  8     ُكندى افقى در مقابل كندى قائم

Slowness

Horizontal slownessHorizontal slowness

slowness 
fitted model to the data
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