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مقدمه 
هيدروكربن ها براي انتقال عمودی از س��نگ منشأ، به حضور 
درزه ها و گس��ل هاي باز نياز دارند. اي��ن حالت تنها در رژيم هاي 
پرفش��ار )انبس��اطي( كه در آنها درزه ها و گس��ل ها تا زمان افت 
فش��ار باز هس��تند به وقوع مي پيوندد. هنگامي كه آب هاي اشباع 
ش��ده از گاز از طري��ق گس��ل ها جابه جا مي ش��وند، به علت افت 
فش��ار، گاز ممكن اس��ت آزاد و به صورت يك دودكش گازي در 

داده هاي لرزه اي ظاهر گردد. همچنين اگر گاز از طريق گس��ل ها 
مهاجرت نمايد، قسمتي از آن ممكن است شكاف هاي موجود در 
طول گس��ل را اشغال نمايد و مجدداً دودكش هاي گازي را ايجاد 
كنند.  اگر گس��لي براي جريان آب باز باش��د، ب��راي جابه جايي 
هيدروكربن ه��ا )نفت يا گاز( نيز باز و احتماالً بيانگر مس��يرهاي 

مهاجرت هيدروكربن ها خواهد بود. 
دودكش هاي گازي در داده هاي لرزه اي به صورت آشفتگي هاي 

كاربرد دودكش هاي گازي
در ارزيابی ريسك اكتشافی ذخاير نفت وگاز

* كارشناس ارشد ژئوفيزيك - مديريت اكتشاف

چكيده
    تكنولوژی دودكش هاي گازي )Gas chimneys( داراي كاربردهاي متعددي از قبيل ش�ناخت بهتر سيس�تم هاي نفتي، شناس�ايي 
برون راند )Expulsion( س�نگ منش�أ و تمايز بين گس�ل هاي تراوشي)Leaking( و آب بندی ش�ده )Sealing( است. به منظور ترسيم 
دودكش هاي گازي به صورت مناسب، روشي براي آشكارسازي آنها در داده هاي لرزه نگاري پس از برانبارش)Poststack( توسعه پيدا كرده 
 )Supervise Neur Network( و تكنولوژي ش�بكة عصبي با ناظر )Multiple Seismic Attributes( كه در آن از نش�انگرهاي لرزه اي چندگانه
استفاده شده است.پس از آموزش شبكه، خروجي آن به صورت يك حجم سه بعدي دوكش)Chimney Cube( خواهد بود كه در آن 
دودكش هاي گازي به خوبي آش�كار می ش�وند. در اين حالت مقادير باال )احتمال باال( به نمونه هاي درون دودكش و مقادير پايين 
)احتمال پائين( به زمينه نس�بت داده مي ش�وند و مي توان ش�كل و توزيع فضايي دودكش و مس�يرهاي مهاجرت گاز را به آساني 
مش�اهده كرد. دودكش هاي گازي در باالي س�اختمان هاي تغذيه ش�ده توس�ط هيدروكربن و فاقد هيدوكربن )خشك( با ظاهري 
متفاوت مشاهده مي شوند. دودكش هاي كه در باالي ساختمان هاي فاقد هيدروكربن قرار گرفته اند در مجاورت گسل هايي هستند 
كه از قس�مت فوقاني س�اختمان عبور كرده اند، درحالي كه دودكش هاي قرار گرفته در باالي س�اختمان هاي تغذيه ش�ده توس�ط 

هيدروكربن ها گسترش زيادي دارند و با گسل منطبق نيستند. 
   پردازش و تفسير دودكش هاي گازي و نيز بررسي شكل، منشأ و گسترش آنها موجب برجسته شدن اين آشفتگي هاي عمودي 
در داده هاي لرزه اي، ترسيم مسيرهاي مهاجرت سياالت و در نتيجه پيش بيني تله هاي مساعد تجمع نفت و گاز مي شود. بنابراين 
با تلفيق داده هاي مس�ير مهاجرت با ديگر ش�اخص هاي مس�تقل مهاجرت و انباش�تگي، هيدروكربن ها همانند مدل سازي حوضة 
رسوبي، پيش بيني فشار و كشف مستقيم هيدروكربن ها از طريق آناليز طيفي و AVO، مي توان ريسك تشكيل و مهاجرت نفت و 

گاز، آب بندي و يكپارچگي)Integrity( آنها را به طور عمده اي كاهش داد.

ماشا ا.. رحيمي  *
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مق

واژه های كليدی: دودكش های گازی، نشانگرهای لرز ه ای چندگانه، شبكه عصبی، ريسك تشكيل و مهاجرت نفت .
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س��توني، كه در آنها پيوس��تگي بازتابنده ها ك��م و دامنة بازتاب 
ضعيف تر از نواحي مجاور است مش��اهده می شوند]1[.  بنابر اين 
مي توان آنها را به عنوان منبع نويز لرزه اي كه كيفيت وقايع بازتاب 
ل��رزه اي را كاهش مي دهد نيز در نظر گرفت ]2[. ش��كل)1( يك 
مقطع لرزه اي از ساختمان كيش غربی )در خليج فارس مركزی( 
را كه در آن دودكش گازي آش��كار ش��ده، نشان مي دهد كه در 
بخش بااليی آن يك زون گازی كم عمق تشكيل گرديده است. 
تفسير دودكش هاي گازي در داده هاي لرزه اي نشان مي دهد 
كه آيا اين دودكش ها قادر به نش��ان دادن حضور هيدروكربن ها 
در س��اختمان هاي زير سطحي، شناسايي گس��ل هاي تراوشي و 
تحليل يكپارچگي آب بندي پوش سنگ هستند؟ بررسي ها نشان 
داده اس��ت كه تقس��يم دودكش هاي گازي مش��اهده شده به دو 
نوع مي تواند مفيد باش��د و در تمايز بين ذخاير هيدروكربوري با 

ريسك باال و ريسك پايين كمك كند.
• ن�وع اول: مي تواند گس��ل هايي را نش��ان دهد ك��ه احتماالً 

به عنوان مسيرهاي مهاجرت هيدروكربن ها باشند.
• نوع دوم: مرتبط با پوش س��نگ س��اختمان هايي اس��ت كه 

توسط هيدروكربن ها تغذيه شده اند. 
اين دو گروه را مي توان با توجه به ش��كل، منشأ، گسترش و 

مجاورت آنها با گسل ها از يكديگر تشخيص داد]4[.

روش آشكارسازي دودكش هاي گازي 
خاصي��ت پراكندگي و جلوة ضعي��ف دودكش هاي گازي در 
داده هاي لرزه اي، ترس��يم آنها را دشوار مي كند، به  طوري كه در 
اكثر موارد در برش هاي زماني داده های لرزه نگاري س��ه بعدي و 
نقشه های نش��انگرهاي لرزه اي به  خوبِی مقاطع قائم لرزه اي قابل 
مش��اهده نيستند. براي بهبود شناس��ايي دودكش هاي گازي در 
داده هاي لرزه اي و به نقش��ه درآوردن گس��ترش و توزيع مناسب 
آنه��ا روش��ي براي آشكارس��ازي آنه��ا در داده هاي لرزه اي س��ه 
بع��دي پس از برانبارش توس��ط Meldahl در س��ال 1998 ارائه 
ش��د و توس��ط Heggland و Aminzadeh با مثال هايي تشريح 
گردي��د. اين روش با اس��تفاده از محاس��بة نش��انگرهاي لرزه اي 

ش��كل)1(: دودكش گازي در داده هاي لرزه اي ساختمان كيش 
غربی  به صورت آشفتگي هاي ستوني

ش��كل)2(: )چپ( حج��م داده هاي لرزه نگاري س��ه بعدي قبل 
و بع��د از آشكارس��ازي Gas Chimneys، رن��گ قرمز بيانگر 
احتمال باالي دودكش مي باش��د. )راس��ت( مراحل ايجاد يک 

Chimney Cube از داده هاي لرزه نگاري سه بعدي. 

ش��كل)3(: تصاويرانواع دودكش هاي گازي. )a( دودكش نوع اول قرار گرفته در قسمت فوقاني بستگی ساختماني. اين دودكش 
همراه با گس��ل اس��ت و داراي اين ريس��ک اس��ت كه هيدروكربن ها تلة نفتي را ترك كرده باش��ند.)b( دودكش نوع اول قرار 
گرفته در دامنة بس��تگی س��اختماني. در اين حالت، س��توني از هيدروكربن ممكن است حفظ شده باش��د. )c( دودكش نوع دوم 
كه ناحية وس��يعي را در قسمت فوقاني كلوژر ساختماني پوشانده اس��ت. اين دودكش مي تواند نشانگر حضور هيدروكربن ها در 

ساختمان هاي زيرين باشد.
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چندگانه و ش��بكة عصبي با ناظر ص��ورت مي گيرد. ورودي هاي 
ش��بكه، داده هاي لرزه اي س��ه بعدي اس��تاندارد و نش��انگرهاي 
لرزه اي هس��تند. براي تش��خيص دودكش ه��اي گازي از زمينه، 
از نش��انگرهايي كه بيش��ترين تمايز بين اين دو را س��بب شوند 
به عنوان ورودي استفاده مي گردد. نشانگرهايي كه بيشترين نقش 
را در آشكارسازي دودكش هاي گازي دارند شامل انرژي يا دامنة 
مطلق )Absolute Amplitude(، تش��ابه )Similarity(  تريس با 
 )Reflector Dip Variance( تريس و واريانس ش��يب بازتابن��ده
هستند. نش��انگرهاي انرژي و تش��ابه، درون دودكش ها كمتر از 
نواحي اطراف مي باش��ند، در حالي كه واريانس ش��يب باز تابنده 
درون دودكش ه��ا به عل��ت الگوي بازتابي آش��فته، بيش از خارج 

دودكش مي باشد. 
ش��بكة عصبي بر اس��اس نش��انگرهاي اس��تخراج ش��ده در 
مثال هاي داراي دودكش گازي و مثال هاي فاقد آن، كه مفسر آنها 
را برطبق تجربيات خود انتخاب مي كند، آموزش داده مي ش��ود. 
پس از آموزش، ش��بكه به تمامي مجموعة داده ها اعمال مي شود 
ت��ا دودكش ه��اي گازي از زمينه تفكيك ش��وند. در اين فرآيند، 
نش��انگرها در پنجره هاي متعدد عمودي اس��تخراج مي گردند. با 

اين كار شبكه مي تواند دودكش هاي گازي را از پديده هاي داراي 
خصوصيات لرزه اي مش��ابه با دودكش ها، ولي در وس��عتي كمتر 
از آنها، تش��خيص ده��د. در گام نهايي، ش��بكة عصبي داده هاي 
لرزه اي را به دودكش هاي گازي و زمينه طبقه بندي مي كند]4[. 
نمونه هاي خروجي كه مقادير باالي��ي دارند )احتمال باال( مبين 
دودكش گازي و آنهايي كه مقادير پاييني دارند )احتمال پايين( 
مبين زمينه هس��تند. حجم احتمال س��ه بعدي به دست آمده را 

Chimney Cube مي نامند )شكل2(.
اين روش در مراحل زير خالصه مي شود]2[:

• شناسايي و محاس��بة مجموعه اي از نشانگرها كه موجب تمايز 
بين دودكش هاي گازي از زمينه شوند؛

طراح��ي و آموزش ش��بكه هاي عصبي توس��ط نواحي داراي 
دودكش هاي گازي شناخته شده و فاقد دودكش گازي؛

• ايج��اد يك Chimney Cube در خروجي ش��بكه، با اس��تفاده 
از تبدي��ل چند نش��انگرهای داده ه��اي لرزه اي س��ه بعدي، كه 

آشفتگي هاي قائم را برجسته مي نمايد؛
• تفس��يرChimney Cube و تلفيق نتايج آن با ديگر تفسيرهاي 
ساختماني، چينه شناسي و ژئوفيزيكي )سرعت يا فشار منفذي، 

ش��كل)4(: )چپ( مقطع لرزه اي3D ، )راس��ت( نقش��ة ميانگين دامنة مطلق كه نش��ان دهندة احتمال قطعه قطعه شدن الية ماسه 
به وسيلة گسل ها در فالت قارة نيجريه مي باشد. باور براين است كه ماسه توسط مهاجرت رو به باالي گاز از طريق گسل تغذيه 

شده است.

شكل)5(: )چپ(يک مقطع لرزه اي از درياي شمال، )راست( همان مقطع پس از آشكارسازي دودكش گازي. دودكش گازي در 
قسمت فوقاني يک مخزن نفت و گاز قرار گرفته و بيشتر قسمت بااليي مخزن را پوشانده است. 
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امپدانس صوتي، AVO، فاكتور س��يال و غيره( كه موجب درك 
بهتر دودكش هاي گازي، به عنوان ارتباط دهندة سنگ منشأ، تلة 

نفتي، نقطة ريزش و آنومالي هاي گازي كم عمق مي شود.

تفسير دودكش هاي گازي 
رديابي دودكش هاي لرزه اي در داده هاي لرزه اي سه بعدي، كه 
برخي از آنها نيز توسط چاه ها تأييد شده اند، حضور دودكش هاي 

گازي را كه دو نوع هستند، مشخص نموده است.
نوع اول: اين گروه از دودكش هاي گازي در مجاورت گسل ها 
و داراي گسترش افقي محدود و قطر مقطعي در حدود100 متر 
هستند. گسل ها به عنوان مسيرهاي مهاجرت هيدروكربن ها عمل 
مي كنند. بس��ته به موقعيت گسل ها، حضور دودكش ها در امتداد 

گس��ل ها، مي تواند نشانگر مس��يرهاي مهاجرت سياالت )نفت و 
گاز( بين س��نگ منشأ و مخزن با يك سرعت نسبتاً باال يا بيانگر 
تراوش مخزن به واسطة گسل عبور كرده از قسمت فوقاني يا قرار 

 .)3a،3bگرفته در دامنة ساختمان ها باشد. )شكل
اگر گس��ل تراوشي در قسمت فوقاني ساختمان باشد، انتظار 
مي رود كه تنها قسمت كمي از هيدروكربن ها در مخزن باقي مانده 
باشد. اما اگر تراوش از طريق گسلي در دامنة ساختمان رخ دهد، 
ممكن اس��ت س��توني از هيدروكربن هنوز در مخ��زن باقي مانده 
باش��د. اگ��ر دودكش ه��اي گازي در امتداد گس��ل هايي در زير 
س��اختمان هاي زمين شناس��ي، كه آنها را قطع كرده اند، باشند، 
احتم��االً مي توانند تغذية س��اختمان زمين شناس��ي به وس��يلة 

هيدروكربن ها را نشان دهند.

شكل)7(: نمايي سه بعدي از مخزن نفتي در درياي خزر. دودكش هاي گروه دوم در قسمت فوقاني مخازن قرار گرفته اند. نقشة سنگ 
بستر حضور گلفشان ها را نشان مي دهد. مسيرهاي جريان گل توسط روند آشكارسازي دودكش هاي گازي برداشت شده است. 

Well#2

Well#1

شكل)a(:)6( نقشة زماني قسمت فوقاني مخزن و )b( برش زمانيChimney Cube در يک ثانيه. همان طور كه مشاهده مي شود 
دودكش گازي داراي ش��كل و گس��ترش جانبي مش��ابه با مخزن نفت و گاز زيرين است. پس از حفاري دو چاه نشان داده شده 

در نقشه، با ستون هاي نفت و گاز در مخزن مواجه شده اند. 
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در م��واردي كه دودكش ه��اي گازي در مجاورت نباش��ند، 
ممكن اس��ت ش��اخص هاي ديگري ب��راي تراوش وجود داش��ته 
باش��ند. به عنوان مثال آنومالي هاي دامنة زياد در امتداد گسل ها 
كه مي تواند نش��ان دهندة مخازني باشد كه به علت مهاجرت رو به 
باالي گاز در گس��ل ها تغذي ه مي شوند )شكل4(. تورفتگي هاي 
مدف��ون )Pockmarks( در كف دريا كه در امتداد گس��ل ها قرار 
گرفته اند نيز نش��ان دهندة مهاجرت رو به باالي گاز تا بستر دريا 

هستند. 
همان ط��ور كه اش��اره ش��د دودكش ه��اي گازي ن��وع اول 
نش��ان دهندة گس��ل هايي اس��ت كه براي مهاجرت س��ياالت باز 
هس��تند. اين نوع دودكش ها مي توانند به عنوان ش��اخص مثبت 
يا منفي حضور هيدروكربن ها در س��اختمان هاي زيرين، بسته به 

موقعيت گسل ها نسبت به ساختمان، به حساب آيند.
نوع دوم: اين گروه از دودكش هاي گازي در نواحي كه داده هاي 
لرزه اي، شكس��تگي ها و گسل ها را نشان نمي دهد يافت مي شود. 
در اين حالت دودكش هاي گازي فضاي بيشتري را نسبت به نوع 
اول كه مرتبط با گس��ل ها بودند اشغال مي كنند )يعني گسترش 
جانبي در حدود چند صد متر( )ش��كل3c(. اي��ن گروه غالباً در 
باالي مخازني كه به وس��يلة هيدروكربن ها تغذيه شده اند حضور 
دارند. )شكل5( مثالي از درياي شمال حضور دودكش گازي بين 
قس��مت فوقاني يك مخزن نفت و گاز مربوط به ائوس��ن و بستر 
دريا را نش��ان مي دهد. همچنين براي همين مثال، نقش��ة زماني 
قسمت فوقاني مخزن و برش زماني از Chimney Cube به دست 
آمده در يك ثانيه نش��ان داده ش��ده است )ش��كل6(. همان طور 
كه مالحظه مي ش��ود، دودكش گازي به ط��ور تقريبي طرح كلي 
بس��تگی ساختماني را ترس��يم كرده و در محل دو چاهي كه در 

نقشه نشان داده شده، حفاري وجود نفت و گاز در مخزن را تأييد 
نموده است. 

مثال زير از درياي خزر است: دودكش هاي گازي نوع دوم در 
قسمت فوقاني دو مخزن شارژ شده به وسيلة هيدروكربن ها حضور 
دارند. گلفش��ان ها در دامنة مخزن قرار گرفته اند و مسير جريان 
گل به علت مشابهت ويژگي هاي لرزه اي آن با دودكش هاي گازي 

برداشت شده است )شكل 7(. 
دودكش ه��اي گازي ن��وع دوم، نتيج��ة ج��دا ش��دن گاز از 
محلول هاي آبي باالرونده و به تله افتادن آنها در شيل ها بوده و يا 
در اثر مهاجرت گاز با سرعت جريان نسبتاً پايين از ميان گسل ها 
يا ش��كاف هايي است كه كمتر از حد تفكيك لرزه نگاري هستند. 
در بس��ياري موارد اين گونه دودكش هاي گازي در قسمت فوقاني 
مخازن تغذيه شده به وسيلة نفت و گاز مشاهده شده است ]4[. 

نتيجه گيري 
آش��كار س��ازي و ترس��يم دودكش ه��اي گازي در داده هاي 
لرزه اي، امكان تمايز بين دودكش هاي گازي- كه بيانگر مهاجرت 
هيدروكربن ها از طريق گسل ها هستند- و دودكش هاي گازي - 
كه نشان دهنده حركت رو به باال و كند گازمي باشند و نيز ارزيابي 
گس��ل هاي آب بندي شده در برابر گسل هايي آب بندي نشده را 

فراهم مي سازد )شكل8(. 
دودكش هاي گازي نشانگر مهاجرت سياالت بين سنگ منشأ 
و مخزن، بين مخازن و بين مخزن و بستر دريا هستند. آشكارسازي 
دودكش هاي گازي مانند ديگر عوارضي كه نشان دهندة مسيرهاي 
مهاجرت سياالت هستند، در آناليز يكپارچگي آب بندي گسل هاي 
محص��ور كنندة تلة نفتي و پردازش ريس��ك ذخاير هيدروكربني 
داراي اهميت اس��ت. در صورتي كه گسلي از ميان قسمت فوقاني 

شكل)8(: مثالي از عمليات رديابي مسير مهاجرت سياالت در ساختمان كيش غربی در خليج فارس: )الف( داده هاي لرزه اي اصلي، )ب( 
نقاط س��بز نش��انگر مسير مهاجرت سياالت و نقاط قرمز نشانگر مسيرهايي هستند كه سياالت از آنها عبور نمي كنند و )ج( نتيجة رديابي 

مسير مهاجرت سياالت )Chimney Cube( پس از كاربرد شبكة عصبي آموزش داده شده.
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يك تلة نفتي بالقوه عبور نمايد، به طوريكه دودكش هاي گازي يا 
ديگر ش��اخص ها ي مهاجرت سياالت در امتداد آن حضور داشته 
باشند، ذخيره از لحاظ داش��تن هيدروكربن ها داراي ريسك باال 
اس��ت. اما اگر دودكش ه��اي گازي داراي گس��ترش جانبي زياد 
باشند و به گس��ل ها مرتبط نباشند، مي تواند نشان دهندة حضور 
هيدروكربن ه��ا در س��اختمان هاي زيرين باش��د. در جدول )1( 
جنبه هاي كليدي مورفولوژي دودكش گازي، تراوشات مرتبط با 
آنها و ارتباط آنها با يكپارچگي آب بندي تلة نفتي بيان مشاهده مي شود. 

تش��خيص دودكش هاي گازي ب��ا مورفولوژي هاي مختلف از 
يكديگر دش��وار اس��ت )بعضاً دودكش هاي نوع دوم ممكن است 
همراه گس��ل ها باشند( و اس��تفاده از يك نش��انگر براي نمايش 
 Chimney Cube آنه��ا  ني��ز مناس��ب نمي باش��د، اس��تفاده از
براي آشكارس��ازي دودكش هاي گازي روش��ي ب��ا كارايي مفيد 

است. به وس��يلة Chimney cube عمليات دش��وار تفسير دستي 
دودكش هاي گازي تسهيل مي شود. اين روش همچنين اطالعاتي 
در م��ورد تاريخچة هيدروكربن ها، مس��ير مهاج��رت و مدل هاي 
  Chimney Cube جريان سياالت به دست مي دهد. در عمل، اين
قادر اس��ت محل هايي كه هيدروكربن ها در آنجا توليد مي شوند، 
چگونگي مهاجرت آنها به مخزن و چگونگي تراوش آنها را از مخزن 
و ي��ا ايجاد گازهاي كم عمق، گلفش��ان ها و تورفتگي هاي مدفون 
بس��تر دريا را معلوم نمايد. در نهايت مي توان آن را به عنوان يك 
ابزار اكتش��افي جديدي در نظر گرف��ت كه تلفيق داده هاي آن با 
ديگر شاخص هاي مستقل هيدروكربن، نظير: مدل سازي حوضه،  
مغزه گيري، آناليز AVO و غيره در كاهش ريس��ك اكتشاف تأثير 

عمده اي خواهد داشت.    

يكپارچگی آب بندی تله نفتیعالیخوبمتوسطضعيفخيلی ضعيف
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