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مطالعهی ساختارهای هیدروکربنی یکی از میادین جنوبغرب ایران
با استفاده از دادههای مگنتوتلوریک
محمد فیلبندی کشکولی* ،ابوالقاسم کامکار روحانی ،1دانشگاه صنعتی شاهرود

عاصی ،3مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

علی مراد زاده ،2دانشگاه تهران   حسین

روش مگنتوتلوریک از مهمترین روشهای ژئوفیزیکی برای شناسایی ساختارهای پیچیدهی
هیدروکربنی است که معموالً بههمراه روش لرزهنگاری استفاده میشود .در این پژوهش دادههای
یک پروفیل از اندازهگیریهای مگنتوتلوریک در منطقهی سراب گچساران جهت مطالعهی
ساختارهای هیدروکربنی بررسی شده است .پس از پردازشهای اولیه ابتدا با استفاده از دادههای
الکترومغناطیس حوزهی زمان ،جابجایی ایستا روی دادهها تصحیح شده و سپس جهت تعیین ابعاد
مدلسازی ،آنالیز تحلیل ابعادی دادهها انجام گردید .در مرحلهی بعد با استفاده از الگوریتم ا ُکام و
توسط نرمافزارهای  WinGLinkو  ZondMT2Dمدلسازی یک و دوبعدی انجام شد .با استفاده از
نتایج مدلسازی دو ِ
بعدی انجام شده ،ساختارهای منطقه بهطرز نسبتاًخوبی تشخیص داده شد؛ بدین
صورت که تاقدیسهای سراب و جعفرآباد در فواصل  5و  13/5کیلومتری از ابتدای پروفیل و در
عمقهای یک کیلومتری و  750متری شناسایی گردیدند .همچنین سازند میشان و آغاجری با تباین
مقاومت ویژهای که دارند در باالی تاقدیس سراب شناسایی شدند .سر سازند آسماری 4که سنگ
مخزن منطقه است نیز با توجه به مقاومت ویژهی  70در نظرگرفته شده مشخص گردید .همچنین در
انتهای پروفیل گسل خوردگی عمیقی شناسایی شد.
روش مگنتورتلوریـک ( )5MTیکـی از روشهـای الکترومغناطیسـی
اسـت کـه از میدانهـای طبیعـی زمین بـرای بـه نقشـه درآوردن تغییرات
مقاومـت ویـژهی الکتریکـی زیـر سـطح زمیـن اسـتفاده میکنـد [2و.]1
عمـق نفـوذ زیـاد میدانهـای الکترومغناطیسـی در روش ( MTاز دههـا
متـر تـا دههـا کیلومتـر) کـه تقریبـاً بهصـورت امـواج تحـت در زمیـن
نفـوذ میکننـد باعـث شـده ایـن روش جایـگاه ویـژهای در بیـن همـهی
روشهـای الکترومغناطیسـی داشـته باشـد.
البته علت کاربرد خاص این روش برای اکتشاف ساختارهای عمیق
زمینشناسی و هیدروکربنی و همچنین ذخایر معدنی عمیق ،عمق
اکتشاف زیاد آن بهدلیل میدانهای با فرکانس پایین است [.]3
اکتشـافات نفتـی بـهروش  MTاز دههی  60میالدی در کشـور شـوروی
سـابق بـا موفقیـت اسـتفاده شـده اسـت .در خلال دهههـای 60-80
میلادی بیـش از 10هـزار سـونداژ  MTبـا مسـاحتی معـادل سـه میلیـون
کیلومترمربـع در ایـن کشـور برداشـت شـد.
روش  MTجهت اکتشاف نفت در کمربند چینخوردهی پاپوان واقع
در کشور گینهی نو انجام شده است [ .]4در  1998واتز و پینس []5
نیز این روش را برای شناسایی ساختارهای منطقهی  Adiyamanبهکار
گرفتند .همچنین در  1999ماتسوئو و نگی [ ]6روش  MTرا برای
اکتشاف نفت در منطقهی مینامی-نوشیرو بهکار بردند .در سال  2002نیز
برداشت دادههای  MTدر دامنهی کوههای راکی کشور کانادا جهت
تصویرسازی ساختارهای راندگی با استفاده از نقشهی توزیع مقاومت
ویژهی الکتریکی انجام گردید [ .]7در سال  1390هاشمی با استفاده از
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وارونسازی دادههای مگنتوتلوریک ساختارهای هیدروکربنی کپهداغ
غربی را شناسایی کرد [.]8
جهـت بـه نقشـه درآوردن سـاختارهای زیرزمینـی منطقـهی مدلسـازی
روی  81ایسـتگاه کـه در بـازهی بسـامدی  0/0005-320هرتز برداشـت
شـده انجـام گرفتـه اسـت .در شـکل 1-توزیـع ایسـتگاهها و موقعیـت
جغرافیایـی منطقـهی موردنظـر نشـان داده شـده اسـت.
در ایـن مقالـه سـعی میشـود بـا انجـام مدلسـازی یـک و دوبعـدی،
سـاختارهای هیدروکربنـی منطقـه از جملـه سرسـازند آسـماری کـه
سـنگ مخـزن منطقـه را تشـکیل میدهـد و همچنیـن روراندگیهـای
منطقـهی مـورد مطالعـه شناسـایی شـوند.
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موقعیــت پروفایلهــای مگنتوتلوریــک و محــدودهی مــورد
مطالعــه

نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()kashkoulimohammad@gmail.com
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 -1زمینشناسی منطقه

منطقـهی مـورد مطالعـه در یکی از میدانهـای نفتی جنوبغربی کشـور
قرار دارد و دادههای  MTآن در سـال  1390توسـط یک شـرکت چینی
برداشـت شـد .در ایـن منطقـه ،رخنمـون سـازند گچسـاران در سـطح و
تکتونیـزه بـودن شـدید منطقـه ،مشـکالتی از قبیـل عـدم موفقیـت در
برداشـت و تفسـیر عملیـات لرزهنـگاری را بهدنبـال داشـته اسـت .بهدلیل
حـرکات تکتونیکـی و باالآمدگـی تقریبـاً تمامـی سـازندهای نفتـی
ایـران در ایـن منطقـه در سـطح زمیـن دیـده میشـوند امـا سـازند غالـب
در سـطح زمین منطقهی سـازند گچسـاران اسـت .در شـکل 2 -نقشـهی
زمینشناسـی منطقـه مشـاهده میشـود.
در شکل 3-برش ساختاری که با طول  25کیلومتر در منطقهی مورد
مطالعه رسم شده مشاهده میگردد که طبق شکل 2-پروفیل مورد نظر بر

2

نقشـهی زمینشناســی  1:50000منطقــه (برگرفتــه از گــزارش
زمینشناســی منطقــه ،تهیــه شــده توســط مدیریــت اکتشــاف و
تولیــد شــرکت ملــی نفــت ایــران]9[ )1386 ،

3

بــرش ســاختاری کــه پروفیــل مگنتوتلوریــک مــورد نظــر تــا
کوهــان  MAN1ایــن بــرش و منطبــق بــر آنســت []10

آن منطبق است و تا قسمت میانی این برش ادامه دارد.
در این برش ساختارهای خامی و میش ،تاقدیسهای زیرسطحی
جعفرآباد و سراب ،تودهی نابرجای شرقی بهترتیب از شمالشرق به
جنوبغرب قابلمشاهده هستند [.]10
جهت اکتشاف ساختارهای زیرسطحی منطقه از روش ژئوفیزیکی MT
استفاده شده است .دادههای  MTدر طول خط برداشت به طول 17
کیلومتر و با  81ایستگاه برداشت شده است.
 -2مفاهیم تئوری روشهای TM

منشـأ اصلـی میدانهـای طبیعـی الکترومغناطیـس در روش  MTدر
محـدوده ی فرکانسـی  0/0001تا  10000هرتز ،فعالیتهای خورشـیدی
و آذرخشهـای بزرگمقیـاس اسـت .ایـن فعالیتهـا میدانهـای
الکترومغناطیسـی تولیـد میکننـد کـه در فضـای بیـن یونسـفر و سـطح
زمیـن منتشـر میشـوند .در روش  MTجریانهـای الکتریکـی در اثـر
تغییـرات میـدان الکترومغناطیسـی طبیعـی در زمیـن القـاء می گردنـد.
ایـن جریانهـای القایـی میدانهـای الکترومغناطیـس ثانویـه را تولیـد
کـرده و باعـث تغییـر میـدان الکترومغناطیسـی کل در سـطح زمیـن
میشـوند .جریـان القایـی تولیـد شـده در زمیـن بـه بزرگـی میدانهـای
الکترومغناطیسـی و خـواص الکتریکـی سـنگها بسـتگی دارد [.]11
تئوری پایه برای بررسی رفتار میدانهای الکترومغناطیس توسط
معادالت ماکسول بیان میشود که اولین بار در قرن نوزدهم منتشر شد
)
[ .]12بهطور عملی ثابت شده که مقاومت ویژهی ظاهـری (
زمین از مؤلفههای الکتریکی و مغناطیسی میدان ،بهصورت تابعی از
بسامد و طبق روابط2-و 1بهدست میآیند:
()1

()2
که  Tدورهی تناوب سیگنالها Hx ،و  Hyمؤلفههای افقی میدان
مغناطیسی برحسب نانو -تسال و  Exو  Eyمؤلفههای افقی میدان
الکتریکی برحسب میلی ولت بر کیلومتر هستند .عمق نفوذ سیگنالهای
 MTیکی از مفاهیم اساسی است که بهعنوان عمق پوسته مطرح میشود
و از رابطهی 3-قابل محاسبه است [:]13
()3
 -3تصحیح جابجایی ایستا و آنالیز ابعادی
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در اکتشـاف سـاختارهای زمینشناسـی و منابع هیدروکربنی با استفاده از
روش  MTکه در آن فواصل ایسـتگاههای برداشـت زیاد باشـد ،مشـکل
اغتشـاش گالوانیکـی ناشـی از تغییـرات الگـوی جریـان الکتریکی روی
منحنیهـای مقاومـت ویـژهی ظاهـری وجـود دارد .ایـن اثـر در روش
 MTاثـر جابجایـی ایسـتا نامیـده میشـود [ .]14در تفسـیر دادههای MT
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5

4

مقادیــر اندیسهــای نرمــال در ایســتگاههای مختلــف .محــور
قائــم مقادیــر هریــک از اندیسهــا و محــور افقــی مقادیــر
لگاریتمــی فرکانــس اســت .لــوزی آبیرنــگ مقادیــر اندیــس
 ،D1مربــع قرمزرنــگ مقادیــر اندیــس  D2و مثلــث ســبزرنگ
مقادیــر اندیــس  D3هســتند

 1آنالیز معیار نامتغیر چرخشی وال در ایستگاههای مختلف

نتیج ـهی مدلســازی یکبعــدی همــوار ُ
اکام بــرای پروفیــل
موردنظــر مــد TM

بایـد جابجاییهـای ایسـتایی کـه بهعلـت وجـود ناهمگنیهـای سـطحی
الکتریکـی ایجـاد و در صـورت وجـود توپوگرافـی تشـدید میشـوند،
قبـل از مدلسـازی و تفسـیر دادههـا حـذف یـا تعدیـل گردنـد .بـرای
تصحیـح ایـن اثـر روشهـای مختلفـی وجـود دارد .تصحیـح جابجایـی
ایسـتای دادههـای مـورد اسـتفاده در ایـن مقالـه بـا اسـتفاده از دادههـای
الکترومغناطیـس حـوزهی زمـان ( )TDEMانجـام میشـود [ .]15سـپس
آنالیـز ابعـادی دادههـای موردنظـر انجـام شـد تـا ابعـاد سـاختارهای
الکتریکـی منطقـه معلـوم گـردد .بـا انجـام آنالیـز ابعـادی معلوم شـد که
بیشـتر سـاختارهای منطقـه سـهبعدی و بعضـاً دوبعـدی هسـتند [.]16
در شکل 4-و جدول 1-نتایج حاصل از اندیسهای وزنی نرمال شده و
معیار نامتغیر چرخشی وال که برای تعیین بُعد ساختارهای منطقه استفاده
شده مشاهده میگردد.
 -4مدلسازی یکبعدی

پس از تصحیح اثر جابجایی ایستا و تعیین ابعاد ساختارهای زیرسطحی،
مدلسازی یکبعدی و دوبعدی بهمنظور بهدست آوردن اطالعات
توزیع مقادیر مقاومت ویژه و هندسهی ساختارهای زیرسطحی انجام
میشود .در این مقاله مدلسازیهای یکبعدی و دوبعدی بهوسیلهی
نرمافزارهای  ]18[ WinGLinkو  ]17[ ZondMT2Dانجام میگردد.
الگوریتم مورد استفاده برای انجام مدلسازی یکبعدی در نرمافزار
 ،WinGLinkالگوریتم اُکام است .بهدلیل آنکه مدل انتخابی تطابق
زیادی با مدل مشاهدهای دارد و مالکهای مبهم به مجموع پاسخها
وارد نمیشوند ،مدل حاصل در این الگوریتم میتواند گویای مدل
واقعی زمین باشد.
مدلسازی وارون یکبعدی در مد  TMبرای تمامی ایستگاه خط
برداشت موردنظر انجام شد .شکل 5-نتیجهی مدلسازی یکبعدی
هموار اُکام را برای پروفیل موردنظر نشان میدهد.
مدلسـازی یکبعـدی ،ناحیـه ای بـا مقاومـت ویـژهی زیاد را در سـمت
راسـت پروفیـل و ناحیـه ای بـا مقاومـت ویژهی کـم را در وسـط پروفیل
نشـان میدهـد .بـا توجـه بـه اینکـه مدلسـازی انجـام شـده در مـد TM
بـوده ،مـدل در تصویرسـازی بـرای سـاختارهای عمیـق ناتـوان اسـت .با
توجـه بـه مدلسـازی ،احتمـاالً ناحیـهی بـا مقاومـت ویـژهی زیـاد یـک
59

گسـلخوردگی را در سـمت راسـت پروفیـل نشـان میدهـد.
 -5مدلسازی دوبعدی

برای مدلسازی دوبعدی از نرمافزار  ZondMT2Dاستفاده شده است.
در این نرمافزار جهت وارونسازی دادهها از الگوریتم ا ُکام استفاده
شده است .در این روش با توجه به غیرخطی بودن و حل یکتا نداشتن
مسألهی معکوس دادههای سونداژ الکترومغناطیس ،برای رفع مشکل
عدم یکتایی پاسخ از قید هموار بودن استفاده میشود [.]19
بر اساس یکی از تئوریهای ا ُکام که در اوایل قرن چهاردهم نوشته شده
[20و ]19این کار بیهودهای است که در آن عملی که به روش سادهتر و
با تعداد مراحل کمتر قابلانجام است با اعمال پیچیدهتر و مراحل بیشتر
انجام میگردد .روش وارونسازی هموار یا روش اکام نیز بر این اساس
توسعه و نامگذاری شده است .اساس وارونسازی هموار یا جستجو برای
مدل هموار اینست که مدلهای فاقد مطابقت با دادههای مشاهدهای ،در
مجموعهی پاسخها وارد نشوند [ .]19در نتیجه انتظار میرود که نواحی
با مقاومت ویژهی زیاد یا مقاومت ویژهی کم از مدل هموار ،در عین
سادگی ،معرف مدل واقعی زمین باشند .از دیگر فواید روش وارونسازی

6

مدلســازی حاصــل از مــد  TMبعــد از تکــرار  40بــرای
پروفیــل مــورد نظــر ()RMS=1.058

7

مدلســازی حاصــل از مــد ادغــام دو مــد ( )TE+TMبعــد
از تکــرار  40بــرای پروفیــل مــورد نظــر ()RMS=0.087

8
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مدلسـازی حاصـل از ادغـام دو مـد بـرای پروفیـل مـورد نظـر.
محـل سـازندهای میشـان و گچسـاران و سرسـازند آسـماری
در شـکل بـا خطـوط پیوسـتهی سـیاه نشـان داده شـده اسـت.
روراندگیهـای منطقـه بـا خطـوط ممتـد نارنجی مشـخص شـدهاند.

هموار آنست که یک مدل خاص با مشخصات انتخاب شده جستجو
میشود که به حدساختیاری اولیه بستگی ندارد [.]21
برای توصیف ساختارهای چندبعدی معموالً معادالت پخش میدانهای
الکترومغناطیس در دو مد بررسی میشوند [ .]22زمانی که میدان
الکتریکی در جهت امتداد ساختار و میدان مغناطیسی در جهت عمود
بر امتداد ساختار باشد این وضعیت را قطبش  Eمینامند که به آن مد
الکتریکی عرضی 6یا بهاختصار  TEمیگویند .در این مقاله مدلسازی
با استفاده از ادغام دو مد ( )TE+TMانجام شده است .در حالتی که
مؤلفهی میدان الکتریکی عمود بر امتداد ساختار و مؤلفهی میدان
مغناطیسی در جهت امتداد ساختار باشد را قطبش  Hمینامند که به
آن مد مغناطیسی عرضی 7یا بهاختصار مد  TMمیگویند .رفتار این دو
مد در برخورد با ناهمگنیهای جانبی متفاوت است .در مد  TEمیدان
الکتریکی در جهت امتداد ساختار است و جریانهای الکتریکی تمایل
به شارش در جهت مؤلفههای میدان الکتریکی دارند .در نتیجه آنها
روی سطح ناپیوستگیها باری القاء نمیکنند .بنابراین اطالعات حاصل
از پاسخ این مد کمتر توسط ناپیوستگیهای جانبی مغشوش میشود
و این مد نسبت به ناپیوستگیهای جانبی حساسیت کمتری دارد .در
مد  TMمیدان الکتریکی عمود بر ساختار بوده و جریانهای الکتریکی
وادار به عبور در راستای عمود بر امتداد ساختار شده و باعث القای
بارهای سطحی میگردند .مد  TEبه پروفیل مقاومت ویژه که دقیقاً زیر
محل قرار دارد پاسخ میدهد .یعنی اینکه با کاهش فرکانس و دسترسی
به عمق زیاد ،این مد اثرات ناهمگنیهای کمعمق را نادیده میگیرد.
اما پاسخ مد  TMحتی برای فرکانسهای کم نیز توسط ناهمگنیهای
کمعمق مغشوش میشود.
در این مقاله برای مدلسازی از ادغام دو مد ( )TE+TMاستفاده شده
است .بدین ترتیب هم اثرات مربوط به عمقهای کم و هم اثرات مربوط
به عمقهای زیاد لحاظ خواهد شد.
در شکل 6-مدلسازی مربوط به مدلسازی در مد  TMو در شکل7 -
مدلسازی در ادغام دو مد برای پروفیل موردنظر دیده میشود.
نتایج مدلسازی نشان داد که در حالت ادغام دو مد ،پاسخ مدل ،شکل
واقعیتری را از ساختارهای منطقه نشان میدهد و تفسیرهای انجام شده
در ادامهی مقاله روی این مدل صورت خواهد گرفت.
با توجه به مدلسازی انجام شده محل تاقدیسهای سراب و جعفرآباد
بهخوبی مشخص شد .تاقدیس سراب در فاصلهی  5کیلومتری از ابتدای
پروفیل و در عمق یک کیلومتری از سطح زمین و همچنین تاقدیس
جعفرآباد در فاصلهی  13/5کیلومتری از ابتدای پروفیل و در عمق 750
متری از سطح زمین شناسایی شد .همچنین مدل مزبور سازند میشان
که مقاومت ویژهی آن در منطقهی بین  5-10اهممتر است را در باالی
تاقدیس سراب بهخوبی مشخص کرد .مدل مزبور قادر به شناسایی
سازند آغاجری در باالی سازند میشان (که تباین مقاومت ویژهی زیادی
دارند) شده است .با توجه به اطالعات چاهنگاری در منطقه ،مقاومت
ویژهی سازند آسماری بین  60-100اهممتر متغیر است .با توجه به
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.مطالعه نیست که دلیل آن سهبعدی بودن زمین منطقه است
نتایج مدلسازی دوبعدی بهخوبی توانست ساختارها و روراندگی
 بدین ترتیب که تاقدیس سراب و جعفرآباد در.منطقه را شناسایی کند
 کیلومتری13/5  و5  متری و در فواصل750 عمقهای یک کیلومتری و
 همچنین سازندهای میشان و آغاجری.از ابتدای پروفیل مشخص شدند
و مرز باالیی سازند آسماری که سنگ مخزن منطقه است شناسایی
 این نتایج مطابقت بسیار خوبی با نتایج حاصل از حفاری چاههای.شدند
 کیلومتری از ابتدای9  و1/5  دو روراندگی در فواصل.منطقه داشت
 همچنین گسلخوردگی عمیقی در انتهای پروفیل.پروفیل شناسایی شد
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