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بهبود کیفیت دادههای میدان نفتی سهقنات با استفاده از یک روش
آماری پایدار با نقطه شکست باال برای پردازش دادههای مگنتوتلوریک

چکیده
در طول دهه گذشته ،ابزارهای اندازهگیری روش مگنتوتلوریک بسیار پیشرفت کردهاند و برای اینکه بتوان بهرهبرداری
کاملی از این افزایش کیفیت داش��ت ،باید از روشهای پیش��رفته تحلیل داده استفاده کرد .یکی از موفقترین راههای
بهبود کیفیت تخمین توابع انتقال مگنتوتلوریک ،استفاده از اصول آماری پایدار است .تطابق روشهای آماری پایدار
با مس��ائل و مش��کالت پردازش دادههای مگنتوتلوریک ،به اثبات رسیده اس��ت .در سال  2013یک عملیات برداشت
مگنتوتلوریک در میدان نفتی س��هقنات ،در جنوب غربی ایران ،برای ترس��یم نقشه ساختارهای ژئوالکتریکی منطقه
انجام ش��د .میدان نفتی س��هقنات در ناحیهرس��وبی زاگرس -که بیش از  95درصد میدانهای نفتی ایران را شامل
میشود -قرار دارد .در این مطالعه جهت بهبود کیفیت دادههای میدان نفتی سهقنات از یک روش آماری پایدار جهت
پردازش دادهها اس��تفاده ش��د .این روش توسط اسمیرنوف ارایه شده است .این تخمین زننده باالترین نقطه شکست
ممکن ،شکست  50درصد را دارد که حتی اگر نیمی از دادهها خارج از رده باشند نتیج ه معقول و مناسبی به دست
خواهد آمد .طبق بررسیها پروفیل  8815میدان نفتی سهقنات دارای خطا بود و دادههای این پروفیل کیفیت مناسبی
نداشت .در نتیجه دادههای این پروفیل جهت انجام این پژوهش انتخاب شد تا بتوان کیفیت دادهها را بهبود بخشید.
استفاده از این الگوریتم کیفیت دادهها را بسیار بهبود بخشید.
مقدمه

روش مگنتوتلوريك ()MTيكي از روشهاي الكترومغناطيس��ي در
2
حوزه بس��امد اس��ت .اين روش يك روش ژئوفيزيكي سطحي غيرفعال
اس��ت كه از ميدانهاي الكترومغناطيسي طبيعي زمين در بررسي ساختار
مقاومت ويژه الكتريكي زيرسطحي استفاده ميكند .در اين روش امواج
الكترومغناطيسي با توجه به بسامد و نيز مقاومت ويژه اليهها ،اطالعاتي از
اعماق زمين بهدست ميدهد .عمق بررسي در روش مگنتوتلوريك خيلي
بيشتر از ديگر روشهاي الكترومغناطيسي است .اين روش را ميتوان در
كاوشهاي زيرسطحي از اعماق دهها متر تا دهها كيلومتر به كار گرفت.
هرچه بسامد نوسانهاي ميدانهاي الكترومغناطيسي كمتر باشد ،عمق نفوذ
ميدانها بيش��تر خواهد شد و هرچه اليههاي سطحي رساناتر باشند ،عمق
نفوذ ميدانها كاهش خواه��د يافت .هدف از تحقيقات مگنتوتلوريك،
تعيي��ن مقاومت ويژه (يا رس��انايي ويژه) س��اختارهاي زيرزميني اس��ت.
محدوده بس��امد مورد بررس��ي در روش مگنتوتلوريك با چشمه طبيعي
 0/0001ت��ا  10000هرت��ز اس��ت [. ]1ای��ن امواج از فعاليتهاي ناش��ي
از وقوع آذرخش در مقياس جهاني و نوس��انات مغناطيس خورش��یدی
سرچش��مه ميگيرد [.]2اين سيگنالهاي الكترومغناطيسي در جو به مانند
امواج راديويي منتقل ميش��وند اما در زمين پخش و به س��رعت با عمق
ميرا ميش��وند .در طول دهههاي  1970و  1980مگنتوتلوريك درحكم
يك وس��يله شناس��ايي كه ميتوانس��ت تغييرات در ضخامت حوزههاي
1
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نفتی سهقنات

ضخيم رسوبي را به تصوير بكشد مورد استفاده قرار میگرفت [.]3آناليز
دادهها در آن زمان محدود به مدلس��ازيهاي پيشرو 3و معكوس 4يك
بعدي بود كه براي مناطقي با س��اختار زمينشناس��ي پيچيده قابل اعتماد
نبود .در س��الهاي اخير توانايي اين روش در آشكارس��ازي ساختارهاي
زمينشناس��ي كام ً
ال بهبود يافته اس��ت .اين امر با پيش��رفت در وس��ايل
اندازهگيري و وارونس��ازي و تفس��ير دوبعدي آن محقق ش��ده اس��ت.
همچنين پيش��رفتهاي زيادي در زمينه پ��ردازش دادههاي  MTصورت
گرفته كه اين مرحله براي تبديل دادهها از حوزه زمان به بسامد ضروري
5
اس��ت .با توجه به توس��عه الگوريتمهايي كه از روشهاي آماري پايدار
براي به دس��ت آوردن مقاومت ويژه ظاهري اس��تفاده ميكنند ،پردازش
اين سريهاي زماني توس��عه و بهبود يافته است .اين روشها به صورت
خودكار میتوانند قس��متهايي از داد ه كه نوفهدار و نامناس��ب هس��تند
را ح��ذف کنند كه باعث رفع چالشه��اي بزرگی در پردازش دادههاي
مگنتوتلوريك شده اس��ت [ 4و  .]5در این مقاله از الگوریتم اسمیرنوف
جهت بهبود کیفیت دادهها استفاده شده است [. ]6این الگوریتم باالترین
نقطه شکست 6ممکن یعنی نقطه شکست  50درصد را دارد که حتی اگر
نیمی از دادهها نوفهای و نامناسب باشند و کیفیت مناسبی نداشته باشند با
پردازش توسط این الگوریتم میتوان کیفیت دادهها را بهبود بخشید .در
این پژوهش بررسی دادههای میدان نفتی سهقنات 7انجام و مشخص شد
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امید قانع ،کارشناسی ارشد ژئوفیزیک _ ژئومغناطیس ،دانشگاه تهران بهروز اسکویی ،دکتری ژئوفیزیک ،موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
رحمان جواهری ،کارشناس ژئوفیزیک ،مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت عیسی منصوری دکتری ژئوفیزیک ،شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

س در قسمتهای شمالغربی ،غربی و جنوبغربی ایران و کرانه شرقی خلیج فارس قرار دارد .امتداد

نشناسی آن شمالغربی -جنوبشرقی است و گسترشی بالغ بر  1500کیلومتر را شامل میشود .شکل،1-

مبندی زمینشناسی ساختمانی ایران را به همراه موقعیت میدان نفتی سهقنات ( )SOFدر

های نفتی
میدان
کنار
ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 153
علمی-
ی
ماهنام ه 

ور و پروفیلهای مگنتوتلوریک نشان میدهد.
که دادههای پروفیل  8815این میدان نفتی کیفیت مناسبی ندارند .بنابراین
مطالعات بر روی دادههای این پروفیل ادامه یافت تا بتوان کیفیت دادهها
را بهبود بخشید.
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 -1زمینشناسی منطقه

کش��ور ایران به لحاظ زمینشناس��ی س��اختمانی به هفت ناحیه البرز،
ایران مرکزی ،کپهداغ ،مکران ،سیس��تان ،س��نندج س��یرجان و زاگرس
تقس��یم میشود (ش��کل .)1-بیش از  95درصد میدانهای نفتی ایران در
ناحیه زاگرس واقع ش��د ه اس��ت .این منطقه در اثر رس��وبگذاری مداوم
و تنه��ا ب��ا وقفههایی اندک ،از زمان تریاس 8تا میوس��ن 9ش��کل گرفته
است .عدم وجود پدیدههای آتشفشانی و دگرگونی ،پراکندگی اندک
رخنمون س��نگهای پالئوزوئیک  10و تعدد تاقدیسهای بزرگ در کنار
ناودیسهای کوچک از دیگر ویژگیهای زمینشناس��ی ناحیه زاگرس
مگنتوتلوریک و
 -1تقسیمبندی تشکیالت ساختمانی زمینشناسی کشور ایران به همراه موقعیت جغرافیایی
نفتیقسمتهای ش��مالغربی ،غربی و جنوبغربی
میداندر
زاگرس
پروفیلهایاست .منطقه
 1تقس��یمبندی تش��کیالت ساختمانی زمینشناسی کش��ور ایران به همراه
موقعیت جغرافیایی پروفیلهای مگنتوتلوریک و میدان نفتی س��هقنات در
میشود.ای��ران و کرانه ش��رقی خلیج فارس ق��رار دارد .امتداد زمینشناس��ی آن
سهقنات در کنار میدانهای نفتی مجاور که به شکل حلقههای بسته دیده
کنار میدانهای نفتی مجاور که به شکل حلقههای بسته دیده میشود.

ه زاگرس در مرز صفحات قارهای اوراسیا و عربی واقع شده است و به دلیل کوهزایی حین دوران

سنوزوئیک11

ر همین برخورد ،شکل گرفته است ] 7و .[8تعداد بسیار زیادی از چینهای موازی و هم امتداد شمالغربی-

بشرقی در اثر برخورد دو صفحه تشکیل شده است که اکنون به شکل تاقدیسهای مرتفع و کوههایی با

ی بلند -که ارتفاع آنها گاهاً به  3600متر باالی سطح دریا نیز میرسد -دیده میشود .در سال  1908و برای

ن بار در یکی از همین تاقدیسها (در شهر مسجد سلیمان) ،عملیات اکتشاف نفت به موفقیت رسید و از آن پس

شهای زیادی برای جستجو بیشتر انجام شده است .در حال حاضر ،حوضه رسوبی زاگرس به عنوان یکی از

 2نقش��ه زمینشناس��ی منطقه مورد مطالعه ()a؛ خطوط موازی س��یاه رنگ پروفیلهای مگنتوتلوریک و خطوط قرمز رنگ تاقدیسها را را نش��ان میدهد؛ مقطع عرضی
زمینشناسی در قسمت ( )bدیده میشود
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ش��مالغربی -جنوبش��رقی است و گسترش��ی بالغ بر  1500کیلومتر را سازندهای موجود به همراه جنس و سن زمینشناسی آنها ،امتداد تخمینی
شامل میشود .ش��کل ،1-تقسیمبندی زمینشناسی س��اختمانی ایران را تاقدیسهای منطقه ،موقعیت پروفیلهای مگنتوتلوریک و همچنین مقطع
ب��ه همراه موقعیت میدان نفتی س��هقنات ( )SOFدر کنار میدانهای نفتی عرضی زمینشناس��ی در راس��تای خط  ’AAدر ش��کل 2-آمده است.
همانطور که در مقطع عرضی زمینشناس��ی نیز دیده میش��ود ،از سمت
مجاور و پروفیلهای مگنتوتلوریک نشان میدهد.
ناحیه زاگرس در مرز صفحات قارهای اوراسیا و عربی واقع شده است جنوبغربی به طرف شمالش��رقی ،همزمان با پیچیدهتر شدن ساختارها،
و به دلیل کوهزایی حین دوران سنوزوئیک 11در اثر همین برخورد ،شکل چندین تاقدیس کوچک و بزرگ به چش��م میخورد که البته هندسه و
گرفته اس��ت [ 7و .]8تعداد بسیار زیادی از چینهای موازی و هم امتداد موقعیت آنها دقیق نبوده و براساس اطالعات کلی تحتاالرضی در نقشه
شمالغربی-جنوبشرقی در اثر برخورد دو صفحه تشکیل شده است که آمدهاست.
طبق اطالعات نگارهای چاهپیمایی اس��تخراج ش��ده از چاه اکتشافی
اکنون به شکل تاقدیسهای مرتفع و کوههایی با قلههای بلند -که ارتفاع
آنها گاهاً به  3600متر باالی س��طح دریا نیز میرس��د -دیده میشود .در موج��ود در منطقه و همچنین دیگر چاههای حفاری ش��ده در میدانهای
سال  1908و برای اولین بار در یکی از همین تاقدیسها (در شهر مسجد نفتی مجاور ،خصوصیات فیزیکی س��ازندهای موجود از جمله ،سرعت
سلیمان) ،عملیات اکتشاف نفت به موفقیت رسید و از آن پس تالشهای موج آکوس��تیک 17و مقاومت ویژه الکتریکی ،به خوبی مورد تجزیه و
زیادی برای جس��تجو بیش��تر انجام شده اس��ت .در حال حاضر ،حوضه تحلیل قرار گرفت .تباین چش��مگیری در مقدار مقاومت ویژه الکتریکی
رس��وبی زاگرس به عنوان یکی از بزرگترین ذخائر هیدروکربنی جهان در مرز سازندهای گچساران و آسماری وجود دارد که از مقدار یک اهم
ش��ناخته میشود و هر ساله تعداد زیادی عملیات اکتشافی ژئوفیزیکی به متر در سازند گچساران طی یک جهش پلکانی به حدود  100اهم متر در
منظور جستجو مخازن جدید در حال انجام است .بیشترین ذخائر نفتی و سازند آسماری افزایش مییابد .این میزان تباین در مقادیر مقاومت ویژه
گازی حوض��ه زاگرس در مخازن آهکی و کربناته اس��ت [ .]9مهمترین الکتریکی ،هدف ایدهآلی برای روش مگنتوتلوریک محسوب میشود.
ب��ا افزایش عم��ق و در گذر از س��ازندهای پاب��ده و گورپ��ی ،به دلیل
این مخازن ،س��ازند آسماری با س��ن الیگو-میوسن 12اس��ت که بعد از
آن سازند سروک (گروه بنگس��تان) با سن آلبین-کامپانین 13از اهمیت محتوای زیاد ش��یل در این دو سازند ،ش��اهد افت همزمان مقادیر سرعت
ویژهای برخوردار است .مخازن عمیقتری نیز در این حوضه تشکیل شده موج و مقاومت ویژه الکتریکی خواهیم بود .پس از سازندهای شیلی پابده
است که از جمله میتوان به تشکیالت آهکی -دولومیتی گروه خامی با و گورپ��ی ،دیگر مخزن هیدروکربنی کربناته ،س��ازند س��روک ،خواص
س��ن ژوراسیک-کرتاسه پایینی 14و همچنین سازند کربناته داالن با سن فیزیکی مش��ابهی را در قیاس با سازند آسماری نشان میدهد .با این تفاوت
که مقادیر کلی مقاومت ویژه و همچنین سرعت موج االستیک بیشتر شده
پرمین 15اشاره کرد.
بتوان با پردازش
شد .تا
انتخاب
مطالعات
جهت
است ووبهدردلیلنتیجه
سرعت
تغییرات
آسماری،
انجامسازند
نسبت به
پروفیلسازند
تراکماینباالتر این
کیفیترود
بهبودشمار می
نیازمندجهان به
در این بین ،سازند آسماری از جمله مخازن عظیم
که ضخامتی متغیر از چند متر تا بیش از  500متر را ش��امل میش��ود .این موج دارای روند مالیمتری است .در عمیقترین قسمت چاه اکتشافی و در
دادهها را بهبود بخشید.
سازند عمدتاً از آهکهای متراکم و همچنین دولومیت تشکیل شده است .بخش تحتانی سازند سروک ،تشکیالت شیلی سازند کژدمی قرار دارد که
بر روی افق باالیی سازند آس��ماری ،تشکیالت تبخیری سازند گچساران
قرار گرفته اس��ت که ش��امل صدها متر انیدریت ، 16نمک و مقدار اندکی
آهک و شیل است .این س��ازند تبخیری سنگ پوش ایدهآلی برای حفظ
ذخائر هیدروکربنی س��ازند آسماری محس��وب میشود [ ]9و تقریباً بیش
از  90درصد س��طح منطقه مورد مطالعه را پوشانده است .در قاعده سازند
آسماری تشکیالت شیلی سازندهای پابده و گورپی قرار دارد که به نوعی
هم به عنوان س��نگ منشاء مخزن آسماری و هم سنگ پوش دیگر مخزن
کربناته یعنی س��ازند س��روک ،قلمداد میش��ود .در بخش زیرین سازند
س��روک نیز س��ازند عمدتاً ش��یلی کژدمی نهشته شده اس��ت که در واقع
عمدهترین سنگ منشاً در حوضه رسوبی زاگرس به شمار میرود [.]9
نقشه زمینشناسی محدوده مورد مطالعه ،در بردارنده رخنمون سطحی
 3موقعیت مکانی ایستگاههای مگنتوتلوریک در محل میدان نفتی سهقنات

شکل  -3موقعیت مکانی ایستگاههای مگنتوتلوریک در محل میدان نفتی سهقنات
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به طرز مش��ابه با سازندهای پابده و گورپی ،افت قابل مالحظهای در مقادیر
مقاومت ویژه الکتریکی و سرعت موج صورت میگیرد.

دادههای مگنتوتلوریک با تفکیک مکانی بسیار باال در حوضه میدان
نفتی س��هقنات واقع در جنوب غربی ایران برداشت شده است .این دادهها
طی مدت زمان یک س��ال ،توسط یک پیمانکار تجاری و تحت نظارت
مدیریت اکتش��اف ش��رکت ملی نفت ایران 19جمعآوری ش��ده اس��ت.
اطالع��ات مذکور در محل بیش از  600ایس��تگاه و در طول پنج پروفیل
م��وازی ب��ا اس��امی  8816 ،8815 ،8814 ،8813و  8817با جهت یافتگی
ش��مال ش��رقی -جنوب غربی (عمود بر روند کلی زمینشناسی منطقه)،
ثبت ش��ده است .فاصله بین پروفیلها س��ه کیلومتر است و فاصله تقریبی
بین ایس��تگاهها  300متر بوده که در بعضی مناطق به دلیل عوارض طبیعی
و مصنوعی تغییر کرده اس��ت (شکل .)3-بررسیهایی که روی دادههای
برداش��ت شده در میدان نفتی سهقنات انجام ش��د ،نشان داد که دادههای
پروفی��ل  8815نیازمند بهبود کیفیت اس��ت و در نتیجه این پروفیل جهت
انجام مطالعات انتخاب ش��د .تا بتوان ب��ا پردازش مجدد،کیفیت دادهها را
بهبود بخشید.
-3روش پردازشی بهکارگرفت ه شده
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پردازش��ی کنار گذاش��ت .قابلیت انجام ویرایش خ��ودکار نیز از دیگر
ویژگیه��ای نرمافزار مذک��ور بوده و میتواند طیفه��ای توان متقابلی
ب��ا انحراف قابل مالحظ��ه از محدوده میانگین را ح��ذف کند .خروجی
23
نرمافزار  ،MT-Editorفایلهای اس��تاندارد تب��ادل دادههای الکتریکی
است که از آنها میتوان در انجام محاسبات بعدی استفاده کرد.
نموداره��ای فازی دادههای مگنتوتلوریک ب��ا کیفیت و دادههایی که
به خوبی پردازش ش��ده اس��ت ،در یک ربع قرار دارد و معموال در ربع
اول ( 0تا  +90درجه) یا در ربع چهارم ( 0تا  -90درجه) واقع میش��ود.
همچنی��ن نمودارهای فاز و مقاومت ویژ ه آنها روند 24مناس��بی دارد و و
هیچگونه شکس��تگی در نمودارهای ف��از و مقاومت ویژه ایجاد نکرده و
هموار 25است.
بررس��ی دادههای میدان نفتی سهقنات نش��ان داد که کیفیت دادههای

دادههای برداشتش��ده با اس��تفاده از نرمافزار  SSMT2000شرکت
 Phoenixپردازش ش��د .این برنامه امکان انجام ویرایشهای مختلفی را
برای هر س��ایت اندازهگیری میدهد .از جمله موارد ویرایشی میتوان از
)(a
تغییر نام ایستگاه ،تعداد کانالهای دستگاه ،جهت جغرافیایی اندازهگیری
میدانهای الکتریکی و مغناطیسی ،فاصله بین الکترودها و دیگر اطالعات
ثبت شده توسط گروه برداشت دادهها ،نام برد .در ابتدا یک فاصله زمانی
جهت انجام تبدیل فوریه سریع 20انتخاب میشود ،سپس ضرایب فوریه
محاسبه شده و در نهایت با انجام تبدیل فوریه گسسته ، 21طیفهای توان
متقابل 22بدست میآید.
نرمافزار  MT-Editorاز دیگر برنامههای تجاری ش��رکت ژئوفیزیکی
 Phoenixاس��ت ک��ه طیفهای ت��وان متقاب��ل تولید ش��ده در نرمافزار
پردازش��ی  SSMT2000را ب��ه عنوان ورودی دریاف��ت کرده و پس از
انجام محاسبات الزم ،آنها را در قالب نمودارهای مقاومت ویژه ظاهری،
)(b
ف��از ،مولفههای امپدانس ،جهت امتداد ،همدوس��ی و غیره در طول بازه
نفتی ( )bایستگاه 125
 110و
امکان مگنتوتلوریک پردازش شده در میدان نفتی سهقنات )a(،ایستگاه
دادههای
افزارای از
شکلاین-4نرمنمونه
همچنین
فرکانسی برداش��ت دادهها ،نمایش میدهد.
 4نمون��های از دادهه��ای مگنتوتلوریک پردازش ش��ده در میدان
میدهد تا به شکل دس��تی ،طیفهای توان متقابلی را که دارای کیفیت
س��هقنات )a(،ایس��تگاه  110و ( )bایس��تگاه  125در پروفیل8815
است  .درنمودارها مقادیر فاز محاسبه شده از مولفههای امپدانس ،در دو جهت اندازهگیری ( xyدایرههای تو پر) و yx
است  .درنمودارها مقادیر فاز محاسبه شده از مولفههای امپدانس ،در
مطلوب نیس��تند ،از میان دادهه��ا جدا کرده و آنه��ا را در مراحل بعدی
های تو پر) و ( yxبعالوهها) دیده میشود.
(دایره
شود.
دو جهت اندازهگیری  xyمی
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مقاالت علمی  -پژوهشی

پردازش��ی پیش��رفته با باالترین نقطه شکس��ت ممکن ،کیفیت دادههای
برداشت شده بهبود یابد.

در س��ال  2003اسمیرنوف یک روش آماری پایدار برای پردازش دادههای
مگنتوتلوریک معرفی کردکه شامل تخمینسیگل 27است و براساس الگوریتم
میانه تکرار 28حداکثر حفاظت را در برابر تاثیر نقاط خارج از رده 29و خطاهای
30
بزرگ انجام میدهد.در این الگوریتم برای حذف خارج از ردهها و شکافها
در حوزه زمان ،الگوریتم پیشبینی اتوریگرسیون پیشرو 31استفاده شد [.]6
در طول دهه گذش��ته ابزاره��ای اندازهگیری روش مگنتوتلوریک بس��یار
پیش��رفت کرده و برای امکان بهرهبرداری کام��ل از این افزایش کیفیت ،باید
روشهای آنالیز داده نیز به همان اندازه پیشرفت کند .یکی از موفقترین راههای
بهبود کیفیت تخمین توابع انتقال مگنتوتلوریک ،استفاده از اصول آماری پایدار
اس��ت .تطابق روشهای آماری پایدار برای حل مس��ائل و مشکالت پردازش

 5نمونهای از بهبود کیفیک دادههای مگنتوتلوریک پردازش ش��ده

نمونهای از بهبود کیفیک دادههای مگنتوتلوریک پردازش ش��ده

 -4پردازش مجدد 26دادههای مگنتوتلوریک با استفاده از الگوریتم اسمیرنوف
 -1-4معرفی الگوریتم اسمیرنوف

6

حاصل
نمونهای از بهبود کیفیک دادههای مگنتوتلوریک پردازش شده در میدان نفتی سهقنات ،ایستگاه 120در پروفیل 8815؛ نمودار های آبی رنگ حاصل
رنگ -6
شکل -5نمونهای از بهبود کیفیک دادههای مگنتوتلوریک پردازش شده میدان نفتی سهقنات ،ایستگاه 112در پروفیل 8815؛ نمودار های آبیشکل
پردازش توسط الگوریتم اسمیرنوف و نمودار های قرمز رنگ حاصل پردازش توسط کارفرما
8815؛ نمودار
120در
قنات،
ماکسیم سه
الگوریتمنفتی
میدان
است .نمودار های
8815؛
میدان نفتی سهقنات ،ایستگاه 112در پروفیل
پروفیلکارفرما است.
پردازش توسط
ایستگاهرنگ حاصل
نمودار های قرمز
اسمیرنوف و
درتوسط
پردازش

14

62

آبی رنگ حاصل پردازش توسط الگوریتم اسمیرنوف و نمودار های

های آبی رنگ حاصل پردازش توسط الگوریتم ماکسیم اسمیرنوف و

قرمز رنگ حاصل پردازش توسط کارفرما است.

نمودار های قرمز رنگ حاصل پردازش توسط کارفرما است.
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پ��ردازش ش��ده پروفی��ل  8815باید بهب��ود یاب��د و نموداره��ای فاز و
مقاومتوی��ژه که پس از پردازش دادهها حاصل ش��ده روند درس��تی را
نشان نمیدهند .شکل 4-تعدادی از دادههای کم کیفیت نیازمند بهبود را
نشان میدهد که بسیاری از ایستگاهها مانند ایستگاه  ،110نمودار فاز آنها
در بیش از یک ربع واقع ش��ده است .چنین دادههایی فرایند وارونسازی
را دچار مش��کل میکند و باید از جمع دادهها حذفشوند .همچنین در
بسیاری از ایس��تگاهها مانند نمودار فاز ایس��تگاه  ،125نمودارهای فاز و
مقاومت ویژه دچار شکس��تگی شده است (منظور از شکستگی از دست
دادن رون��د نمودار و هموار نبودن آن اس��ت) .کیفی��ت چنین دادههایی
باید بهبود یابد ،در غیر این صورت مدل حاصل از فرایند وارونس��ازی،
خطای میانگین مربعات ( )rmsباالیی دارد.
مشکالت ایجاد شده در دادهها میتواند دو علت داشته باشد ،یا زمین
منطق�� ه م��ورد مطالعه  3بعدی آش��فتهای دارد و این عام��ل باعث ایجاد
مش��کالتی در دادهها شده اس��ت و یا دادهها به خوبی پردازش نشدهاند.
بنابراین در این مطالعه س��عی میش��ود ب��ا بهکارگیری ی��ک الگوریتم
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دادههای مگنتوتلوریک اثبات شده است [ .]10تاثیر چنین روشهایی نشان داده
که مزیت آنها بس��یار بیشتر از روش حداقل مربعات 32است [ .]11همچنین در
حضور خطاهای بزرگ ،روشهای پایدار برخالف روش حداقل مربعات نتایج
با ثباتتر و واقع بینانهتری در هر دو حوزهزمان و فرکانس تولید میکند .برای
اینکه روش حداقل مربعات به خوبی کار کند ابتدا باید دادهها بررس��ی ش��وند
و ویرایش دادهها و حذف برخی از آنها باید دس��تی انجام ش��ود .در حالی که
برنامههای آماری پایدار،آمادهسازی دادهها را بصورت خودکار انجام میدهند.
معیار اساسی برای ارزیابی توانایی یک تخمینزننده 33نقطه شکست)ε*( 34
آن اس��ت که به عنوان کسری (حداکثر تا  50درصد) از دادههای خارج از رده
که میتوانند تخمینزننده را معیوب کنند -تعریف میشود [ ]12نقطه شکستروش حداقل مربعات صفر اس��ت و مقدار بسیار کمی نوفه میتواند تاثیر بسیار
زیادی روی نتیجه نهایی داش��ته باشد .این امر منجر به استفاده از انواع مختلف
روشهای پایدار ش��ده است .معموال از روشهای پایداری استفاده میشود که -2-4پردازش دادهها توسط الگوریتم ماکسیم اسمیرنوف
در ابتدا کدنویسی انجام شد تا بتواندادههای برداشت شده در پروفیل 8815را به
براساس تخمینزننده  35 Mهستند که پایدارترین آنها نقطه شکستی نزدیک به
فرمتهایمناسببرایالگوریتماسمیرنوفتبدیلکرد.دادههایمگنتوتلوریک
 30درصد دارد [.]13
در این پروژه توسط هشت دستگاه اندازهگیری شد ه و تقریبا هر  30روز دستگاهها
کالیبره میشدند .در نتیجه برای پردازش هر ایستگاه ،باید با توجه به نوع دستگاه
استفاده شده و زمان برداشت ،فایل کالیبراسیون مربوطه انتخاب میشد.
ب��رای انجام آنالیز فوری��ه ،طول پنجره با داش��تن  16384نمونه با  50درصد
همپوشانی 36با پنجرههای همس��ایه ،انتخاب شد .همچنین آستانه وابستگی، 37
باالترین حد ممکن ( )./9انتخاب ش��د .هر کدام از باندهای فرکانسی ( 3و  4و
 ،)5به ترتیب با نرخهای نمونهبرداری 2400( 38و  150و  )15هرتز ،پردازش شد.
به طور کلی  68ایستگاه از این پروفیل مورد پردازش مجدد قرار گرفت .نتایج
پردازش ،بهبود بسیار زیادی را در کیفیت دادهها نشان داد .به طوری که دادهها
خروج از فاز ندارند و شکستگی در نمودار دادهها مشاهده نشد.
نتایج پردازش چند ایس��تگاه ب��ه طور نمونه در ش��کلهای  6 ،5-و  7آمده
است .برای امکان مقایسه ،نتایج حاصل از پردازش توسط الگوریتم اسمیرنوف
(نمودارهای آبی رنگ) و نتایج حاصل از پردازش توسط کارفرما ( نمودارهای
39
قرمز رنگ) ،به صورت همزمان رسم شد .بسیاری از ایستگاهها در دورههای
بلند ( 10ثانیه تا  100ثانیه) خروج از فاز و شکستگی در نمودار را نشان میدهد
و نیازمند بهبود کیفیت است .در واقع عمق هدف برای اکتشاف نفت در همین
محدوده فرکانسی قرار میگیرد که با بهکارگیری روش پردازشی اسمیرنوف،
مش��کل دادهها در این محدوده فرکانس��ی برطرف ش��د .بعالوه در بسیاری از
ایس��تگاهها ،نموداره��ای فاز و مقاومت ویژه دچار شکس��تگی ش��ده بود و به
8815؛ نمودار
مگنتوتلوریکدر پروفیل
های سهقنات ،ایستگاه 125
میدان نفتی
پردازش شده
مگنتوتلوریک
های
7کیفیک داده
شکل  -7نمونهای از بهبود
پردازش
کیفیکدرداده
بهبود
ای از
نمونه
ش��دههایدرآبی رنگکارگیری چنین دادههایی باعث میشد که مدل بهدست آمده حاصل از فرایند
حاصل پردازش توسط الگوریتم ماکسیم اسمیرنوف و نمودار های قرمز رنگ حاصل پردازش توسط کارفرما است.
میدان نفتی سهقنات ،ایستگاه 125در پروفیل 8815؛ نمودار های آبی وارونس��ازی ،خطای میانگین مربعات ( )rmsباالیی داشته باشد که با پردازش
رنگ حاصل پردازش توسط الگوریتم ماکسیم اسمیرنوف و نمودار های
مجدد ،شکستگیها برطرف و نمودارهای هموار و مناسبی جهت وارونسازی
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در این مطالعه از روش پایدار ارائه شده توسط اسمیرنوف استفاده میشود که
باالترین نقطه شکست ممکن  50درصد را دارد و حتی اگر نیمی از دادهها خارج
از رده باشند ،نتیجه معقول و مناسبی خواهد داشت .در واقع یک الگوریتم پایدار
برای پردازش دادههای مگنتوتلوریک توس��ط اس��میرنوف ارایه شده است که
توسعه یافته تخمین سیگل است [ ]14و مبتنی بر الگوریتم میانه تکرار ( )RMاست
تا بتواند حداکثر حفاظت را از نتایج ،در برابر تاثیر نقاط خارج از رده و خطاهای
بزرگ به عمل آورد .در این الگوریتم برای حذف خارج از ردهها و شکافها در
حوزه زمان ،از الگوریتم پیشبینی اتورگرسیون ( )ARاستفاده شده و تبدیل طیفی
بوسیله تبدیل فوریه سریع ( )FFTاز طریق تقسیم دادهها به بخشهای کوچکتر
با اس��تفاده از طبقهبندی همدوسی انجام شده است .اسمیرنوف نشان داد که این
روش یک تخمین واقعبینانه و مناسب از تانسور امپدانس ارایه میکند.

قرمز رنگ حاصل پردازش توسط کارفرما است.

16

63

Downloaded from ekteshaf.nioc.ir at 5:15 IRDT on Monday June 21st 2021

 پژوهشی- مقاالت علمی

دادههایی فرایند وارونس��ازی را دچار مش��کل میکند و مناسب وارونسازی
، همچنین در بسیاری از ایستگاهها. بنابراین باید از جمع دادهها حذف شود.نیست
نمودارهای فاز و مقاومت ویژه دچار شکس��تگی (از دست دادن روند و هموار
 چنین دادههایی باعث میش��ود که مدل بهدست آمده،نبودن نمودار) اس��ت
.) باالیی داشته باشدrms(  خطای میانگین مربعات،حاصل از فرایند وارونسازی
 نیازمند،)  ثانیه100  ثانیه تا10(  بس��یاری از ایس��تگاهها در دورههای بلند-3
 عمق هدف برای اکتشاف نفت در همین محدوده فرکانسی.بهبود کیفیت است
.قرار میگیرد که با بهبود کیفیت این دادهها مناسب وارون سازی میشود
 در این مطالعه با بهکارگیری الگوریتم پردازشی ماکسیم اسمیرنوف-4
 کیفیت دادههای برداش��ت،که باالترین نقطه شکس��ت ممک��ن را دارد
ش��ده بهبود پیدا کرده و بس��یاری از دادهها که عمال قابل استفاده جهت
.وارونسازی نبود به جمع دادهها اضافه شد

 کیفیت، در نتیجه با به کارگیری الگوریتم ماکس��یم اسمیرنوف.به دس��تآمد
دادهها بهبود پیدا کرد و دادههایی که مناس��ب وارونسازی نبود و باید حذف
. به دادهها برگشت داده شد،میشدند
:نتیجهگیری

 بررسی دادههای میدان نفتی سهقنات نشان میدهد که برخی از دادههای-1
برداشت ش��ده نیازمند بهبود کیفیت اس��ت تا مدلی پایدارتر و با خطای کمتر
 کیفیت مناس��بی نداشت از8815  به دلیل اینکه دادههای پروفیل.حاصل ش��ود
دادههای این پروفیل جهت انجام این پژوهش استفاده شد تا بتوان کیفیت دادهها
.و مدلها را بهبود داد
 نش��ان میدهد که بسیاری از ایستگاهها8815  بررس��ی دادههای پروفیل-2
 چنین.خروج از فاز داش��ته و نمودار فاز آنها در بیش از یک ربع واقع میش��ود

پانویس ها
1- Magnetotelluric
2- Passive
3- Forward
4- Inversion
5- Statistics Robust
6- Breakdown point
7- Sehqanat oil field
8- Triassic
9- Miocene
10- Paleozoic
11- Cenozoic
12- Oligo-Miocene
13- Albian-Campanian

14- Jurassic-lower Cretaceous
15- Permian
16- Anhydrite
17- Acoustic
18- Spatial resolution
19- NIOC
20- Fast fourier transform (FFT)
21- Discrete fourier transform (DFT)
22- Cross-power spectra
23- Electrical data interchange (EDI)
24- trend
25- Smooth
26- Reprocessing

27- Siegel estimation
28- Repeated median
29- Outliers
30- Gaps
31- Forward autoregression prediction
32- Least-squares
33- Estimator
34- Breakdown point
35- M-estimator
36- Overlap
37- Coherency threshold
38- Sample rate
39- periods
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