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یکی از اهداف مطالعات مخزنی، شناس��ایی مناطق با تراکم شکس��تگی زیاد جهت حفاری چاه های تولیدی جدید 
اس��ت. به طور کلی شناس��ایی نقاطی که احتمال وقوع شکس��تگی در آنها بیش��تر اس��ت اهمیت ویژه ای دارد. زیرا 
شکس��تگی، نفوذپذیری )تراوایی( سنگ مخزن را افزایش داده و حرکت سیال را در محیط متخلخل تسهیل می کند 
که در نتیجه ی آن تولید از چاه با افت فش��ار کمتری انجام می ش��ود. در این تحقیق سعی شده مدل سازی سه بعدی 
تراکم شکستگی حاصل از تفسیر نمودارهای تصویرگر )FMS( در چاه ها انجام گردد. از آنجا که اطالعات و داده های 
تراکم شکس��تگی فقط در مکان چاه ها موجود اس��ت در فرآیند مدل سازی س��ایر نقاط مخزن، توزیع سه بعدی تراکم 
شکس��تگی از نشانگر لرزه ای آنت-تراکینگ به عنوان داده ی کمکی اس��تفاده شده است. با استفاده از الگوریتم زمین 
آماری روش شبیه س��ازی گوسی پی درپی )SGS(، مدل سه بعدی تراکم شکستگی در میدان به دست می آید. میدان 

مورد مطالعه یکی از میادین شمال شرق کشور و مخزن هدف آن سازند مزدوران است.
نتیجه ی این مطالعه جهت تعیین هرچه بهتر مکان حفاری چاه های تولیدی اس��تفاده می ش��ود. بدین ترتیب که 
نقاطی با تراکم شکستگی زیاد مکان های مناسب تری برای حرکت سیال در محیط متخلخل بوده و بنابراین چاه های 
حفاری ش��ده در این نقاط از لحاظ تولید هیدروکربن وضعیت به مراتب بهتری نس��بت به نقاطی با تراکم شکس��تگی 

کم خواهند داشت.
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در كارهاي اكتشافي و توليدي توصيف خصوصیات مخازن كه 
هدف آن ايجاد مدلي حاوي اطالعات زيرس��طحي در دسترس 
اس��ت اهمیت ويژه اي دارد. مدل سازی جامع مخازن شکاف دار، 
در زمینه های مختلف علوم زمین به خصوص در مهندس��ی نفت 
حائز  اهمیت اس��ت. با توجه به ناهمگنی شدید این نوع مخازن، 
نقش اساسی شکس��تگی ها در بهبود کیفیت مخازن شکاف دار 
روشن است. با توجه به عوامل مختلفی مثل جنس سنگ، اغلب 
این مخازن تراوایی زمینه ی کمی دارند و هدایت کننده ی اصلی 
س��یال در محیط متخلخل، شکستگی ها هستند. عالوه بر این، 
در مخازن ش��کاف دار هنگام رویارویی با شکستگی ها مشکالت 
مهندس��ی بس��یاری وجود دارد. مثاًل ه��رزروی گل حفاری در 
نواحی دارای شکس��تگی سبب افزایش زمان و هزینه ی حفاری 

خواهد شد.
از ویژگی ه��ای اصل��ی مخ��ازن کربنات��ه ی ای��ران، وج��ود 
شکس��تگی های متعدد اس��ت. با توجه به اثر شکس��تگی ها در 
افزایش بازیافت هیدروکربن، مطالعه و بررس��ی شکستگی های 
س��نگ مخ��زن از اهمی��ت خاص��ی برخ��وردار اس��ت. یکی از 
روش های تعیین شکس��تگی ها، استفاده از نمودارهای تصویرگر 
چ��اه یا Image log هاس��ت. بدین منظ��ور در مطالعه ی حاضر 

از نمودار FMS اس��تفاده ش��ده که ج��زء نمودارهای الکتریکی 
تصویرگر اس��ت. این نمودار با ایج��اد تصاویری از دیواره ی چاه 
به صورت یک بعدی وجود شکس��تگی ها را تش��خیص می دهد 
]1[. با تفس��یر این نمودار در نرم افزارهای ژئوفریم4 یا ژئوالگ۵ 
ش��یب، آزیموت و نوع شکس��تگی ها تعیین می شود. با استفاده 
از نمودارهای تصویرگر مطالعات بس��یاری روی شکستگی های 
میادی��ن مختل��ف حوضه ی زاگرس انجام ش��ده ام��ا تا کنون 
با اس��تفاده از نتایج تفس��یر این نمودارها و نی��ز بهره گیری از 
مکعب های سه بعدی نش��انگر لرزه ای واریانس وانت- تراکینگ 
به عنوان داده ی کمکی، مدل س��ازی سه بُعدی تراکم شکستگی 

در میادین حوضه ی کپه داغ صورت نگرفته است. 
نشانگرهای لرزه ای، تمام اطالعات قابل استخراج از داده های 
لرزه نگاری هس��تند که یا به وسیله ی اندازه گیری های مستقیم 
یا ب��ه صورت منطقی یا تجربی بر مبنای اس��تدالل به دس��ت 
می آیند. از نش��انگرهای ل��رزه ای می توان به صورت مس��تقیم 
ی��ا غیر مس��تقیم برای شناس��ایی شکس��تگی اس��تفاده نمود. 
ک��ه در ای��ن مطالعه نش��انگرهای واریانس و وان��ت- تراکینگ 
به کار رفته اند. واریانس یکی از بهترین نش��انگرها برای بررس��ی 
جود و یا عدم وجود شکس��تگی اس��ت و به عنوان داده ورودی 
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 در تولید نش��انگر لرزه ا ی آنت-تراکینگ اس��تفاده ش��ده است. 
آنت-تراکینگ از نش��انگرهایی است که می تواند ناحیه ی گسل 
)قسمت های شکستگی( و  ناپیوستگی های موجود در الیه های 

زمین را شناسایی کند ]2[.  
هدف اصلی اين مطالعه تولید مدل سه بعدی تراکم شکستگی 
در مخزن مورد مطالعه است. اطالعات و داده های مورد استفاده 
تلفیق��ی از اطالع��ات یک بعدی چاه ش��امل نم��ودار تصویرگر 
)FMS( و اطالعات لرزه نگاری و نش��انگرهای لرزه  ای به صورت 

سه بعدی است.
ب��ا توجه به مطال��ب ذکر ش��ده، آگاهی از چگونگ��ی توزیع 
س��ه بعدی تراکم شکس��تگی ها ی مخازن در گس��ترش میادین 
نفتی بسیار حائز  اهمیت اس��ت؛ چرا که تخمین دقیق ذخایر و 

پروفیل های تولیدی با بازدهی بیشینه را مقدور می سازد.

1- زمین شناسي منطقه
مخزن اصلی میدان مورد مطالعه )یکی از میادین عظیم گازی 
در حوضه ی کپه داغ( س��ازند مزدوران اس��ت. مزدوران سازندی 
کربناته با س��ّن ژوراسیک میانی است که لیتولوژی دولومیتی و 
آهکی دارد. در اين مطالعه از نتایج تراکم شکس��تگی حاصل از 
تفس��یر نمودار تصویرگر در دو چاه مورد مطالعه، نشانگر لرزه ای 

واریانس و آنت-تراکینگ استفاده شده است ]3[. )شكل-1(.

2- داده ها
دو چ��اه-B و A در محدوده ی کاری درنظر گرفته ش��ده قرار 
دارن��د. در این مطالعه نمودار تصویرگر ب��ه کار رفته که فرآیند 
تفس��یر نتای��ج آن در نرم افزار ژئوفریم انجام ش��ده اس��ت. در 
ای��ن محدوده داده ی س��ه بعدی لرزه ای پ��س از انبارش نیز در 
دس��ترس بوده است. تمرکز مطالعه ی حاضر بر ناحیه ی مخزنی 
اس��ت که به موجب آن مکعب لرزه ای و مکعب های نشانگرهای 
 ل��رزه ای در محدوده ی اين س��ازند بررس��ی و تحلیل ش��ده اند 

)شکل های-3و2(.
 

3- روش پژوهش
برای مدل سازي تراکم شكستگي6، با توجه به عدم پراكندگي 
مناس��ب چاه هاي موجود در محدوده ی مدل س��ازي، از روشی 
تركيبي با هدف تلفيق داده هاي لرزه اي و با حفظ توزيع فضايي 
داده ها استفاده ش��ده است. اين مدل سازي با به كارگيري روش 

 1  ســتون چینه اي حوضه: ســازند مخزني مورد مطالعه با مستطیل قرمز مشخص 
شده است )اقتباس از گزارش مدیریت اکتشاف(

 2  مکعب سه بعدی لرزه ای، افق مزدوران و نمای دو چاه مدنظر

 3  نشانگر لرزه ای و آنت-تراکینگ
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شبيه س��ازي با متغير كمك��ی انجام مي ش��ود و الگوريتم مورد 
استفاده، روش شبيه سازي گوسي پي درپي است. در این روش، 
قب��ل از مدل س��ازي، توزيع داده ه��ا به توزيع نرمال )گوس��ي( 
تبديل می گردد و پس از مدل س��ازي،  تبدي��ل معكوس نتایج 
انجام مي شود. در نهایت نیز مدل سه بعدی تراکم شکستگی در 

میدان به دست می آید )شکل-4(.

)FMS( 4- نمودار تصویرگر
مي کن��د  اندازه گي��ري  را  س��ازند  مقاوم��ت   FMSاب��زار 
)ش��کل-۵-الف(. FMS از يک س��ري الکترود نصب ش��ده روي 

بالشتک7 تشکیل گردیده که قادرند مقاومت يا رسانايي در ديواره ی 
چاه را در حد ميک��رو اندازه گيري کنند. نمودار هاي تصويري، از 
ديواره ی چاه تصويري استوانه ای ش��كل تهيه مي كنند كه ناش��ي 
از تغييرات مقاومت س��ازند اس��ت. هر س��اختار صفحه اي شكل 
مانند مرز هاي اليه بندي، گس��ل و شكس��تگي كه ديواره ی چاه 
را به صورت غيرقائم قطع مي كند در اس��توانه ای به ش��كل بيضي 
ديده مي ش��ود. ح��ال اگر اين اس��توانه در امت��داد محورش )از 
سمت شمال مغناطيسي( بريده و باز شود ساختار هاي صفحه اي 
سينوسي ش��کل ظاهر مي ش��وند كه دامنه ی س��ينوس، تابعي از 

زاويه ی شيب ساختار صفحه اي است )شکل-۵(.

 4  مراحل مدل سازی سه بعدی تراکم شکستگی

 5  نمودار هاي تصویري، از دیواره ی چاه تصویري استوانه ای شکل تهیه مي کنند که 
ناشي از تغییرات مقاومت سازند است

 6   نمونه ی شکستگی موجود در یکی از چاه ها در عمق سازند مزدوران

 7  زنجیره ی پردازش و تفسیر داده هاي FMS در نرم افزار ژئوفریم
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با اس��تفاده از اطالعات مقاومت حاص��ل، تصويري با کيفيت 
بسیار مناسب ارائه می گردد که اين نوع تصویرگر در چاه هايی با 
گل پایه نفتی8 قابل اس��تفاده نيست. تغيير مقادير مقاومت كه به 
عواملي نظير اليه بندي، شكستگي ها، تخلخل ، تغيير بافت سنگ 
و ... بس��تگي دارد به صورت تباين رنگي9 نش��ان داده مي ش��ود 
)ش��کل-6(. اين تباي��ن رنگي مي تواند به ط��ور كيفي تصويری 
مج��ازي از ويژگي ه��اي مخزن نش��ان دهد. اي��ن جريان ها كه 
نشان دهنده ی تغييرات مقاومت سازند هستند پس از پردازش، 
تصوير هايي با شدت رنگ هاي مختلف خاكستري يا رنگي ايجاد 
مي كنند. پدیده های رسانا مانند شکستگی های باز به رنگ تیره 
و پدیده های نارس��انا مانند شکستگی های پرشده به رنگ روشن 

نشان داده می شوند ]4[.

5- پردازش و تفسیر نمودار تصویري FMS در نرم افزار ژئوفریم
پ��ردازش نمودار هاي تصويري ش��امل فرآيند هايي اس��ت كه باعث 
حذف برخي خطاه��ا، افزايش كيفيت تصویري نمودار و محاس��به ی 
خودكار برخي متغیر ها از جمله شيب و امتداد پديده هاي زمين شناسي 
اس��ت. نتيجه ی نهايي پردازش نمودار ه��اي تصويري، ايجاد تصاوير از 
داده ه��اي خام )مجموعه اي از اعداد( اس��ت. در نهایت نتيجه ی نهايي 
داده هاي پردازش  شده و جهت تشخيص ساختار هاي صفحه اي )مثل 
اليه بندي، گس��ل، شكستگي و ...( تفسیر می ش��وند )شکل-7(. برای 
تحلیل شکستگی ها از نتایج تفسیر نمودارهای تصویرگر استفاده شده 
است. این نتایج برای شکس��تگی های باز به صورت شیب شکستگی و 
آزیموت ش��یب شکستگی بیان می ش��ود و اطالعات در نرم افزار پترل 

به صورت داده های نقطه ای بارگذاری شده است ]۵[.

B و A-8  تراکم شکستگی محاسبه شده در چاه های 

 9  داده ی seismic پــس از structural smoothing جهت بهبود کیفیت داده های 
لرزه ای

structural smoothing قبل از seismic 10  داده ی 

 11  نمای سه بعدی نشانگر لرزه ای واریانس
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6- بحث و ارزیابی
6-1- محاسبه ی تراکم شکستگی در چاه

هدف اصلی این مطالعه مدل س��ازی سه بعدی احتمال تراکم 
شکستگی است. ورودی اصلی برای این مدل سازی نتایج تفسیر 
نموداره��ای تصویرگر در دو چاه-B و A اس��ت. بنابراین پس از 
انجام تحلیل های اولیه روی نتایج نمودارهای تصویرگر باید این 
داده های گسس��ته را به نموداری پیوسته به نام تراکم شکستگی 

در هر دو چاه تبدیل کرد.
پس از محاس��به ی تراکم شکستگی با اس��تفاده از داده های 
الگ های تصویرگر ]6[ در هر دو چاه، با اس��تفاده از نشانگرهای 
لرزه ای آنت-تراکینگ و واریانس و با بهره گیری از الگوریتم های 
شبیه ساز هم احتمال و روش زمین آماری SGS مدل سه بعدی 

تراکم شکستگی ساخته خواهد شد.
برای محاس��به ی تراکم شکس��تگی در چاه ها ابتدا باید طول 
پنجره ی کنترل کننده و نیز بازه ی نمونه برداری تعیین گردد. با 

توجه به آرایش داده های تفس��یری و برای اینکه تمامی داده ها 
اثر تقریباً یکسانی بر نمودار تراکم شکستگی ایجاد کند، اندازه ی 
پنج��ره ی کنترل کننده 10 متر و ب��ازه ی نمونه برداری یک متر 
تعیین شده است. شکل-7 تراکم شکستگی را در چاه های-A و

B به همراه نمودار نقطه ای نشان می دهد.
 

6-2- نشانگرهای لرزه ای
معموالً از نشانگرهای لرزه ای می توان مستقیم یا غیرمستقیم 
برای شناس��ایی شکستگی ها اس��تفاده کرد. برای این کار قبل 
از اس��تخراج نش��انگر ابتدا بای��د تا حدودی کیفی��ت داده ها را 
افزایش داد و در واقع مؤلفه ی فرکانس باال را تا حدودی تقویت 
 ک��رد. ب��رای ای��ن کار از Structural Smoothing در نرم افزار 
Schlumberger Petrel اس��تفاده ش��ده اس��ت. این نشانگر در 

واقع س��یگنال های ورودی را بر اساس شیب الیه مرتب می کند 
تا پیوس��تگی و کیفیت داده ه��ا افزایش یاب��د. همچنین باعث 

 15  نمای سه بعدی آنت-تراکینگ Resample شده در مدل ساختمانی ایجاد شده

 12  آنت-تراکینگ

 13  نمای دوبعدی از باالی مدل ساختمانی )100×100متر(

 14  نمای سه بعدی از مدل ساختمانی ساخته شده با الیه بندی عمودی 2 متری
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مقاالت علمی - پژوهشی

می ش��ود رویدادها قابل ردیابی و واضح تر باشند. این موضوع در 
ش��کل های-10و9 روی یکی از خطوط منطقه نشان داده شده 

است ]7[.
 جهت مدل سازی تراکم شکستگی، نشانگر لرزه ای می تواند به شکل 
داده ای ثانویه یا به ش��کل روش��ی به فرآیند مدل سازی کمک کند. از 
آنجا که داده های نمودار تصویرگر در چاه بسیار کم بوده و تنها در دو 
چاه موجود است نشانگرهای لرزه ای در این میدان می توانند به عنوان 
 عام��ل کنترل کننده عمل نماین��د ]9و8[. در این مطالعه از نش��انگر 
آنت-تراکینگ اس��تفاده ش��ده است. این نش��انگر را پس از استخراج 
توسط مدل سرعتی به حوزه ی عمق برده و در مدل ساختمانی ساخته 

شده Resample می کنند.
آنت-تراکینگ یکی از نشانگرهایی است که می تواند ناپیوستگی های 
 الیه ه��ای زمی��ن را نش��ان ده��د. داده ی ورودی ب��رای تولید مکعب 

آنت-تراکینگ مکعب سه بعدی نشانگر واریانس است.
واریانس نش��انگری اس��ت که در س��ه بعد محاس��به می شود 

و نش��ان دهنده ی تغیی��رات trace ب��ه trace  در فواص��ل بین 
نمونه هاس��ت. بنابراین این تغییرات جانبی در امپدانس صوتی 
تغییر می کند. trace های مش��ابه اختالف کمی دارند؛ در حالی 
که ناپیوس��تگی ها اختالف بیش��تری نش��ان می دهند. این امر 
به دلیل آنس��ت که کانال ها و گس��ل ها )شکس��تگی ها( ممکن 
است س��بب ناپیوستگی س��نگ های مجاور یکدیگر شوند و در 
نتیج��ه در بررس��ی تغیی��رات trace  ب��ه trace  در یک مکعب 
لرزه ای قابل شناس��ایی اند. در این م��دل جایی که اختالف بین 
trace هاست با رنگ نارنجی که نشانه ی احتمال شکستگی است 

و جایی که اختالفی بین trace ها نباشد با رنگ روشن مشخص 
شده است.

هرآنومالی مشاهده شده در نقشه های واریانس نمی تواند نشانه ای قطعی 
برای شکستگی باشد اما می توان از آن مناطق به عنوان کاندیداهای اصلی 
و مهم برای تجمع شکس��تگی ها نام برد. بدین منظور از نش��انگر لرزه ای 
واریانس به عنوان داده ی ورودی در تولید نش��انگر لرزه ای آنت-تراکینگ 

 16  نمایی از مدل سه بعدی تراکم شکستگی ساخته شده

 17  مقطع تراکم شکستگی تخمین زده شده در راستای هر دو چاه

 18  هیستوگرام نتایج مدل سازی سه بعدی شکستگی ها

 19  متغیرهای مدل سازی سه بعدی تراکم شکستگی
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استفاده شده است )شکل های-12و11(.

6-3- مدل سازی تراکم شکستگی
جهت مدل سازی تراکم شکستگی ابتدا یک مدل ساختاری10 

سه بعدی طبق شکل های-13و14 تولید شده است ]9و8[.
 SEGY در مرحله ی بعد نشانگر لرزه ای آنت-تراکینگ فرمت
  Resample که در مدل س��اختمانی س��ه بعدی تولید ش��ده را

می کند )شکل-1۵(.
در مدل س��ازی تراکم شکس��تگی از روش شبیه سازی گوسی 
پی درپی اس��تفاده شده اس��ت. در این الگوریتم، مکعب نشانگر 
لرزه ای آنت-تراکینگ به عنوان داده ای کمکی به کار رفته است. 
اين مدل سازي با به كارگيري روش شبيه سازي با متغير كمكی 
انج��ام می گردد و الگوريتم شبيه س��ازي مورد اس��تفاده، روش 
شبيه سازي گوسي پي درپي است. در روش SGS، توزيع داده ها 
قبل از مدل س��ازي به توزيع نرمال )گوس��ي( تبديل می گردد و 
پس از مدل س��ازي نتايج مدل، تبديل معكوس انجام مي ش��ود 

)شکل های-17و16(.

نتیجه گیری
نتیجه ی اصلی و نهایی مدل س��ازی تراکم شکستگی این میدان منجر 
ب��ه تصمیم گیری صحیح تر و دقیق تر در خصوص تعیین چاه های تولیدی 

در گس��تره ی مخ��زن خواهد ش��د. از آنجا که در نقاطی ش��امل تراکم با 
شکس��تگی بیشتر احتمال وقوع شکستگی نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین 
در نق��اط مذکور حرک��ت هیدروکربن در محیط متخل��ل راحت تر انجام 
ش��ده و افت فشار چاه هنگام تولید کاهش می یابد. بنابراین داشتن مدلی 
سه بعدی از تراکم شکستگی در مدیریت و برنامه ریزی تولید بهینه در یک 

مخزن راهگشا خواهد بود. پژوهش حاضر نتایج زیر را به دست می دهد:
 در این مطالعه مش��خص شد که ترکیب اطالعات نمودارهای 
تصویرگر و اطالعات نشانگرهای لرزه ای شکستگی با استفاده از 
روش زمین آماری نتایج مطلوبی در مدل سازی سه بعدی تراکم 

شکستگی ارائه می کند.
  این مطالعه نشان داد که استفاده از نشانگرهای لرزه ای مانند 
واریانس و آنت-تراکینگ می تواند راهکار مناسبی برای پی بردن 

به چگونگی توزیع تراکم شکستگی در مخازن باشد.
 تراک��م شکس��تگی های پیش بینی ش��ده در مدل س��ه بعدی 
هم خوانی زیادی با تراکم شکس��تگی های نمودار تصویرگر چاه 

دارد.
 عمده ی تراکم شکستگی بین صفر تا یک تعریف شده  است )شکل-18(.
 درصد کمی از تراکم شکستگی 6-4 واحد تعریف شده است )شکل-18(.

 در ای��ن مدل س��ازی میانگین تراکم شکس��تگی حدود یک و 
واریانس آن 2۵ درصد است.

 بیشنه ی تراکم شکستگی 6/07 و کمینه آن صفر است )شکل-19(.


