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 در امر توســعه و مديريت توليد و اکتشاف مخازن هیدروکربنی، آگاهى از 
جزئيات ناپیوســتگی هاى مخزن از حساســيت و اهميت بااليي برخوردار 
اســت. يكى از پارامترهــاى مخزن كه مطالعه و توصيــف آن نقش مهمى 
در كنتــرل بهتر چاه هــا و مديريت مخازن ايفا می كند، ناپيوســتگى هایی 
همچون ترک، شکســتگی، کانال، گســل و دودکش های گازی اســت. با 
مطالعه ی گســل ها و شكســتگى هاى بزرگ و كوچك مقياس، مى توان یک 
مــدل توصیفی قابل توجه از رفتار مخــزن ارائه کرد.]1[ يكى از روش هاى 
مطالعه ی گســل ها و شكستگى هاى مخازن، استفاده از نشانگرهای لرزه ای 

در مكعب حاصل از برانبارش داده هاى لرزه اى است. 
ایــن تحقیق از داده های لرزه ای ســه بُعدی مخزن F 3 در حومه ی کشــور 
هلند اســتفاده می کنــد. مخزن F 3 یــک مخزن ماسه ســنگی گازدار در 
حومه ی کشــور هلند واقع در دریای شــمال اســت که توســط الیه های 
نامنظم ماسه سنگ و شیل، ســاختار فیزیکی درون آن شکل گرفته است. 
در زیر این مخزن یــک گنبد نمکی به نــام Zechs tein در منطقه فعالیت 
کرده و همزمان در این شــرایط ســاختاری، یک دودکــش گازی نیز در 

این منطقه به وجود آمده اســت که هیدروکربن گازی را به  قســمت های 
باالیی مخــزن F 3 مهاجرت داده و باعث تجمــع گاز در درون کانال های 
ماسه ســنگی مخزن در میان الیه های شیلی شده است. در چنین شرایطی 
مطالعه ی مخزن به منظور شناســایی کانال های ماسه سنگی و شکستگی ها 
می توانــد مکان تجمــع هیدروکربن های گازی را آشــکار کنــد. محققان 
مختلفــی نشــانگرهای متنوعی را برای مطالعه ی ناپیوســتگی های مذکور 

کردند.  استفاده 
دالی و همکاران)1989( با محاسبه ی نقشه های شیب و آزیموت در مکعب 
داده های لرزه ای به عنوان نشــانگر لرزه ای تالش کردند ناپیوســتگی های 

ســه بُعدی درون مخزن هیدروکربنی را شناسایی کنند.]2[ 
پارتیکا و همکاران)1999( پاســخ طیفی سیگنال های لرزه ای را بر اساس 
تبدیل فوریه زمان کوتاه محاســبه و بر اساس آن به مطالعه ی پارامترهای 

پرداختند.]3[  هیدروکربنی  مخزن 
اســتیوارت و واین)2000( نشانگر پیچش را برای مطالعه ی شکستگی های 

مخزن معرفی کردند.]4[ 
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مخزن گازی F 3 در حومه ی کشــور هلند در دریای شــمال قرار دارد. این مخزن از الیه های متوالی ماسه ســنگ و 
شیل تشکیل شده است که توســط یک دودکش گازی، هیدروکربن از الیه های زیرین به کانال های ماسه سنگی که 
در بین الیه های شــیلی قرار دارند، راه یافته اســت. این تحقیق از نشــانگر تجزیه ی طیفی تبدیل فوریه زمان کوتاه، 
همدوسی و شیب برای تفسیر ناپیوستگی های مخزن ماسه سنگی استفاده کرده است و نشانگر تجزیه ی طیفی تبدیل 
موجک پیوســته و انرژی را برای شناســایی آنومالی های گازدار به کار گرفته است. الگوریتم تبدیل فوریه زمان کوتاه 
به خوبی خصوصیات دودکش گازی اعم از لبه های کانال و قسمت های عمیق آن را در سه بسامد 26، 42 و 62 هرتز 
آشکارســازی کرد. نشانگر لرزه ای همدوسی که یک نشانگر رد لرزه ی مختلط و هندسی است، معیاری برای سنجش 
تغییرات جانبی در پاسخ های لرزه ای است که علت آن می تواند ساختار زمین شناسی، چینه شناسی، تخلخل و وجود 
هیدروکربن باشــد. نتایج حاصل از مطالعه ی نشانگر همدوســی وجود یک شکستگی را در مخزن F 3 تایید می کند. 
همچنین در مطالعه ی شکستگی ها با استفاده از نشانگر شیب، نتایج پردازش ها نشان می دهد که این شکستگی ها و 
ناپیوستگی ها زمانی که عمود بر جهت شیب  باشند می توانند روند شکستگی ها و ناپیوستگی ها در منطقه، که احتمال 
تجمع هیدروکربن می باشــد را در زاویه ی 90 تا 120درجه به بهترین نحو مشــخص کند. در روش تبدیل موجک 
پیوســته چهار مقطع در بســامد های 30، 40، 50 و 60 هرتز مطالعه شد که ســایه های بسامد کم در آنها به عنوان 
آنومالی های حضور هیدروکربن در مخزن مشــاهده شــد. همچنین آنومالی لکه ی روشن نیز در منطقه با استفاده از 

نشانگر انرژی مشاهده شد که حضور هیدروکربن را در باالی دودکش گازی نشان می دهد.
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مقاالت پژوهشی

القلیــن و همــکاران)2002( بیــان کردنــد کــه مولفه هــای طیفی در 
فرکانس های مختلف می توانند نســبت به برخی ویژگی های زمین شناسی، 
رفتــار منحصربه فردی نشــان دهنــد.]5[ به عنوان مثال بیــان کردند که 
ضخامت یک کانــال و دامنه ی طیفی مرتبط می تواند همبســتگی باالیی 

از خود نشان دهند. 
الدوساری و مارفورت)2006( نشانگر لرزه ای موج کوتاه و موج بلند را برای 
شناســایی ویژگی های زمین شناســی مخزن هیدروکربنی در مقیاس های 

کردند.]6[  استفاده  متفاوت 
سان و همکاران)2010( مکعب های همدوســی با فرکانس های مختلف را 
برای مطالعه ی شکســتگی ها اســتفاده کردند که در نهایت به این نتیجه 
رســیدند که مولفه های با فرکانس باال بهتر می توانند جزئیات بیشــتری را 

دهند.]7[  نشان 
گائــو)2013( بیان کرد کــه جزئیات ســاختاری بزرگ مقیاس یک مخزن 
هیدروکربنی می تواند با مطالعه ی نشــانگرهایی بر اســاس موجک هایی با 

فرکانس باال تخمین زده شود.]8[ 
لی و لو)2014( با محاســبه ی نشــانگر همدوســی در فرکانس های غالب 
مخــزن مورد مطالعه، ناپیوســتگی های کوچک تــر را در فرکانس باالتری 

نســبت به ناپیوستگی های بزرگ تر شناسایی کردند.]9[ 
بــا توجه بــه اینکه الیه هــای نــازک و کانال هــا، محل عبور یــا تجمع 
هیدروکربن ها هستند لذا شناســایی و آشکارسازی آنها حائزاهمیت است. 
اما ایــن موضوع زمانی بیشــتر مدنظر قرار می گیرد که محیط به شــدت 
ناهمگن باشــد. مخزن F 3 به دلیــل حضور الیه های پراکنده ی ســیلت و 
شیل در سازند ماسه ســنگی این مخزن، دارای پیچیدگی های ساختاری و 
عــدم تمرکز الیه های گازدار در یک نقطه از مخزن اســت. بنابراین تنها با 
مطالعه ی نشانگرهای ســاختاری همدوسی و شیب نمی توان این مخزن را 
توصیف کرد. در همین زمینــه فریکمن و همکاران)2006( بیان می کنند 
که روش های مرســوم پردازش داده های لرزه ای قطعــا نمی توانند توصیف 

مناســبی از خصوصیات مخازن ناهمگن به دست دهند.]10[ 
در ادامــه کاظمینــی و همــکاران)2008( تجزیه ی داده هــای لرزه ای به 
مولفه های فرکانســی مختلف را با استفاده از روش تبدیل موجک پیوسته، 
راه حل توصیــف مخازن ناهمگن پیشــنهاد کردنــد.]11[ تبديل موجک 
ـ  بسامد محلي با استفاده از  پیوســته1 ابزار مفيدي براي تحليل توزيع زمان 
يك پنجره ی متناظر و متناســب با بســامد است. در واقع عرض و دامنه ی 
پنجره به بســامد وابســته اســت که این ارتباط در مورد عرض با بسامد 
به صورت معكوس و در ارتباط با دامنه به صورت مستقيم مشاهده می شود. 
مزيت روش تبدیل موجک پیوســته بر روش تبدیل فوریه زمان کوتاه این 
اســت که براي تحليل بســامدهای پایین از يك پنجــره ی زماني بلندتر و 
براي تحليل بسامدهای باال از يك پنجره ی زماني كوتاه تر استفاده مي کند 
ـ بسامد باالیی را به ما خواهد داد. ارتقا  كه اين ويژگي، تفكيك پذيري زمان 
ایــن تفکیک پذیری می تواند در شناســایی آنومالی های مهم مخازن گازی 

از جمله ســایه های بســامد کم کاربرد قابل توجهی داشــته باشد. در طی 
انتشــار امواج لرزه ای در محیط سیال مخزن، مولفه های بسامد باالی امواج 
لرزه ای به شــدت تضعیف می شــوند و در ادامه مولفه های با بسامد پایین 
باقــی می مانند.]12و13[ بر این اســاس مطالعه بر روی تغییرات بســامد 
امواج لرزه ای به منظور آشکارســازی مخازن هیدروکربنی انجام می شــود. 
ســایه ی بسامد کم محیطی از مخزن را نشان می دهد که انرژی بسامد های 
پایین خیلی بیشــتر از بسامد های باال اســت و در زیر ذخایر هیدروکربنی 
مشاهده می شــوند و به عنوان یک فاکتور اکتشافی مهم این ذخایر به شمار 
می روند.]14[ این تحقیق تالش دارد همزمان با مطالعه ی ســاختاری یک 
مخزن هیدروکربن دار با اســتفاده از نشانگر های لرزه ای همدوسی و شیب، 
آنومالی های حضور گاز در مخزن مورد مطالعه را با اســتفاده از نشانگر های 
انــرژی و تجزیه ی طیفی ســیگنال  های لرزه ای به انجام برســاند و محل 

حضور گاز در مخزن را شناسایی کند.

1- منطقه ی مورد مطالعه
1-1- داده های مورد استفاده

داده های مورد اســتفاده ی این تحقیق، داده های لرزه نگاری سه بُعدی 
F 3 اســت که توســط شرکت  دریایی در حومه ی کشــور هلند به نام 
dGB Earth Science پردازش هــای اولیــه ی آن انجــام شــده و آماده ی 
مطالعــات توصیف مخزن هســتند. پیش پردازش هــای موردنیاز داده های 
لرزه نگاری توســط این شرکت انجام شده است و داده ها، آماده ی تحلیل و 
ارزیابی برای توصیف مخزن هســتند. منطقه ی مورد مطالعه در این مقطع 
در بازه ی زمانی ms 1200-450 قرار دارد. این مقطع که دارای رســوبات 
دانه درشت و الیه ای ماسه سنگی و شیلی است از سه واحد رسوبی مختلف 
تشــکیل شــده که هیدروکربن گازی در کانال های ماسه سنگی آن تجمع 

کرده است.

2-1- زمین شناسی 
ســنگ بستر مخزن F 3 در دوره ی  سنوزوئيک در طی فرآيندهای ماگمايی 
شکل گرفته است و در دوره ی نئوژن رسوب گذاری اين حوضه ی رسوبی با 
شــدت زياد انجام شده است. نرخ رسوب گذاری در اين منطقه شديد بوده 
و عمدتا از اليه های ماسه ســنگی، شيل و ســيلت تشکيل شده است.]15[ 
تا اوايل پالئوســن، اصوال رسوبات گچی در منطقه رسوب گذاری می کردند 
ولی به ناگاه در دوره ی پالئوســن رســوب گذاری رسوبات سيليسی آواری 
به دليــل اعمال فاز تکتونيکــی الراميد افزايش يافت کــه اين امر موجب 
شــد رســوب گذاری های گچی در منطقه متوقف شــوند.]16[ در دوره ی 
پالئوژن ســطح آب در منطقه ی دريای شــمال افزايش چشــمگيری پيدا 
کرد و حوضه ی رســوبی دريای شمال شــاهد مرحله ای از وجود آب های 
عميــق در منطقه بود. اما در اواخر ائوســن و اليگوســن حوضه ی دريای 
شــمال از اقيانوس تتيس با باال آمدن جزاير انگليسی جدا شد که اين امر 
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موجب کاهش چشــمگير عمق آب بر روی حوضه ی دريای شمال شد که 
باعث يک جدايش رســوبی در منطقه به نام دگرشيبی ميوسن ميانی شد. 
در دوره ی نئوژن نرخ های رســوب گذاری در منطقه، متجاوز از نرخ پايين 
آمدن سطح آب می شد و در نتيجه به سمت کم عمق شدن حوضه ی دريای 
شــمال پيش می رود.]17[ در اين هنگام يک سيســتم دلتايی رودخانه ای 
بر روي منطقه حکمفرما می شــود که ســبب می شــود عمليات زهکشی 
از ســپرهای بالتيک و فنواســکانديناوی انجام شــود. اين سيستم که يک 
جلگه ی ســيالبی دلتايی به مســاحت 4500کيلومتر مربع است و بر روي 
يک حوضه ی آبريز به مســاحت 3ميليون کيلومتــر مربع قرار دارد با دارا 
بودن حدود 62هزار کيلومترمکعب رســوب در طــی بيش از 9/5ميليون 
ســال در منطقه فعال بوده اســت.]18[ بنابراين اگر دگرشــيبی ميوسن 
ميانی در نظر گرفته شــود، حوضه ی F 3 به دو مجموعه رســوبات بااليی 
و پايينی تقســيم بندی می شوند. رســوبات پايين اين دگرشيبی، رسوباتی 
دانه ريز هســتند ولي رسوبات بااليی بسيار پيچيده تر هستند و اين ستون 
چينه شناســی را مي توان به سه زيرمجموعه تقســيم بندی کرد.)شکل1( 
زيرمجموعه ی دوم )ميانی( که نســبت به دو زيرمجموعه ی ديگر، رسوبات 
دانه درشــت تری را در اختيار دارد از ماسه ســنگ و ســيلت تشکيل شده 
اســت و به عنوان يکــی از محل های اصلی تجمع گاز در مخزن شــناخته 

می شود.]19[

2- نشانگرهای لرزه ای 
نشــانگرهاي لرزه اي در حالت كلي یک تابع ریاضی از ردلرزه درحوزه های 
زمــان، دامنــه و فرکانس هســتند.]20[ اغلــب این نشــانگرها در کنار 
پردازش هــای اصلی داده های لرزه ای می توانند بــرای اندازه گیری پارامتر 
خاصی مورد اســتفاده قرار بگیرند. دلیل اصلی اســتفاده از این نشانگرها، 
توانایــی بهتر آنها در شناســایی روابط غیرخطی بیــن داده های لرزه ای و 

پارامتر هدف است.

1-2- نشانگر لرزه ای همدوسی
نشانگر لرزه ای همدوسی، نشانگری هندسی است که ارتباط زمانی و مکانی 
یک ردلرزه را با ســایر ردلرزه ها برقرار می کند. با بررسی میزان ناپیوستگی 
ردلرزه ها می تــوان وجود پدیده های زمین شناســی مانند گســل ، کانال ، 
شکســتگی ، دلتاهای مدفون، ریف ها، آتشفشــان های گلی، رخســاره های 
آبدار و غیره را تعیین کرد.]20[ بررســی ردلرزه ها در مكعب همدوســي 
انجام می شــود. مکعب همدوســی يك مكعب از ضرايب همدوســي توليد 
مي كند كه بي هنجاري هاي چينه شناســي و ســاختاري را روي برش هاي 
افقی يا زماني برجســته كرده و بــه نمايش درمی آورد. به طور كلي، مكعب 
همدوســي با قدرت تفكيك باال، تصوير قابل توجهــي از تغييرات را درون 
مكعب به معرض نمايش مي گذارد كه رخساره هاي زمين شناسي به گونه ی 
بهتري شناســايي و تفكيك مي شــوند.]21[ نشــانگر همدوسی توانایی به 
تصویر درآوردن رخســاره های چینه شناســی با ضخامت کم در داده های 
دارای نوفه را نیز دارد. در این الگوریتم ابتدا یک پنجره ی تحلیل به صورت 
مســتطیل یا بیضی تعریف می شــود که تعداد j ردلرزه نســبت به نقطه ی 
تحلیل که در مرکز پنجره قرار گرفته اســت، مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
اگر مرکــز پنجره تحلیل به عنوان محور اصلی )x,y( در نظر گرفته شــود، 

همدوســی بر مبنای شباهت به صورت رابطه ی1، تعریف می شود:]22[
رابطــه  ی)1(:                                                              

که )σ)t,p,q نشانگر همدوسی t برحسب ثانیه، p و q شیب های ظاهری 
در راســتاهای x و y برحســب میلی ثانیه بر متــر و u تبدیل هیلبرت 
ردلرزه واقعی هســتند. برای برآورد همدوسی بر مبنای شباهت به ازای 
هر نقطه درون مکعب )u)t,x,y باید یــک پنجره ی تحلیل به مرکزیت 
نقطــه ی موردنظر تعیین کرد و همه ی محاســباتی که طبق رابطه ی1 
انجام می شــود در حکم مقدار همدوسی به این نقطه نسبت داد.]22[ 
به عبارت دیگر، الگوریتم همدوســی به صورت نســبت انرژی میانگین 
ردلرزه ها به انرژی تک تک ردلرزه  ها تعریف می شــود. چنانچه هریک از 
ردلرزه ها شــبیه به ردلرزه ی میانگین باشد، میزان شباهت برابر با یک 

و در غیر این صورت کمتر از یک خواهد بود.]23[

2-2- نشانگر لرزه ای انرژی
نشــانگر لرزه ای انــرژی2 میانگین مجموع مربع دامنــه ی ردلرزه های 
برانبارش شــده در یک پنجره ی لرزه ای مشخص تعریف می شود. یکی 
از نشــانگرهای پرکاربرد برای نمایش، آنومالی نقاط روشــن3 اســت، 
در این آنومالی دامنــه ی ردلرزه های بازتابی به طــور ناگهانی افزایش 
می یابــد. مناطق دارای آنومالی نقاط روشــن را اکثــر ژئوفیزیکدانان 

محتمل وجود گاز می دانند.]23[

1  زمین شناسی منطقه ی مورد مطالعه
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3-2- نشانگر لرزه ای شیب 
بردار شــیب در یک پنجره ی آنالیز لرزه ای، جهتی را نشان می دهد که در آن 
داده های لرزه ای بیشــترین تغییرات را از خود نشــان می دهند. اگر پنجره ی 
مورد آنالیز حــاوی بازتاب هایی با دامنه ی ثابت باشــد، جهت مورد مطالعه، 
بردار نرمال بر روی آن ســطح خواهد بود. همچنین یکی از دو محور عمود بر 
محور بیشترین تغییرات، به عنوان جهت با کمترین تغییرات را نشان می دهد. 
این محور ها به عنوان ســه محور اصلی که ســاختار هندسی منطقه را نشان 
می دهند، تعریف می شوند. برای تعیین بردار شیب، تغییرات شکل موج را در 
هریک از سه محور دکارتی، محاسبه می کنند. محاسبات مشتقات 
مذکور، توسط عملیات هم آمیختگی داده های لرزه ای با مشتقات فیلتر گوسی

 انجام می شود:]26[ 
رابطــه  ی)2(:                                    

که  فاصله از j امین لرزه در راستای محور x، y و z از نقطه ای 
که مشتق در آن محاسبه می شود و پارامتر σ پارامتر مقیاس است. اگر داده ها 
به صورت بهینه نمونه گیری شوند، پارامتر σ سه برابر فواصل خطوط برداشت، 
در نظر گرفته می شــود. برای شناسایی هر روند ثابت، هریک از این مشتقات 
سه گانه   را با هم در داخل پنجره ی آنالیز مقایسه می کنند که 
این کار را با همبســتگی ســاده انجام می دهند، در نتیجه کواریانس ماتریس 

به صورت رابطه ی3 به دست می آید:]24[
رابطه  ی)3(:  

        

 که در آن پنجره ی آنالیز شــامل نمونه های و سیگنال j  است. کواریانس 
، را ساختار تانسور گرادیان می نامند که شامل اطالعاتی در  ماتریس3×3

مورد تنوع شکل موج در پنجره ی آنالیز است.]24[

4-2- نشانگر لرزه ای تجزیه ی طیفی
تجزيه ی طيفي4 لرزه ای به كليه ی روش هايي گفته می شود كه طيف بسامدي5 
داده هــای لرزه ای را در پنجره اي به مركز هر ردلرزه6 محاســبه می کند. حال 
اين طيف ممكن اســت طيف دامنــه، فاز یا انرژي تعریف شــود که حاصل 
اعمال تجزيه ی طيفي روي يك ردلرزه تعریف می شود و در صفحه ی نمايش 
زمان ـ بسامد می تواند نمایان شود. اولين روشي كه براي به دست آوردن طيف 
زمان ـ بسامد يك سيگنال لرزه اي استفاده شد، روش تبديل فوريه زمان ـ کوتاه7 
بود که اين تبديل روي پنجره هاي زماني كوچك اعمال می شــد.]25[ در اين 
روش پنجره اي مناســب و بهینه، با طول ثابت در نظر گرفته مي شود و در هر 
لحظه در ردلرزه ضرب مي شــود و تبديل فوريــه زمان کوتاه روي آن ردلرزه 
پنجره شــده، اعمال مي شــود كه اين امر موجب تفكيك پذيري زمان ـ بسامد 

ثابت مي شــود. ولی از آنجایی که سیگنال ها طبیعتی غیرایستا دارند و در آن 
بســامد با زمان تغيير مي كند، به يك پنجر ه ی متغير و متناسب با زمان برای 
تفکیک پذیری بهتر نياز اســت.]26[ از اين رو بايد از روش هايي استفاده کرد 
كه طول پنجره در آنها متغير با بســامد تغییر کنــد. در این زمینه مورلت و 
همکاران در 1986 تبدیل موجک پیوســته را معرفي کردند. بر اساس تبدیل 
موجک پیوســته براي غلبه بر محدوديت قــدرت تفكيك تبديل فوريه زمان 
کوتاه، فرض می شــود که قدرت تفكيك Δt  و Δω در صفحه ی زمان ـ بسامد 
تغييــر مي كنند. بر این اســاس قدرت تفكيك زماني بايد با بســامد مركزي 
فيلترهاي به کار گرفته شــده، افزايش يابد. بنابراين مي توان Δω را به صورت 
 نوشــت.]27[ در صورتي كه این رابطه برقرار باشد، دیده می شود كه 
Δω و در نتيجــه Δt  با بســامد مركزي فيلتر تغييــر مي كنند که البته اصل 
عدم قطعيت نيز رعايت می شــود ولي در اين حالت قدرت تفكيك زماني در 
بســامدهاي باال و قدرت تفكيك بسامدي در بســامدهاي پایین، قابل قبول 
اســت. تبديل موجك پيوسته که به صورت رابطه ی4 تعريف مي شود، از اصل 

فوق تبعيت مي كند:
رابطه  ی)4(:                             

در این رابطه، a  مقياس است، )t(*h )عالمت * به معنای مزدوج مختلط است( 
موجک مادر، τ پارامتر انتقال زمانی و ضريب   براي نرماليزه كردن انرژي 
به كار رفته است. طيف نما كه با مربع دامنه ی تبديل فوريه ی زمان كوتاه تعريف 
می شود ابزار بسيار مفيدي در تحليل سيگنال است، بدین علت كه توزيع انرژي 
ســيگنال را در صفحه ی زمان ـ بســامد نمايش مي دهد. تعريف مشابهي نيز در 
مورد موجك صادق است که مقياس نما را به صورت مربع دامنه ی CWT تعریف 

می کند. براي توليد نقشه ی زمان ـ بسامد از رابطه ی5 استفاده مي شود.]28[
رابطه  ی)5(:                             

که در آن )H)aω تبديل فوريه ی مقياس داده شده ی موجک است.

3- بحث
1-3- مطالعه ی ناپیوستگی ها

ناپیوستگی های مخزن به عنوان محل های تجمع و گذر هیدروکربن ها شناخته 
می شــوند و در صورتی که به درســتی شناســایی شــوند، می توانند به عنوان 
محل های قابل توجــه برای حفاری های بعدی مورد توجــه قرار بگیرند. يكي 
از ابزارهاي مناســب كه در تفسير ناپيوستگي هاي ســاختاري و رخساره هاي 
چينه شناســي درون مكعب داده هاي لرزه اي سه بعدي به مفسر كمك مي كند، 
نشــانگر لرزه اي همدوسي است. نشــانگر لرزه ای همدوسی یکی از راهکارهای 
کلیدی در شناســایی ناپیوســتگی های ســاختاری به ویژه گسل ها در مکعب 
داده های لرزه ای اســت. این راهکار کمک شایانی به مفسر در تفسیر زون های 
خرد شــده و همچنین در هنگام حفاری به حفاران می دهد. داده های لرزه  ای 
اســتفاده شــده در این مطالعه، در برگیرنده ی مکعب داده های لرزه ای بعد از 
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برانبارش هســتند. نمونه برداری این داده ها 10میلی ثانیه با پنجره ی بررســی 
28میلی ثانیــه و فاصله ی بین ردلرزه ها نیز در دو راســتای به خط چشــمه 
و عمود بر خط چشــمه، 10متــر بر روی مخزن F 3 واقع در دریای شــمال 
حومه ی کشور هلند می باشــد. مطالعه ی نشانگر لرزه ای همدوسی در مقاطع 
افقی و عمودی مختلف در مخزن F 3 نشانگر وجود یک شکستگی قابل توجه 
درInline: 250 وCrossline: 940 است.)شکل2( همچنین این نشانگر بر روی 
افق FS 7 که در باالی زیرمجموعه ی میانی در زیر دگرشــيبی ميوسن ميانی 
قرار دارد، مطالعه شــده است. همان طور که در شکل2 مشاهده می شود، این 
شکســتگی در افق FS 7 به خوبی قابل مشــاهده است و می تواند محل تجمع 

هیدروکربن را نشان دهد. 

2-3- مطالعه ی کانال های مدفون
یکی از روش  های تفســیر داده های لــرزه  ای، مطالعه ی خصوصیات مخزن 
هیدروکربنی در طیف بســامدی داده های لرزه ای اســت. طیف بســامدی 
به دســت آمده از داده های لرزه  ای با استفاده از روش تبدیل فوریه ی زمان 
کوتــاه می  توانــد برای شناســایی کانال ها و خصوصیــات آن اعم از عمق 
قســمت های مختلف کانال و مرزهای آن استفاده شود.]25[ در این روش 
معموال از ســه بســامد مختلف برای شناســایی این ویژگی ها استفاده 
می شــود که در آن بســامد پایین قســمت  های عمیق کانال و بســامد 
متوســط قســمت های نیمه عمیق و گســترش کلی کانال و بسامدهای 
باال قســمت کم عمــق و لبه  های کانال را به خوبی نشــان می دهد.]25[ 
بهترین گزینه برای انتخاب این ســه بســامد، اســتفاده از بسامدهایی 
اســت که شــدت بیشــتری دارند و برای یافتن آنهــا از طیف دامنه ی 
داده ی موردنظر اســتفاده شــد که در مورد مخزن F 3 در شکل3 نشان 
داده شــده اســت. همان طور که در شکل3 مشــاهده می شود، دایره ها 
نشــان دهنده ی سه گروه بســامد مختلف با شدت بیشــتر از بسامد های 
دیگر هســتند که شــامل ســه بســامد 26، 42 و 62هرتز برای آنالیز 
اســتفاده می شود. شــکل4 نتایج ســه مقطع نشــانگر تجزیه ی طیفی 
بــا الگوریتم تبدیل فوریه ی زمان کوتاه را در ســه بســامد 26، 42 و 
62هرتز نشــان می دهد. محــدوده ی دودکش گازی مخــزن F 3 نیز با 
دایره در شــکل4 نشان داده شده اســت. بر اســاس مطالعه ی نشانگر 
همدوســی، وجود یک شکستگی در افق FS 7 نشان داده شده است که 
مطالعه در سه بســامد طیفی غالب 26، 42 و 62هرتز، این ناپیوستگی 
را تایید می کند. بســامد 26هرتز )شکلa-4( دامنه ی زیادی در قسمت 
مرکزی کانال یا شکســتگی نشان می دهد که وابســته به قسمت عمیق 
دودکش گازی اســت و با  دایره های کوچک قســمت های عمیق نشان 
داده شــده است. هر چه بســامد افزایش می یابد )شــکلc-4( دامنه ی 
مناطق اطراف شکســتگی زیاد می شود که نشــان دهنده ی آشکارسازی 

لبه های کانال شکســتگی منطقه است.

               crossline 940 ب( نشانگر همدوسی در  in-line 250 2   الف( نشانگر همدوسی در
FS 7 ج( نشانگر همدوسی در افق

3  طیف دامنه ی داده های مخزن F 3 )دایره ها نشان دهنده ی بسامدهایی با 
دامنه ی زیاد هستند(



9 8

مقاالت پژوهشی

3-3- مطالعه ی آنومالی لکه ی روشن
بر اســاس مطالعه ی نشــانگرهای همدوســی و تجزیه ی طیفی، وجود یک 
شکســتگی یا کانال مدفون در مخزن F 3 تایید شده است. به منظور مطالعه ی 
حضــور گاز در این کانال می توان از نشــانگر انرژی اســتفاده کرد. مطالعات 
نشــان می دهد، حضور گاز در یک الیه ی زمین شناسی می تواند باعث ظهور 
دامنه ی باالیی از ســیگنال های لرزه ای شود که این دامنه ی باال سطح انرژی 

قابل توجهی را تولید می کند که به آنومالی لکه ی روشــن شــناخته می شود. 
آنومالی لکه ی روشن که توسط نشانگر انرژی به خوبی مشاهده می شود حضور 
هیدروکربــن گازی در زیر آن آنومالی را تایید می کند. در شــکل5، آنومالی 
لکه ی روشــن در محدوده ی inline 250 مشاهده می شود. این آنومالی اثبات 

می کند در کانال استخراج شده در مخزن F 3 گاز وجود دارد. 

 4  مقطع نشانگر تجزیه ی طیفی با الگوریتم تبدیل فوریه ی زمان کوتاه برای افق FS 7 در بسامد )c( 42)b( 26)a(62هرتز

FS 7 ب( مقطع نشانگر انرژی در افق     Inline 250 5  الف( مقطع نشانگر انرژی در 
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4-3- مطالعه ی آنومالی سایه ی بسامد کم 
ســایه های بســامد کم8 معموال در زیر آنومالی های دامنه ی ناشی از مخازن 
گازی دیده می شوند. اصطالح سایه به فروکش کردن بسامد های لرزه ای در 
زیر مخازن گازی اطالق می شود، این ســایه های بسامد کم معلول تضعیف 
غیرطبیعی انرژی بســامد های باال در مخازن گازی است. بنابراین بازتاب ها 
از زیــر مخــازن گازی معموال یک آنومالی بســامد کم را باید نشــان دهد. 
تفاوت هــای طیفی در باال و پایین منطقــه ی موردنظر می تواند این آنومالی 
را نشــان دهد که برای این منظور از یک طیــف میانگین برای باال و پایین 
منطقه اســتفاده می شــود. بدین ترتیب که آنها با یکدیگر مقایسه می شوند 
و اختالف را به عنوان تضعیف یا حضور آنومالی بســامد کم معرفی می کنند. 
برای این منظور از الگوریتم تبدیل موجک پیوســته اســتفاده می شود که 
به یافتن ســایه های کم بســامد به عنوان یک راهنمای اکتشافی خوب برای 
 CWT مخازن گازی می پــردازد.]25[ در این تحقیق تعداد زیادی از مقاطع
در محدوده ی بســامدی 10 تا 100هرتز برای پیدا کردن این نواحی بررسی 

شد که نتایج مطالعات در شکل6 مشاهده می شود.
بســامد های 30، 40، 50 و 60 هرتز چهار بســامدی هستند که در کنار 
یکدیگر حضور آنومالی های کم بســامد را نشــان می دهند. در بســامد 
30هرتز این ســایه ها به خوبی در زیر مخازن گازی که بســامدهای باال را 
جذب کرده اند، نمایان می شوند و روند محو در بسامد 40هرتز شروع و در 
نهایت در بسامد 60هرتز ناپدید می شود که در شکل، مشخص شده است. 

هندســه ی قرارگیری آنومالی های کم بسامد در منطقه نشان می دهد که 
حضور الیه های حاوی هیدروکربن در مخزن به صورت نامنظم اســت که 
دلیل آن را می توان از لحاظ زمین شناسی، حضور الیه های شیلی در میان 

الیه های گازدار دانست.

نتیجه گیری
چهار چاه حفاری شــده در مخزن F 3، حضور گاز در رســوبات میانی در 
باالی دگرشیبی میوسن میانی را تایید کرده است. این تحقیق نشان داده 
اســت که مطالعه ی همزمان نشــانگرهای لرزه ای مختلف می تواند وجود 
آنومالی هــای گازدار و محل تجمع هیدروکربــن گازی را در یک منطقه 
اکتشاف کند. نشانگر شیب، همدوســی و تجزیه ی طیفی، سه نشانگری 
هستند که حضور یک کانال یا شکستگی را در مخزن F 3 نشان می دهند. 
اسکروت و شــاتل هلم)2003( در مطالعه ای که بر روی مخزن F 3 انجام 
دادند حضور یــک دودکش گازی را در این مخزن به اثبات رســاندند و 
بیان داشــتند که این دودکش گازی یک شکستگی در باالی گنبد نمکی 
Zechstein اســت که محلی برای انتقــال هیدروکربن گازی از زیر گنبد 
به باالی آن می باشد.]29[ ســپس هیدروکربن منتقل شده در الیه های 
ماسه ســنگی باالی دگرشــیبی میوســن میانی تمرکز پیدا کرده است. 
مطالعه ی نشانگر شیب در این تحقیق، حضور این شکستگی را در زوایای 
90 تا 120درجه تایید می کند. نشــانگر همدوســی نیز حضور این کانال 

 6  مقطع لرزه اي نشانگر تجزیه طیفی در Inline- 185 با الگوریتم تبدیل موجک پیوسته در بسامد )D( 50)C( 40 )B( 30)A( 60هرتز
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را در مقاطــع لرزه ای و افق FS 7 نشــان می دهد. همچنین این تحقیق از 
مطالعه ی نشانگر تجزیه ی طیفی سیگنال های لرزه ای با استفاده از تبدیل 
فوریه ی زمان کوتاه و تبدیل موجک پیوسته برای تفسیر ساختاری مخزن 

گازدار F 3 استفاده کرده است. 
کانال های مدفــون و خصوصیات آنها از جمله مرزهــا و عمق کانال، که 
به شــکل معمول در مقاطع لرزه ای قابل مشــاهده نیســتند و می توانند 
محلی برای تجمع هیدروکربن  ها باشند توسط تبدیل فوریه ی زمان کوتاه 
مورد توجه قرار گرفت. این الگوریتم با تجزیه ی ســیگنال لرزه ای به سه 
بســامد 26، 42 و 62 توانســت دودکش گازی را شناسایی کند. تبدیل 

موجک پیوســته الگوریتمی است که توسط این تحقیق به کار گرفته شد 
تا آنومالی های بسامد کم در مخزن گازدار آشکارسازی شود. چهار بسامد 
30، 40، 50 و 60هرتز توسط الگوریتم تبدیل موجک پیوسته در مقاطع 
لرزه ای مختلف مخزن محاسبه شد. نتایج، حضور گاز را در درون الیه های 
ماسه سنگی مخزن نشان می دهد. از آنجایی که مخزن F 3 به صورت نامنظم 
از الیه های ماسه ســنگی در میان شیل ها تشکیل شده است، آنومالی های 
بســامد کم به صورت گسسته در اطراف دودکش گازی مشاهده می شود. 
نشــانگر انرژی نیز آنومالی لکه ی روشن را در باالی دودکش گازی نشان 

می دهد که بیانگر حضور گاز در منطقه ی مورد مطالعه است. 

پانویس هاپانویس ها
1. Continuous Wavelet Transform )CWT(
2. Average Energy Attribute
3. Bright spot
4. Spectral decomposing

5. Frequency spectrums
6. Trace
7. Short time Fourier transform )STFT(
8. Low frequency shadow
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