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بررسى نازك شدگى اليه هاى نفتي در يك 
ميدان گازي در جنوب ايران با استفاده از 

روش هاى تجزيه طيفى

     مقدمه
در اين مقالعه سعى خواهد شد كه با استفاده از نشانگرهاى تجزيه طيفي، 
نازك شدگى هاى موجود در سازندهاى ميشريف، مادود، كژدمى و داريان 
ــك ميدان گازى در جنوب ايران مورد مطالعه قرار گيرند. بايد گفت كه  ي
ــود كه آناليز زمان- فركانس  تجزيه طيفي به كليه روش هايي گفته مي ش
ــدن  ــدگى را قوى ش ــته اي از ردلرزه ارايه مى دهند. پديده نازك ش پيوس
دامنه هاى دو بازتاب در مرز ضخامت 1/4 طول موج مى نامند، يا حدى از 
ضخامت كه اليه نازك تر از آن در مقاطع لرزه اى قابل تشخيص نمى باشد. 
الگـوريتـم هاى مختـلفى بـراى به دسـت آوردن نقـشه  زمـان- فركانس 
از سيگنال غير ايستا وجود دارند. از مهم ترين اين الگوريتم ها را مى توان 
ــته (CWT) نام برد  ــريع (FFT) و تبديل موجك پيوس تبديل فوريه س
ــرزه اي تجزيه طيفي نيز  ــانگر ل ــه جزء پركاربردترين الگوريتم هاي نش ك

محسوب مي شوند.
ــه روش تجزيه طيفى  ــود، پارامترهاى بهين ــعي مى ش در اين مطالعه س
ــوند. در ابتدا روش FFT  انتخاب مى گردد و ويژگي هاي  تخمين زده ش
ــي است،  ــامل طول پنجره و از همه مهم تر، مكعب هاي فركانس آن كه ش
مورد بررسى قرار مى گيرد. بخش مطالعه روش CWT داراي پنجره بندي 
ــت ولي  به دليل استفاده از موجك، نوع ديگري از بررسي را به وجود  نيس
ــي مكعب هاي فركانسي نيز جزء مشترك تمام روش هاي  مي آورد. بررس

تجزيه طيفي است.

1. بحث
هم چنان كه گفته شد، تجزيه طيفي به كليه روش هايي اطالق مي شود كه 
آناليز زمان- فركانس پيوسته اي از ردلرزه را ارايه مى دهد. از اين رو مي توان 
ــي آن را توليد نمود. اين  در يك ردلرزه براي هر نمونه زماني، طيف فركانس
روش در اواخر دهه نود ميالدى به عنوان ابزاري در تفسير لرزه نگاري معرفي 
شد و تا كنون كاربردهاي موفقيت آميزي در تفسير پديده هاي زمين شناسي 

داشته است. 
لرزه نگاشت هايي كه محتواي طيفي آن ها با زمان تغيير مي كند را غيرايستا1  
ــتفاده كرد.  ــد و براي تجزيه آن ها بايد از روش هاي غير متعارف اس مي گوين
براي مطالعه و توصيف دقيق تر محتواي فركانسي سيگنال هاي غير ايستا كه 
با زمان تغيير مي كنند، الزم است آن ها را در فضاي دو بعدي زمان- فركانس 

تجزيه نمود. 
ــي هر نمونه زماني را تحليل كرد و پديده هاي  بنابراين مي توان باند فركانس

زمين شناسي را كه روي طيف فركانسي تأثير مي گذارند، شناسايي نمود. 
ــت و  ــه زمان- فركانس، فرآيند منحصر به فردى نيس ــت آوردن نقش به دس
روش هاى مختلفى براى توليد اين نقشه از سيگنال غير ايستا وجود دارند. از 
مهم ترين اين روش ها، تبديل فوريه سريع (FFT 2) و تبديل موجك پيوسته 

(CWT 3) است كه بيش ترين كاربرد را در مطالعات طيفى دارا هستند.

1 Non-stationary
2 Fast fourier transform
3 Continuous wavelet transform 

چكيده

واژه هاى كليدى

نشانگرهاي لرزه اي ابزار مفيدى در تفسير چينه شناسي هستند. استفاده از نشانگرهاى لرزه اى به تشخيص پديده هاى زمين شناسي كه در مقاطع لرزه اي و به شكل معمول 
قابل شناسايى نيستند، كمك بسيارى مى نمايد. در واقع عواملى هم چون نوع سيال و تغييرات ضخامت بر محتواى فركانسى اطالعات لرزه اى تأثير مى گذارند. مطالعه 
محتواى فركانسى اطالعات مى تواند در تشخيص عامل به وجود آورنده آن كمك شايانى نمايد. روش تجزيه طيفى يا تجزيه اطالعات لرزه اى به فركانس هاى تشكيل 
دهنده آن، بررسى محتواى فركانسى اطالعات لرزه اى را امكان پذير مى سازد و پديده هايى كه در فركانس هاى خاصى قابل تشخيص هستند را بهتر نمايش مى دهد. در 
اين مقاله به منظور بررسى نازك شدگى و تغيير ضخامت سازند ميشريف در يك ميدان گازى در جنوب ايران كه شامل سازندهاى ميشريف، مادود، كژدمى و داريان 
بااليى مى باشد، بخشى از اطالعات مربوط به يال اين ميدان انتخاب شده و عملكرد نشانگر تجزيه طيفى در آن، مورد ارزيابى قرار گرفته است. نتايج اين مطالعه حاكى 
از نازك شدگى سازند ميشريف در يال ميدان ياد شده است. در واقع برخى از اليه ها با نازك شدگى از بين مى روند، به طورى كه در قسمت مركزى ميدان، غير قابل 
 25 ،FFT رؤيت مى شوند. همچنين نتايج اين مطالعه نشان مى دهد كه مناسب ترين طول پنجره براى تشخيص بهتر نازك شدگى اليه ها در اين ميدان با استفاده از روش

ميلى ثانيه است. به عالوه با مقايسه نتايج تجزيه طيفى حاصل از موجك هاى مختلف، مناسب ترين موجك در روش CWT تخمين زده شده است. 

تجزيه طيفى، سيگنال غيرايستا، تبديل فوريه، تبديل موجك پيوسته، نازك شدگى

رضا كريمى    شركت نفت و گاز پارس
دكتر پرويز پورقهرمانى    دانشگاه صنعتى سهند دكتر سيد هاشم طباطبايى    مديريت اكتشاف شركت ملي نفت 
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1-1. روش FFT : در اين روش مى توان طيف زمان- فركانس را با اعمال تبديل 
ــت آورد. با انتخاب طول پنجره،  ــر روى پنجره زمانى مورد نظر به دس فوريه ب
ــى  ــد. بنابراين تفكيك زمان فركانس ــى نيز ثابت مى باش تفكيك زمان فركانس

بستگى به طول پنجره انتخابى دارد.
ــد، بيانگر  ــت مى آين ــى تبديل فوريه به دس ــه در روش معمول ــى ك دامنه هاي
ــن فركانس ها در پنجره  ــند و توزيع لحظه اى اي فركانس هاى مختلف مى باش
ــده نشان داده نمي شود. براى به دست آوردن فركانس محلى،  زمانى انتخاب ش
ــيگنال را  ــمت كوچكى از س ــيگنال را پنجره بندى كرد؛ يعني قس مى توان س
انتخاب نموده و سپس تبديل فوريه را بر روى قسمت پنجره شده اعمال نمود. 
ــيگنال در قسمت پنجره شده به دست مى آيد.  بدين ترتيب فركانس محلى س
با انتقال پنجره زمانى در طول سيگنال، مى توان محتواى فركانسى سيگنال را 
به صورت نقشه دو بعدى فركانس بر حسب زمان استخراج كرد كه اين نمايش 

دو بعدى را STFT 1 مي گويند.
ــس (ω) به صورت ذيل  ــي، STFT در زمان لحظه اي τ و فركان به طور رياض

تعريف مى شود:
(1)  

 STFT(τ,ω) = ∫∞f (t) g (t-τ) e-iωtdt         

ــره و e-iωt عملگر فوريه  ــيگنال در بعد زمان، g(t) تابع پنج ــه در آنf(t) س ك
مى باشد. 

ــيگنال f(t) توسط تابع پنجره g(t) به بخش هاى مختلفى تجزيه مى شود و  س
سپس تبديل فوريه بر روى سيگنال پنجره شده اعمال مى گردد. اين فرآيند با 

انتقال در امتداد سيگنال، توسط g(t-τ) تكرار مى شود.

2-1. روش CWT: در روش CWT موجك هاي زيادي در روش هاي پردازش 
ــتفاده قرار مي گيرند، اما موجك هاي مهمي كه  ــيگنال غيرايستا مورد اس س

غالباً در روش لرزه اي استفاده مي شوند عبارتند از:
ــين و 4- ريكر. مورد آخر بيش تر در   1- مورلت، 2- كاله مكزيكي، 3- گوس
ــيگنال لرزه اي و مدل سازي مصنوعي به كار مى رود، اما سه مورد  پردازش س

اول بيش تر در روش تجزيه طيفي كاربرد دارند. 
ــپس تبديل موجك  ــود و س در اين روش ابتدا خانواده موجك انتخاب مي ش
ــته در مقياس (σ) و زمان لحظه اى (τ) به صورت ضرب داخلي خانواده  پيوس

موجكψ(σ,τ) (t) و سيگنالf(t) بيان مي گردد كه به شكل ذيل است:

(2)  
                Fw(σ,τ) = [f(t) ψ(σ,τ)(t)] = ∫∞

 f(t)[1/ σ1/2]    [(t- τ)/σ] dt

در رابطه2،     مزدوج مركب ψ و Fw(σ,τ)  نقشه مقياس- زمان مى باشد [5].
براي به دست آوردن نقشه هاى زمان- فركانس، مى توان تبديل فوريه را بر روى 

معكوس تبديل موجك پيوسته اعمال نمود كه به صورت ذيل است:
(3)  

        fˆ(ω,τ) = 1/Cψ ∫∞Fw(σ,ω) ψˆ(σ,ω) e-iωτ(dσ/σ3/2)
                        

در اين معادله هم، ω فركانس زاويه اي و̂  نشان دهنده تبديل فوريه مي باشد [5]. 

1 Short time fourier transform 

2.مطالعه نازك شدگى اليه ها در ميدان 
ــت آوردن طول بهينه پنجره در روشFFT، مى توان تبديل  براى به دس
ــول ثابت 10، 25 و 40  ــه ط ــه را بر روى يك مقطع لرزه اى در س فوري
ــال نمود كه نتايج  ــا 1200 ميلي ثانيه اعم ــى ثانيه از زمان 600 ت ميل
ــود. ( در كليه شكل هاى اين مقاله ، زمان  ــكل1 مشاهده مى ش آن در ش
ــرزه اى، 25 متر و خط هاى  ــه خط هاى عمودى ل ــاس ثانيه و فاصل براس

عرضى لرزه اى، 6/25 متر مى باشد).

با توجه به شكل  1 مى توان نتيجه گرفت كه در اين مطالعه بهترين طول 
ــكل2، تبديل  ــد. در ش ــره براى روش FFT، 25 ميلى ثانيه مى باش پنج
ــك مقطع لرزه اى از يال  ــول پنجره 25 ميلى ثانيه بر روى ي ــه با ط فوري

ميدان در سه فركانس 15، 33 و 50 هرتز اعمال گرديده است.

1 |  نتايــج روشFFT  در طــول پنجره هاي الف)10، 
ب) 25 و ج)40 ميلى ثانيــه در يــك مقطع لــرزه اى از 
منطقه مورد مطالعه (افق ها از باال به  ترتيب عبارتند از 

ميشريف، مادود، كژدمى و داريان بااليى)

كل
شـ

 

 

 

ها از تاال ته ترتیة  افق)مطالعه  اي از منطقه مورد یک مقطع لرزه در ثانیه  میلی٤٠( و ج٢٥( ب،١٠(هاي الف پنجره طول  در FFTنتایج روش. ١-شکل

 (دمی و داریان تاالییژعثارتند از میشریف، مادود، ک
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ــى در  ــت كه اين پديده زمين شناس ــكل2 مى توان گف ــا توجه به ش  ب
فركانس 33 قابل مشاهده است و در ديگر فركانس ها آنومالى ندارد.

ــا طول پنجره  ــده، روش FFT ب ــاس مطالعات انجام ش بنابراين براس
ــخيص  ــى ثانيه و فركانس 33 هرتز، بهترين فاكتورها براي تش 25 ميل

نازك شدگي سازند يادشده مي باشند. 
ــدگي و حذف جانبي اليه ها  ــز به خوبي پديده نازك ش روش CWT ني
ــت كه روش تجزيه طيفي با استفاده  ــان مي دهد. الزم به ذكر اس را نش
ــاير روش هاي CWT نظير  ــه با س ــك كاله مكزيكي در مقايس از موج

موجك هاي گوسي و مورلت، نتايج قابل قبول تري ارايه مي دهد. 
ــه نتايج تجزيه طيفي حاصل از موجك هاى مختلف در  شكل3 مقايس

فركانس 33 هرتز را نشان مي دهد. 

ــكل نشان داده شده است، در نتايج مربوط به  همان طور كه در اين ش
ــدن  ــدن و ناپديد ش موجك كاله مكزيكي، بهتر مي توان محل نازك ش

اليه ها در سازند ميشريف را مشاهده كرد. 
ــازندهاى اليه نفتى است، كه نتايج  ــكل4 مقايسه اي از داده هاي س ش
ــول پنجره 25 ميلي ثانيه در  ــك كاله مكزيكي و روش FFT با ط موج
ــان مى دهد. با  ــس 33 هرتز را در يك مقطع عمودي لرزه اي نش فركان
ــازند ميشريف در ميدان مورد مطالعه داراي ضخامت  توجه به اين كه س
ــت و به ويژه  ــد و ضخامت آن نيز در كل ميدان متغير اس كمي مي باش
ــده و به تدريج از بين رفته اند،  ــال ميدان، برخى از اليه ها نازك ش در ي
ــن پديده  ــخيص اي ــردد هر دو روش، در تش ــاهده مى گ ــن مش بنابراي

زمين شناسى در سازند ياد شده مي توانند موثر باشند.

2 |  نتايج تجزيه طيفى با روش FFT در سه فركانس  
الف) 15، ب) 33 و ج) 50 هرتز
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3 |  مقايسه نتايج تجزيه طيفى با موجك هاى 

        الف) كاله مكزيكي، ب) مورلت و ج) گوسي

كل
شـ

 

 

 

 



مقــاالت

66    [ شماره 75 ] . [ دى 89   ]
w w w . n i o c . i r

ــده در مطالعات مشابه است.  ــباهت دو روش ياد ش يكي از نكات قابل توجه، ش
در اين مطالعات، اين دو روش نتايج نزديكي دارند و در واقع هر دو در مطالعات 

چينه شناسي مخزن بسيار مفيدند. 
همچنين با توجه به شكل3 مى توان گفت كه موجك كاله مكزيكى براى مطالعات 
چينه شناسى مناسب مى باشد و مى توان از آن در مطالعات مشابه استفاده كرد. 
ــت و در اين گونه مطالعات مطلوب  موجك مورلت داراى تفكيك قايم پايين اس
ــد؛ ولى مى توان از آن براى تعيين محل گسل ها استفاده نمود. موجك  نمى باش
ــين نيز داراى نتايج حد وسطى است؛ يعني نه مانند موجك مورلت داراي  گوس
قدرت تفكيك قايم پايين و نه مانند موجك كاله مكزيكي داراي نتايج شبيه نتايج 

FFT است.  
ــماره  ــكل5 روش FFT در فركانس 33 هرتز بر روى مقطع لرزه اى ش در ش
ــت كه در آن مى توان  ــده اس ــرش زمانى 880 ميلى ثانيه اعمال ش 800 و ب

محدوده نازك شدگى و از بين رفتن جانبى اليه ها را مشاهده كرد.

ــكل6 به ترتيب از سازندهاى ميشريف، مادود و كژدمى، سه نقشه هم  در ش
ــه ها براساس ضخامت زمانى بوده و مقياس به ثانيه مى باشد)  ضخامت (نقش
ــه ها مى توان كاهش ضخامت به سمت مركز  ــده است، در اين نقش تهيه ش

ميدان را در سازند ميشريف مشاهده نمود. 
با توجه به شكل6 نقشه هاى هم ضخامت سازندهاى مادود و كژدمى تقريباً 
مقدار ثابتى را نشان مى دهند ولى در نقشه هم ضخامت سازند ميشريف به 
سمت مركز ميدان، ضخامت كاهش مي يابد. در واقع در اين سازند بعضى از 
ــده و از بين  ــمت مركز ميدان نازك ش اليه ها كه در يال ها وجود دارند به س

مى روند.
ــان مي دهند كه در يال غربى ميدان برخى از اليه ها  نتايج تجزيه طيفى نش
ــازند ميشريف نازك شده و در وسط ميدان ديگر مشاهده نمى گردند.  در س

به بيان ديگر ضخامت سازند در يال ميدان بيش تر از ديگر مناطق است.

4 |  مقايسه نتايج به دست آمده از روش FFT و روش CWT با موجك كاله مكزيكى 
در فركانس 33 هرتز

كل
شـ

 گًسی (مًرلت ي ج(منسینی، ب مالٌ(َای الف  مقایسٍ وتایج تجسیٍ طیفی با مًجل.٣-شنل

َا در  تًان محل وازك شذن ي واپذیذ شذن الیٍ منسینی، بُتر می شًد، در وتایج مربًط بٍ مًجل مالٌ  وشان دادٌ می٣طًر مٍ در شنل َمان

 . سازوذ میشریف را مشاَذٌ مرد

 فرماوس در ثاویٍ میلی ٢٥ پىجرٌ طًل  باFFTريش  ي منسینی مالٌ مًجل وتایج مٍ سازوذَای الیٍ وفتی است، َای دادٌ از ای  مقایس٤ٍشنل

باشذ  مٍ سازوذ میشریف در میذان مًرد مطالعٍ دارای ضخامت ممی می  با تًجٍ بٍ ایه.را وشان می دَذ ای عمًدی لرزٌ مقطع در یل َرتس، ٣٣

ٍ يیژٌ در یال میذان، برخی از الیٍ گردد َر دي ريش،  ريوذ مٍ مشاَذٌ می َا وازك شذٌ ي از بیه می ي ضخامت آن در مل میذان متغیر است ي ب

 .تًاوىذ مًثر باشىذ شىاسی در سازوذ یاد شذٌ می دیذٌ زمیهپدر تشخیص ایه 

 

 

 

  َرتس٣٣ با مًجل مالٌ منسینی در فرماوس CWT ي ريش FFTدست آمذٌ از ريش  مقایسٍ وتایج بٍ .٤شنل 

 
در ایه مطالعات، ایه دي ريش وتایج وسدینی داروذ ي در ياقع َر دي . ینی از ونات قابل تًجٍ، شباَت دي ريش یاد شذٌ در مطالعات مشابٍ است

 . باشىذ شىاسی مخسن بسیار مفیذ می در مطالعات چیىٍ

5 |  نتايج روش FFT در مقطع لرزه اى شماره 800 و برش زمانى 880 ميلى ثانيه كل
شـ

تًان از آن در مطالعات  تاضذ ي می ضىاسی مىاسة می تًان گفت کٍ مًجک کالٌ مکسیکی ترای مطالعات چیىٍ  می٣َمچىیه تا تًجٍ تٍ ضکل

تًان از آن ترای تعییه محل  تاضذ؛ يلی می گًوٍ مطالعات مطلًب ومی مًجک مًرلت دارای تفکیک قایم پاییه است ي در ایه. مطاتٍ استفادٌ کرد

 وٍ پاییه ي تفکیک قایم قذرت دارای مًرلت مًجک ماوىذ وٍ مًجک گًسیه ویس دارای وتایج حذ يسطی است؛ یعىی. َا استفادٌ ومًد گسل

   . استFFTوتایج  ضثیٍ دارای وتایج مکسیکی کالٌ مًجک ماوىذ

ثاویٍ اعمال ضذٌ است کٍ در آن   میلی٨٨٠ ي ترش زماوی ٨٠٠ای ضمارٌ   َرتس تر ريی مقطع لرز٣٣ٌ در فرکاوس FFT ريش ٥در ضکل

 .َا را مطاَذٌ کرد ضذگی ي از تیه رفته جاوثی الیٍ تًان محذيدٌ وازک می

 

 
 

  میلی ثاوی٨٨٠ٍ ي ترش زماوی ٨٠٠ای ضمارٌ   در مقطع لرزFFTٌوتایج ريش . ٥ضکل 

 

 (تاضذ َا تراساس ضخامت زماوی ي مقیاس تٍ ثاویٍ می وقطٍ)دمی سٍ وقطٍ َم ضخامت ش تٍ ترتیة از سازوذَای میطریف، ماديد ي ک۶در ضکل

  .تًان کاَص ضخامت تٍ سمت مرکس میذان را در سازوذ میطریف مطاَذٌ ومًد تُیٍ ضذٌ است، کٍ می
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ــازند ميشريف افزايش  ــاهده مى گردد كه در يال ميدان در س ــكل6 نيز مش  در ش
ــورت آنومالى طيفى ديده  ــات لرزه نگارى به ص ــود دارد كه در اطالع ضخامت وج

مى شود؛ به اين پديده، هم كوكى1 گويند.

                 نتيجه گيرى و پيشنهادات
1. تعيين طول پنجره در تبديل فوريه بسيار مهم مي باشد، به طوري كه انتخاب 
ــت كل نتايج به دست آمده از تبديل فوريه را تحت تأثير  طول پنجره ممكن اس

قرار دهد.  
2. در روش تبديل موجك پيوسته، انتخاب نوع موجك بر نتايج تأثيرگذار است و 
در موجك هاى مختلف، نتايج تقريباً متفاوت مى باشد. از اين رو انتخاب هر يك از 

آن ها بايد به دقت بررسي شود.
1 Tuning

ــدگى كه به ويژه در سازند ميشريف ديده مى شود، تأثير  3. پديده نازك ش
به سزايى در تصميم گيرى براى برنامه توسعه آينده ميدان دارد. با توجه به 
اين كه ضخامت بخش مخزنى سازند ياد شده كم تر از 40 متر مى باشد و با در 
نظر داشتن اين نكته كه حفارى افقى بهترين گزينه براى توليد از مخزن است، 
بايد برنامه حفارى به گونه اى تنظيم گردد كه از انجام حفارى در بخش هايى 
كه اليه ميشريف حذف شده يا داراى ضخامت كمى مى باشد، جلوگيرى شود. 
بنابراين بر اساس نتايج اين مطالعه، يال غربى ميدان به عنوان يكى از مناطق 
مستعد ميدان پيشنهاد مى شود. همچنين توصيه مى گردد كه با تكميل اين 
ــدان، ارزيابى چينه اى انجام  ــاير بخش هاى مي مطالعه و انجام آن بر روى س

گرفته به مناطق ديگر ميدان تعميم داده شود.   
ــده در  ــفانه به دليل محدود بودن تعداد چاه هاي توصيفي حفر ش 4. متأس
اليه هاي نفتي ميدان و همچنين حفاري آن ها در بخش هاي ويژه اي از مخزن، 
ــاهد زمين شناسي براي تطابق اطالعات لرزه اي وجود ندارد كه  هيچ گونه ش
البته اهميت انجام چنين مطالعه اي دقيقاً در همين وضعيت روشن مي گردد؛ 
زيرا در صورت عدم استفاده از اطالعات مكعب سه بعدي لرزه اي، دست يافتن 
به ايده نازك شدگي و حذف تدريجي سازند ميشريف در بخش هايي از ميدان 

دست نيافتني به نظر مي رسد.
ــت، پيشنهاد  5. با توجه به اين كه ميدان مورد مطالعه يك ميدان گازى اس
ــخيص گاز قبل از طراحى محل چاه از روش هاى تجزيه  مى گردد براى تش
طيفى در فركانس هاى پايين و به ويژه از روش ويگنر وايلى كه در صورت وجود 
گاز به صورت بر هم ريختگي فركانسى خود را نشان مي دهند، استفاده گردد.
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6 |  نقشه هاى هم ضخامت الف) ميشريف، ب) مادود و 
        ج) كژدمى (مقياس به ثانيه مي باشد)
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