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 چکیده  

برداشت  از  استفاده  با  زمین  فیزيکی  و خواص  فرآيندها  لرزهبررسی  است. های  زمین  فیزيك  در  مطرح  مباحث  از  ای 

ه در  ها و بررسی پوستلرزههای طبیعی زمینشناسی به واسطه چشمهخصوصیات رفتاری زمین در اعماق باال توسط زلزله 

نگاری غیرعامل روشی است که در  پذيرد. لرزههای مصنوعی صورت مینگاری با استفاده از چشمهلرزه اعماق کم توسط

  اين .شوداستفاده می  هیدروکربنیهای ژئوفیزيکی، خصوصا اکتشاف ذخاير  ای طبیعی برای بررسیهای لرزهآن از چشمه 

شناختی يك منطقه زمین  هایاليهتواند در تصويرسازی  ای میمنطقه و همچنین در مطالعات لرزه  جهت بررسی  روش

ای با چشمه مصنوعی غیرقابل  های لرزهدر مناطقی که داده  همچنین  ای مورد استفاده واقع گردد. های لرزهتوسط داده

شود. اساس کار اين روش با استفاده از  بخش نباشد، مورد استفاده واقع میبرداشت باشد و يا نتايج حاصل از آن رضايت

گیرد. اين روش به دلیل کم هزينه بودن از اهمیت  ها صورت میهای محیطی و خردلرزهمطالعات انجام شده بر روی نوفه

 برخوردار است.  ذخاير هیدروکربنیای در زمینه اکتشاف ويژه
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Abstract 

The study of processes and earth physical properties using seismic data is one of the trending 

topics in geological studies. The characteristic of earth in very deep layers using seismology is 

studied by natural earthquakes and checking the crust in low depth using seismology with 

artificial seismic sources. Passive Seismic is a method in which the natural seismic sources are in 

service for geophysical studies, particularly in the Hydrocarbon reservoirs explorations. This 

method can be used to gather information from the site and seismic studies in picturing the 

geological layers of earth using the seismic data. Furthermore, this method is carried out in the 

areas where the seismic data with artificial source is not obtainable or the results are not satisfying. 

The basis of this approach is the evaluation of in-site noises and micro seismic. The privilege of 

this approach in discovering the hydrocarbon reservoirs is the low budget. 

Keywords: passive seismic, hydrocarbon reservoirs, exploration, noises, artificial source, micro 

seismic 
 مقدمه      1

از اين میان، روش  هیدروکربنیهای گوناگونی جهت اکتشاف ذخاير  روش  از اهای رايج لرزهپیشنهاد شده است که  ی 

هايی  محدوديت  ای هستند اماهای قابل توجههای مذکور دارای مزيترغم اينکه روشعلیمحبوبیت بیشتری برخوردارند.  
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روش  اين  بودن  گران  جمله  آسیب از  و همچنین  روشزيستی  های محیطها  با  باعث کشف  از  های جديدتری  استفاده 

ای با چشمه مصنوعی  های لرزهای غیرعامل شده است. اين روش در مناطقی که دادههای طبیعی مانند امواج لرزهچشمه

. اساس کار اين روش با  گیردقرار میبخش نباشد، مورد استفاده  غیرقابل برداشت باشد و يا نتايج حاصل از آن رضايت

گیرد. اين روش به دلیل کم هزينه بودن ها صورت میهای محیطی و خردلرزهی نوفهشده بر رو  استفاده از مطالعات انجام

ای غیرعامل در زمینه نفت  های لرزهبرداشت  برخوردار است. هیدروکربنیای به خصوص در زمینه اکتشاف  از اهمیت ويژه

توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول در زمینه نظارت و پايش تزريق آب و گاز به مخازن کاربرد زيادی دارد به  را می

های موجود در سنگ مخزن که در اثر شوند و شکستگیهايی قرار داده میها در سطح زمین و چاهاين صورت که گیرنده

ها ثبت  ای امواج تولید کرده که توسط گیرنده عنوان چشمه لرزه  دهد بهافزايش فشار حاصل از تزريق آب يا گاز روی می

های به وقوع پیوسته داخل پوسته  ها در سطح زمین و خردلرزهدر دسته دوم گیرنده  (.٢٠٠٣،  و فیلیپس  )روتلجشود  می

ا ثبت اولین رسیدها  ها دريافت شده و بگیرند. امواج پس از عبور از توده سنگی توسط گیرندهای در نظر می را چشمه لرزه

لرزه ای جهت تعیین سرعت حرکت امواج و يا شناسايی مشخصات توده سنگی قرار و يا شکل کامل موج، توموگرافی 

)آرتمن،  های کمتر مرسوم مانند تصويرسازی نوفه  همچنین روش  (.٢٠١١)سلنتیس،    شودگرفته در مسیر پرتوها انجام می

نیز در مطالعات    (٢٠٠٩)سائینگر و ديگران،  شانگر مستقیم مخازن هیدروکربنی  بررسی نوفه زمینه به عنوان ن  (،٢٠٠٦

 اند. ای غیرعامل گسترش يافتهلرزه

 
و   )مارتاکیسهابخش ني از ا  یکيدر  یشناسنیبا زم  غیرفعال یالرزه  توموگرافی سهيو مقا یدر امتداد بلوک اکتشاف یعمود مقطع. 1شکل 

 (2011همکاران، 

 

 روش تحقیق      2

کنند در صورتی که  ای مانند دينامیت و يا ويبراتور استفاده میهای تولید امواج لرزهای رايج از چشمههای لرزهدر روش

گیرند.  میها مورد استفاده قرار  لرزهخردمحیطی و    هایهای انرژی طبیعی مانند نوفهای غیرعامل، چشمهمطالعات لرزه  در

های  های با بزرگی کمتر از يك با استفاده از ژئوفونهای تولید شده توسط زمین به صورت زلزلهدر اين روش ريزموج

های  شود و به کمك اين روش با به دست آوردن مدلمتری قرار دارند دريافت می   20تا    18های  مخصوص که درون چاله

اخیر مطالعات متعددی جهت   هایسال  در  شود.رم ساختمان بازسازی میهای مختلف، شکل و فسرعتی امواج در اليه

منابع مختلفی مثل    نوفه   انجام شده است.  یدروکربنی ه  در اکتشاف منابع   ، در زمین  افتهيانتشار  یااستفاده از امواج لرزه

خردلرزهزلزله قارهها،  با  اقیانوس  امواج  برخورد  جوی    ، یانسان  هایتیفعال  ها،ها،  از    یناش   یهاتیفعال   ايشرايط 

اينکه  یدروکربنیه  یکروترمورهایم به  توجه  با  و  برخالف روش  چشمه  رهاییمتغ  دارد  آنها  معمول   یالرزه  هایانرژی 

قابل استفاده    یدروکربنیه  یکروترمورهایاز م  یناش   یها تنها نوفه  یعیطب  با چشمه  ایدر مطالعات لرزه  ست،یشده نکنترل

هرتز    6تا    1های  امواج با فرکانس   ،ی دروکربنیمخازن ه  یاز رو  یابا عبور امواج لرزه.  حذف شوند  د يها با نوفه  رياست و سا 

 هر  به  دهیامواج رس  V/Hی  قائم به افق  هایمؤلفه  دامنه  هایفیط  یبا بررس  .شوندیثبت م  بت،ا ث  هایدستگاه  لهیبه وس

  یرو  یآنومال  عيتوز  یچگونگ  توانیم  گري کديآنها با    سهيمخزن و اطراف آن و مقا  یرو   ینگارهالرزه  لهوسی  به  ستگاه،اي

ز  یدروکربنیه  مخزن بهستگاهيا  ريو  را  بر  دست  ها  سال    نگرساي  گزارش  اساس  آورد.  ذخاير   2007در  ديگر    نشانگر 

  یفط  نسبت  و   شودیافقی استخراج مقائم و    مؤلفه  های نگاشتبا آنالیز نسبت طیف لرزه  یاهیدروکربنی در امواج لرزه
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  هایتیو در موقع مرتبط بوده   هادروکربنیهرتز به حضور ه  6تا    1  کم هایفرکانس  در محدوده V/H  قائم به افقی  مؤلفه

  با  يقائم و افقی تقر  هایمؤلفه  نسبت به طیف مطلق  V/Hنشانگر  .  ابديیباالی مخزن میزان آن به بیش از يك افزايش م 

مؤ امر  اين  و  است  دامنها  آن  دييکنواخت  میزان  توان  ست که  يا چگالی طیف  تقر  هایدرمؤلفه  طیف  افقی  و    با  يقائم 

  .دهدینشان نم را یآنها تغییرات قابل توجه نیکه نسبت ب یطور به کنند؛ یيکنواخت تغییر م

 
 ( 1395و همکاران ) ابراهیمی، (H/V ) افقی به قائم یمؤلفه یدامنه فرکانسی طیف نسبت روش سازیپیاده مراحل .2شکل

 

از تبديل فرمت داده استفاده   STA/LTAاز روش نسبت میانگین کوتاه مدت به میانگین بلندمدت يا  های خام،  پس 

مطالعات  های طبیعی زمین است )در  لرزه يا نوفه گذرا از نوفهشود. به عبارت ديگر اين نوع پردازش جهت حذف زمینمی

در  (.2013ارنی و همکاران، -های مصنوعی توسط انسان بايد حذف گردد( )فرقانیای با چشمه طبیعی، زلزله و نوفهلرزه

های اين نسبت با توجه به زمان ثبت سیگنال  به عنوان تغییر دامنه  STA/LTAهای  )نسبت   STA/LTA، نسبت  ابتدا

در قیاس با بقیه سیگنال    STA/LTAيابد و در پايان اين رويداد، نسبت  شود( به طور قابل توجهی افزايش میتعريف می

برای هر شکل موج از   STA/LTAالگوريتم  (.  2008يابد )تن و همکاران،  ش میای؛ با چشمه طبیعی به سرعت کاه لرزه

ثانیه در نظر گرفته   LTA  ،20ثانیه و اندازه پنجره    STA  ،2شود. در مطالعات غالبا اندازه پنجره  نگاشت اعمال میلرزه

در محاسبه نسبت مؤلفه قائم به افقی بايد    گردد.ها حذف می ای و نوفه گذرا از کل دادهشود و با اعمال آن رويداد لرزهمی

ها با استفاده از تبديل فوريه از حوزه زمان به حوزه فرکانس برده شوند و سپس در اين حوزه نسبت دامنه  نگاشتلرزه

 فقی محاسبه گردد. مؤلفه قائم به ا

رود.  قعیت مخازن هیدروکربنی به کار می( میزان اين نشانگرها برای تعیین مو2007براساس گزارش المبرت و همکاران )

يابد.  هرتز به بیش از يك افزايش می  6تا    1ها میزان اين نشانگر در باالی مخازن هیدروکربنی در بازه  طبق اين گزارش

پديده مؤيد آن است که میکروترمورهای هیدروکربنی در راستای قائم نوسان داشته و عامل ايجاد  به عبارت ديگر اين  

شود که عبور امواج  های دامنه قائم و افقی اين نتیجه حاصل میشود. در بررسی طیفناهنجاری طیفی در مؤلفه قائم می 

  1396و همکاران، در سال  مییابراه  یشتری دارند.تر دشوار است و در نتیجه میرايی ب تر و سیالبرشی از مواد کم چگال

لرزه  V/H  یفینسبت ط  یبررسای تحت عنوان »در مقاله   ی نفت  دانی: میمورد  مطالعهی:  عیطب  با چشمه  یادر روش 

قابل    دروکربن یه  تیموقع  نییتع  یبرا در فرکانس کم  یفیط  زیکه آنال  دادنشان   V/H  ی فینشانگر طبا استفاده از    «مارون

  ایهای لرزهطراحی عملیات برداشت دادهای تحت عنوان »در مقاله  1397در سال    ،و همکاران  کمايستانی.  استفاده است

دهدشت ساختمان  روی  بر  از  غیرعامل  استفاده  با  داده«  برداشت  طراحی  غیرعامللرزههای  اصول  هدف   ای  انجام    با 

ای تحت عنوان »پايش  در مقاله 2017. ايوان دالنی و همکاران، در سال  است  گرفته  ای مورد واکاوی قرارتوموگرافی لرزه

در منطقه مورد مطالعه نشان دادند    های غیرثابت« با استفاده از نصب تجهیزات دائمیای غیرعامل توسط نوفهامواج لرزه

 درصد شود. 25تواند باعث تغییر در سرعت ظاهری تا که نوسانات در منبع توزيع نويز می

 
  مساحت   مقادير متغیر  چپ   :اساسبر در مکزيكبورگوس  بن در مخازن حوزه نفتی  هیدروکر   پتانسیل  بندی پهنه  هاینقشهبرای مثال    .  3شکل  

راست مقادير بسامد معادل دامنه   و  V/H  وسط مقادير مساحت زير منحنی  ، هرتز  7/3تا    1مولفه قائم در محدوده بسامدی  طیف    منحنی  زير

 .(Saenger et al, 2009b)دهدمی نشان  را مخازن موقعیت بیضی و  دايره شکل بیشینه.

ی روی  عیامواج طب  ا ي  زمینی  عيوقا  ی بودننیب  شیپ   رقابلی، کاهش و غ غیرعامل  نگاریدر استفاده از لرزه  یاصل  تيمحدود

عدم وجود  نظر  نبود منبع در منطقه و چه از    نظر  ، چه از شده   نتشرمعدم انتشار امواج    است.در منطقه اکتشاف    داده
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و    طیمحدود منابع منفعل در مح  عي، توزگريجنبه محدود کننده د   . شوندمی  یپراکندگ  شيکه باعث افزا  يیهایناهمگون

که در    ، است  کوتاه مدت یبرداردر راه نمونه  میمستق  یامدهایپ   یجنبه دارا  نيمحل استقرار آنها است. ا  تیعدم قطع

و    ی باعث مشکالت بعد  کوتاه مدت  یبردارمحدود و نمونهای  ه ينادرست، پوشش آرا  یریگشده است. جهت  حاصلسطح  

  غیرفعال نگاری به دست آمده از لرزه   نتیجهمربوط به   گريشود. نکته مهم دمی  یرسطحي اطالعات ز  ی ابيدر باز  صحتعدم  

انتشار    ی فرکانس  یبه محتوا  ما یاست که مستق منابع طب  افتهيامواج  اکثر  است.  مکان  ی عیوابسته  باند    زمیتوسط  بازده 

شده در    دیپراکنده، امواج تول  عيتوز  لی، به دلنيشود. عالوه بر امی  دیتول  یاز منابع فعال معمولخیلی کمتر    فرکانس 

کاهش    شتریب  یفرکانس را حت  نزای، متضعیف  لیکه به دل کنند،حرکت می  هيبه آرا  دنیقبل از رس  یطوالن  یهامسافت

 دهد. می

 
 گیری نتیجه      3

شناسی منطقه مورد نظر  و با توجه به موقعیت جغرافیايی و زمین  متفاوت هایروش با هیدروکربنی مخازن اکتشافات

 مدل چند  از و کرد استفاده تواننمی تنهايی به روش يك از گرفته صورت هایکاوش از بسیاری در گیرد.صورت می

نتیجه  طرح فراخور به مختلف بهبود  غ لرزه  .شودمی استفاده جهت  برا  ن يگزيجا  كيبه    رفعالینگاری  توجه    ی قابل 

لرزه  یهابررسی افتاده  دارند  دهیچیپ  یدسترس  يی کههادر مکان  یافعال در مطالعات  مناطق دور  اکتشاف  مناطق    ا ي، 

  در   های اکتشافیبه عنوان کاهش دهنده هزينه  کاربرد آن ممکن است،  نیشود. همچنمی  ليتبد  یستيز  طیحساس مح

 کاهش و نفت قیمت روزافزون افزايش به توجه با امروزهبه منابع فعال ندارد.    یازین  رايز  فرض شود؛  یالرزه  هاییبررس

 .شودمی بیشتر روز هر ساختمانی( )غیر نفتی هایتله گونه اين اکتشاف به کشورها توجه نفتی ساختاری، هایتله نفت

 اين درون  امواج سرعت دارند، خود درون از جامو ا عبور برای مختلفی هایقابلیت مختلف سازندهای که  اين به  توجه با

 هااليه اين که شرط اين به البته داد تشخیص را ایاليه بین سطوح توانمی وسیله اين به و  است؛ متفاوت هم ها با اليه

های  با توجه به روش  است. مختلف سازندهای  و  هااليه شناسايی اساس تفاوت اين،  باشند متفاوتی  سرعت چگالی و دارای

تواند  رسیده می  امواج  V/Hی  قائم به افق   هایمؤلفه  دامنه  هایفیط  یبررسصورت گرفته در اين زمینه استفاده از روش  

گزينه  بهترين  از  از  يکی  استفاده  برای  باشد.ها  هیدروکربنی  اکتشافات  جهت  غیرعامل  هم    امواج  باز  حال  اين  با 

 هايی برای استفاده از اين روش موجود است اما مزايای آن برتری دارد.محدوديت
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