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 چکیده  

. استفاده از  کندیم   فايمخازن ا  نهیو اکتشاف به  یالرزه  یهاداده  ریدر تفس  ینقش مهم  ی نمک  یگنبدهامحل    يیشناسا

. در مطالعات مختلف نحوه  دهدیامر را بهبود م  نيدارد و دقت و سرعت ا  یاديز  تیامر اهم   نيکارآمد در ا  ی نشانگرها

  یاستفاده همزمان از نشانگرها  نکهيته است. با توجه به اقرار گرف  بحثها و عملکردشان مورد  اعمال نشانگرها و انواع آن

تفس و سرعت  م  یالرزه  ریمناسب دقت  بهبود  ا  دهد،یرا  قابل  نيدر  لرزه   كیتفک  تیمطالعه  نشانگر    یکپارچگي  یاپنج 

(Coherency( انحنا   ،)Curvature( شباهت   ،)Semblance  ،)همبستگ  GLCM  (gray level  ینشانگر 

cooccurrence matrix)  بافتی (Texture GLCM Correlation)  ،بیش  راتییتغ  (Dip Variance  در  )

 Northشمال )  یا يدر  F3بلوک    یالرزه  یهاداده  ی نشانگرها بر رو  نيقرار گرفته است. ا  ینمك مورد بررس  يیشناسا

sea F3 Blockی گنبد نمک  ینشانگرها در جداساز  نيعملکرد مناسب ا  دهنده نشان  ی فیک  ی هایاند و بررس( اعمال شده  

 اند. ( بودهZechstein) نيسازند زشتا

 نيهلند، سازند زشتا F3بلوک   ، ی، گنبد نمکایلرزه نشانگر های کلیدی:واژه 
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Abstract 

Localizing salt domes plays a major role in seismic data interpretation and optimum reservoir 

characterization. Applying feasible seismic attributes is a critical step and affects the precision 

and speed of the procedure. Different studies focused on attributes selection and their performance 

and applicability. Since applying multiple appropriate attributes enhances the accuracy and 

precision of seismic interpretation, in this study differentiation ability of five selected seismic 

attributes evaluated. This constitutes Coherency, Curvature, Semblance, Texture GLCM (gray 

level co-occurrence matrix) Correlation, Dip variance attribute qualified for salt detection seismic 

interpretation. This qualification performed on the F3 block North Sea data set and showed the 

acceptable performance of these attributes in detecting salt dome of Zechstein salt formation. 
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 مقدمه      1

 نديفرآ  ی( و اثر آن بر رو2017ها )جکسون و هودک،  آن   عيمخازن، و توز  ،ینفت  یهاتله   لینمك بر تشک   كیتکتون  ریتاث

تفس  ،یحفار و  آن  ی و ساختارها  ی نمک  یگنبدها  حیصح  يیشناسا  تیاهم  یالرزه  یها داده  ریپردازش  با  را  مرتبط  ها 

( inline695, crossline1202شمال )  یايدر در  F3  لوکداده ب  یبر رو  یمورد بررس  ی. نشانگرهاکندیبرجسته م

  ی نمک  ی گنبدها لیباعث تشک زشتاينسازند  تیشمال فعال ی ايدراند. در محل مورد مطالعه در مورد سنجش قرار گرفته
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و    ن یبا سن پرم  یسازند نمک  ن ي(. ا1996نمك شده است )رِملتِز،    كیمرتبط با تکتون  یو گاز  یآن مخازن نفت  ی و در پ 

با شبکه  700  یمتر و ضخامت حداکثر  1500  ی حداقل  عمق و ضخامت    شودیم   ده يد  ینامنظم گسل  یهامتر همراه 

به د  یثابت  یکیتواستاتیل هدف    یالرزه  ینشانگرها  کاربرد(.  2019)اَالوده و همکاران،    دهدینشان م  هاه يال  گرينسبت 

(،  2015  ، یاحيو ر  ی؛ باقر2019و همکاران،    یوجيها ) رخساره سنگ   كیقرار گرفته است. از جمله تفک  یمطالعات مختلف

سُلبرگ،    يیشناسا و  )والدلند  د2017نمك  الرِق  ی؛  تشخ2017  ب،یو  )د  صی(،  همکاران،    یگسل  بر 2019و  که   )

  ر یتفس  نیب  نيرا بهبود ببخشند. از ا  یالرزه  یهاداده  یاند تا کاربراعمال شده  یالرزه   یاز نشانگرها  یمتفاوت  یهادسته 

ز  یدارا  یالرزه  ی هاداده آن  یرسطحي عوارض  شباهت  علت  به  با سنگنمك  مرفورت،   زيِپا -نفانتهي)ا  ینفوذ  ی هاها  و 

و مورفولوژ2016 د  كيریاپ يد  یرسطحيز  یهای (،  و همکاران،  یگل  یرهایاپ ي)مانند  )چِن  پد2014(  و  و    دهي(،  جذب 

دقت   شيکارآمد با توجه به افزا  ی. اعمال نشانگرهاباشدیم  زیدر نمك از جمله مراحل چالش برانگ  Pموج  یسرعت باال

در    تواندیم  یسه بعد  یهابزرگ داده  حجم   ری به تفس  ازیو ن  یبردارداده  یهای تکنولوژ  شرفتیبه علت پ   یالرزه  یهاداده

 داشته باشد.  يیبه سزا ریها تاثداده كیاتومات نهیبه یالرزه  ریتفس

 روش تحقیق      2

  های زير سطحی به صورت کیفی امکان پذيربررسی عملکرد يك نشانگر با سنجش دقت و صحت در تفکیك پديده

های زمینه باالتر و تفکیك بهتری  های نمك از داده(. بنابراين هرچه میزان دقت آن در جداسازی داده2007است )بارنز،  

  در محل ظهور سازند   F3بلوک   ایحاصل شود، نشانگر مورد نظر کارآمدتر خواهد بود. در اين مرحله بخشی از مکعب لرزه

ب(  1)شکل  crossline1202الف( و 1)شکل  inline695نشانگرها در دو برش دوبعدی در عملکرد انتخاب و زشتاين

 (. 6تا 2شود )شکل ارائه می
 

  
Crossline1202 Inline 695 

 زشتاين  ی مورد استفاده در محاسبه نشانگرها در محل برونزد سازند نمک یا: مقاطع دامنه لرزه1شکل 

 

از داده2نشانگر يکپارچگی )شکل استفاده می3D seismic dataset)  بعدیای سه  لرزه های (  کند و تغییرات ( 

اين  (. 1998و همکاران،  )مرفورتدهد  نشان میشناختی زيرسطحی را های زمینای منتجه از تغییر در پديدهدامنه لرزه 

فعالیت  کند.  شناختی را تفکیك میو واحدهای چینه  کند ها را بررسی مینشانگر میزان تشابه دو يا تعداد بیشتر ردلرزه 

)باهوريچ و فارمر،    گردد می(  2)شکل  ایلرزههای  ها و در نتیجه در دادهدر اليه  نمك موجب کاهش میزان يکپارچگی

1995). 
 

  
Crossline1202 Inline 695 
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 ی کپارچگي: نشانگر 2شکل 

( و از آنجا که  2007سنجد )چوپرا و مرفورت،  ای می( وسعت و میزان دگرشکلی را در داده لرزه3نشانگر انحنا )شکل    

، نشانگر انحنا در شناسايی و  گردندهای زير سطحی میها و دگرشکل شدن اليهدياپیرهای نمك موجب ايجاد ناپیوستگی

های  ای و تاکید بر پديده. نشانگر انحنا با بررسی سطوح به حذف اثر شیب ناحیهتواند موثر واقع شودتفکیك نمك می

کند )چوپرا کمك می  ، های کوچك مقیاسشوند و گسلهای رسوبگذاری اولیه ديده میکوچك مقیاس که همراه با پديده

  و به خوبی قابلیت تفکیك نمك را داراست   شوددير باالی اين نشانگردر محل حضور نمك ديده می(. مقا2007و مرفورت،  

 (.3)شکل

  
Crossline1202 Inline 695 

 : نشانگر انحنا 3شکل 

را با هم    اين نشانگر میزان شباهت دو يا چند ردلرزه  .( قابل بررسی است4ناپیوستگی توسط نشانگر شباهت )شکل
ها را نشان  دهنده دامنه و شکل موج کامال مشابه و مقدار صفر عدم تشابه کامل ردلرزه مقدار يك نشاندهد.  نشان می

ای حه های مرتبط با آن )به طور نمونه ساختارهای غیر صفای و پديدهاين متغییر ناپیوستگی رخدادهای لرزهدهد.  می
شود ضمن تفکیك نمك، همانطور که در شکل چهار مشاهده می (.2000کند )کِلر و کرامر،  مرتبط با نمك( را تفکیك می

 شود.  های نمکی ديده مینیز همراه با محل رخداد پديده ر اين نشانگرکمترين مقادي

  
Crossline1202 Inline 695 

 : نشانگر شباهت  4شکل 

 

در   (gray-level occurrence matrix)  خاکستری  سطح  وقوع  ماتريساز  بافتی    GLCM  یهمبستگنشانگر  

کند و از جمله نشانگرهای  ای را به مکعب سطوح خاکستری تبديل میبرد که مکعب لرزهمیگیرهای آماری بهره  اندازه

دهی مقادير  ( مقادير مرتبط با کنتراست را با وزن5اين نشانگر )شکل  (.2006باشد )چوپرا و الکسیو،  ( میtextureبافت )

  grayو میزان برجستگی و همواری را در توزيع مرتبه خاکستری )  GLCMها از قطر ماتريس  متناسب با فاصله آن

level distributionگیرد.ها اندازه می( داده   
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Crossline1202 Inline 695 

 GLCMهمبستگی : نشانگر 5شکل 

 

( است polar dipشود و اساس آن شیب قطبی )گیری می( اندازه6نوسانات شیب توسط نشانگر تغییر شیب )شکل

( را به  crossline( و عمود بر خط ) inlineهای استخراج شده برخط )و شیبباشد  که شیب حقیقی زمین شناختی می

های  محلاين نشانگر قابلیت آشکارسازی  (.  2015کند )چهرازی و همکاران،  شیب قطبی يا شیب زمانی واقعی تبديل می

بیشترين   .داردشوند، را  های تکتونیکی ايجاد میها که در حضور نمك به علت فعالیتبا بیشترين تغییرات شیب در داده

 (.6ها است )شکلمك در دادههای حضور نمقدار شیب نیز مربوط به بخش
 

  
Crossline1202 Inline 695 

 : نشانگر تغیرات شیب 6شکل 

 گیری نتیجه      3

نمك از   ی هاداده كیقدرت عملکرد و تفک نيشتریمورد مطالعه تعداد پنج مورد با ب یعملکرد نشانگرها   ی فیک یبررس در

 راتییانحنا و تغ  یمورد مطالعه قرار گرفت. نشانگرها  یالرزه  یهاداده  ینشانگرها بر رو  نينمك انتخاب شد و عملکرد ا  ریغ 

 ، شباهت  ،یکپارچگينشانگر    ینشان داده اند. و نشانگرها  ی آمده را در محل حضور گنبد نمکبدست  ريمقاد  نيشتریب  بیش

و به تبع   یشناخت  ن یزم  یهاه يال  بیش  راتیی. تغدهندیرا نشان م  نهیدر محل حضور نمك مدار کم  GLCMهمبستگی  

شده با    ارائه  یو نشانگرها  شودیم  دهيد  ی نمک  ی گنبدها  تیدر محل فعال  یالرزه  یهادامنه  یهاینظمیو ب  راتییآن تغ

  ی هاخودکار داده  ریدر روند تفس  توانند ینمك را دارند و م  رینمك از غ   یهاداده  یجداساز  ت یقابل ی مناسب  كیقدرت تفک

 بندها را بهبود بخشند.  عملکرد دسته  یالرزه
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