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 چکیده

 گیري جهت و گسلها محل. دارد زیادي اهمیت مخزن از برداري بهره مرحله براي مخزن هاي شکستگی و گسل مطالعه

 خرد هاي زون شناسایی همچنین و مخزن بیشتر وري بهره براي چون هستند اهمیت حائز بسیار ها شکستگی شدت و

 نشانگرهاي از استفاده. دهند می نشان را خود زیاد هاي ریختگی بهم و شکستگی اثر در گازي هاي دودکش و شنده

 اي لرزه نشانگرهاي. است یافته زیادي خیلی اهمیت امروزه اي لرزه داده از ها شکستگی و گسل استخراج براي اي لرزه

 نشانگرهاي توانایی شوند می استخراج اي لرزه هاي داده از باشند نظر مورد مطالعه براي پدیدهاي چه اینکه به باتوجه

 بین این در. دارد وابستگی اصلی اي لرزه داده کیفیت به دیگر اهداف براي یا خاص پدیده یک آشکارسازي در لرزهاي

 هاي شکستگی خطا از درصدي با توان می و دارند مخزن ساختمانی مطالعات در زیادي اهمیت ساختمانی نشانگرهاي

در قالب روش ردیاب  ساختمانی نشانگرهاي از استفاده با تحقیق این در .دکر استخراج چاه داده به نیاز بدون را مخزن

 گیري جهت آنها از استفاده با سپس و شده استخراج اي لرزه داده روي از کوچک و بزرگ هاي شکستگیمورچه 

تصویري شکستگی ها در محل چاه  نگارنتایج نهایی تطابق باالیی با . شد خواهد تفسیر منطقه تکتونیک و ها شکستگی

  .نشان می دهد

  .نگار تصویري شکستگی، نشانگرهاي لرزه اي، ردیاب مورچه، شکستگی، گسل :کلیدي واژه هاي
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Abstract 
The study of faults and fractures of a reservoir is very important for the operation stage of the 
reservoir. The location of faults and the orientation and severity of fractures are very important 
because they show their high fractures and fumes due to the greater efficiency of the reservoir as 
well as the detection of shrinkage zones and gas chimneys. The use of seismic attributes to 
extract faults and fractures from seismic data has become very important today. Seismic 
attributes depending on what phenomena are extracted from the seismic data, the ability of 
seismic attributes to detect a particular phenomenon or for other purposes depends on the 
quality of the main seismic data. Meanwhile, building attributes are very important in reservoir 
construction studies and it is possible to extract reservoir fractures with a percentage of error 
without the need for well data. In this research, large and small fractures are extracted from 
seismic data using structural attributes in the form of ant tracking method and then using them 
to interpret fractures and tectonics of the area will be interpreted. The final results show high 



  

 

compliance with FMI log at the well. 
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  مقدمه   1

 لرزه هاي داده از ها روش سایر و محاسبه و گیري اندازه با که هستند اي لرزه هاي داده از جزئی اي لرزه نشانگرهاي

 آن از .شدند معرفی 1791 سال اوایل در اي لرزه تفسیر از بخشی عنوانه ب اي لرزه نشانگرهاي. آیند می دست به اي

 به زیادي کاربران و مفسران توسط آنها اکثر که شدند محاسبه و آمده دست به بسیاري جدید نشانگرهاي بعد به زمان

 نقشه مخزن زون بندي مخزن محل می توان اي لرزه نشانگرهاي از استفاده با .روند می کار به نوین فناوري یک عنوان

 سطوح ها شکستگی و ها گسل موقعیت شیلی ماسه اي میان الیه هاي عدسی هاي زیرسطحی ساختاري تراز هاي

 حفر از قبل را مخزن پتروفیزیکی خواص و مخزن تخلخل کیفی عمودي و جانبی زمین شناسی تغییرات سیاالت تماس

 .)2015علیزاده و همکاران، ( زد تخمین کمتري خطاي با چاه

 بسامد و ،اي لحظه بسامد ،اي لحظه قطبیت ،اي لحظه فاز ،اي لحظه دامنه شامل مختلط ردلرزه اي لرزه هاينشانگر

 سرعت به جدید نشانگرهاي آن از پس. باشندجزء اولین نشانگرهاي مختلط استخراج شده می  میانگین دار وزن

 معرفی ساختار و شباهت همدوسی نشانگرهاي سپس. شدند معرفی است بعدي سه اي لرزه نشانگر و یافتند گسترش

 می زمینه این در مهم هاي پیشرفت از. آورند می در نمایش به را ساختاري و شناسی چینه هاي ناهنجاري که شدند

 لرزه نشانگرهاي حاضر حال در. کرد اشاره )2007( مارفورت و چوپرا سوي از بازتاب منحنی حجمی محاسبات به توان

 یا حفرهاي درون مایعات خصوصیات و شناسی چینه هاي رخساره شناسی زمین ساختارهاي تفسیر براي فراوانی اي

ردیاب مورچه  روش .است اي رایانه فناوري هاي پیشرفت مرهون آنها پیدایش که گیرد می قرار استفاده مورد ها سنگ

پرداخته می شود که در ادامه بیشتر به آن پرداخته  مخزن هاي شکستگی تحلیل به آن از استفاده با که است روشی

  .خواهد شد

 

  روش تحقیق    2

 اي لرزه ه هاي دادروي  از ها شکستگی و گسل استخراج و مطالعه برايروشی  (Ant Tracking) مورچه ردیاب روش

 مراحل شامل روش این .در این روش از نشانگرهاي لرزه اي و تطبیق آن با تکتونیک منطقه پرداخته می شود .باشد می

نهایتا  و ها ناپیوستگی محل نمودن مشخص ،اي لرزه هاي داده در لبه یا مرز تشخیص ،اي لرزه داده کیفیت بهبود

، طرح واره اي از 1در شکل . )2011سان و همکاران، : 2017فنگ و همکاران، ( دباش می شکستگی و گسل راجخاست

یاب مورچه و بدست آوردن مدل نهایی گسل ها و شکستگی ها آورده شده مراحل مختلف کار و استفاده از روش رد

  .است
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  .طرح واره اي از مراحل مختلف کار و استفاده از روش ردیاب مورچه و بدست آوردن مدل گسل ها و شکستگی ها .1شکل 

  اعمال روش    3

براي اعمال روش ردیاب مورچه و بدست آوردن مدل شکستگی ها، ابتدا نوفه هاي اتفاقی با استفاده از فیلتر میانه 

در مرحله بعد براي تشخیص گسل ها و شکستگی ها نشانگرهاي واریانس، بهم ریختگی، و تغییرات . تضعیف شدند

نشان دهنده داده  الف، شکل 2در شکل . نشان دادشیب استخراج شدند که نشانگر واریانس توانایی بیشتري از خود 

، بدر شکل . لرزه اي اصلی بعد از اعمال فیلتر میانه را نشان می دهد که سطح نوفه هاي اتفاقی کاهش پیدا کرده است

را نشان می دهد، این نشانگر موفق به شناسایی گسل اصلی بر رو داده شده  الفنشانگر واریانس استخراج شده از شکل 

نشان داده شده است، ولی این نشانگر  لشک یموفقیت نشانگر واریانس در شناسایی گسل اصلی در منطقه بیض. ستا

  .در حالت عادي موفق به شناسایی گسل هاي ریز و شکستگی ها نشده است

  

  
  .نتیجه روش ردیاب مورچه )ج .نشانگر واریانس) ب. داده لرزه اي بعد از اعمال فیلتر میانه براي افزایش کیفیت داده) الف .2شکل 

همانطور که در قسمت قبل گفته شد، نشانگر واریانس اگرچه موفق به شناسایی گسل اصلی شده است ولی در 

ردیاب مورچه با در این مرحله براي شناسایی لبه ها، الگوریتم . شناسایی جزییات بیشتر و شکستگی ها نشده است

آورده شده است که  )ج( 2نتایج نهایی بعد از اعمال روش در شکل . فته می شوداستفاده از نشانگر واریانس به کار گر

گر واریانس موفق شده است عالوه بر گسل اصلی که با بیضی ننشان می دهد الگوریتم ردیاب مورچه با استفاده از نشا

لرزه اي شناسایی شکستگی ها در قسمت هاي مختلف داده . مشخص شده است، جزییات بسیار بیشتري را آشکار کند

  .شده اند که در راستاهاي مختلفی هستند



 در عربی پلیت طرف از زاگرس و فارس

 شده شرق جنوب- غرب شمال و جنوبی 

 که سبزواران گسل و زاگرس گسل کازرون

  .اند شده ایجاد راستا همین در نیز منطقه

 مورچه ردیاب الگوریتم و نشانگرها تحلیل

  .کرد اعتماد نشانگري تحلیل

  

  .مورچه ردیاب الگوریتم

 روي از کوچک و بزرگ هاي شکستگیدر قالب روش ردیاب مورچه 

 نتایج. شد تفسیر منطقه تکتونیک و ها 

 نمودیم مقایسه FMI تصاویر از آمده بدست

. بگیرند قرار استفاده مورد ها شکستگی 

 دهنده نشان که کوچک صفحات و کردیم

 با بزرگ هاي شکستگی و گسل وجود 

 با نشانگري چند تحلیل نتایج که دارد ن

به عنوان  الگوریتم ردیاب مورچه از آمده

 

Alizadeha, M., Movaheda, Z., Junina, R., Mohsina, R., Alizadehb, M., & Alizadehc, M. (2015).

Fracture modeling in oil and gas reservoir using image logs data and petrel software. Journal 

Teknlogi, 75(11), 25-32. 

Chopra, S., & Marfurt, K. J. (2007). Seismic attributes for prospect identification and reservoir 

characterization. Society of Explorati

Geoscientists and Engineers.  

Fang, J., Zhou, F., & Tang, Z. (2017). Discrete fracture network modelling in a naturally 

fractured carbonate reservoir in the Jingbei oilfield, China. Energies, 10(2), 183.

Stocklin, J. (1968). Structural history and tectonics of Iran: a review. AAPG Bulletin, 52(7), 

فارس خلیج بر شده وارد تکتونیکی نیروي منطقه تکتونیک و شناسی

 شمالی جهت در اي منطقه هاي گسل آمدن بوجود باعث شرقی

کازرون هاي گسل به توان می ها گسل این ي جمله از که )1968استوکلین، 

منطقه کوچک هاي گسل که گفت توان می و دارند غربی شمال و 

تحلیل از مدهآ بدست نتیجه که است آن از حاکیخروجی نهایی  ،3با توجه به شکل 

تحلیل از آمده بدست نتایج به توان می و است مطابق منطقه تکتونیکی

الگوریتم توسط شده استخراج شکستگی و گسل طخطو .3شکل 

  

 نتیجه گیري

در قالب روش ردیاب مورچه  ساختمانی نشانگرهاي از استفاده با 

 شکستگی گیري جهت آنها از استفاده با سپس و شد استخراج

بدست نتایج با را ها شکستگی استخراج براي نشانگري چند تحلیل

 مطالعه در نیز تنهایی به تواند می نشانگري چند تحلیل داد نشان

کردیم تبدیل شکستگی و گسل صفحات به را آمده بدست هاي ناپیوستگی

 نمودیم حذف هیستوگرام فیلتر ي وسیله به را بودند کوچک هاي

نآ از حکایت شرقی جنوب-غربی شمال و جنوبی شمالی روند 

آمده بدست نتایج بهگفت که  توان می نهایتا. دارد همخوانی نیز منطقه

  .ها اطمینان داشت شکستگی وها  گسلیک روش قدرتمند در شناسایی 
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شناسی زمین مطابق

شرقی شمال جهت

استوکلین، ( است

 شمالی راستاي

با توجه به شکل 

تکتونیکی نیروي با

  

  

نتیجه گیري  3

 تحقیق این در

استخراج اي لرزه داده

تحلیل از امده بدست

نشان نتایج که

ناپیوستگی طخطو

هاي شکستگی

 با و زیاد شیب

منطقه تکتونیک

یک روش قدرتمند در شناسایی 
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