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چكيده
مطالعه بر روي ميدان نفتي فردوسي در خليج فارس انجام شده است مطالعات زمين شناسي نشان مي دهد اين ميدان نفتي در امتداد دامنه شمالي سپر عربستان قرار گرفته است كه 
شكل ساختماني توسط توده نمكي به وجود آمده است. مخزن اصلي نفتي اين ميدان، سازند فهليان مي باشد. به منظور انجام تعبير و تفسير در اين ميدان ابتدا با استفاده از نمودارهاي 
صوتي و چگالي، موجك مصنوعي تهيه و با موج حاصل از  لرزه نگاري شبه سه بعدي در نرم افزار مقايسه  شد. سپس سر سازندها مشخص شده و نقشه هاي زماني و عمقي تهيه 
گرديد. پس از آن،  به وسيله نمودار پاگيري صوتي شبه حجمي با روش وارون لرزه اي تهيه شد. الزم به ذكر است نشانگرهاي لرزه اي كمك شاياني در جهت برآورد خواص 
مخزني سازندهاي مورد مطالعه مي نمايد. در نتيجه عالوه بر آن با استفاده از نشانگرها، ساختارهاي چينه اي )كانال( و شكستگي ها در اين مطالعه تشخيص داده شد كه براي توسعه 

اين ميدان و كاهش هزينه حفاری حائز اهميت مي باشد. 
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زمستان 93، سال بیست و چهارم، شماره 94، صفحه 341 تا 348   )زمین ساخت(

1-پيشگفتار
در حال حاضر عمر بيشتر مخازن كشور ما در مرز مرحلة دوم توليد خود رسيده است 
كه بايد از روش های نوين برای ارزيابی مخازن بهره جست. بارزترين مزيت اين گونه 
روش ها برای ارزيابی مخازن، دقت باال در به  دست آوردن اطالعات مخازن و هزينه 
اجرايی پايين  می باشد. از جمله روش های نوين می توان به لرزه نگاری شبه سه بعدی 

اشاره كرد.

2-لرزهنگاریشبهسهبعدی
دقت  دارای   هيدروكربوري  مخازن  و محدوده  تعيين سرسازندها، خواص  نظر  از 
با توجه به دارا بودن اطالعات،  بااليي می باشد. بدين منظور ميدان نفتی مورد نظر 
f1  و  مورد پژوهش قرار گرفت، به طوريكه پس از تعيين سر سازندها در دو چاه 
f2  و تطابق اين سرسازندها با تعبير وتفسير داده هاي لرزه نگاری شبه سه بعدی، نتايج 

بسيار به هم نزديك بود  و با استفاده از نمودارهای درون چاهی، صوتی و چگالی 
)دانسيته( )مدل اوليه(، نمودار پاگيری صوتی تهيه شد، پس از آن، مكعب وارون 
به دست  نقشه های عمقی  تهيه  و  از تصحيحات الزم  بعد  ايجاد گرديد كه  لرزه ای 
و  بعدی  شبه سه   لرزه نگاري  روش  از  مخزن  محدوده  و  تعيين خواص  است.  آمده 
داراي دقت  اين روش  نشان مي دهدكه  اطالعات چاه هاي حفاري شده،  با  مقايسه 

بااليي است.
     الزم به يادآوری است اين ميدان در مركز خليج فارس در فاصله 193 كيلومتری 
جنوب خاوري بندر بوشهر قرار دارد. مخزن اصلی اين ميدان سازند فهليان )ياماما( به 

سن نئوكومين می باشد.

3-روشكار
هدف اصلی از اجرای اين پروژه، تعيين دقيق سرسازندها و بررسی ساختار و محدودة 

ميدان و خواص مخزنی است.
داده های  كردن  وارد  و  ايران  نفت  ملی  شركت  از  اطالعات  جمع آوری  ابتدا      
پتروفيزيك  مطالعات  همچنين  و  راسل  همسون  و  پترل  نرم افزارهای  به  لرزه نگاری 

چاه های f1  و f2 ميدان نفتی ياد شده و بررسی نمودارهای ستون چينه شناسی سازندهای 
درون چاه های f1  و f2   و مطابقت با نمودار درون چاهی و بررسی برنامه های حفاری 

ميدان نفتی انجام شد.

4-روششبهسهبعدی
برداشت لرزه نگاري به صورت شبه سه بعدي در واقع همان لرزه نگاري دو بعدي است 
كه به صورت منظم و متراكم تر ، برنامه ريزي و اجرا مي شود. در اين روش، فاصله 
بين خطوط لرزه اي 25 تا50 متر است و با پوشش خطوط لرزه نگاري در يك منطقه، 
حجم سه بعدي براساس محدوديت شيب تريس ها و يا ميان يابي جانبي افق هاي زماني 

مي توان ساخت.
4-1.مزایاياستفادهازروششبهسهبعدي

مكعب سه بعدي لرزه نگاري كيفيت باالي برداشت دو بعدي را  محرز می كند.	•
مكعب سه بعدي طبيعي با حضور افق هاي زماني.	•
چگالي بيشتر داده ها نسبت به داده هاي دو بعدي.	•
پيوستگي جانبي شفاف و همراه با جزئيات زمين شناسي.	•
شناخت دقيق شاخص هاي مخاطرات زمين شناسي.	•
افزايش هزينه برداشت هاي دو بعدي به دليل چندتاب ها.	•
تجميع مكعب هاي سه بعدي با حجم هاي سه بعدي موجود.	•
افزايش كيفيت حجم هاي سه بعدي موجود به ويژه  فاصله هاي سطحي	•

4-2.نتایجحجمهايسهبعديكهدرپردازشپيشرفتهاستفادهميشود
اين نتايج شامل موارد زير است:

تحليل دامنه لحظه اي	•
تحليل فركانس لحظه اي	•
وارون سازي لرزه اي	•
پراكندگي مكعب	•
انتقال پيوسته موجك	•
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5-بحث
5-1.اطالعاتزمينشناسیحوضهزاگرس

منطقه زاگرس خليج فارس ايران بخشی از حوضه رسوبی عظيم ايران، عربستان، عراق 
يا ژئوسنكلينال خليج فارس است كه نفت خيزترين حوضه رسوبی دنياست.

بيشترين مقدار ذخاير هيدروكربنی         حوضه رسوبی زاگرس- خليج فارس كه 
جهان را نسبت به ديگر حوضه های رسوبی داراست، افزون بر ايران و خليج فارس در 
كشورهای عمان، عربستان صعودی، امارات عربی، كويت، عراق، سوريه و جنوب 

خاور تركيه نيز گسترش دارد.
حوضه  اول  دوران  زيرين  بخش  سازندهای  و  اينفراكامبرين  رسوبی  سنگ های      
ديگر  در  همسن  سنگ های  شبيه  بسيار  ميال  و  اللون  سازندهای  مانند  زاگرس 
حوضه های رسوبی ايران است )افتخارنژاد،1359(. می توان نتيجه گرفت كه در زمان 
بوده  بسيار گسترده ای  از حوضه رسوبي  پالئوزوييك زيرين حوضه زاگرس بخشی 
كه گسترش آن فرامرز پهنه كنونی ايران زمين بوده است. با گشايش اقيانوس تتيس 
بنابراين  است.  شده  جدا  ايران  بخش های  ديگر  از  اين حوضه   )Paleotethys( قديم 
باز  از  پيش  دوره  نمود.  تقسيم  می توان  دوره  دو  به  را  زاگرس  حوضه  چينه شناسی 
شدن اقيانوس تتيس كه همسان ديگر نقاط ايران است و دوره پس از آن كه حوضه 

زاگرس- خليج فارس به صورت حوضه ای مستقل شكل می گيرد. 
5-2.اطالعاتزمينشناسیميداننفتي

اين ميدان در مركز خليج فارس و  در 193 كيلومتری جنوب خاوری بندر بوشهر قرار 
دارد. اين ميدان را اليه رسوبی دوره های زمين شناسی پرمين تا ميوسن در بر می گيرد 
تشكيل  ميوسن  تا  بااليی  كرتاسه  قسمت  در  است  تورنيان  كه  آن  اصلی  قسمت  اما 
شده است. شكستگی ها در ساختار ميدانF  از نوع گسل نرمال بوده، قسمت اصلی 
شكستگی در زمان تورنين بوده و شكستگی های ديگر از فشارهای محلی به وجود 
آمده است. با تبديل زمان به عمق در نقشه ها، مخزن های افقی مختلفی همانند سازند 
جهرم، سروک، فهليان، سورمه وگرو دهرم مشخص گرديد. نقشه بيانگر اين مطلب 
سازندهای  دادن  نشان  از  دارد  قرار  لرزه ای  مقطع  مركز  در  دومل  ساختار  كه  است 
جهرم، سورمه، دهرم، تورنيان و همينطور مشخص شدن  جزئيات  سازند می توان به 

اين نتيجه رسيد ميدان F در زمان های پرمين تا ميوسين ميانی تشكيل شده است.

6-سازندفهليان
خامی  كوه  در  نمونه  مقطع  محل  است.  فهليان  سازند  ميدان،  اين  سازند  اصلي ترين 
نزديك روستای فهليان در دامنه جنوبی كوه دالی در 90 كيلومتری خاور – جنوب 
خاور ميدان نفتی گچساران قرار دارد )خسرو تهراني،1386(. در مقطع نمونه، سازند 
اُاُليتيك و پلتی تشكيل شده  از 365 متر سنگ آهك توده ای خاكستری تا قهوه ای، 
است. مرزهای زيرين و بااليی با دولوميت سورمه و مارن  های سازند گدوان همشيب 
است. سازند فهليان در تمام فارس وشمال خاور خوزستان و خاور لرستان گسترش 
و  ميكريتی  و  مارنی  به آهك  و خوزستان  لرستان  باختر  جنوب  به سوی  ولی  دارد 
شيل های تيره رنگ سازند گرو تبديل می شود. در فارس ساحلی سازند هيت، فهليان 
را از سازند سورمه جدا می سازد. در نقاطی كه انيدريت هيت وجود ندارد، مرز زيرين 
در محل تماس با دولوميت های تيره رنگ سورمه است. سن سازند فهليان نئوكومين تا 

نئوكومين-آپسين است. اين سازند سنگ مخزن مهمی در گروه خامی است. 

7-مدلژئوفيزیكی»لرزهنگاشتمصنوعی«
برای توليد لرزه نگاشت مصنوعی شواهد نسبتاً قوی با استفاده از نمودارهای صوتی و 
چگالی برای دو چاه موجود استفاده گرديد و تمام نمودارها پس از ويرايش و حذف 

مقادير خارج از محدوده مورد استفاده قرار گرفت )معمارضياء، 1389(.

     پس از محاسبه سرعت های صوتی از نمودار صوتی، اين مقدار در مقادير چگالی 
ضرب شده و يك نمودار پاگيري صوتی به دست آمد. پاگيري مورد محاسبه به ضريب 
انعكاس تبديل شد الزم است ضريب انعكاس در حيطه زمان با يك موجك با فاز صفر 
استخراج شود، اين مقدار با مقدار پاگير صوتي به دست آمده هماميخت شد و با طيف 
اوليه تكنيك  معادل ژئوفيزيكی  توليد يك  برای  نزديك چاه  لرزه ای   Traces دامنه 
Stretch sanest برای همبستگی بيشتر رد لرزه های واقعی و مصنوعی به كار گرفته شد. 

شكل 2 ساختار سايزموگرام مصنوعی حاصل از نمودارپاگيري صوتی را نشان می دهد.

8-تفسيرافقهاوگسلها
مشخص كردن افق و درون يابی سه بعدی تفسير اوليه لرزه ای روی شبكه از خطوط 
in line و Cross Line كه در هر پنج in line و هر بيست Cross- Line  پيك شده اند 

مشخص گرديد.
مؤثر  و  انعكاس  پيوستگی سطوح  يافتن  برای   )Flattening)روش مسطح سازي     
ساختن پيك افق ها در فواصل عميق  تر به كار گرفته شده و به منظور دستيابی به يك 
ساختار قابل اعتماد از ميدان نفتی، 12 افق به عالوه سطح كف دريا مشخص گرديد 

و نقشه آنها تهيه شده است. 
     شكل 3 كه يك خط لرزه ای با آزيموت جنوب باختري شمال خاوری است، يك 
ساختار گنبد نمكی شفاف را مشخص می كند كه اين ميدان نفتی از آن شكل گرفته 
مكعب  روی  شده  تفسير  افق های  از  بعدی  سه  نمايش  4يك  شكل  همچنين  است. 

لرزه ای را ارائه می كند.

9-تفسيرسرسازندفهليان
بازتابنده  ويژگی های  گرديد.  مشخص  بازتابنده  عنوان  به  تراف  يك  هم  اينجا  در 
عنوان  به  كه  است  شده  مشخص  تيره  فيروزه ای  رنگ  با  و  می شود  ارزيابی  خوب 

مخزن اصلی اين ميدان مشخص گرديده است.

10-تفسيركفدریا 
خوشبختانه بازتابنده بخش كم عمق  مقاطع لرزه ای اجازه به نقشه درآورن كف دريا 
را می دهد. هر چند كه عمدتاً كف دريا در خليج فارس صاف می باشد اما الزم است 
تا به منظور ارزيابی شكل های زمين شناسی ساختار اين سطح هم تفسير گردد كه با 

رنگ آبی آسمانی مشخص شد.
    برش های افقی زمانی- مقاطع لرزه نگاری، به دليل مشاهده وضعيت ساختار برش هايی 
تكنيك  چه  اگر  شد  استخراج  زمان  حيطه  در  شده  پردازش  لرزه نگاری  مكعب  از 
وارونه سازی پاگيري صوتی می تواند برآورد خواص مخزنی را بهتر انجام دهد)شكل 5(.

)Flattering(11-تختكردنافقهایلرزهایتفسيرشده
تخت نمودن افق های لرزه ای به منظور  آناليز ساختار و زمين شناسی حوضه و نهايتاً 
ارزيابی ساختمان در فضا و زمان بر روی افق های كنگان- نيريز و سورمه- فهليان-

گدوان – داريان- كژدمی و ناپيوستگی تورونين انجام گرديد.
انجام  مشاهده  اساس  بر  گفت  می توان  لرزه ای  افق های  تخت كردن  نتايج  عنوان  به 

شده، پی سنگ نقش اصلی را در شكل گيری ساختمان اين ميدان داشته است. 

12-تفسيرگسلها
در تفسير گسل ها، گسل های اصلی در ابتدا تفسير و نقشه آنها تهيه شد و برای تفسير 
گسل های كوچك تر، از نشانگرهاي لرزه ای به عنوان شواهدی برای واضح كردن اين 
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گسل ها استفاده شد. الزم به يادآوری است، تفسير گسل ها به عنوان يكی از مراحل 
اصلی عمليات تعبير و تفسير در نظر گرفته می شود.

از  استفاده  با  شده  آماده  گسل هاي  مختلف  بخش های  رقومی سازی     
نشانگرهاي از  مطالعه  اين  در  كه  می شود  انجام  لرزه ای  نشانگرهاي   فناوری 

Phase ,Similarity و Cosine استفاده شد. 

ناديده گرفتن گسل ها به علت وجود رد پاهای برداشت، از       برای جلوگيری از 
روش متقاطع كردن تفسير گسل ها در جهت عمود بر خطوط برداشت استفاده گرديد. 

13-تبدیلزمانبهعمق
از آنجا كه ميدان فقط شامل دو چاه بوده است، ساختن يك مدل سرعتی و كاليبره 
كردن آن برای تبديل از حيطه زمان به عمق مشكالتی وجود دارد لذا از سرعت های 
كاليبره كردن  برای  لرزه ای  اطالعات  پردازش   )PSTM) برانبارش  پيش  مرحله 

اطالعات دو چاه موجود استفاده شد.
     اگر چه اثر سرعت كوچ در فاصله های نازک اليه و يا اليه های با سرعت باال ، 
سازند هيت ممكن است ناديده گرفته شود، به هر حال سازگاری كافی بين تغييرات 

سرعت PSTM و مرزهای زمين شناسی يافت نشد. 

14-روششناسی
به  و  شد  كدگذاری  پيشرفته  كامپيوترهای  در   PSTM سرعت  مكعب  ابتدا  در 
افق  پراكنده در هر  نقاط سرعت  تبديل شد و  مكعب های سرعت متوسط و اليه ای 
تفسير شده بی اثر گرديد و نقشه شبكه سرعت هموار شد و تالش گرديد تا نقشه های 
سرعت توليد شده در تمام مراحل حفظ شود و بعد از آن نقشه های سرعت برای تمام 
سرعت  نقشه   11 لذا   .)1383 معمارضياء،  گرديد)  كاليبره  شناسی  زمين  مارک هاي 

اليه ای و 12 نقشه سرعت متوسط به دست آمده است.

15-توليدنقشههایعمقی
با توجه به دو سرعت متفاوت ذكر شده تبديل زمان به عمق انجام شد و از روش اليه 

كيكی برای تبديل نقشه های زمان به عمق استفاده شد .

16-نتایجتفسيرساختمانی
در  ميدان  اين  ساختمان  كه  شد  مشخص  عمقی  نقشه های  آمدن  دست  به  از  پس 
اساس  بر  فعاليت يك گنبد نمكی است.  چهار جهت شيب يكسان دارد و حاصل 
روند ساختاري و رفتار مشاهده شده افق های مختلف و رفتار زمين ساختی مشخص 
در  را  اصلی  نقش  پی سنگ  و  هستند  محلی  زمين ساختی،  رخدادهای  كه  شد 
شكل گيری اين ساختار بازی می كند اما منطقی به نظرمي رسد كه ساختار به وسيله 
شكل نشسته اند  پی سنگ  روی  كه  پالستيكی  خاصيت  با  مواد  يا  و  نمك   مداخله 

گرفته باشد.

17-وارونسازییابرگردانلرزهای
از  ميدان،  اين  در  سنگ شناسی  تغييرات  بررسي  و  وارون سازي  مطالعه  برای 
است.  شده  استفاده  ميدان  اين  شبه سه بعدي  لرزه نگاري  داده هاي  و  چاه ها  اطالعات 
مخزني،  افق هاي  تفسير  و  تعبير  و  چاه ها  پتروفيزيكي  نمودارهاي  تصحيح  از  پس 
Hampson-Russell نرم افزار  از  استفاده  با  شده  ياد  اطالعات  روي  بر   وارون سازي 

انجام گرفت.
      اطالعات مورد نياز برای انجام وارون سازی لرزه ای شامل اطالعات لرزه ای، تفسير 
است.  زمين شناسی(  سازندهای  سر  و  چاه  )نمودارهای  چاه  اطالعات  و  ساختمانی 

شكل 8 نمودار مربوط به مراحل وارون سازي لرزه اي را نشان مي دهد.

18-مدلسازيچينهشناختي
مي شوند: طبقه بندي  دسته  دو  به  چينه شناختي  مدل سازي  كلي  طور   به 

.)Inverse)  ؛ 2( وارونه يا غير مستقيم)Forward)  1( پيشرونده – مستقيم
از  پس  و  زيرزمين شروع  زمين شناسي  مدل سازي  از  مستقيم،  يا  اول  روش  در       
طي فرايندهاي مختلف مدلي ساخته مي شود كه نمايانگر ژئوفيزيك مدل اوليه است. 
اين مدل ورودي معموالً شامل صفحه هاي بين اليه اي يا فصل مشترک بوده و شكل 
هندسي، سرعت و چگالي آنها تعريف شده است. مدل خروجي ژئوفيزيكي معموالً 
نيز  گراني سنجي  و  مغناطيس  داده هاي  ديگر  كه  است  ساخته شده اي  لرزه اي  مقطع 

قابليت همخواني با آن را دارد.
با مقايسه خروجي لرزه اي  با يك تفسير شروع و خاتمه آن       مدل سازي مستقيم 
ساختگي با داده هاي واقعي برداشت شده در عمليات انجام مي پذيرد. اگر دو دسته 
با توجه به راه  با يكديگر همخواني نداشتند، فرايند  داده تا حدمطلوب و قابل قبول 
حل مشخص مورد استفاده، متوقف مي شود.  اين توالي تكراري تا زماني كه مقايسه 
رضايت بخش حاصل گردد، ادامه داشته و تمام راه حل هاي غير واحد در اين رابطه 
مورد توجه قرار خواهند گرفت. شكل 9  فر ايند مدل سازي مستقيم را نشان مي دهد.

19-وارونسازي
در  لرزه اي  تريس هاي  و  چاه  داده هاي  تجميع  وارون سازي،  پردازش  در  قدم  اولين 
داده هاي  با  كردن  مرتبط  براي  چاه ها  چگالي  و  صوتي  الگ هاي  است.  چاه  محل 
لرزه اي مورد نياز است. سري هاي بازتاب و لرزه نگاشت مصنوعي از الگ هاي چاه به 
دست مي آيند و براي گره زدن داده هاي چاه با داده هاي لرزه اي به كار مي روند. سپس 
روابط عمق _ زمان مجدداً  تهيه شده و موجك از داده هاي لرزه اي برآورد مي شود. 
تخميني  موجك  و  لرزه اي  داده هاي  به  لرزه اي  وارون سازي  روش هاي  همه        
حاصل از داده ها نيازمندند. سري ثابت هاي زماني داخل چاه درون مرزهاي برداشت 
لرزه نگاري براي برآورد فاز و فركانس آن به كار مي رود . درستی برآورد موجك 
آماري  طور  به  فاز  و  دامنه  طيف هاي  دارد.  وارون سازي  درستی  در  كليدي  نقش 
تعيين  از  به دست مي آيند.  پس  داده هاي چاه  با  تركيب آن  يا  لرزه اي  داده هاي  از 
تريس ساخته مي شود.  هر  براي  لرزه اي يك الگ مصنوعي  وارون سازي  موجك، 
مقايسه  واقعي  داده هاي  با  و  شده  همآميخت  موجك  با  وارون سازي  نتايج   سپس، 

. )Russell, 1998) مي گردد

20-وارونسازيپسازبرانبارش
وارون سازي پس از برانبارش به سه گروه 1( وارون سازي بازگشتي (Band-Limited(؛ 

2( وارون سازي اسپايك پراكنده و 3( وارون سازي بر اساس مدل،  تقسيم مي شود. 
    تفسير داده های لرزه ای به يافتن نتايج بهتر و مستدل تری انجاميد. نقشه های عمقی 
تهيه شده برای افق های تفسير شده با استفاده از داده های سرعت درون چاهی )چك 
.)Hampson & Galbraith, 1992) است )VSP) شات( و نمودارهای عمودی لرزه ای

    به نظر می رسد نقشه های تهيه شده جديد به ويژه در بخش مخزن، قابل اعتمادتر 
ساختار  ارزيابی  با  تا  شد،  تالش  ديگر  عبارت  به  و  بوده  قديمی  نقشه های  از 
لرزه نگاری  اساس  بر  قباًل  كه  منطقه ای  زمين ساخت  بررسی  و  فردوسی  ميدان 
شبه سه بعدی،  لرزه نگاری  داده های  از  استفاده  با  و  بود  شده  ارزيابی  بعدی  دو 
نقشه های عمقی تهيه شد و نتايج به گونه ای بود، كه محاسبات پارامترهای مخزن 

گردد. امكان پذير 
وسيله  به  رسوبی  ساختارهای  تدريجی  تكامل  مطالعه،  حين  در  اين،  بر  افزون       
اين بررسی كمك  افق تفسير شده بررسی شده است كه  برای هر  داده های لرزه ای 
زمين شناسی  اشكال  شد  تالش  همچنين  می نمايد.  رسوبی  حوضه  مطالعه  به  شايانی 
به واسطه برش های زمانی افق های مختلف مشخص گردد و نمونه ای از كانال های 
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موجود در منطقه در شكل هاي 13و6 آورده شده كه می تواند نشانگر تله های چينه ای 
باشد. با استفاده از نشانگرهای لرزه ای مانند Similarity، كانالی نزديك به سر سازند 
داريان و انتهای سازند كژدمی و همچنين در نزديك ناپيوستگی توروئين در جنوب 

خاوري ناحيه ديده شده است.

21-نتيجهگيري
به طور كلي با توجه به آنچه گفته شد نتايج زير قابل استنتاج مي باشد:

- تفسير داده های لرزه ای  به يافتن نتايج بهتر و مستدل تری انجاميد. نقشه های عمقی 
تهيه شده برای افق های تفسير شده با استفاده از داده های سرعت درون چاهی )چك 

شات( و نمودارهای عمودی لرزه ای (VSP( است.
- نقشه های تهيه شده جديد به ويژه در بخش مخزن، قابل اعتمادتر از نقشه های قديمی 

بوده و با ارزيابی ساختار ميدان فردوسی و بررسی زمين ساخت منطقه ای و نقشه های 
عمقی تهيه شده با استفاده از داده های لرزه نگاری شبه سه بعدی محاسبات پارامترهای 

مخزن انجام گرديد.
- در اين مطالعه، تكامل تدريجی ساختارهای رسوبی به وسيله داده های لرزه ای برای 
هر افق تفسير شده بررسی شده است و اين بررسی كمك شايانی به مطالعه حوضه 
رسوبی نمود. همچنين اشكال زمين شناسی به واسطه برش های زمانی افق های مختلف 
كه  شده  آورده  شكل  در  منطقه  در  موجود  كانال های   از  نمونه ای  و  شد  مشخص 

نشانگر تله های چينه ای است. 
سازند  سر  به  نزديك  كانالی   ،Similarity مانند  لرزه ای  نشانگرهای  از  استفاده  با   -
داريان و انتهای سازند كژدمی و همچنين در نزديك ناپيوستگی توروئين در جنوب 

خاوري ناحيه ديده شده است.

شكل 1- ستون چينه شناسي مربوط به ميدان مورد مطالعه

شكل 2- لرزه نگاشت مصنوعی با استفاده از نمودارهای صوتی و چگالی

با آزيموت جنوب باختري- شمال خاوري  نيمرخ لرزه ای  شكل 3- 
كه ساختار گنبد نمكی شفافی را مشخص می كند كه اين ميدان نفتی 

از آن شكل گرفته است
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شكل 5- برش های افقی زمانی- مقاطع لرزه نگاریشكل 4-يك نمايش سه بعدی از افق های تفسير شده روی مكعب لرزه ای

)Time Slice نزديك سر سازند آسماری(برش زماني Similarity  7- نقشه های عمقی همراه با گسل های اصلیشكل 6- نشانگر لرزه اي
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شكل8 - مراحل وارون سازي

شكل10- تفاوت مصور بين مدل سازي مستقيم و معكوسشكل9-  فر ايند تكرار مدل مستقيم
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شكل11- مقطع پاگيري صوتي در موقعيت يك از چاه اين ميدان

سبز  )رنگ  ميدان  اين  فهليان  مخزني  افق  در  صوتي   پاگيري  توزيع  تغييرات  از  حجمي  برش  شكل12- 
نشان دهنده مقادير پاگيري صوتي پايين است(.
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