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 خالصه

آل در محيطنظمي و عدم امكان دسترسي به شرایط ایدهها مهمترین عامل بيناپيوستگي

ها شوند و تاثير عميقي در رفتار مكانيكي و هيدورليكي این محيطهاي سنگي محسوب مي

دار مرتبط هاي درزهها در توده سنگسازي شبكه هندسي ناپيوستگيدارند. از این رو مدل

باشد،به سبب عدم دسترسي به کل هاي عمراني، معدني و مهندسي نفت ضروري ميبا پروژه

ها، شناخت ما از پارامترهاي توده سنگ گيري مشخصات ناپيوستگيتوده سنگ در اندازه

بعدي همراه با ابهاماتي است که این ابهامات به سبب عدم امکان برداشت سه

ز شوند(. ابعدي و یا دوبعدي برداشت مي گردد )معموال بصورت تکها ایجاد ميناپيوستگي

داري جزء اطالعاتي داري و  فاصلهها، شيب، جهتبين پارامترهاي هندسي ناپيوستگي

باشد. شناخت ما از هستند که شناخت ما از آنها مطلوب وگاهي توأم با نواقص مي

ها و جانمایي ابعاد و گسترش ناپيوستگي تقریبا ضعيف بوده و تعيين شکل ناپيوستگي

باشد.نادیده گرفتن اثر پدیده ها و ممکن ميغير دقيق آنها در بلوک سنگي تقریبا

عوامل طبيعی به دليل تنوع و تعدد عوامل موثر از جمله شرایط زمين شناسی و 

ژئوتکنيک ، باعث بروز مسائل و مشکالت پيچيده ای می گردد که می تواند موجب شکست 

سنگی شامل  پروژه و بروز خسارت مالی و جانی فراوانی گردد . مدل هندسي توده های

مجموعه بلوکهاي ژئوتکنيکي شبيه سازي شده توده مي باشد که براساس وضعيت 

توپوگرافي،حدود مدل،بلوک هاي تکتونيکي و ناپيوستگي هاي موجود به روش هاي قطعي، 

آماري و یا زمين آماري بصورت سه بعدي ایجاد مي گردد ،یافته هاي این تحليل در 

ي در مطالعات ژئوتکنيکی دارد.تصاویر الکتریکی محاسبه حجم بلوک ها نقش اساس

درشناخت ناپيوستگی ها ، تعيين اندازه و شکل بلوک های سنگی موجود در توده سنگ و 

در نهایت ایجاد مدل هندسی توده سنگ نقش به سزایی داشته و به منظور شناخت این 

يرد که در مناطق ،عمليات درزه نگاری شامل برداشت، ترسيم و تحليل انجام می گ

نهایت بر اساس این اطالعات وبا کمک روش های مختلف شبيه سازی شبکه ناپيوستگی ها ، 

 مدل هندسی توده سنگ بدست می آید .

 
کلمات کليدی:ژئوتکنيک، تصاویر الکتریکی ،مدل سازی هندسی ـ ژئوتکنيکی،پارامترهای 

 توده سنگ،شبکه ناپيوستگی ها

 

 
 مقدمه : -1

ن مشاهده مستقيم کوچکترین تغيير در ویژگی های سازند تصاویر الکتریکی امکا

را در مقياس قائم و افقی فراهم می نمایندکه نتایج مشابه مغزه را از آنها می 

توان استحصال نمود و دارای ویژگی هایی همچون , حد تفکيک قائم باال،دامنه 

تا حدی که  تغييرات مقاومت بسيار وسيع ، نرخ باالی نمونه برداری، حساسيت زیاد

 (1امکان تشخيص صور بسيار نازک همچون سطوح شکستگی را فراهم می نمایند .)شکل 
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 Schlumberger,2006)مقایسه مغزه با تصاویر الکتریکی)  -1شکل 

تصاویر الکتریکی حاصل اندازه گيری مقاومت بوده و تغييرات رنگ در آن،حکایت 

تصاویر خاکستری یا رنگی با شدت رنگ متنوع از تغييرات مقاومت سازند است که به 

 (2تبدیل می شود .)شکل 

 
 

 تغييرات ریز مقاومت و نمایش آن با شدت رنگ متنوع  -2شکل 

 
(،ولی فرمت های 3حالت استاندارد نمایش تصاویر، فرمت باز شده چاه است )شکل 

مناطق  سه بعدی نيز برای نمایش روی مانيتور وجود دارند بر روی این تصاویر،

مقاوم در برابر جریان الکتریکی با رنگهای روشن و مناطق رسانا با رنگهای تيره 

 ظاهر می گردند .
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 (Schlumberger,2003)فرمت استاندارد نمایش تصاویر الکتریکی -3شکل 

 
شکستگی ها بدليل اختالف مقاومت با سنگ ميزبان بر روی تصاویر الکتریکی ظاهر 

کتریکی با رسيدن به این سطوح در مقایسه با توده سنگی می شوندخطوط جریان ال

یکنواخت اطراف آنها تغيير یافته و این تغيير بصورت تغييرات شدت رنگ روی 

تصاویر الکتریکی ظاهر می گردد به نحویکه شکستگی های باز با دارا بودن مقاومت 

بودن مقاومت الکتریکی پایين با رنگهای تيره و شکستگی های سيمانی شده با دارا 

 (4الکتریکی باال به رنگ سفيد نمایان می شوند .)شکل 
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نمونه ای از شکستگی های باز که بدليل مقاومت الکتریکی پائين در مقایسه با زمينه    -4شکل 

 اطراف به رنگ سياه دیده می شوند.

 

وجود ناپيوستگي ها تاثير عميقي در رفتار مكانيكي و هيدروليكي سنگ مي گذارد 

. ناپيوستگي ها درتعيين اندازه وشكل بلوكهاي سنگي  موجود در توده سنگ مورد 

مطالعه ودرنهایت ایجاد مدل هندسي توده سنگ نقش به سزایي دارند. لذا ابتدا 

عاد و محدوده های مدل تهيه می توپوگرافی توده ومحدوده مطالعه و همچنين اب

شود. سپس توده سنگ بر اساس ویژگی های ساختاری و با توسل به ساختار های اصلی 

مثل گسله ها به مناطق هموژن آماری تقسيم می شود. در این راستا و به منظور 

شناخت این مناطق عمليات درزه نگاری که شامل برداشت، ترسيم و تحليل می باشد 

اطالعات  EMIرد که در این تحقيق با استفاده از روش تصاویرالکتریکی انجام می گي

هندسی مربوط به الیه های منطقه و شکستگی های موجود بدست آمد و در ادامه  

تحليل های آماری بر روی اطالعات هندسی انجام شد. در نهایت بر اساس اطالعات 

سازی شبکه ناپيوستگی  حاصل از مراحل فوق الذکر و با کمک روشهای مختلف شبيه

بعدی هندسی ـ ژئوتکنيکی توده توسط  3ها، مدل هندسی توده سنگ بدست آمد. مدل 

تهيه شده بود بروش قطعی )زمين آماری( و  Mathematicaکه در محيط  3DGMبرنامه 

بعدی  2آماری  ایجاد و سپس با صفحات مقاطع شعاعی برخورد داده شد و مقاطع 

 .هندسی تهيه گردید
ذیل مراحل مختلف ایجاد مدل هندسی ناپيوستگيهای با استفاده از تصاویر  در

 الکتریکی منطقه ارائه شده است.

 
 توپوگرافی و حدود مدل  -2

اولين قدم در مدلسازی هندسی، شناخت محدوده منطقه مورد نظر و توپوگرافی آن 

 111يدان می باشد. توپوگرافي منطقه  با توجه به همبری و همسازی ساختار سطحی م

با آنچه در اعماق توسط لرزه نگاری مشخص شده است، می تواند تا حدودی یک ایده 

کلی از مدل شکستگيهای مخزن ارائه کند ، مشخصات درزه ها و شکستگی های موجود 
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ایستگاه، مورد بررسی و مطالعه قرار  6همراه با مورفولوژی و سنگ شناسی در 

 گرفته است .

 
 

 کستگيهای سطحی در شش ایستگاه برداشت درزه بر روی ساختمان ميدان تابناکروند کلی ش -5شکل 

 

 تعیین مناطق هموژن آماری )از نظر ساختاری( -3

در مطالعات آماری جهت تقليل واریانس ها و خطاهای شبيه سازی معموال تفکيک 

جامعه به جوامع کوچکتر با در نظر گرفتن حجم اطالعات قابل قبول انجام می گيرد. 

 در شبيه سازی ناپيوستگی ها نيز این امر الزامی است.

عوامل ساختاری غالب پس از گسله های اصلی در توده سنگ های درزه دار 

ناپيوستگی ها )درزه، الیه بندی، شيستوزیته، دگر شيبی و...( می باشند که ویژگی 

است. های آنها در هر یک از مناطق هموژن آماری مورد توجه در مدل سازی هندسی 

درزه نگاری یکی از مهمترین مراحل مدل سازی هندسی است که به ترتيب مراحل زیر 

 صورت می گيرد :

 برداشت )الگینگ( :-1 -3

عمليات برداشت درزه ها  در پروژه های سطحی معموال توسط خط برداشت هایی به 

موازات جبهه کارهای هر بلوک تکتونيکی انجام می گردد. اما در این تحقيق 

استفاده از با استفاده ازتصاویر الکتریکی مشخصات هندسی ناپيوستگی های منطقه 

 بدست آمد ه است .

همانگونه که قباًل اشاره شد، ابزارهای تصویربرداری الکتریکی مقدار رسانایی 

سازند را که تحت  تأثير پارامترهایی همچون بافت، ساخت، نوع سيال منفذی و... 

ييرات رسانایی را به طور پيوسته در راستای قائم و افق است اندازه گرفته و تغ

ثبت می نمایند. داده های خام ثبت شده طی مراحل مختلفی، بازخوانی و تصحيح می 

شوند تا بهترین ارائه ممکن )از نظر کيفيت و دقت( از  آنها حاصل گردد. از 

مسان سازی جمله این تصحيحات می توان به انطباق عمق دکمه ها، تصحيح سرعت، ه

و دکمه های خراب( و نرماليزه کردن )به منظور تقویت  Emex)در مورد جریان 

تصویر( اشاره نمود.هدف از بازخوانی ، تبدیل داده های خام شدت جریان الکتریکی 

ثبت شده توسط دکمه ها به تصاویری با مقياس خاکستری یا رنگی با شدت رنگهای 

بازخوانی و پردازش را از وارد نمودن داده ، مراحل مختلف  1مختلف است. جدول 

های خام تا حصول تصاویر قابل تفسير به صورت یک فلوچارت ارائه می دهد، که در 

نرم افزار ژئوفریم متعلق به شرکت شلومبرژه طراحی شده اند. قبل از هر گونه 

پردازش و بازخوانی، می بایست فایل های اطالعاتی ميدان روی کامپيوتر خوانده 

قابل انجام است. به منظور تبدیل  Data Loadشوند و این عمل با استفاده از مدول  

فرمت داده های ثبت شده به یک فرمت مناسب تر برای پردازش های بعدی، از مدول 
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استفاده می گردد. مرحله بعدی پردازش که از طریق مدول  BHGeol Formatterتبدیلی 

GPIT Survey ور معتبر ساختن کيفيت داده های ثبت شده و انجام می گيرد، به منظ

حتی تعمير اطالعات کم کيفيت می باشد. به منظور کاليبره کردن پاسخ هر دکمه و 

همسان سازی پاسخ همه دکمه ها با هم، به گونه ای که ميانگين و انحراف معيار 

ل پاسخ هر دکمه با ميانگين و انحراف معيار پاسخ همه دکمه ها یکسان باشد، مدو

BorEID  مورد استفاده قرار می گيرد. این مرحله از پردازش سبب افزایش سيگنال

دکمه های ضعيف و کاهش خروجی های خيلی قوی شده و اثر نهایی آن، ایجاد هماهنگی 

و سازگاری بين پاسخ همه دکمه ها است. همچنين در این مدول تصحيحات مربوط به 

ی ابزار با نتایج ابزارهای مقاومت مثل و کاليبره کردن خروج Emexتغيير ولتاژ 

LLS  عملی  است. بعالوه، تصحيحات مربوط به سرعت ابزار و نقایص موجود در داده

های مغناطيسی ثبت شده توسط ابزار، همراه با تعمير پاسخ دکمه های خراب در این 

ر مدول انجام می گيرد. مدول بعدی که به طور اختياری مورد استفاده کاربران قرا

است که به منظور محاسبه و نمایش سریع شيبهای ساختمانی  BorDipمی گيرد، مدول 

برنامه ای است که جهت نرمال  BorNorبه طور اتوماتيک، طراحی شده است. مدول 

کردن دیناميک داده ها به منظور افزایش و تقویت اختالف تصاویر، طراحی شده و 

زئيات بيشتری قابل تفسير خواهد بود و تصویر حاصل از این مرحله از پردازش با ج

که می توان گفت بيشترین کاربرد را دارا می باشد در محاسبه  Borviewاما مدول 

مقدار و آزیموت شيب رخساره های ساختمانی همچون سطوح گسلی، شکستگی و الیه بندی 

مورد استفاده قرار می گيرد و در نهایت، نتایج حاصل از پردازش و تفسير 

نيز به چشم می  BorScaleضبط و بایگانی می شوند. مدول  Data Saveر، در مدول تصاوی

خورد که می تواند به طور اختياری مورد استفاده قرار گيرد. این مدول هنگامی 

مورد استفاده قرار می گيرد که محاسبه بازشدگی شکستگی های باز در مطالعات 

از پردازش، پاسخ دکمه های ریز شکستگی، از اهداف کاربر باشد. در این مرحله 

و  SFLو  LLSمقاومت به جریان با نتایج حاصل از ابزارهای مقاومت کم عمق همچون 

کاليبره شده و مقياس بندی می گردند. در محاسبه بازشدگی شکستگيها، از  SFLUیا 

تصاویر مقياس بندی شده که حاصل این مدول هستند استفاده می شود. از آنجا که 

 (.schlumberger,2002اینچ است ) 20ذ این ابزار حدود عمق نفو

 

 
 با استفاده از نرم افزار ژئوفریم FMS/FMI)فلوچارت بازخوانی و پردازش داده های تصاویرالکتریکی )  -1جدول 

 
 ترسیم و تفکیک :  -3-2

با بررسی تصاویر الکتریکی شکستگی های موجود در منطقه، هنگام استخراج 

اطالعات از داده های الیه های منطقه تفکيک گردید تا بتوان پس از انجام تحليل 

های مربوطه آنها را بطور جداگانه و به روش آماری شبيه سازی و مدل نمود بر 

مورد تجزیه و تحليل  Dipsافزار  این اساس اطالعات استخراج شده هر بلوک توسط نرم

تعداد  EMIقرار گرفته است. در محدوده مورد نظر و با استفاده از خروجی روش 

درزه تشخيص داده شد. رسم کنتور دیاگرام ها بر اساس تابع توزیع اشميت،  472

دو دسته درزه را  Dipsدر صد و شبکه سطوح مساوی در نرم افزار  2دایره شناور 

(. یک تمرکز درزه کم نيز قابل تشخيص است که معموال 6قابل تشخيص می نماید )شکل
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در  windowsبعنوان دسته درزه مورد توجه قرار نمی گيرد. جهت جدا سازی زیر منو 

این نرم افزار امکان تفکيک را بوجود می آورد بطوریکه درزه های هر دسته در 

اری می باشد. بدین ترتيب اختالف فواصل برداشت های طولی فایلی مجزا قابل نگهد

 امکان اندازه گيری فاصله افقی درزه ها را بوجود می آورد. 

 
 کنتور تمرکز درزه ها و تفکيک آنها . -6شکل 

 تحلیل آماری : -3-3

در مدل سازی هندسی بروش آماری یکی از ملزومات توابع توزیع و ممان های 

در این بخش مشخصات شيب، جهت شيب و  .ژگی های دسته درزه هاستآماری هر یک از وی

 افزار  با استفاده از نرم .فاصله داری هر دسته درزه مورد تحليل قرار گرفته است

Minitab هيستوگرام پارامترهای شيب و جهت شيب ترسيم و ماهيت تابع توزیع آنها

در این  .انجام گرفت Anderson-Darling ها با آزمون مطالعه و بررسی نرمال بودن داده

 0.005گردد بطوریکه اگر این ضریب از محاسبه میPvalueآزمون ضریبی با عنوان  

در این بررسی پارامترهای شيب و  .گرددها نرمال فرض میبزرگتر باشد، توزیع داده

افزار  توان نرمال فرض نمود. در ادامه با استفاده از نرمجهت شيب را می

BestFitداری از تابع هيستوگرام فاصله داری ترسيم گردید که بر این اساس فاصله

نمایش هيستوگرام توزیع هر یک از پارامترها به  .توزیع نمایی پيروی کرده است

ارائه  8و 7برای دسته درزه ها  به عنوان نمونه در شکل  A-D همراه آزمون فرض 

  .شده است

 

 
 

 (. Minitabهيستوگرام شيب دسته درزه یک )در نرم افزار   -7شکل 
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 .(BestFitداری دسته درزه اول) در نرم افزار هيستوگرام فاصله  - 8شکل 

را 111ویژگی های آماری پارامتر های هندسی شکستگی های واقع در منطقه  2جدول 

 نشان می دهد.

 

 دسته درزه یک دسته درزه دو

 پارامتر

فاصله 

 داری

امتداد 

 شیب

فاصله  شیب

 داری

امتداد 

 شیب

 شیب

نوع تابع  نرمال نرمال نمایی نرمال نرمال نمایی

 توزیع

- 74/0 88/0 - 19/1 53/0 A-squared 

 Pمقدار 175/0 005/0 - 022/0 050/0 -

 میانگین 500/72 27/316 84/6 70/79 760/96 161/18

انحراف  340/3 07/12 884/20 372/4 146/8 848/20

 معیار

 واریانس 197/40 70/145 143/436 112/19 349/66 647/434

 چولگی -1157/0 -0472/0 0 -1233/0 0076/0 160/4

 کشیدگی -2916/0 -0175/1 00/3 -8703/0 -9639/0 934/25

 
 ویژگی های آماری دسته درزه های منطقه . - 2جدول 

 111شبیه سازی هندسی ناپیوستگیها ی منطقه  -4

، همچنين تحليل  111بر اساس مشخصات هندسی شبکه ناپيوستگی توده سنگ منطقه 

های انجام شده روش نامحدود و ترتيبی به عنوان روش شبيه سازی این توده انتخاب 

شد. لذا در این تحقيق از روش هيبریدی جهت مدل سازی ناپيوستگی ها استفاده 

از طریق روش قطعی و با وارد کردن شيب، گردید ، بدین معنا که مدل سازی الیه ها 

جهت شيب و مختصات یک نقطه بر روی سطح صفحه الیه صورت پذیرفت و در ادامه مدل 

سازی شکستگی ها به روش آماری و با استفاده از نتایج تحليل های آماری صورت 

 گرفت.

منطقهرا نشان می دهد که توسط برنامه مدل 30مدل سه بعدی چاه شماره  9شکل 

( تهيه گشته است. همچنين در آن مقاطع عمودی از مدل مذکور 3DGMسازی هندسی)

 ارائه شده است.
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 (3DGMتوسط برنامه مدل سازی هندسی) 111از منطقه 30مدل سه بعدی چاه  -9شکل 

 نتیجه گیري : -5

مهندسان و  (Full-bore Formation Micro Imager) یا FMIبا ابداع تصاویرالکتریکی مانند 

زمين شناسان امکان دستيابی و آناليز جزئياتی را یافتند که دستيابی بهاین 

داده ها از راه های دیگر چندین سال ممکن بود به طول 

انجامد.تصاویرالکتریکيميتواند رخساره های با مقياس کوچکو شکست های بسيار ریز 

تفاده از و استيلوليت ها را مشخص نماید. برای اولين بار زمين شناسان با اس

این تصاویر توانستندميان ساختارهای کوچک مانند الیه های مورب ، استيلوليت ها 

، درزه های کششی و شکستهای مو مانند بطور واضح تفاوت قایل شوند. با استفاده 

از این تصاویر می توان نقشههای تغييرات رخساره ای و تغييرات نوع تخلخل که 

طرح ریزی توسعه مخازن پيچيده به آنها نياز برای مطالعات سدسازی و همچنين 

ژئوتكنيكي  –داریم تهيه کرد. از طرفی با استفاده از برنامه مدل سازي هندسي

مي توان ساختار های زمين شناسی بخصوص دسته درزه   Mathematicaتهيه شده در محيط 

ری ها )ناپيوستگي ها( را در یک محدوده مورد نظر  بصورت سه بعدی و بروش آما

شبيه سازي کرد. مدل سه بعدی تهيه شده اطالعات كاملي از درزه ها، جانمایی درزه 

ها و شکل هندسی بلوک های بوجود آمده )گوشه ها، اضالع و سطوح( می دهد. خروجی 

مناسبی جهت محاسبه حجم بلوک ها و در ادامه انجام مطالعات  و  Data Baseبرنامه  

لوک ها محسوب می شود،كه نقش اساسي در مطالعات مدل سازی های مکانيکی بر روی ب

ژئوتکنيکی دارد.لذا در این تحقيق از روش هيبریدی جهت مدل سازی ناپيوستگی ها 

استفاده گردید ، بدین معنا که مدل سازی الیه ها از طریق روش قطعی و با وارد 

ت و در کردن شيب، جهت شيب و مختصات یک نقطه بر روی سطح صفحه الیه صورت پذیرف

ادامه مدل سازی شکستگی ها به روش آماری و با استفاده از نتایج تحليل های 

آماری صورت گرفت که نتایج نشانگر،کارایی باالی این روش در مدل سازی ناپيوستگی 

های منطقه مورد مطالعه می باشد بطوریکه می توان در مدل سازی های آتی با توجه 

ژئو تکنيکی منطقه )و بهره گيری از اطالعات به هندسه ناپيوستگی ها و شرایط 

تکميلی ناپيوستگی ها( از روش مدل سازی ترکيبی )هيبریدی( ، روش قطعی ، آماری 

 و زمين آماری بهره جست.

 
 تشکر و قدردانی : -6

 
این مقاله با حمایت مدیریت پژوهش و توسعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران  و 

زاگرس جنوب اجرا شده است ، نویسندگان الزم می شرکت بهره برداری نفت و گاز 

بينند که از معاونت پژوهشی وزارت نفت ،مدیریت شرکت ملی گاز ایران و کميته 

پژوهشی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوب که با در اختيار قراردادن 

داده های تحقيق موجب تهيه بهتر این مقاله گردیده اند تشکر و قدردانی 
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جهت تهيه   از مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد استهبان همچنين د .نماین
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