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 چكيده
پس از  .   ايستگاه در منطقه طبس صورت گرفته است        1115 پروفيل در    28به منظور اكتشاف ذخاير هيدروكربوري، عمليات گراني سنجي در طول           

با توجه به وجود آنومالي هاي تاقديسي و       .  مالي باقي  مانده گراني تهيه شد    اعمال تصحيحات و پردازش هاي الزم و حذف اثرات ناحيه اي، نقشه آنو           
ها از مسائل مهم در تفسير كمي نتايج گراني سنجي براي تصميم گيري هاي  ها در تجمع ذخاير هيدروكربوري، تعيين پارامترهاي هندسي آن    نقش آن 

كوس سه بعدي پارامتري همزمان چندين آنومالي براي نيل به اهداف مورد نظر             از اين رو در مقاله حاضر امكان پذيري مدل سازي مع         .  بعدي است 
نتايج مدل سازي نشان مي دهد كه در ناحيه مورد بررسي تعداد          .   استفاده شده است   Modelvision Proبراي مدل سازي از نرم افزار     .  بررسي مي شود 

لذا  و رخوردار است تري بو ابعاد قابل توجه از عمقها يكي از تاقديس ها  ز بين آنچهار ساختمان تاقديسي و هفت ساختمان ناوديسي وجود دارد كه ا
 . تله مناسبي تلقي كرد ،از نظر تجمع منابع هيدروكربوريمي توان آن را 

 
  مدل سازي معكوس پارامتري، آنومالي هاي دو و سه بعدي، گراني سنجي، پارامترهاي هندسي:واژه هاي كليدي

 
     مقدمه1
هاي  شناسايي انواع ساختمان       سنجي در   ش گراني  رو

توانند از نظر پتانسيل هيدروكربوري         زيرسطحي كه مي    
نقش مؤثري داشته باشند از اهميت خاصي برخوردار               

هاي گراني پس از     يكي از مسائل مهم در تفسير داده      .  است
مانده، تعيين   هاي باقي  اي و تهيه نقشه      حذف اثرات ناحيه   
هاي مدفون براي عمليات اكتشاف        تله پارامترهاي هندسي 

هاي مناسب   سازي هيدروكربوري است كه اين امر با مدل        
هاي  هاي گراني با روش     سازي داده  مدل.  پذير است  امكان
 صورت مي گيرد كه مي توان آنها را به دو دسته              يمتفاوت
 هينز،(  تقسيم بندي كرد  )  معكوس(رو و وارون         پيش

بعدي را با     رو دو و يا سه       سازي پيش  فرايند مدل ).  1990
انتخاب مدل فرضي اوليه آغاز مي كنند، با استفاده از                 
روابط رياضي مشخص پاسخ آن را تعيين مي سازند و با              

در صورت  .  گيري شده مقايسه مي كنند      هاي اندازه  داده

نبود برازش مناسب،  تغيير پارامترهاي مدل و تكرار                  
مدل روي   محاسبات تا حصول به برازش الزم پاسخ                

گيري شده با در نظر گرفتن خطاي كمينه           هاي اندازه  داده
هاي  سازي در تفسير داده       اين روش مدل    .  يابد ادامه مي  

؛ 1948هابرت،  (گراني محققين زيادي به كار گرفته اند           
؛ گرنت  1960؛ تالواني و اوينگ،   1959تالواني و همكاران،    

ارون، سازي و  در مدل ).  1987؛ ون و بويز،     1965و وست،   
گيري شده به مثابة ورودي به برنامه داده            هاي اندازه  داده
شوند و سپس با اجراي محاسبات مربوط به نظرية                  مي

سازي بر روي آنها پارامترهاي مدل درحكم                  وارونه
اميري،  مرادزاده و عرب  (شوند   خروجي سامانه دريافت مي   

سازي در   در زمينه به كارگيري اين روش مدل          ).  1383
سنجي الگوريتم هاي متفاوتي ارائه شده       نتايج گراني تفسير  
؛ لي و    1997؛ پيلكينگتون،    1985پترسون و ريوز،     (است  
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هاي فوق، عمليات      در همة روش    ).  1998   اولدنبرگ،
بعدي صورت    سازي براي توده منفرد دو و يا سه               مدل
تواند قابل   گيرد كه در جاي خود در بعضي از موارد مي          مي

هاي نفتي در يك      جا كه در كاوش     ز آن ا.  استفاده باشد 
بعدي  حوضه وسيع رسوبي چندين ساختمان دو و يا سه             

سازي هر يك از آنها       ممكن است وجود داشته باشد مدل      
. دهد درستي ارائه نمي   طور جداگانه پارامترهاي مدل را به      به

در چنين مواردي در نظر گرفتن اثرات احتمالي                      
راي دستيابي به جواب     سازي ب  ساختارهاي مجاور در مدل    

به همين جهت در      .  رسد تر، ضروري به نظر مي        مطمئن
مطالعه حاضر هدف اصلي اين است تا مشكل فوق با                  

سازي وارون   به كارگيري روش جديدي موسوم به مدل         
 شركت  (Modelvision Proپارامتري، در قالب نرم افزار      

ا در همين راستا ابتدا ب    .  برطرف شود )  2003  فناوري انكام، 

هاي گراني، نقشه آنومالي بوگه منطقه            استفاده از داده    
 نشان  1گال تهيه و در شكل        ميلي 1طبس با فواصل خطوط     

 . داده شده است

 در شمال منطقه    Iدر نقشه يادشده يك آنومالي منفي        
كننده ساختمان ناوديسي     شود كه منعكس    طبس ديده مي   

دارد و  احتماالً عميقي است كه دامنه و طول موج بزرگي            
در نقشه يادشده اگر    .   اشغال كرده است   امحدودة وسيعي ر  

چه منحني هاي تراز، در بخش هاي جنوبي، جنوب غرب و          
جنوب شرق منطقه اغتشاشاتي از خود نشان مي دهند، اما            
آنومالي هايي را كه قابل تشخيص باشند مشخص                    

همچنين در اين نقشه دو گسل احتمالي در             .  نمي سازند
 - با روند تقريباً شمالي       Iشرق آنومالي    قسمت غرب و      

حركت گسل هاي يادشده احتماالً    .  جنوبي مشاهده مي شود  
 .شده استI سبب پايين افتادن آنومالي 

 

 
 

 
 

 .نقشه آنومالي بوگه منطقه مورد مطالعه. 1شكل 
 
 

I
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هاي  سازي الزم است تا با استفاده از روش             قبل از مدل   
 از آنومالي بوگه حاصل       اي مناسب، اثرات آنومالي ناحيه    

مانده كه هدف اصلي اكتشاف       كسر شود تا آنومالي باقي     
به همين جهت، نقشه آنومالي بوگه        .  است شناسايي شود   

اي و   هاي ناحيه  منطقه با اعمال فيلترهاي مختلف به مؤلفه        
). 1383مرادزاده و همكاران،     (مانده تفكيك شد         باقي

 مانده  قيهاي با   هاي صورت گرفته روي نقشه            بررسي

 هاي متوسط وزني، گسترش رو به             تهيه شده با فيلتر       

 ها در تطابق      دهد كه اين نقشه        باال و پايين نشان مي         

 هاي به دست آمده با فيلتر               خوبي با نقشه آنومالي        

  ،   Fعالوه بر آن آزمون آماري           .  روند سطحي است    

 ترين   را مناسب      3مانده با روند درجه               نقشه باقي   

هاي تهيه شده با       ها در بين نقشه      نومالينقشه تفكيك آ   
 به همين دليل      .  سطوح روند متفاوت تشخيص داد           

 مانده  سازي حاضر از نقشه آنومالي باقي                براي مدل   
 
 
 
 
 
 
 

 آمده  2 كه در شكل     3حاصل از فيلتر روند سطحي درجه        
 .شود است استفاده مي

 
 شناسي منطقه طبس     موقعيت جغرافيايي و زمين2

اي به وسعت    سنجي طبس محدوده   كتشاف گراني برداشت ا 
  و 37º56′هاي جغرافيايي      كيلومتر مربع بين طول       4545

  و   33°00′هاي جغرافيايي         شرقي و عرض         ′20°57
منطقه يادشده قسمت    .  شود  شمالي را شامل مي       ′45°33

قسمت غربي چهارگوش      شرقي چهارگوش طبس و       
 1115در اين منطقه تعداد          .  مي گيرد  بشرويه را دربر    

 28 كيلومتر در طول  3×5/1ايستگاه گراني با چگالي شبكه      
 .پروفيل برداشت شد

ناحيه مورد مطالعه، بخشي از حوضه رسوبي بلوك            
همچنين در  .  طبس با رسوبات آبرفتي عهد حاضر است          

 هاي قرمز  هايي از اليه    زدگي هايي از دشت، بيرون      بخش
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .3نده گراني منطقه با روند سطحي درجه ما  نقشه آنومالي باقي.2شكل 
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سنگ نئوژن مشاهده     همراه با ژيپس، كنگلومرا و ماسه         
هايي با روند      كوه در سمت شرق منطقه، رشته        .  شود مي

 جنوب شرق وجود دارند كه اكثراً از         -غالب شمال غرب  
با سن دونين و      (رسوبات سازندهاي گروه ازبك كوه          

دختر تشكيل    ي قلعه  ، گروه طبس و سازندها         )كربنيفر
دارند به طوري    اند كه به شدت چين خورده و گسل          شده

اي از تاقديس و ناوديس را به وجود                    كه مجموعه  
هاي واقع در غرب منطقه مشابه بخش         رشته كوه .  اند آورده

 جنوب شرقي است و در      -شرقي، داراي روند شمال غربي    
هاي سنگي غالباً شامل دولوميت و          نمون شمال غرب رخ   

هاي ترياس و سازندهاي اليه قرمز همراه با مارن،              آهك
 آگاه و همكاران،   (گنگلومرا و ژيپس ژوراسيك است          

در مطالعات كارشناسان شركت نفت، سازند            ).  1383
مناسب از لحاظ سنگ منشأ، سازند سردار از گروه ازبك            
كوه و سازند جمال از گروه طبس درحكم سنگ مخزن             

 3شكل  ).  1985شريف،  زاده   حسن(معرفي شده است      
محدوده (شناسي منطقه و محدوده مورد مطالعه         نقشه زمين 

 .دهد را نشان مي) چين شده خط

 2هاي شناسايي شده شكل      براي نمايش محل آنومالي   
دست آمده با     و براي مقايسه روند ساختارهاي گراني به         

شناسي و   هاي زمين  شناسي ناحيه، تلفيق نقشه    وضعيت زمين 
طور  همان.   آمده است  4مانده گراني در شكل      يآنومالي باق 
دهد، منطقه پوشيده از رسوبات عهد         نشان مي  4كه شكل   

حاضر است و با عمليات گراني وضعيت ساختمان زير               
هاي  ساختمان(هاي منفي    صورت آنومالي  سطحي اصلي به  

هاي  ساختمان(هاي مثبت     وآنومالي D و  C,B,A)ناوديسي
در اين مقاله هدف     .  اند ه مشخص شد   G و  F,E)تاقديسي

 .ها است تعيين ابعاد و عمق قرارگيري آن
 

 سازي     روش مدل3

طور كه اشاره شد در مطالعه حاضر ازروش وارونه              همان
هاي گراني استفاده     سازي داده  سازي پارامتري براي مدل    

سازي ساختارهاي پيچيده    اين روش براي مدل   .  شده است 
يج دقيق تري از ساختارهاي     مناسب است زيرا مي تواند نتا     

در اين روش زمين مورد مطالعه به        .  زيرزميني را ارائه دهد   
رديفي از المان هاي حجمي تقسيم مي كنند و سپس با                

گيري  و با بهره  )  1960(استفاده از روش تالواني و اوينگ        
هاي عددي، اجزاي محدود پاسخ مدل براي يك          از روش 

 با تكرار محاسبات و     .  نمايند حدس اوليه را محاسبه مي       

 اي پارامترهاي هندسي و فيزيكي مدل و               تغيير مرحله  

در نظر گرفتن خطاي هدف، اختالف گراني محاسبه شده          
 گيري شده به صورت زير با استفاده از                      و اندازه   

  Mاگر تعداد     .  شود روش حداقل مربعات، كمينه مي         

  نشان داده    Pپارامتر مجهول مدل زيرسطحي با بردار             

  به   Fو مطابق فرمول زير با تابع غيرخطي                     شود   

 ) مانند تغييرات گراني       (Cگيري شده       كميت اندازه  

 :مرتبط شود

)1(                                          )X,P(FC
rr

= 

 . بردار پارامترهاي معلوم مدل استXكه در آن 

به )  1(با بسط سري تيلور مرتبه اول معادله غيرخطي           
N               معادله خطي با M          شود  مجهول تبديل مي.  

 ):1975 اينمن،(
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 حدس اوليه براي    oP بردار پارامتر مجهول،   P كه در آن  
امين پارامتر معلوم،         iX  iپارامترهاي مجهول،         

)X,P(F io  بيني شده بر اساس حدس اوليه،         گراني پيش
)X,P(F i    گيري شده،    گراني اندازه  jiA   مؤلفه هاي 

 ε نسبت به پارامترهاي مجهول،      Fماتريس مشتقات جزئي    
 گيري شده و    بين گراني اندازه    اختالف    FΔبردار خطا،    

 

)2(
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 .3مانده حاصل از روند سطحي درجه  هاي باقي شناسي ناحيه همراه با آنومالي  نقشه زمين.4شكل 

 
 

 اختالف بين    PΔگراني محاسبه شده از مدل اوليه و              
 .پارامتر هاي مجهول و حدس اوليه اين پارامترها است

پارامترهاي سازي معكوس هدف يافتن             در مدل  
روش هاي .   كمينه شود   FΔمجهول است به نحوي كه         

 وجود دارد كه F(Δ(متفاوتي براي كمينه كردن تابع خطا       

از جملة آن ها مي توان به روش هاي حداقل مربعات، روش          
روش رگرسيون   يا نيوتن و   -شبه نيوتني، روش گاوس     

نظر   اشاره كردكه اين روش ها از         )  ماركوآرت(ريج   
اينمن،  ؛1996لوك و باركر،    (سرعت و دقت متفاوت اند      

سازي حاضر، نرم افزار مورد استفاده براي        در مدل ).  1975
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به حداقل رساندن خطاي محاسباتي و پايداري بيشتر                
؛ مجو، 1975  اينمن،(سازي، از روش رگرسيون ريج        مدل

 به شرح مختصر آن       نمايد كه در زير     استفاده مي )  1992
 .پردازيم مي

 اوليه به   PΔ  تخميني كه با روش حداقل مربعات از        
 ).1975 اينمن،(صورت زير است  دست مي آيد به

FA)AA(P̂ t1t Δ=Δ − )3(                                  

 .ت اسA، ترانهاده ماتريس tAدر رابطة فوق، 

 به وضعيت    AAtبررسي ها نشان مي دهد كه وقتي        
) 1970هورل و كنارد،      (نزديك مي شود    )  تكين(يگانه  

 اوليه، شروع به    PΔ   تخمين زده شده با    P̂Δاختالف بين   
براي جلوگيري از پيش آمدن اين        .  بزرگ شدن مي كند   

 از روش رگرسيون ريج به صورت زير استفاده            وضعيت،
 .مي شود

)4(                     FA)kIAA(P̂ t1t Δ+=Δ −∗ 

I 0 ماتريس يكاني است وk  . است≤

)kIAA(مقادير ويژة ماتريس             t با   برابر   +
)k( 2

i +λ اضافه كردن پارامتر     .   استk  قطري   به عناصر 
 باعث مي شود كه مقادير ويژه كوچك در        AAtماتريس  

 در اين روش افزايش       kروش حداقل مربعات با فاكتور        
شود كه معكوس ماتريس پايدارتر      امر باعث مي   اين.   يابند
 مقداري است كه منجر به          kبهترين مقدار براي       .شود

ه آزمون و خطا     اين امر مي تواند از را      .  حداقل خطا شود   
به اين ترتيب مقدار خطا     ).  1981كافمن و كلر،    (ميسر شود   

 محاسبه و روي يك نمودار رسم       kبه ازاي مقادير متفاوت     
 .مي شود كه آن را نمودار اثر ريج مي نامند

 
 

 ها سازي و تفسير آنومالي     مدل4

هاي موجود   د برخي از ساختمان   يرس كه به نظر مي     از آنجا 
،  اندبعدي داراي گسترش دو    Fاقديس  تز جمله   در منطقه ا  

 پارامتري را    بعدي دومعكوس   سازي     مدل  ،در قدم اول    
طي كار تحقيقاتي جداگانه     )  1384(مرادزاده و همكاران     

روي تعدادي از آنومالي ها عملي ساختند كه از نتايج آن              
 .در اين مطالعه استفاده مي شود

بعدي   دو  سازي دست آمده از مدل       بررسي نتايج به    
دست  اعماق به دهد كه     نشان مي )  1ستون سوم جدول      (

چرا .   تا حدودي قابل قبول اند      G   و F  هاي اقديستآمده  
به اين دو ساختمان را نيز           ،ها تفكيك آنومالي كه نتايج    
كردند ولي براي    اقديس سطحي مشخص      تدو  صورت  

مورد ترديد جدي است     عمق به دست آمده         Eاقديس  ت
دست  هاعماق ب عالوه بر آن    .  )1383  اران،مرادزاده و همك  (

احتماالً بيش از مقدار        D و    Cهاي   اوديسبراي ن آمده  
هاي  با تفسير نيز  كه اين مطلب      .  رسد واقعي به نظر مي     

ها در تناقض      در مرحله تفكيك آنومالي       صورت گرفته 
بررسي مجدد نقشه آنومالي       با   از طرفي ديگر       .  است
 برخي  كهرسد نظر مي به)  2  شكل(   گراني 3مانده روند    باقي
هاي موجود در منطقه داراي گسترش                ساختمان  از
لذا احتماالً به اين دليل، مدل سازي دو بعدي          .  ند ابعدي سه

براي تأييد  .  در مورد آنها جواب قابل قبولي نداده است           
بعدي وارون روي كليه     سازي سه  صحت اين موضوع، مدل   
صورت مي گيرد تا   طور همزمان    آنومالي شناسايي شده به    

اثرات آنومالي هاي مجاور آن نيز در مدل سازي دخالت            
 .داده شود

با توجه به اينكه چگالي رسوبات براي اعمال                   
 گرم بر سانتي متر       1/2تصحيحات بوگه و توپوگرافي         

طباطبايي و نصرت ماكويي،     (مكعب انتخاب شده بود        
نهبنابراين براي شروع مدل سازي مقدار چگالي زمي       )  1372 

 3/2ها    براي آنومالي  فرض اوليه  مقدار آن درحكم       و 1/2
 سپس مطابق   .ه شد متر مكعب در نظر گرفت      گرم بر سانتي  

بعدي و وضعيت    سازي دو   و با استفاده از نتايج مدل      5شكل  
، روي هر   2ساختاري زيرسطحي نشان داده شده در شكل         
، پاسخ  رسمآنومالي موجود روي نقشه، يك چند ضلعي          
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 و با داده هاي     محاسبهمدل سازي پيش رو سه بعدي      با    آنها
و همچنين خطاي مدل سازي نيز      .  مشاهده شده مقايسه شد   

 . دست آمد به

د شمشخص  ،  =RMS)%3(پس از تعيين خطاي هدف      
لذا در مرحله   .  بيشتر است آن   از   سازي اوليه  ي مدل خطاكه  
گيري شده   هاي اندازه  منظور انطباق پاسخ مدل و داده       به بعد
سازي معكوس پارامتري استفاده       از مدل   ، كاهش خطا   و
سازي معكوس براي تعدادي       با توجه به اينكه مدل        .دش

گيري شده حاوي نوفه صورت       هاي اندازه  محدود از داده  
ها نشان    بررسي.  گيرد، نتيجه مدل سازي يكتا نيست         مي
دست آمده با افزايش تعداد      دهد كه يكتا نبودن مدل به       مي

افزار  راهنماي نرم (آزاد، رابطه مستقيم دارد        پارامترهاي  
از اين رو   ).  1998؛ هورستن و همكاران،      1999رزيكس،  

طور همزمان مورد      با توجه به اينكه همة آنومالي ها به            
، آزادگيرند و تعداد پارامترهاي            سازي قرار مي      مدل

 همچون ابعاد، عمق و چگالي آنها، زياد است، براي                  
 

 
 
 

سازي  مدلتر و كاهش يكتايي مدل،          حصول نتيجه دقيق   
اي به اجرا     به صورت فرايندي مرحله     بعدي   معكوس سه 

روال كار بدين صورت بود كه در وهله اول فقط            .  درآمد
كه  شد در حالي    يك پارامتر، مانند عمق، آزاد گرفته مي         

سازي  شدند تا با مدل        ها ثابت انتخاب مي       پارامتربقيه   
. ي هدف نزديك شود   سازي به خطا   معكوس، خطاي مدل  

سازي  شد ديگر خطاي مدل       پس از آنكه مشاهده مي         
شد  كاهش نمي يابد، پارامتر آزاد موردنظر ثابت فرض مي         

و در مرحله بعد با آزاد كردن پارامتر ديگري از آنومالي ها،    
سازي براي كمينه كردن خطا       مانند چگالي، و فرايند مدل     

رهاي مدل، يكي   عمل آزاد گذاشتن پارامت    .  ادامه مي يافت 
 ي ادامه يافت تا آ          تكرارصورت    پس از ديگري به       

فرايند، نهايتاً مقدار خطاي     مرحله تكرار      20پس از    نكه  
بعدي   مدل سه     6شكل   .   رسيد  875/2سازي به       مدل

سازي را نشان      ساختارهاي زير سطحي حاصل از مدل          
 .دهد مي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .هاي گراني يآنومالبعدي  سازي سه مدلنمايش  .5 شكل
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 . پارامتري همراه با پاسخ آنومالي هاي حاصلبعدي سهمدل حاصل از معكوس سازي  .6 شكل

 
گيري شده و     براي مقايسه بهتر، مقادير گراني اندازه       

به )  بعدي پاسخ مدل سه    (مقادير گراني محاسبه شده          
 ارائه   8 و     7هاي    ترتيب در شكل     بعدي، به   صورت سه  

 اي محاسبه مقادير   طور كه مشاهده مي شود،    همان.  شوند مي
  از اين رو  .  ندگيري شده دار   هاي اندازه  تطابق خوبي با داده   

 با  6توان نتيجه گرفت كه مدل نشان داده شده در شكل            مي 
هاي شناسايي شده در     اطمينان قابل قبولي به خوبي آنومالي     

 . كند مانده را توجيه مي نقشه آنومالي باقي

بعدي صورت    سازي سه   عالوه بر آن، نتايج مدل         
 نشان  1بعدي در جدول     سازي دو  گرفته همراه با نتايج مدل    

 .داده شده است

شكل (  بعدي  سه سازي با توجه به نتايج حاصل از مدل       
نسبت   E و   J,H,G,Fهاي   د كه آنومالي   شومشخص مي )  5

 و  I,K,D,C,Bهاي    باالتر و آنومالي   چگاليبه زمينه داراي    
A    شود  ، بنابراين مشخص مي     ي اندتر  پايين چگاليداراي

 وضعيت ساختماني      ،ترتيب  به  يادشدههاي    كه آنومالي  
 نيز نشان دهندة چنين      6شكل  .  اقديس و ناوديسي دارند    ت

هاي  آنومالي،   1با توجه به جدول         .  ساختارهايي است  
 داراي ابعاد و عمق     Eنسبت به تاقديس        F,G,H,J  اقديسيت

كم اهميت تر  در نتيجه از نظر اكتشافات نفتي        ند و   كمتري ا
 دارايبنابراين با توجه به اينكه منطقه مورد مطالعه           .  هستند

، احتمال وجود       است  خوبيپتانسيل هيدروكربوري       
 مطالعات قبلي   .اقديس وجود دارد  تهيدروكربورها در اين    

براي )  1372طباطبايي و نصرت ماكويي،      (صورت گرفته   
دهد   متر را نشان مي     4000 تقريبي معادل     عمق Eتاقديس  

بعدي حاضر نسبتاً     سازي سه  كه با عمق حاصل از مدل         
طور كه قبالً اشاره شد، در نظر              همان.  خواني دارد   هم

هاي مجاور روي يكديگر ضمن         نگرفتن اثرات آنومالي   
مدل سازي ممكن است منجر به پديد آمدن چنين اختالفي          

 . باشددر تخمين عمق مطالعات قبلي 
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 ).داده هاي اندازه گيري شده( مقادير گراني باقي مانده بعدي  سهيش  نما.7 شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ).پاسخ مدل(مقادير گراني محاسبه شده بعدي  سهيش  نما.8 شكل
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D
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 .بعدي سازي سه  نتايج حاصل از مدل.1 جدول

 
  )متر (عمق

 )متر(ابعاد 
 دانسيته

)cm.gr(  سازي دوبعدي نتيجه مدل بعدي سازي سه نتيجه مدل −3

 
 آنومالينوع 

 
 آنومالي

 E اقديست 6/2003 4/5196 23/2 1/12674*12919

 F اقديست 931 1564 23/2 8/5893*4/17229

 G اقديست 931 3/2270 31/2 3/6108*9/12166

 H اقديست 1/5987 3/2270 24/2 9/2938*9/5817

 J اقديست 6/1966 6/1412 41/2 9/3941*2/9508

 A ناوديس 8/6968 2/11650 92/1 1/7883*6/14814

 B ناوديس 3/6817 5/11854 92/1 5/10898*11572

 C ناوديس - 4/11364 87/1 7/6325*2/15036

 D ناوديس - 7/11478 99/1 1/6243*9/15932

 K ناوديس - 3/2724 01/2 5940*6/10070

 I ناوديس - 9/6154 78/1 3/3980*9429

 

سازي  دست آمده از مدل    اعماق به همچنين با بررسي    
شود   مي  مشخص A,B,C,Dهاي   بعدي براي ناوديس    سه

ناوديس    در شمال منطقه نسبت به دو       A,Bكه دو ناوديس    
C,D  اين .  ندنوب ناحيه از عمق بيشتري برخوردار        ج  در

وبات در شمال منطقه     افزايش عمق رس   ةمطلب نشان دهند  
 صورت گرفته تفسيرهاي  ي بر    كه تأييد  استمورد مطالعه   

آگاه و همكاران،    (است  ها   در مرحله تفكيك آنومالي     
1383(. 

 
 گيري و پيشنهادات     نتيجه5

سازي هاي صورت گرفته نشان        ها و مدل     نتايج بررسي  
 سنجي در تعيين     دهنده اين مطلب است كه روش گراني         

 ي زير سطحي پوشيده در مراحل                 محل ساختارها   

سازي  مدلهمچنين  .  اوليه اكتشافات نفتي بسيار مؤثر است      
 دهد  مينشان   استفاده شده در تحقيق حاضر           بعدي    سه

 از عمق و    ها     نسبت به ديگر تاقديس         Eاقديس   تكه   

   و مي توان آن را         برخوردار است  ي    ابعاد قابل توجه    

 ي قلمداد   تله مناسبي براي تجمع ذخاير هيدروكربور            

شناسي، نتايج ژئوفيزيكي و     شواهد زمين عالوه بر آن    .  كرد
 اقديس ت اهميت         ،ضخامت قابل توجه رسوبات            

  را از نظر تجمع ذخاير هيدروكربوري بيشتر                 يادشده

 نگاري رزهلعمليات   اجراي   بنابراين   .  سازد نمايان مي  
 تر مشخصات ساختمان          تعيين دقيق       براي  انعكاسي

 ها پيشنهاد     دن وضعيت اليه       كر و روشن           يادشده

 .د شومي
 

 تشكر و قدرداني

هاي مورد نياز براي اين كار پژوهشي از بخش                    داده
اي شركت ملي نفت ايران در اختيار قرار گرفت             غيرلرزه

ها و زحمات     كه الزم است در اين زمينه از مساعدت             
آقايان مهندس خراساني، رئيس محترم اداره ژئوفيزيك           

 .درداني شودصميمانه تشكر و ق
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