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ارزیابي مخزن در مراحل مختلف یك پروژه ي صنعتي نقش مهمي ایفا مي کند. نتایج این ارزیابي دید مناس��بي 
نس��بت به خصوصیات س��نگ و س��یال مخزن مي دهد که در تعیین محل حفاري و کاهش عدم قطعیت و ریس��ك 
بس��یار حائز اهمیت اس��ت. در این مقاله جهت شناس��ایی نواحی بهره ده مخزن از داده هاي لرزه نگاري و اطالعات 
چاه پیمایي محدود از وارون سازي مقاومت االستیك استفاده شده است. براي تفكیك نواحی مطلوب، نمودار متقاطع 
الگ هاي مقاومت االس��تیك در زوایاي برخورد نزدیك و دور نس��بت به هم رس��م شده است. س��پس با استفاده از 
الگوریتم وارون س��ازي پس از انبارش بر پایه ی مدل در دور افت هاي مختلف، دو حجم داده ی لرزه اي وارون یافته ي 
زاویه ی محدود حاصل ش��د. از رس��م نمودار متقاطع این دو داده و بر اساس نتایج حاصل از آنالیز چاه، نواحی حاوي 

هیدروکربن در داده هاي لرزه اي مشخص گردید.
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شناسايي مناطق حاوي هيدروكربن با استفاده از وارون سازي مقاومت االستيک

مطالعه ی کامل خصوصیات اس��تاتیک مخزن براي اهداف توس��عه اي و 
کاهش ریس��ک و عدم قطعیت در انتخاب محل های احتمالي حفاري بسیار 
حائز اهمیت است و در هر برنامه ی مطالعه اي مخزن، تعیین خصوصیات سیال 
و سنگ مخزن مدنظر می باشد. از آنجا که دامنه هاي امواج لرزه اي تابعي از 
مقاومت صوتي/االستیک هس��تند مي توان آنها را براي درک خصوصیات 
مخزني )لیتولوژي، نوع سیال و اشباع( و حتي به عنوان نشانگر مستقیم حضور 
هیدروکربن به کار برد ]1[. داده ی لرزه اي برانبارش یافته از تمامي زوایا، اغلب 
حاوي اطالعات سیال نیست. بنابراین  بازیابي اطالعات زاویه ی برخورد و نیز 
سرعت امواج صوتي و برش��ي با استفاده از وارون سازي مقاومت االستیک 
درک بهتري از خواص سنگ و سیال مخزني در اختیار قرار خواهد داد. در 
این مطالعه تالش مي شود نواحي بهره ده مخزني از سایر نواحي تفكیک شده 

و ستون هیدروکربن مشخص گردد ]2[.

1- تئوري
دق��ت تخمین لیتولوژي و س��ایر خواص پتروفیزیكي توس��ط آمپدانس 
االستیک، پیشرفت چشم گیري در استفاده از نشانگرهاي لرزه اي تغییر دامنه با 
دورافت )AVO( محسوب مي شود ]3[. نخستین مرحله در انجام وارون سازي 
آمپدانس االستیک، ایجاد مقاطع برانبارش جزیي از داده هاي لرزه اي است. 
بدین منظور ردلرزه هاي بازتابیده در هر نقطه ی عمقي مشترک را باید برحسب 

دوراف��ت مرتب نمود. باید برطرف ک��ردن اثر NMO و نیز حفظ دامنه هاي 
واقعي را به عنوان مراحل اصلي در پردازش داده هاي لرزه اي مدنظر قرار داد 
]4[. برخی محققان براي تعیین رخساره ها و خواص پتروفیزیكي در کل مخزن 
نمودار متقاطع نشانگرهاي االستیک در محل چاه را رسم کرده اند ]7و6و5[.

2- روش انجام كار
در ابت��دا دو مقطع برانبارش یافت��ه ي جزیي؛ یك��ي در زوایاي برخورد 
نزدیک و دیگري در زوایاي دور س��اخته مي شود. از بررسي پوشش دامنه 
در افق مدنظر، محدوده ی زاویه ی مناس��ب براي ساخت این مقاطع حاصل 
ش��د. در مرحله ی بعد جهت تطابق داده هاي لرزه اي و چاه پیمایي باید از هر 
یک از مقاطع برانبارش جزیي، موجک مناس��ب اس��تخراج گردد. از این 
موجک ها در الگوریتم وارون سازي نیز استفاده مي شود. وارون سازي پس 
از برانبارش بر اساس مدل مقاومت االستیک و با استفاده از دو الگ مقاومت 
االستیک ساخته شده در زوایاي نزدیک و دور و نیز افق هاي تفسیري انجام 
مي شود. براي تعیین نواحی بهره ده، از رسم متقاطع الگ مقاومت االستیک 
در زاویه ی برخورد نزدیک نس��بت به الگ مقاومت االستیک در زاویه ی 
برخورد دور در محل چاه استفاده مي شود. سپس با استفاده از رسم متقاطع 
داده هاي لرزه اي حاصل از وارون سازي مقاومت االستیک، نتایج حاصل از 

بررسي در محل چاه به کل حجم داده ی لرزه اي تعمیم داده مي شود.
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3- بررسي نمودار متقاطع الگ مقاومت االستيک و صوتي در محل چاه
بررسي نمودار متقاطع مقاومت صوتي نسبت به مقاومت االستیک در 
زوایاي برخورد متفاوت در محل چاه نشان مي دهد که تا زاویه ی 30 درجه 

جدایش��ي حاصل نمي شود )ش��كل-1-الف-و(. هر چند در زاویه ی 35 
درجه به خوبي مي توان روند مخزني را تفكیک کرد )شكل-2(. در رسم 
نمودار متقاطع از الگ اشباع آب به عنوان بُعد سوم استفاده شده است. این 

،20 )d( ،15 )c( ،10 )b( ،5 )a( 1  نمــودار متقاطــع الگ مقاومت االســتیک در برابر الگ مقاومت صوتي در محل چاه. الگ مقاومت االســتیک در زوایــاي 
)e( 25 و )f( 30 محاسبه شده است

  

  
الگ مقاومت . نمودار متقاطع الگ مقاومت االستيك در برابر الگ مقاومت صوتي در محل چاه - 1شكل 

 .محاسبه شده است 30 (f) و 5 ،(b) 10، (c) 15، (d) 20، (e) 25 (a)االستيك در زواياي 
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2  نمودار متقاطع الگ مقاومت االستیک در برابر الگ مقاومت صوتي 
در محل چاه. الگ مقاومت االســتیک در زاویه ي 35 درجه محاسبه 

شده است. الگ اشباع آب به عنوان ُبعد سوم به كار رفته است.

  
الگ مقاومت . برابر الگ مقاومت صوتي در محل چاهنمودار متقاطع الگ مقاومت االستيك در  - 2شكل 

 .كار رفته است هعد سوم بعنوان ب هالگ اشباع آب ب. محاسبه شده استدرجه  35ي  االستيك در زاويه
  
 مدل ي پس از برانبارش مقاومت االستيك با استفاده از الگوريتم بر پايهسازي  وارون -4

 28-42درجه و  5-28 ي هحدودم وي، ديمقاطع برانبارش جزساخت مطلوب جهت  ي زاويه ي دهدر بررسي محدو
و نيز  اي هاي لرزه هاي مناسب با استفاده از داده موجك). 3- شكل(نظر مناسب ديده شد درجه در افق مد

هاي مقاومت  الگ ).4و5-هاي شكل( شدي استخراج ياز هر يك از مقاطع برانبارش جز پيمايي اطالعات چاه
سازي  وارون ي نتيجه. نداستفاده شدسازي  رونوا ي درجه براي ساخت مدل اوليه 35و  14االستيك در زواياي 

 ).6و7-هاي شكل(شده است  ي نشان دادهي مدل بر هر يك از مقاطع برانبارش جزي پس از انبارش بر پايه
تر مقاومت بيشهاي با  در بين اليه كمي مقاومت  صورت ناحيه شود افق مخزني به گونه كه مشاهده مي همان

ديك و دور هاي نز سازي در دور افت از تفاوت نتايج حاصل از وارون. تفكيك است خوبي قابل هپاييني و بااليي ب
هاي برانبارش در زواياي دور براي تعيين سيال  كه دادهچرا ؛ي استفاده خواهد شدنكرببراي تعيين ستون هيدرو

برشي بوده كه در تفكيك  موجش در زواياي دور حاوي اطالعات هاي برانبار داده زيرا .اتكاتر است مخزن قابل
  .تواند مفيد واقع شود سيال مي

3  بررســي محدوده ی زاویه ي مناســب جهت تولید مقاطع برانبارش 
جزیي از داده ی لرزه نگاري

  
  نگاري لرزه ي ي از دادهاسب جهت توليد مقاطع برانبارش جزيي من زاويه ي بررسي محدوده -3شكل 

  

  
 زمان ي حيطه، )سترا( فركانس ي حيطه ؛فت نزديكا از مقطع برانبارش دور شدهموجك استخراج  -4شكل 

  )چپ(
  

  

4  موجک استخراج شده از مقطع برانبارش دور افت نزدیک؛ حیطه ی 
فركانس )راست(، حیطه ی زمان )چپ(

  
  نگاري لرزه ي ي از دادهاسب جهت توليد مقاطع برانبارش جزيي من زاويه ي بررسي محدوده -3شكل 

  

  
 زمان ي حيطه، )سترا( فركانس ي حيطه ؛فت نزديكا از مقطع برانبارش دور شدهموجك استخراج  -4شكل 

  )چپ(
  

  

5  موجک اســتخراج شــده از مقطع برانبارش دور افت دور؛ حیطه ی 
فركانس )راست(، حیطه ی زمان )چپ(

  
  نگاري لرزه ي ي از دادهاسب جهت توليد مقاطع برانبارش جزيي من زاويه ي بررسي محدوده -3شكل 

  

  
 زمان ي حيطه، )سترا( فركانس ي حيطه ؛فت نزديكا از مقطع برانبارش دور شدهموجك استخراج  -4شكل 

  )چپ(
  

  

6  مقطع برانبارش جزیي دور افت نزدیک پس از اعمال وارون سازي 
مقاومت االستیک

  )چپ(ي زمان  ، حيطه)راست( فركانس ي حيطه ؛دورفت ا از مقطع برانبارش دور شدهموجك استخراج  -5شكل 
  

  
  سازي مقاومت االستيك افت نزديك پس از اعمال وارون ي دوريمقطع برانبارش جز -6شكل 

  

  
  سازي مقاومت االستيك اعمال وارونافت دور پس از  مقطع برانبارش جزئي دور -7شكل 

 
 تفسير نتايج - 5

برخورد دور نواحي  ي برخورد نزديك نسبت به زاويه ي اطع الگ مقاومت االستيك در زاويهقمت بر روي نمودار
. عد سوم استفاده شده استعنوان ب هدر اين شكل از الگ اشباع آب ب). 9-شكل( است قابل تفكيك ده بهره

 ي ناحيه ).10-شكل( اي تعميم داد لرزه ي هتوان به حجم داد حاصل از بررسي در محل چاه را مي ي نتيجه
- شكل( كرداي مشاهده  لرزه ي هتوان روي حجم داد بود را مي شدهده كه در نمودار متقاطع جدا  محتمل بهره

11(.  

7  مقطع برانبــارش جزئي دور افت دور پس از اعمال وارون ســازي 
مقاومت االستیک

  )چپ(ي زمان  ، حيطه)راست( فركانس ي حيطه ؛دورفت ا از مقطع برانبارش دور شدهموجك استخراج  -5شكل 
  

  
  سازي مقاومت االستيك افت نزديك پس از اعمال وارون ي دوريمقطع برانبارش جز -6شكل 

  

  
  سازي مقاومت االستيك اعمال وارونافت دور پس از  مقطع برانبارش جزئي دور -7شكل 

 
 تفسير نتايج - 5

برخورد دور نواحي  ي برخورد نزديك نسبت به زاويه ي اطع الگ مقاومت االستيك در زاويهقمت بر روي نمودار
. عد سوم استفاده شده استعنوان ب هدر اين شكل از الگ اشباع آب ب). 9-شكل( است قابل تفكيك ده بهره

 ي ناحيه ).10-شكل( اي تعميم داد لرزه ي هتوان به حجم داد حاصل از بررسي در محل چاه را مي ي نتيجه
- شكل( كرداي مشاهده  لرزه ي هتوان روي حجم داد بود را مي شدهده كه در نمودار متقاطع جدا  محتمل بهره

11(.  

8  نمــودار متقاطع الگ مقاومت االســتیک دور افت نزدیک در برابر 
الگ مقاومت االســتیک دور افت دور در محل چاه. الگ اشــباع آب 

به عنوان بعد سوم به كار رفته است

  

  
الگ مقاومت االستيك دور افت دور در نمودار متقاطع الگ مقاومت االستيك دور افت نزديك در برابر  -8شكل 

  كار رفته است هعنوان بعد سوم ب هالگ اشباع آب ب. محل چاه
  

  
نمودار متقاطع مقطع وارون مقاومت االستيك دور افت نزديك در برابر مقطع وارون مقاومت االستيك  - 9شكل 

  افت دور دور
  

شكل اهمیت استفاده از وارون سازي مقاومت االستیک در زوایاي برخورد 
دور نسبت به وارون سازي مقاومت صوتي را جهت شناسایي نواحي بهره ده 

نشان مي دهد. 

4- وارون س�ازي پس از برانبارش مقاومت االستيک با استفاده از الگوريتم بر 
اساس مدل

در بررس��ي مح��دوده ی زاویه ی مطلوب جهت س��اخت مقاطع برانبارش 
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جزیي، دو محدوده ی 28-5 درجه و 42-28 درجه در افق مدنظر مناس��ب 
دیده شد )شكل-3(. با استفاده از داده هاي لرزه اي و نیز اطالعات چاه پیمایي 
از هر یک از مقاطع برانبارش جزیي، موجک هاي مناس��ب استخراج شد 
)شكل هاي-5و4(. الگ هاي مقاومت االستیک در زوایاي 14 و 35 درجه 
براي ساخت مدل اولیه ی وارون سازي استفاده شدند. نتیجه ی وارون سازي 
پس از انبارش بر اساس مدل برای هر یک از مقاطع برانبارش جزیي نشان 
داده ش��ده است )ش��كل هاي-7و6(. همان گونه که مش��اهده مي شود افق 
مخزني به صورت ناحیه ي مقاومت کم در بین الیه هاي با مقاومت بیش��تر 
پایین��ي و باالیي به خوبي قابل تفكیک اس��ت. از تف��اوت نتایج حاصل از 
وارون سازي در دور افت هاي نزدیک و دور براي تعیین ستون هیدروکربني 

استفاده خواهد ش��د؛ چراکه داده هاي برانبارش در زوایاي دور براي تعیین 
سیال مخزن قابل اتكاتر هستند. دلیل این امر آنست که داده هاي برانبارش در 
زوایاي دور حاوي اطالعات موج برش��ي هستند که می توانند در تفكیک 

سیال مفید واقع شوند.

٥- تفسير نتايج
ب��ر روي نمودار متقاط��ع الگ مقاومت االس��تیک در زاویه ی برخورد 
نزدیک نسبت به زاویه ی برخورد دور، نواحي بهره ده قابل تفكیک هستند 
)شكل-9(. در این شكل از الگ اشباع آب به عنوان بُعد سوم استفاده شده 
اس��ت. نتیجه ی حاصل از بررس��ي در محل چاه را مي توان به حجم داده ی 
لرزه اي تعمیم داد. ناحیه ی محتمل بهره ده که در نمودار متقاطع جدا شده بود 

را مي توان روي حجم داده ی لرزه اي مشاهده کرد )شكل-10(.

نتيجه گيري
 کاهش مقاومت االس��تیک در هر دو مقطع دور و نزدیک، محدوده ی 
مخزني را در بین الیه هاي با مقاومت باالتر پاییني و باالیي نشان مي دهد. هر 
چند مقطع وارون یافته ی برانبارش جزیي در زاویه ی برخورد دور نسبت به 

مقطع زاویه ی برخورد نزدیک جزئیات بیشتری دارد.
 نم��ودار متقاطع الگ مقاومت االس��تیک در زاویه ی برخورد نزدیک 
نسبت به الگ مقاومت االس��تیک در زاویه ی برخورد دور از الگ اشباع 
آب به عنوان بُعد سوم می تواند ناحیه ی حاوي هیدروکربن را مشخص کند.

 بر اس��اس نتیجه ي حاصل از بررسي نمودار متقاطع الگ هاي مقاومت 
االس��تیک در زوایاي برخورد دور و نزدیک در محل چاه، مي توان نمودار 
متقاطع داده هاي لرزه اي وارون یافته در دور افت هاي دور و نزدیک را تفسیر 
کرد و ناحیه ی حاوي هیدروکربن را در کل ناحیه ی مورد مطالعه تخمین زد.

 ناحیه ی مورد مطالعه از دیدگاه تكتونیكي ساده است و نتایج حاصل از 
بررسي تنها چاه موجود را مي توان به راحتي به کل مخزن تعمیم داد.
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10  ناحیه ی حاوي هیدروكربن در مقطع لرزه اي

  
  اي ن در مقطع لرزهحاوي هيدروكرب ي ناحيه - 10شكل 

  
  گيري نتيجه
 هاي با مقاومت  مخزني را در بين اليه ي همحدود ،كاهش مقاومت االستيك در هر دو مقطع دور و نزديك

برخورد دور در  ي ي در زاويهيافته برانبارش جزي هر چند مقطع وارون. دهد باالتر پاييني و بااليي نشان مي
 .برخورد نزديك است ي ي جزئيات بيشتر نسبت به مقطع زاويه برگيرنده

 ي نسبت به الگ مقاومت االستيك در زاويه برخورد نزديك ي نمودار متقاطع الگ مقاومت االستيك در زاويه 
 .كندرا مشخص  نحاوي هيدروكرب ي ناحيهوم قادر است عد سعنوان ب هاز الگ اشباع آب ب برخورد دور

 هاي مقاومت االستيك در زواياي برخورد دور و  ي حاصل از بررسي نمودار متقاطع الگ نتيجه ي پايه بر
هاي دور و نزديك را  يافته در دور افت اي وارون هاي لرزه همتقاطع دادنمودار توان  نزديك در محل چاه، مي

 .مورد مطالعه تخمين زد ي هرا در كل ناحي نحاوي هيدروكرب ي ناحيهو  كردتفسير 
 مورد مطالعه از ديدگاه تكتونيكي ساده است و نتايج حاصل از بررسي در محل تنها چاه موجود را  ي ناحيه

 .مخزن تعميم داد كلبه راحتي  هبتوان  مي
  
  عبانم
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9  نمودار متقاطع مقطع وارون مقاومت االستیک دور افت نزدیک در 
برابر مقطع وارون مقاومت االستیک دور افت دور

  

  
الگ مقاومت االستيك دور افت دور در نمودار متقاطع الگ مقاومت االستيك دور افت نزديك در برابر  -8شكل 

  كار رفته است هعنوان بعد سوم ب هالگ اشباع آب ب. محل چاه
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  افت دور دور
  


