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حمیدرضا همتي نیک*، لیال فضلي1، مصطفي نظري فرد2، دانشگاه آزاد واحد دماوند  سید هاشم طباطبائی رئیسی3، مديريت اكتشاف

رابطه ی تخلخل و تراوایي در قالب لرزه نگاري جهت توصیف س��نگ مخزن اس��تفاده مي ش��ود. شناس��ایي واحدهاي 
لرزه نگاري مي تواند براي ارزیابي کیفیت مخزن بر اس��اس تخلخل و تراوایي اس��تفاده ش��ود. معموالً داده هاي لرزه اي 
دوبعدي مهاجرت ش��ده و مهاجرت نش��ده براي تفسیرکافي نیس��ت. در این مطالعه با توجه به اینکه در اکثر چاه هاي 
میدان مورد مطالعه نگاره برداري ش��ده محاسبه ی تخلخل و تراوایي و واحدهاي جریاني با استفاده از روش لرزه نگاري 
س��ه بعدي و به کمک داده هاي الگ انجام ش��ده اس��ت. همچنین با انج��ام برگردان ل��رزه اي روي داده هاي لرزه نگاري 
سه بعدي و تلفیق نشان گرهاي لرزه اي، خصوصیات مخزني سازندهاي ایالم و سروک در میدان جفیر بررسي شده است. 
داده هاي این مطالعه مربوط به پنج چاه اکتشافي است. براي این منظوراز نرم افزار Hampson Russell جهت برگردان 
داده هاي لرزه اي4 به امپدانس صوتي و نیز مطالعه ی نشانگرها و خصوصیات مخزني استفاده شده است. عملیات تبدیل 
زمان به عمق نمودارهاي چاه و ساخت لرزه نگاشت مصنوعي با استفاده از این نرم افزار انجام شده است. داده هاي مورد 
نیاز براي این مرحله داده هاي لرزه اي و چاه هس��تند که توس��ط داده هاي شوت کنترل موجود براي چاه ها و نمودارها 
از عمق به زمان تبدیل ش��ده اند. س��ازند ایالم در میدان جفیر، سازندي است با قابلیت تولید نفت. بررسي نوع تخلخل 
و گس��ترش آن مي تواند بر تش��خیص تغییرات تراوایي و میزان تولید اثرگذار باشد. با توجه به نتایج رضایت بخش این 
مطالعه، سازند ایالم فواصل متخلخل بیشتري نسبت به سازند سروک نشان مي دهد و این مي تواند بر کیفیت مخزني 

بیشتر سازند ایالم نسبت به سروک و موفق تر بودن شبکه ی عصبي در توصیف این مخازن داللت داشته باشد.
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بررسي خصوصیات مخزني سازندهاي ايالم و سروک با تبديل داده هاي 
لرزه اي به تخلخل و تراوايي از طريق سیستم هوشمند در میدان جفیر

مقدمه
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تفس��یر و توصیف مخزن یکي از مهم ترین مباحث درصنعت نفت 
اس��ت و اس��تراتژي یک مدیریت مؤثر تنها پس از به دس��ت آوردن 
تصویري دقیق از ویژگي هاي س��نگ مخزن حاصل مي شود. از میان 
ویژگي هاي مذکور، تخلخل و تراوایي به دلیل ارائه ی درکی خوب 
از ظرفی��ت و توانایي تولید مخ��زن از اهمیت خاصي برخوردارند. تا 
به حال صنعت نفت س��عي کرده از طریق اندازه گیري هاي مس��تقیم 
آزمایش��گاهي روي مغزه ها و تفس��یر آزمایش چ��اه این خواص را 
به دس��ت آورد. البت��ه هر دوي این روش ها صحیح اس��ت اما به دلیل 
هزینه ه��اي زی��اد و وقت گیر ب��ودن، انج��ام آنها در تمام��ی چاه ها 
امکان پذیر نیست ]1[. به دست آوردن توصیف صحیحي از تغییرات 
جانبي ناهمگني هاي مخزن اغلب در ساخت مدل مخزن حیاتي است. 
از این نظر داده هاي چاه به تنهایي نمي توانند تغییر خصوصیات مخزن 
را به درستي پوشش دهند. زیرا معموالً توزیع آنها در میدان نفتي بسیار 
پراکنده است و فاصله ی آنها در مقایسه با ابعاد ناهمگني هایي که باید 
مدل س��ازی شوند بسیار زیاد اس��ت. تخلخل را مي توان با استفاده از 
آنالیز نگارها و مغزه ها و همچنین از طریق تلفیق داده هاي لرزه نگاري 
سه بعدي با نتایج آنالیزهاي نگار و مغزه ارزیابي و محاسبه کرد. نگار 

نوترون تنها نگاري اس��ت که جهت محاسبه ی تخلخل طراحي شده 
اس��ت ]2[. همچنین مي توان با تحلیل نگاره��اي صوتي و چگالي و 
تطابق این نگارها با داده هاي لرزه نگاري س��ه بعدي، تخلخل مؤثر را 
تخمین زد. امروزه ابزارهاي چاه نگاري در تمامي چاه هاي نفتي رانده 
مي شوند و در برآورد خصوصیات مخزني بسیار حائز اهمیت هستند. 
اما در ش��رایط خاصي این اطالعات قابل برداش��ت یا استفاده نیستند. 
در چنین ش��رایطي وجود روش��ي که بتواند ای��ن نگارهاي ناقص را 
به دست آورد احساس مي شود. شبکه هاي عصبي مصنوعي از جمله 

 1    نقشه ی موقعیت جغرافیایي  میدان جفیر و میادین هم جوار

٣ 
 

 و تخلخل به يالرزه يهاداده ليتبد ،يصوت امپدانس به يالرزه يهاداده برگردان لرزه، به چاه يهاداده تطابق
  است. ريجف دانيم در يمخزن خواص عيتوز يبررس

  
  مطالعه مورد يمنطقه يشناسنيزم و تيموقع -1

 اهواز غرب يكيلومتر 50 حدود و خوزستان استان غربجنوب آبادان، دشت يشمال بخش در جفير ساختار
 و يخام يهاگروه .قرار دارد ايسطح آب در يباال يمتر 15-30 در ارتفاع دشت وصورت به ،شده واقع

 يمخزن اصلشامل گروه بنگستان  ر هستند.يدان جفيدر م يشناسنيزم ين واحدهايتربنگستان مهم
 يحاو يهاهين اليترگدوان مهم سروك و الم،يا يسازندهااست.  )ايالم سروك و سازندهاي كژدمي،(
ان حفر يفهل سازند ييتا بخش باال JRNW-1 و JR-2،JR-3 يهاچاه ند.دان هستين ميدر ادروكربن يه

 انيفهل سازند از يمقطع كامل ،JR-4 ريدر چاه اخ شده است. يگدوان حفار تا سازند زينJR-1  چاه اند.شده
 كه دارند ياختالف تنها اغلب مشابه هم هستند، ريجف يهاچاه يانهيچ يهاسكانس شد. يحفار متر) 260(

  اند.ست شدهيل 1-شده در جدول چاه حفرپنج  در سرسازندها واحدهاست. يبيرات ضخامت تقرييتغ در
  

  
  جوارهم نياديم و ريجف دانيم  ييايجغراف تيموقع ينقشه -1شكل

  
 ريدان جفيم در سرسازندها -1جدول
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روش هاي هوشمندی است که قادر به انجام این مهم است. شبکه ی 
عصبی مصنوعی در حقیقت ایده ای الهام گرفته از شبکه های عصبی 
زیس��تی جهت پردازش داده هاس��ت که مانند مغز انسان اطالعات را 
پ��ردازش و ذخیره س��ازی می کند. وظیفه ی این ش��بکه یادگیری بر 
اس��اس مثال است. یعنی ش��بکه با دریافت مجموعه ای از ورودی ها 
و خروجی ه��ای صحی��ح، م��دل ریاض��ی و پیچیده ای ب��رای دیگر 
ورودی های جدید ارائه می کند ]3[. یک ش��بکه ی عصبي مصنوعي 

از تع��دادي واحد پردازش به نام نرون5 مصنوعي و اتصاالت بین آنها 
تش��کیل مي ش��ود. به طور کلي، نرون ها در س��ه نوع الیه ی ورودي، 

میاني و خروجي تعبیه شده اند ]5 و4[.
براي حل هر مس��أله، شبکه هاي عصبي سه مرحله را طي مي کنند: 
آم��وزش6، تعمی��م7 و اج��را8 ]4[. آموزش فرآیندي اس��ت که طي 
آن، ش��بکه، الگوي موجود در ورودي ه��ا و ارتباط بین ورودي ها و 
خروجي هاي مجموعه ی الگوهاي آموزش��ي را فرامي گیرد. تعمیم، 

 
 1  سرسازندها در میدان جفیر

G
ro

up

Fr
om

at
io

n

Well JR - 1 JR - 2 JR - 3 JRNW - 1 JR - 4

SPUD DATE 29.Sep.1975 29.Jul.1976 29.Oct.1977 29.Jon.1978 29.Aug.2007

RTE (m) 14.0 14.0 16.0 14.0 14.0

Eagting(UTM) 225.762.0 223.163.0 224.710.0 218.915.0 225.245.0

Northing(UTM) 3.464.054.0 3.465.121.0 3.461.308.0 3.468.080.0 3.462.225.0

RTE (m) M.D(m) Thickness M.D(m) Thickness M.D(m) Thickness M.D(m) Thickness M.D(m) Thickness

B
an

ge
st

an

lla
m

llam 2.905.0 117.0 2.910.0 117.5 2.921.5 117.0 2.954.0 126.0 2.900.0 122.0

llam-Upper 2.917.0 3.0 2.921.0 5.0 2.942.0 20.0 2.972.0 19.0 2.918.8 4.2

llam-Upper-b 2.920.0 17.0 2.926.0 18.0 2.962.0 36.0 2.981.5 26.5 2.923.0 20.0

llam-Main 2.937.0 43.0 2.944.0 36.0 2.998.0 1.0 3.007.5 43.5 2.943.0 37.0

llam-Poor 2.980.0 19.0 2.980.0 27.0 2.999.0 18.5 3.050.5 13.0 2.980.0 20.0

llam-Water 2.999.0 23.0 3.007.5 20.0 3.017.5 20.5 3.036.5 23.5 3.000.0 22.0

Laffan 3.022.0 9.0 3.027.5 8.5 3.038.0 9.0 - - 3.022.0 11.0

Sa
rv

ak

Ssrvak 3.031.0 684.0 3.036.0 664.0 3.047.0 696.0 3.080.0 680.0 3.033.0 689.0

Ssrvak-Upper 3.037.0 19.0 3.043.0 17.5 3.053.0 23.0 3.093.5 21.0 3.038.0 22.0

Ssrvak-Upper-b 3.056.0 34.0 2.090.0 29.5 3.070.0 30.0 3.114.5 25.0 3.060.0 30.0

Ssrvak-Main 3.090.0 5.0 3.090.0 11.0 3.100.0 10.0 3.139.5 10.5 3.090.0 10.0

Ssrvak-Main-b 3.095.0 260.0 3.101.0 599.0 3.110.0 627.0 3.150.0 610.0 3.100.0 622.0

Kazhdumi 3.715.0 260.0 3.700.0 200.0 3.737.0 626.0 3.760.0 621.0 3.722.0 285.0

K
ha

m
i

Dariyan 3.975.0 185.0 3.900.0 252.0 3.999.0 186.0 4.021.0 197.0 3.980.0 183.0

Gadvan 4.160.0 - 4.152.0 169.0 4.185.0 153.0 4.218.0 179.0 4.163.0 153.0

Fahliyan - - 4.321.0 - 4.338.0 - 4.397.0 - 4.316.0 368.0

Garau - - - - - - - - 4634.0 -

Total Depth 4.262.0 - 4.455.0 - 4.512.0 - 4.453.0 4.720.0 -
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توانایي ش��بکه ی براي ارائه جواب قابل قب��ول در قبال ورودي هایي 
اس��ت که در مجموعه ی آموزشي نبوده اند. اس��تفاده از شبکه براي 
انج��ام عملکردي که بدان منظور طراحي ش��ده را اجرا گویند ]4[. 
بدیهي اس��ت که ش��بکه ي مورد اس��تفاده باید در مراحل کاربرد و 
اجرا به خوبي آموزش دیده و از توان تعمیم مناسبي برخوردار باشد.

از مش��کالتي که ممکن اس��ت در حل مس��أله با روش ش��بکه ی 
عصبي رخ دهد بیش برازش9 یا همان توانایي تعمیم کم است؛ یعني 
در مرحله ی آموزش، ش��بکه عملکرد خوبي دارد و خطا بسیار کم 
اس��ت اما وقتي شبکه با الگوهایي غیر از الگوهاي آموزشي آزموده 
مي ش��ود عملکرد ضعیفي دارد و خطاي پاس��خ زیاد اس��ت ]6[. از 
جمله اهداف این مطالعه بررس��ي داده هاي ل��رزه اي و کنترل کیفي 
آنها، س��اخت لرزه نگاش��ت مصنوعي جهت تطابق داده هاي چاه به 
لرزه، برگردان داده هاي لرزه اي به امپدانس صوتي، تبدیل داده هاي 
لرزه اي به تخلخل و بررس��ي توزیع خواص مخزني در میدان جفیر 

است.

1- موقعیت و زمین شناسي منطقه ی مورد مطالعه

س��اختار جفیر در بخش شمالي دشت آبادان، جنوب غرب استان 
خوزس��تان و حدود 50 کیلومتري غرب اهواز واقع شده، به صورت 
دش��ت و در ارتفاع 30-15 متري باالي س��طح آب دریا قرار دارد. 
گروه هاي خامي و بنگس��تان مهم ترین واحدهاي زمین شناس��ي در 
میدان جفیر هستند. گروه بنگس��تان شامل مخزن اصلي )سازندهاي 
کژدمي، سروک و ایالم( است. سازندهاي ایالم، سروک و گدوان 

 2    مقطــع لرزه اي نشــان دهنده ی کیفیت کلي داده هاي لــرزه اي در میدان جفیر 
Cross line 6283

۶ 
 

 Hampsonافزارنرم ياگاه دادهيبه پا يالرزه يهاح دادهيصح يالزم جهت بارگذار يهامتغيروردن دست آهب

Russell 7[ كنترل شدند[.  
 

  
  )(Cross line 6283 ريدان جفيدر م يالرزه يهاداده يت كليفيك يدهندهنشان يامقطع لرزه -2شكل

  
  چاه يهاگاه دادهيپا -2-2
 Geoview ياداده پايگاه به JR-4 و JR-1، JR-2، JR-3، JRNW-1 شامل جفير ميدان ياكتشاف چاه پنج
كربناته نمودارهاي از  يليش يهاهيال ييهت شناساج. ]8[ شدند يبارگذار Hampson Russell افزارنرم

  ند.دارا يت خوبيفيك يپنج چاه اكتشاف يتمام يبرا يچگال و ينمودار صوت يهادادهكار رفتند. بهگاما 
  

  ن مطالعهيموجود/مورداستفاده در ا يهاچاه يست نمودارهايل -2جدول

  

 3    نقشه ی موقعیت چاه هاي میدان جفیر

٧ 
 

  
  ريدان جفيم يهات چاهينقشه موقع -3شكل

  

  
  JR-1 چاه در صوتي و چگالي نوترون، نمودارهاي -4شكل

  

 
 2  لیست نمودارهاي چاه هاي موجود/مورداستفاده در این مطالعه

TOOLS LOG DATA Well Number

RESISTIVITY LOGS

LLD or ILD All Wells

LLS or ILS Only for Wells JR-2.JR-4.JRNW-1

MSFL or SFL Only for Wells JR-2.JR-4.JRNW-1

POROSITY LOGS

RHOB All Wells

NPHI All Wells

DT All Wells

PEF Only for Wells JR-4

GAMMA RAY LOGS
GR )SGR( All Wells

CGR Only for Wells JR-4

CALIPER LOG CALIPER All Wells
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مهم ترین الیه هاي حاوي هیدروکربن در این میدان هستند. چاه هاي 
JR-2 ،JR-3 و JRNW-1 تا بخش باالیي سازند فهلیان حفر شده اند. 

 ،4-JR نیز تا سازند گدوان حفاري شده است. در چاه اخیر R- 1 چاه
مقطع کاملي از س��ازند فهلیان )260 متر( حفاري ش��د. سکانس هاي 
چینه اي چاه هاي جفیر اغلب مشابه هم هستند تنها اختالفشان تغییرات 
ضخامت تقریبي واحدهاس��ت. سرسازندها در پنج چاه حفر شده در 

جدول-1 لیست شده اند.
 گروه خامي

گ��روه خامي در میدان جفیر مثل بس��یاري از دیگر میادین به پنج 
سازند تقسیم مي شود: سورمه، هیث، فهلیان، گدوان و داریان.

سازند فهلیان

 JRNW-1 و JR-2 ،JR-3 این س��ازند به طور بخش��ي در چاه هاي
حفاري ش��ده اس��ت. اما در چاه  JR-4 مقطع کاملي از این س��ازند 
با ضخامت 260 متر حفاري ش��ده که وجود نفت در س��ازند فهلیان 

زیرین به اثبات رسیده است.
سازند گدوان

این س��ازند شامل س��نگ هاي آهکي، ش��یل تیره تا خاکستري با 
الیه ه��اي مارني و الیه ه��اي نازکي از ماسه س��نگ در بخش پائیني 
اس��ت. الیه هاي ماسه س��نگي معادل و ادامه ی بخ��ش زبیر از عراق 

هستند، اما در میدان جفیر به خوبي توسعه نیافته اند. یک واحد آهکي 
به ن��ام بخش خلیج در حدود 40 متري زیر س��ر س��ازند گدوان واقع 
شده است. اگرچه این بخش از اشباع نفت خوبي برخوردار است اما 
به دلیل تراوایي کم و نتایج ضعیف حاصل از آزمایش چاه، به عنوان 

ناحیه ی مخزني تولیدي درنظر گرفته نمي شود.
سازند داريان

این س��ازند به طور عمده ش��امل آهک با برخي فواصل شیلي در 
بخش باالیي اس��ت و اگرچه برخي بخش ه��اي متخلخل دارد اما تا 
کن��ون به عنوان الیه ی تولیدي نفت در میدان جفیر ش��ناخته نش��ده 
است. بس��یاري از میادین خلیج فارس از سازند شعیبا تولید مي کنند 

که معادل سازند داریان است.
گروه بنگستان

این گ��روه به چهار بخش تقس��یم مي ش��ود: کژدمي، س��روک، 
سورگاه و ایالم.

سازند كژدمي

بخ��ش باالیي س��ازند کژدم��ي در این میدان نفتي از س��نگ هاي 
آهکي با طبقاتي از مارن هاي خاکس��تري تیره تش��کیل ش��ده است. 
بخش پاییني س��ازند کژدمي داراي تناوبي از ماسه سنگ هاي آهکي 

ریزدانه و شیل هاي قهوه اي تیره است.

JR-1 4    نمودارهاي نوترون، چگالي و صوتي در چاه 

٧ 
 

  
  ريدان جفيم يهات چاهينقشه موقع -3شكل

  

  
  JR-1 چاه در صوتي و چگالي نوترون، نمودارهاي -4شكل

  
JR-2 5   نمودارهاي نوترون، چگالي و صوتي در چاه 

٨ 
 

  
  چاه JR-2 چاه در يصوت و يچگال نوترون، ينمودارها -5شكل

  

  
  JR-3 چاه در صوتي و چگالي نوترون، نمودارهاي -6شكل

  
  يالرزه يهاداده رچاه ب يهاتطابق داده - 2-3
 .شدندساخته  JR-4و  JR-1 ،JR-2 ،JR-3 ،JRNW-1هر يك از پنج چاه  يبرا يمصنوع يهانگاشتلرزه
 يضرب شدند تا نمودارها يدر نمودار چگال يدست آمده از نمودار صوتهاكوستيك ب يهاسرعت ابتدا

 يو سپس با استفاده از رابطهشد تبديل  يپذيرجديد توليد گردد. امپدانس مزبور به بازتاب يامپدانس صوت
زمان  يدر بازه يپذير. در نهايت ضريب بازتابگرديدزمان تبديل  يعمق به بازه يعمق مناسب از بازه-زمان

  .گرددايجاد  ينگاشت مصنوعميخت شد تا لرزهآبا يك موجك مناسب هم
با يك گونه تغيير در امپدانس  كم است. هر يبا امپدانس صوت ياسازند ايالم در مقايسه با سازند سروك اليه

 يزياد به كم منجر به توليد ضريب بازتاب منف يهمراه است. تغيير از امپدانس صوت يپذيرضريب بازتاب
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سازند سروک

س��ازند سروک در سراسر میدان جفیر ضخامتي حدود 680-698 
مت��ر دارد اما تنها 12-10 مت��ر از 60 متر باالیي این س��ازند به عنوان 
ناحیه ی تولیدي عمل مي کن��د و مابقي به طور عمده از کربنات هاي 

کم تخلخل و کم تراوا تشکیل شده است.
سازند ايالم

این سازند با بیش از 80 درصد تجمع نفت، مخزن اصلي در میدان 
جفیر اس��ت. به طور بخش��ي از یک فاصله آهکي خیلي متخلخل در 
بخش میاني تش��کیل شده که داراي اش��باع نفت باالیي و در سراسر 

میدان با خصوصیات تقریبا مشابهي گسترش دارد.

2- بحث و روش كار

در این مطالعه داده هاي لرزه اي س��ه بعدي میدان جفیر با اس��تفاده 
از الگوریتم Linear Sparse Spike ب��ه امپدانس صوتي برگردانده 
شدند. س��پس با اس��تفاده از روش رگرس��یون قدم به قدم و شبکه ی 
عصبي احتمالي، یک فرموالس��یون کّمي بین نتایج برگردان لرزه اي 
و تخلخل مخازن ایالم و س��روک انجام ش��د. روند حاصل از روش 
رگرس��یون، ایده ی اصلي انتخاب ورودي هاي مدل شبکه ی عصبي 

بوده است.

2-1- كیفیت داده هاي لرزه اي

2-1-1- مطالعه ی لرزه اي سازندهاي ايالم و سروک

 6280-6968 ،CDP ب��ازه ی  ، تع��داد کل ردلرزه ه��ا 358969 
و میانگی��ن دامنه 10/162 اس��ت. در حجم لرزه اي داده ش��ده تعداد 
خط��وط Inline و Cross line به ترتی��ب 521 و 689، فاصل��ه ی بین 
آنها 25 مت��ر و جهت آنها به ترتیب 91/87 و 1/78درجه اس��ت. در 
ادام��ه س��ربرگ ردلرزه ها جه��ت به دس��ت آوردن متغیرهاي الزم 
جهت بارگذاري صحیح داده هاي لرزه اي به پایگاه داده اي نرم افزار

Hampson Russell کنترل شدند ]7[.

2-2- پايگاه داده هاي چاه

 JR-4 و JR-1، JR-2، JR-3، JRNW-1 پنج چاه اکتشافي میدان جفیر شامل
در پایگاه داده اي Geoview نرم افزار Hampson Russell بارگذاري 
شدند ]8[. جهت شناسایي الیه هاي شیلي از کربناته نمودارهاي گاما 
ب��ه کار رفتند. داده هاي نمودار صوتي و چگالي براي تمامی پنج چاه 

اکتشافي کیفیت خوبي دارند.

2-3- تطابق داده هاي چاه بر داده هاي لرزه اي

 JR-1، JR-2، لرزه نگاشت هاي مصنوعي براي هر یک از پنج چاه

JRNW-1  7   تصحیح شوت کنترل براي چاه 

٩ 
 

ن مطالعه ابتدا از يدر ا كند.يضريب بازتاب مثبت ايجاد م كه تغيير از امپدانس كم به زياد،شود در حالييم
سپس موجك  استفاده شده است. يآمار يهاجهت استخراج موجك هاچاه يكيواقع در نزد يالرزه يهاداده
  ده است.يبخش چاه به لرزه را بهبود يهااستخراج شده كه تطابق داده هاچاه يهاداده از ترقيدق و يينها

 Hampsonافزارنرماستفاده از  با ينگاشت مصنوعساخت لرزه چاه و يزمان به عمق نمودارهاعمليات تبديل 

Russell و چاه بودند.  يالرزه يهااين مرحله شامل داده يمورد نياز برا يهاداده. ]7[ است انجام شده
چاه از عمق  ينمودارها JRNW-1و  JR-1 ،JR-2 ،JR-3 يهاچاه يشوت كنترل موجود برا يهاتوسط داده

  جفير استفاده شدند. 4-چاه  يبرا JR-3شوت كنترل چاه  يهابه زمان تبديل شدند. داده
  

  
  

  JRNW-1  چاه يبرا كنترل شوت تصحيح -7شكل
  

JR-3 6   نمودارهاي نوترون، چگالي و صوتي در چاه 

٨ 
 

  
  چاه JR-2 چاه در يصوت و يچگال نوترون، ينمودارها -5شكل

  

  
  JR-3 چاه در صوتي و چگالي نوترون، نمودارهاي -6شكل

  
  يالرزه يهاداده رچاه ب يهاتطابق داده - 2-3
 .شدندساخته  JR-4و  JR-1 ،JR-2 ،JR-3 ،JRNW-1هر يك از پنج چاه  يبرا يمصنوع يهانگاشتلرزه
 يضرب شدند تا نمودارها يدر نمودار چگال يدست آمده از نمودار صوتهاكوستيك ب يهاسرعت ابتدا

 يو سپس با استفاده از رابطهشد تبديل  يپذيرجديد توليد گردد. امپدانس مزبور به بازتاب يامپدانس صوت
زمان  يدر بازه يپذير. در نهايت ضريب بازتابگرديدزمان تبديل  يعمق به بازه يعمق مناسب از بازه-زمان

  .گرددايجاد  ينگاشت مصنوعميخت شد تا لرزهآبا يك موجك مناسب هم
با يك گونه تغيير در امپدانس  كم است. هر يبا امپدانس صوت ياسازند ايالم در مقايسه با سازند سروك اليه

 يزياد به كم منجر به توليد ضريب بازتاب منف يهمراه است. تغيير از امپدانس صوت يپذيرضريب بازتاب
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JR-3، JRNW-1 و JR-4 ساخته شدند. ابتدا سرعت هاي اکوستیک 

به دس��ت آمده از نمودار صوتي در نمودار چگالي ضرب ش��دند تا 
نموداره��اي امپدانس صوتي جدید تولید گ��ردد. امپدانس مزبور به 
بازتاب پذیري تبدیل ش��د و سپس با اس��تفاده از رابطه ی زمان-عمق 
مناسب از بازه ی عمق به بازه ی زمان تبدیل گردید. در نهایت ضریب 
بازتاب پذیري در بازه ی زمان با یک موجک مناسب هم آمیخت شد 

تا لرزه نگاشت مصنوعي ایجاد گردد.

سازند ایالم در مقایسه با سازند سروک، الیه اي با امپدانس صوتي 
کم اس��ت. هر گونه تغییر در امپدانس با یک ضریب بازتاب پذیري 
همراه است. تغییر از امپدانس صوتي زیاد به کم منجر به تولید ضریب 
بازتاب منفي مي ش��ود در حالي ک��ه تغییر از امپدانس ک��م به زیاد، 
ضریب بازتاب مثبت ایجاد مي کند. در این مطالعه جهت اس��تخراج 
موجک هاي آماري ابتدا از داده هاي لرزه اي واقع در نزدیکي چاه ها 
استفاده شده است. سپس موجک نهایي و دقیق تر از داده هاي چاه ها 
استخراج شده که تطابق داده هاي چاه به لرزه را بهبود بخشیده است.

عملیات تبدیل زمان به عمق نمودارهاي چاه و ساخت لرزه نگاشت 
مصنوع��ي با اس��تفاده از نرم اف��زارHampson Russell انجام ش��ده 
اس��ت ]7[. داده ه��اي م��ورد نیاز براي ای��ن مرحله ش��امل داده هاي 
لرزه اي و چاه بودند. توس��ط داده هاي ش��وت کنت��رل موجود براي 
چاه ه��اي JR-1، JR-2، JR-3 و JRNW-1 نمودارهاي چاه از عمق 
به زمان تبدیل شدند. داده هاي شوت کنترل چاه JR-3 براي چاه -4 

جفیر استفاده شدند.

2-4- برگردان امپدانس صوتي

برگردان لرزه اي فرآیندی اس��ت که توس��ط آن امپدانس صوتي 
س��نگ هاي زیر س��طح زمین از داده هاي لرزه اي بازتابي تخمین زده 
مي شوند. دامنه ی داده هاي لرزه اي ویژگي فصل مشترک بین دوالیه 
اکوس��تیک است. مهم ترین مرحله در برگردان لرزه اي شامل تخمین 
ش��کل موجک لرزه اي اولیه اس��ت که طي فرآین��د واهم آمیخت10 
مي توان��د امپدان��س صوتي را نتیجه ده��د. این فرآیند ت��ا اندازه اي 

JR-3 8   تصحیح شوت کنترل براي چاه 

١٠ 
 

  
  JR-3 چاه يبرا كنترل شوت تصحيح -8شكل

  
  يبرگردان امپدانس صوت -2-4

 يالرزه يهان از دادهير سطح زميز يهاسنگ يآن امپدانس صوت توسطاست  فرآيندي يابرگردان لرزه
 .استك يه اكوستيدوالن يفصل مشترك ب يژگيو يالرزه يهاداده يدامنه شوند.ين زده ميتخم يبازتاب
 نديآفر يكه ط استه ياول يان شكل موجك لرزهيشامل تخم يان مرحله دربرگردان لرزهيترمهم
انجام برداشت  فرآيندبرعكس  يااندازه تايند ن فرآاي جه دهد.يرا نت يامپدانس صوت توانديم 10ختيمآواهم
 يابرگردان لرزه يجهينت بركه  ين موارديترمهم شود.يآن برگردان اطالق م همين دليل بهاست و به يالرزه

 خت است.يمآواهم نديانجام فرآ يچگونگ و يالرزه يهاداده يهين موجك اوليتخم ها،ت ردلرزهيفيك مؤثرند
  است. يالرزه يهامحدود داده باند يت پهنايمهم محدودكننده خاصعامل ك ي

 بين از .است شده استفاده Linear Sparse Spike الگوريتم از جفير ميدان  يالرزه يهاداده برگردان يبرا
 در يكمتر يخطا هاروش ساير به نسبت Linear Sparse Spike روش موجود، يهاالگوريتم يهمه

  .كرد ايجاد هاچاه محل در محل يصوت امپدانس تخمين

 9   نمایــش ریاضــي یک مقطع زمین شناســي به صــورت ســري هایي از الیه هایي با 
امپدانس صوتي متغیر و تولید ردلرزه ی حاصل از طریق هم آمیخت موجک اولیه با 
سري هاي بازتاب. فرآیند برگردان مستلزم واهم آمیخت ردلرزه ها جهت بازیافت 

بازتاب پذیري و سپس خصوصیات امپدانس براي مقطع زمین شناسي است

١١ 
 

  
 و ريمتغ يامپدانس صوت با ييهاهياز ال ييهايصورت سربه يشناسنيك مقطع زمي ياضيش رينما -9شكل

برگردان مستلزم  نديآفر بازتاب. يهايسر ه بايخت موجك اوليمآق هميطر از ي حاصلردلرزه ديتول
 يشناسنيمقطع زم يات امپدانس برايسپس خصوص و يريپذافت بازتابيجهت باز هاخت ردلرزهيمآواهم
  است

  
 به را اهنآ وحذف كرده  يالرزه يهاداده از موجك را اثر و يتصادف 11يهانوفه يابرگردان لرزه نديفرآ

شتر به يكه ب ياهيپا ياطالعات زين ن ويزم ريز افته ازي بهبود يريجه تصوينت در كند.يل ميتبد يامپدانس صوت
 يصوت (كنتراست) نيتبا يمبنا بر يبازتاب يالرزه يهاشيمايپ د.يآيدست مهبك سنگ مربوط هستند يزيف
ضرب سرعت در ه (اختالف درحاصلين دواليب يقو ين صوتيتبا ند.هست يرسطحيز يهاسنگ يهاهيالن يب

 ن دويكنتراست ب ق اگرين طريهمبه شود.ين آنها ميب يقو ياي لرزهك بازتابندهي جاديمنجر به ا )يچگال
 از ياموج لرزه آنها نباشدن يب ياگر هم كنتراست شد. خواهد جاديا يفيضع ياتابنده بارباشد  يجزئ يهيال

  كند. جاديا يانه بازتابندهيبدون آ كرد خواهد سنگ عبور
  

  ن موجكيتخم -2-5
ق موجك ين دقيتخم داشته باشد. موجك فاز صفر دباي ز،يسا و بريوا انجام شده با يالرزه يهاشيمايپ در

 هاچاه يهادر تطابق داده خطا است. يالرزه يهاداده با هاچاه امپدانس حاصل از ق نموداريمستلزم تطابق دق
 ين موجك برايجهت تخم ن موجك شود.يفركانس در تخم اي فاز يبه خطا منجر توانديم يالرزه يهاداده و

 10   طرح هــاي موجــک فاز کمینه و فاز صفر. در هر دو حالت زمان رســیدن موج 
لرزه اي20 میلي ثانیه است

١٢ 
 

 يهاي تحت پوشش دادهمنطقه در هاچاه يچگال و يصوت ينمودارها برگردان مقطع امپدانس از نديفرآ
 حدود از فراتر يهافركانس يحاو ه وداشت يعيوس باند يپهنا بازتاب حاصل يهايسر د.يآيدست مهب يالرزه
ن زده يتخم هاخت ردلرزهيمآسپس موجك با استفاده از مدل واهم هستند. يالرزه يهان دادهييپا و باال
  شود.يم
  

  
 هيثانيليم 20يالرزه موج دنيرس زمان حالت دو هر در .صفر فاز و كمينه فاز موجك يهاطرح -10شكل
  است

  
ن شكل را به يكه بهترانجام شده  يلتريف ين موجك با محاسبهيتخم ريدان جفيم يالرزه يهاداده يبرا

 يهاداده فاز .دهديها مدر محل چاه موجود يهاد ردلرزهيچاه جهت تول ينمودارها بازتاب حاصل از بيضرا
تم مربوط يالگور محاسبه شده است. لتر مزبوريف با استفاده از ركندييفركانس تغ كه ممكن است با يالرزه

تم به دفعات مختلف اجرا ين الگوريا كند.ينه ميكم را ينگاشت مصنوعلرزه و يالرزه يهان دادهيعدم تطابق ب
 تواندين موجك ميتخم م كند.يتنظ يالرزه يهاموجك راجهت تطابق با داده يف دامنهيط و فاز تا شوديم
جهت  ريجفميدان  يهاچاه يمطالعه همه نيدر ا ن چاه انجام شود.يچند تا فردمنحصر بهك چاه ي يبرا

استفاده نشان  چاه موردپنج  يتطابق برا زيآنال 11و12-هايدر شكل استفاده شدند. يين موجك نهايتخم
  اند.داده شده
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برعکس فرآیند انجام برداش��ت لرزه اي اس��ت و به همین دلیل به آن 
برگردان اطالق مي ش��ود. کیفیت ردلرزه ها، تخمین موجک اولیه ی 
داده ه��اي لرزه اي و چگونگي انج��ام فرآیند واهم آمیخت مهم ترین 
نتایج برگردان لرزه اي مؤثرند اس��ت. یک عامل مهم محدودکننده 

خاصیت پهناي باند محدود داده هاي لرزه اي است.
الگوریت��م از  جفی��ر  می��دان  ل��رزه اي   داده ه��اي  برگ��ردان   ب��راي 

 Linear Sparse Spike اس��تفاده ش��ده اس��ت. از بین همه ی الگوریتم هاي 
موج��ود، روش Linear Sparse Spike نس��بت ب��ه س��ایر روش ها خطاي 

کمتري در تخمین امپدانس صوتي محل در محل چاه ها ایجاد کرد.
فرآیند برگردان لرزه اي، نوفه هاي11 تصادفي و اثر موجک را از داده هاي 
ل��رزه اي حذف کرده و آنها را ب��ه امپدانس صوتي تبدیل مي کند. در نتیجه 
تصوی��ري بهب��ود یافته از زیر زمین و اطالعاتي پایه اي که بیش��تر به فیزیک 
سنگ مربوط هستند به دست مي آیند. پیمایش هاي لرزه اي بازتابي بر  مبناي 
تباین )کنتراس��ت( صوتي بین الیه هاي سنگ هاي زیرسطحي هستند. تباین 
صوتي قوي بین دو الیه )اختالف درحاصل ضرب سرعت در چگالي( منجر 
به ایجاد یک بازتابنده ی لرزه اي قوي بین آنها مي ش��ود. به همین طریق اگر 
کنتراست بین دو الیه  جزئي باشد بازتابنده اي ضعیفی ایجاد خواهد شد. اگر 
هم کنتراس��تي بین آنها نباشد موج لرزه اي بدون ایجاد بازتابنده اي از سنگ 

عبور خواهد کرد.

2-5- تخمین موجک

در پیمایش هاي لرزه اي انجام شده با وایبر و سایز، باید فاز موجک 
صفر باشد. تخمین دقیق موجک مستلزم تطابق دقیق نمودار امپدانس 
حاص��ل از چاه ها با داده هاي لرزه اي اس��ت. خطا در تطابق داده هاي 
چاه ها و داده هاي لرزه اي مي تواند منجر به خطاي فاز یا فرکانس در 
تخمین موجک ش��ود. تخمین موجک براي فرآیند برگردان مقطع 
امپدان��س از نمودارهاي صوتي و چگال��ي چاه ها در منطقه ی تحت 
پوشش داده هاي لرزه اي به دست مي آید. سري هاي بازتاب حاصل، 
پهناي باند وس��یعي داش��ته و حاوي فرکانس هاي فراتر از حدود باال 
و پایین داده هاي لرزه اي هس��تند. س��پس موجک با استفاده از مدل 

واهم آمیخت ردلرزه ها تخمین زده مي شود.
براي داده هاي لرزه اي میدان جفیر تخمین موجک با محاسبه ی 
فیلتري انجام ش��ده که بهترین شکل را به ضرایب بازتاب حاصل 
از نموداره��اي چاه جه��ت تولید ردلرزه ه��اي موجود در محل 
چاه ها مي دهد. فاز داده هاي لرزه اي که ممکن اس��ت با فرکانس 
تغییرکند با اس��تفاده از فیلتر مزبور محاسبه شده است. الگوریتم، 

 11   تحلیل تطابق با استفاده از موجک نهایي براي چاه جفیر-4

١٣ 
 

  
  4-جفير چاه يبرا ينهاي موجك از استفاده با تطابق تحليل -11شكل

  

  
  جفير ميدان يهاچاه يبرا ينهاي موجك از استفاده با تطابق نيمرخ -12شكل

  
  هيساخت مدل اول-2-6
 هيتوان با استفاده از مدل سرعت اوليم ن كاريا دارد. وجود هيمحاسبه مدل اول يبرا يمختلف يهاروش

در  يكم يهاكه چاه يزمان يدگاه براين ديا در مراحل پردازش حاصل شود.دست آمده هب (سرعت برانبارش)
 يهاداده از يقيصورت استفاده تلفدگاه بهين دين مطالعه ايدر ا د است.يمف دان وجود داشته باشديك مي

ر يز يهادر شكل .استفاده شده است يه امپدانس صوتيجهت ساخت مدل اول هاچاه يهاداده شوت كنترل و
  داده شده است. ر نشانيدان جفيم يهاه در محل چاهياز مدل اول يمقاطع

12    نیمرخ تطابق با استفاده از موجک نهایي براي چاه هاي میدان جفیر

١٣ 
 

  
  4-جفير چاه يبرا ينهاي موجك از استفاده با تطابق تحليل -11شكل

  

  
  جفير ميدان يهاچاه يبرا ينهاي موجك از استفاده با تطابق نيمرخ -12شكل

  
  هيساخت مدل اول-2-6
 هيتوان با استفاده از مدل سرعت اوليم ن كاريا دارد. وجود هيمحاسبه مدل اول يبرا يمختلف يهاروش

در  يكم يهاكه چاه يزمان يدگاه براين ديا در مراحل پردازش حاصل شود.دست آمده هب (سرعت برانبارش)
 يهاداده از يقيصورت استفاده تلفدگاه بهين دين مطالعه ايدر ا د است.يمف دان وجود داشته باشديك مي

ر يز يهادر شكل .استفاده شده است يه امپدانس صوتيجهت ساخت مدل اول هاچاه يهاداده شوت كنترل و
  داده شده است. ر نشانيدان جفيم يهاه در محل چاهياز مدل اول يمقاطع
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عدم تطاب��ق بین داده هاي ل��رزه اي و لرزه نگاش��ت مصنوعي را 
کمینه مي کند. این الگوریتم به دفعات مختلف اجرا مي ش��ود تا 
فاز و طیف دامنه ی موج��ک را جهت تطابق با داده هاي لرزه اي 
تنظی��م کند. تخمین موج��ک مي تواند براي ی��ک چاه منحصر 
به فرد تا چندین چاه انجام ش��ود. در ای��ن مطالعه همه ی چاه هاي 
میدان جفی��ر جهت تخمین موجک نهایي اس��تفاده ش��دند. در 
شکل هاي-12و11 آنالیز تطابق براي پنج چاه مورد استفاده نشان 

داده شده اند.

2-6- ساخت مدل اولیه

روش هاي مختلفي براي محاسبه ی مدل اولیه وجود دارد. مي توان 
این محاس��به را با استفاده از مدل س��رعت اولیه )سرعت برانبارش( 
به دست آمده در مراحل پردازش انجام داد. این دیدگاه براي زماني 
که چاه هاي کمي در یک میدان وجود داش��ته باش��د مفید است. در  
مطالع��ه ی حاضر این دی��دگاه به صورت تلفیقي از داده هاي ش��وت 
کنترل و داده هاي چاه ها جهت س��اخت م��دل اولیه امپدانس صوتي 
استفاده شده است. در شکل هاي- 14 و 13 مقاطعي از مدل اولیه در 

محل چاه هاي میدان جفیر نشان داده شده است.

 Linear 2-7- برگ�ردان داده ه�اي لرزه اي ب�ا اس�تفاده از الگوريتم

Sparse Spike

داده هاي ل��رزه اي ورودي با هم آمیخت موج��ک نهایي تخمینی 
از چاه ها با س��ري هاي ضرای��ب بازتاب پذیري حاص��ل از برگردان 
 Linear  مدل سازی ش��ده اند. فرکانس هاي کم حاصل از الگوریتم
Sparse Spike به علت خاصیت پهناي باند محدود داده هاي لرزه اي 

درنظر گرفته نش��ده اند. بنابراین مدل اولیه با نتایج حاصل از برگردان 
خارهاي پراکنده تلفیق ش��د تا مدل امپدانس صوتي حاصل نس��بت 
به داده هاي لرزه اي اولیه پهناي باند بیش��تري داش��ته باش��د. آن طور 
که نتایج برگردان نش��ان مي دهند بخش میاني س��ازند ایالم نس��بت 
به بخش باالیي و پاییني امپدانس صوتي کمتري نش��ان مي دهد. در 
کل س��ازند ایالم امپدانس صوتي کمتري نس��بت به سازند سروک 
دارد. این پدیده مي تواند بر کیفیت مخزني بهتر سازند ایالم نسبت به 
سروک داللت داشته باشد. برگردان لرزه اي منجر به شناخت بهتري 
از خصوصیات مخزني سازندهاي ایالم و سروک شده است. پس از 
برگردان داده هاي لرزه اي به امپدانس صوتي، واحدهاي زمین شناسي 
با دقت بیشتري تعریف شده اند. به عالوه حجمی سه بعدي از امپدانس 
صوتي ایجاد شده است. در ادامه طي تبدیل چندگانه ی نشانگرهاي 

NW1-13    مقطعي از مدل اولیه ی امپدانس صوتي در محل چاه جفیر 

١۴ 
 

  

  
  NW1-جفير چاه محل در يصوت امپدانس ياوليه مدل از يمقطع -13شكل

  

  
  4-جفير چاه محل در يصوت امپدانس ياوليه مدل از يمقطع -14شكل

  
  Linear Sparse Spike الگوريتم از استفاده با يالرزه يهاداده برگردان -2-7
 يريپذب بازتابيضرا يهايسر با هاچاه از نييتخم يينهاخت موجك يمآبا هم يورود يالرزه يهاداده

علت بهLinear Sparse Spike  تميالگور حاصل از كم يهافركانس اند.برگردان مدل شده حاصل از
 ج حاصل ازينتا ه باين مدل اوليبنابرا اند.درنظر گرفته نشده يالرزه يهاهداد محدود باند يت پهنايخاص

 يپهنانسبت به داده هاي لرزه اي اوليه  حاصل يمدل امپدانس صوت تا ق شديپراكنده تلف يبرگردان خارها
 يالم امپدانس صوتيسازند ا يانيبخش م دهنديج برگردان نشان مينتا طور كهآن شود. شتهبيشتري دا باند

 14   مقطعي از مدل اولیه ی امپدانس صوتي در محل چاه جفیر-4

١۴ 
 

  

  
  NW1-جفير چاه محل در يصوت امپدانس ياوليه مدل از يمقطع -13شكل

  

  
  4-جفير چاه محل در يصوت امپدانس ياوليه مدل از يمقطع -14شكل

  
  Linear Sparse Spike الگوريتم از استفاده با يالرزه يهاداده برگردان -2-7
 يريپذب بازتابيضرا يهايسر با هاچاه از نييتخم يينهاخت موجك يمآبا هم يورود يالرزه يهاداده

علت بهLinear Sparse Spike  تميالگور حاصل از كم يهافركانس اند.برگردان مدل شده حاصل از
 ج حاصل ازينتا ه باين مدل اوليبنابرا اند.درنظر گرفته نشده يالرزه يهاهداد محدود باند يت پهنايخاص

 يپهنانسبت به داده هاي لرزه اي اوليه  حاصل يمدل امپدانس صوت تا ق شديپراكنده تلف يبرگردان خارها
 يالم امپدانس صوتيسازند ا يانيبخش م دهنديج برگردان نشان مينتا طور كهآن شود. شتهبيشتري دا باند
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لرزه اي با اس��تفاده از ش��بکه ی عصبي احتمالي، داده هاي لرزه اي به 
تخلخل تبدیل شده اند. نقشه هاي نشان دهنده ی تغییرات خصوصیات 

مخزني در سازندهاي ایالم و سروک تهیه و تفسیر شده اند.

2-8- توصیف مخزني سازندهاي ايالم و سروک

حجم س��ه بعدي امپدانس محاس��به شده مي تواند نش��ان دهنده ی 
خصوصیات واقعي سنگ بوده و جهت توصیف خصوصیات مخزن 
به کار  رود. در این مطالعه عالوه بر امپدانس صوتي دیگر نشانگرهاي 
ل��رزه اي جهت تبدیل حجم س��ه بعدي داده هاي ل��رزه اي به تخلخل 
استفاده ش��ده اند. روش مورد استفاده ترکیبي از نشانگرهاي لرزه اي 
چندگانه را براي تخمین تخلخل به کار می برد. در این مطالعه عالوه 
بر روابط آماري روابط هوش��مند نیز بین دو گروه داده ی مورد نظر 
استخراج ش��ده اند. روش هوشمند مورد اس��تفاده در این مطالعه که 
توس��ط ش��ولتز و همکاران ]9[ متدولوژي استخراج داده نامیده شده 
در فلوچارت ش��کل-19 خالصه شده است. در مطالعه ی حاضر این 
مراحل جهت توصیف سرش��ت مخزني س��ازندهاي ایالم و سروک 
در می��دان جفیر انجام ش��ده اس��ت: بارگذاري داده ه��اي لرزه اي و 
چ��اه - کالیبراس��یون نمودارهاي چاه و داده هاي ل��رزه اي - انتخاب 

مجموعه ی نشانگرهاي بهینه با استفاده از آنالیز رگرسیوني - استفاده 
از شبکه ی عصبي جهت فرموله کردن تخلخل به نشانگرهاي لرزه اي 
در محل چاه ها - به کارگی��ري نتایج آموزش به حجم کل داده هاي 
ل��رزه اي - تولید برش ه��ا و مقاطع تخلخل براي س��ازندهاي ایالم و 

سروک و تفسیر آنها

2-9- انتخاب مجموعه ی نشانگرهاي بهینه

در این بخش داده هاي چاه و داده هاي لرزه اي میدان جفیر توسط 
نرم اف��زار Hampson Russell بازخواني ش��دند ]10[. انتخاب نمونه 
ب��ر مبناي زمان و با توجه ب��ه نرخ نمونه گیري داده ه��اي لرزه اي )4 
میلي ثانی��ه( صورت گرفت. در ادامه ب��راي یافتن بهترین مجموعه ی 
نش��انگرها که مي توانند جهت تخمین تخلخل با هم ترکیب ش��وند 
جس��تجویی ص��ورت گرف��ت. این مهم توس��ط آنالیز رگرس��یوني 
قدم به قدم برآورده ش��ده اس��ت. معی��ار ارزیاب��ي تخمین ها، خطاي 
مجذور میانگین مربعات بوده اس��ت. به عبارت دیگر الگوریتم روي 
هر یک از نش��انگرها محاس��به انجام مي دهد و بهترین نشانگري که 
کمترین خطا در تخمین تخلخل دارد را تعیین مي کند. متغیرحداکثر 
نشانگرهاي مورد اس��تفاده، زمان توقف الگوریتم  را تعیین مي کند. 

١۵ 
 

نسبت به  يكمتر يالم امپدانس صوتيكل سازند ا در دهد.ينشان م ينييپا و يينسبت به بخش باال يكمتر
الم نسبت به سروك داللت يا تر سازندبه يت مخزنيفيتواند به كيده مين پديا دهد.يسازند سروك نشان م

پس  سروك شده است. الم ويا يسازندها يات مخزنيخصوص از يبه شناخت بهتر منجر يازهبرگردان لر كند.
 اند.ف شدهيتعر يشتريدقت ب با يشناسنيزم يواحدها ،يبه امپدانس صوت يالرزه يهااز عمل برگردان داده

 ينشانگرها يل چندگانهيتبد يادامه ط در شده است. جاديا يامپدانس صوت از يبعدك حجم سهيعالوه به
 يهانقشه اند.ل شدهيبه تخلخل تبد يالرزه يهاداده ،ياحتمال يعصب يبا استفاده از شبكه يازهلر

  اند.ر شدهيتفس ه ويسروك ته الم ويا يسازندها در يمخزن اتيرات خصوصييتغ يهندهدنشان
  

  
    1-جفير چاه محل در شده برگردان يالرزه مقطع -15 شكل

  

  
  2-جفير چاه محل در شده برگردان يالرزه مقطع -16شكل

  

 15   مقطع لرزه اي برگردان شده در محل چاه جفیر-1

١۵ 
 

نسبت به  يكمتر يالم امپدانس صوتيكل سازند ا در دهد.ينشان م ينييپا و يينسبت به بخش باال يكمتر
الم نسبت به سروك داللت يا تر سازندبه يت مخزنيفيتواند به كيده مين پديا دهد.يسازند سروك نشان م

پس  سروك شده است. الم ويا يسازندها يات مخزنيخصوص از يبه شناخت بهتر منجر يازهبرگردان لر كند.
 اند.ف شدهيتعر يشتريدقت ب با يشناسنيزم يواحدها ،يبه امپدانس صوت يالرزه يهااز عمل برگردان داده

 ينشانگرها يل چندگانهيتبد يادامه ط در شده است. جاديا يامپدانس صوت از يبعدك حجم سهيعالوه به
 يهانقشه اند.ل شدهيبه تخلخل تبد يالرزه يهاداده ،ياحتمال يعصب يبا استفاده از شبكه يازهلر

  اند.ر شدهيتفس ه ويسروك ته الم ويا يسازندها در يمخزن اتيرات خصوصييتغ يهندهدنشان
  

  
    1-جفير چاه محل در شده برگردان يالرزه مقطع -15 شكل

  

  
  2-جفير چاه محل در شده برگردان يالرزه مقطع -16شكل

  

 16   مقطع لرزه اي برگردان شده در محل چاه جفیر-2
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این متغیر بر زمان محاس��به اثر مي گ��ذارد. متغیر مهم دیگر که طول 
اپراتور اس��ت با دخیل ک��ردن اپراتور واهم آمیخ��ت، مفهوم آنالیز 
رگرسیوني را کاربردي تر مي کند. با استفاده از رگرسیون هاي ساده، 
نمونه هاي متغیر خروجي و نش��انگر ورودي توس��ط رابطه ی-1 بیان 

مي شوند:
T(i) = constant + weight X A(i)            )1(

که )i(T مقدار متغیر خروجي براي نمونه ی i و )A)i مقدار نشانگر 
در نمونه ی iم اس��ت. تعیین مقادیر ثابت و وزن توس��ط رگرس��یون 

حداقل مربعات خطا انجام مي ش��ود. در حقیقت از آنجا که تخلخل 
یک متغیر به دست آمده از الگ ها و نشانگر لرزه اي یک خصوصیت 
لرزه اي اس��ت مقدار متغیر الگ در نقط��ه ی نمونه ی i متناظر با یک 
نمونه نشانگر نیست؛ بلکه باید با گروهي از نمونه هاي لرزه اي در این 
نقطه در ارتباط باش��د. جهت فراهم کردن این گونه روابط، مي توان 
وزن نش��ان داده شده در رابطه ی-1 را با اپراتوري که توسط طولش 
تعریف مي ش��ود جایگزین ک��رد تا در این رابط��ه  اپراتور ضرب به 

واهم آمیخت تبدیل گردد.
T = constant + weight * A                                                        )2( 

 17    میانگیــن تغییرات امپدانس صوتي در ســازند ایــالم )پنجره ی میانگین از 
رأس ســازند ایالم تا رأس ســازند ســروک(. در بخش مرکزي، جنوب شرقي و 

جنوب غربي امپدانس صوتي پایین است

١۶ 
 

  
 سرأ تا ايالم سازند سرأ از ميانگين يپنجره( ايالم سازند در يصوت امپدانس تغييرات ميانگين -17شكل
  است پايين يصوت امپدانس يغربجنوب و يشرقجنوب ،يمركز بخش در). سروك سازند

  

  
 يهابخش در ترثانيه پايينيميل 50 تا سروك سازند سأر از يصوت امپدانس تغييرات ميانگين -18شكل
  است يغربجنوب و يجنوب يهابخش از كمتر يصوت امپدانس يشمال و يمركز

  
  سروك و الميا يسازندها يمخزن فيتوص -2-8
 فيتوص جهت و بوده سنگ يواقع اتيخصوص يدهندهنشان توانديم شده محاسبه امپدانس يبعدسه حجم

 جهت يالرزه ينشانگرها گريد يصوت امپدانس بر عالوه مطالعه نيا در .روديم كارهب مخزن اتيخصوص
 از يبيترك استفاده مورد روش .است شده استفاده تخلخل به يالرزه يهاداده يبعدسه حجم ليتبد

 روابط يآمار روابط بر عالوه مطالعه نيا در .روديم كاربه تخلخل نيتخم يبرا را چندگانه يالرزه ينشانگرها
 نيا در استفاده مورد هوشمند روش .است شده استخراج نظر مورد يداده گروه دو نيا نيب زين هوشمند
 در شده دهدا نشان فلوچارت در شده دهينام داده استخراج يمتدولوژ ]9[ همكاران و شولتز توسط كه مطالعه
 و الميا يسازندها يمخزن سرشت فيتوص جهت مراحل اين ي حاضرمطالعه در .است شده خالصه 19- شكل

 كاليبراسيون نمودارهاي چاه و -چاه  اي وهاي لرزهبارگذاري داده :است شده انجام ريجف دانيم در سروك

 18   میانگین تغییرات امپدانس صوتي از رأس ســازند سروک تا 50 میلي ثانیه 
پایین تر در بخش هاي مرکزي و شمالي امپدانس صوتي کمتر از بخش هاي جنوبي 

و جنوب غربي است

١۶ 
 

  
 سرأ تا ايالم سازند سرأ از ميانگين يپنجره( ايالم سازند در يصوت امپدانس تغييرات ميانگين -17شكل
  است پايين يصوت امپدانس يغربجنوب و يشرقجنوب ،يمركز بخش در). سروك سازند

  

  
 يهابخش در ترثانيه پايينيميل 50 تا سروك سازند سأر از يصوت امپدانس تغييرات ميانگين -18شكل
  است يغربجنوب و يجنوب يهابخش از كمتر يصوت امپدانس يشمال و يمركز

  
  سروك و الميا يسازندها يمخزن فيتوص -2-8
 فيتوص جهت و بوده سنگ يواقع اتيخصوص يدهندهنشان توانديم شده محاسبه امپدانس يبعدسه حجم

 جهت يالرزه ينشانگرها گريد يصوت امپدانس بر عالوه مطالعه نيا در .روديم كارهب مخزن اتيخصوص
 از يبيترك استفاده مورد روش .است شده استفاده تخلخل به يالرزه يهاداده يبعدسه حجم ليتبد

 روابط يآمار روابط بر عالوه مطالعه نيا در .روديم كاربه تخلخل نيتخم يبرا را چندگانه يالرزه ينشانگرها
 نيا در استفاده مورد هوشمند روش .است شده استخراج نظر مورد يداده گروه دو نيا نيب زين هوشمند
 در شده دهدا نشان فلوچارت در شده دهينام داده استخراج يمتدولوژ ]9[ همكاران و شولتز توسط كه مطالعه
 و الميا يسازندها يمخزن سرشت فيتوص جهت مراحل اين ي حاضرمطالعه در .است شده خالصه 19- شكل

 كاليبراسيون نمودارهاي چاه و -چاه  اي وهاي لرزهبارگذاري داده :است شده انجام ريجف دانيم در سروك

 19    فلوچارت نشــان دهنده ی تلفیق خصوصیات مخزن و نشــانگرهاي لرزه اي با 
استفاده از سیستم هوشمند ]9[

١٧ 
 

 ياستفاده از شبكه - رگرسيوني نشانگرهاي بهينه با استفاده از آناليز يانتخاب مجموعه -اي هاي لرزهداده
موزش به حجم ج آگيري نتايكاربه - هااي در محل چاهعصبي جهت فرموله كردن تخلخل به نشانگرهاي لرزه

  آنها تفسير سروك و م ومقاطع تخلخل براي سازندهاي ايال و هاتوليد برش -اي لرزه هايكل داده
  

  
ستم يس با استفاده از يالرزه ينشانگرها ات مخزن ويق خصوصيتلف يدهندهفلوچارت نشان -19شكل

  ]9[ هوشمند
  

  نهيبه ينشانگرها يمجموعه انتخاب -2-9
 Hampson Russell افزارر توسط نرميدان جفيم يالرزه يهاداده چاه و يهامطالعه داده ن بخش ازيدر ا

 4( يالرزه يهاداده يريگتوجه به نرخ نمونه با زمان و يمبنا انتخاب نمونه بر. ]10[ شدند يبازخوان
جهت  تواننديكه م نشانگرها ين مجموعهين بهتريافت يبرا ك جستجويادامه  در صورت گرفت. ه)يثانيليم

قدم برآورده شده بهقدم يونيرگرس زينالن مهم توسط آيا صورت گرفت.ب شوند يترك هم ن تخلخل بايتخم
ك يهر  يتم رويالگور گريعبارت دبه ن مربعات بوده است.يانگيم مجذور يخطا ،هانيتخم يابيارز اريمع است.

ن ييتع ران تخلخل دارد يتخم در ن خطايكه كمتر ين نشانگريبهتر و دهديمحاسبه انجام م از نشانگرها
ن يا شود.يتم متوقف ميالگورچه زماني كه  كندين ميياستفاده تع مورد يحداكثر نشانگرهامتغير كند.يم

 دن اپراتورل كردخي با است طول اپراتوركه گر يمهم د متغير د.گذاريقرار م زمان محاسبه اثربر  متغير
 متغير يهانمونه ،ساده يهاونيرگرس با استفاده از كند.يتر ميكاربرد را يونيرگرس زيمفهوم آنال ،ميختآواهم
  شوند:يان ميب 1-يهرابطتوسط  ينشانگر ورود و يخروج

 )1(             ) T(i) = constant + weight X A(i  
  
 ثابت و رين مقادييتع است.م iنمونه  در نشانگر مقدارA(i ( و iي نمونه يبرا يخروج متغير مقدارi)T ( كه

دست هب متغيرك يآنجا كه تخلخل  ازقت يحق در د.شويمانجام  ون حداقل مربعات خطايوزن توسط رگرس
با  متناظر iي نمونه ينقطه الگ در متغير مقداراست  يات لرزهيك خصوصي يالرزه نشانگر و هاالگ آمده از

جهت فراهم  ن نقطه باشد.يدر ا يالرزه يهانمونه از يارتباط با گروه در ديباست؛ بلكه ين ك نمونه نشانگري

 20   نمودار تخلخل در مقابل نمودار نشانگرهاي تخمین گر در چاه جفیر-4

١٨ 
 

ف يكه توسط طولش تعر يبا اپراتور انتويرا م 1- ينشان داده شده در رابطه وزنگونه روابط نيكردن ا
  شد. دهل خوايخت تبديمآضرب به واهم اپراتور 1-ي در رابطهن كرد تا يگزيجا شوديم
 )2(                T = constant + weight * A  

  
 است. (تخلخل) يمخزن متغير يت نمونهيبه مركز ن مطالعه)يا (در يانقطههفت ك اپراتوريكه درآن وزن 

 يكه چگونگاست  ر اپراتوريخگر تأيد متغير خت است.يمآواهم طول اپراتور يكنندهنييتع طول اپراتور
 ينهيبه يهامتغير وخطا يسع يط كند.ين مييتع )يمخزن متغير( هدف ينسبت به نمونه را ت اپراتوريمركز

 دند.كر ديتول يونيرگرس زيآنال استفاده از با ج راين نتايبهتر ريز

ها از چاه از يكي بار هر و ساخته شد بارپنج  ونيمدل رگرس ر،يدان جفيچاه مورد استفاده در مپنج  يبرا
ن در عمل با استفاده ازمفهوم يبنابرا رود. كارمدل به ييسنجش كارآ يتا برا ذف شدح يآموزش يمجموعه

استفاده شده  يآموزش يهم داده و ي آزمايشعنوان دادهبهها هم ي چاههمه يهاداده متقاطع، ياعتبارسنج
ج ياساس نتا بر .است 89/0 يب همبستگيضر بوده و 02/0 ن تخلخليون در تخميمدل رگرس يخطا است.

ن تخلخل يب يب همبستگيضر است. 031/0 ياعتبارسنج يهاداده مدل در يخطا متقاطع، ياعتبارسنج
 با استفاده از يج بهتريادامه نتا در .است 031/0 ياعتبارسنج يهاداده يز براين زده شده نيتخم و يواقع

  بخشد.يم بهبود ون رايدقت مدل رگرس يعصب ين مفهوم كه شبكهيآمد؛ بد دست خواهندهب يشبكه عصب
  

  
  4-ريچاه جف در گرنيتخم ينشانگرها مقابل نمودار در نمودار تخلخل -20شكل
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 21     نمودار متقاطع نشان دهنده ی ضریب همبستگي بین تخلخل واقعي و تخمینی 

توسط رگرسیون در داده هاي مدل

١٩ 
 

  
 در رگرسيون توسط يتخمين و يواقع تخلخل بين يهمبستگ ضريب يدهندهنشان متقاطع نمودار  -21شكل
  مدل يهاداده

  

          
  جفير ميدان يهاچاه يهمه يبرا متقاطع ياعتبارسنج نتايج -22شكل

  

  
  هاي چاههمه يبرا يواقع و يتخمين تخلخل بين يگرافيك يمقايسه -23شكل

 23   مقایسه ی گرافیکي بین تخلخل تخمینی و واقعي براي همه ی چاه ها

١٩ 
 

  
 در رگرسيون توسط يتخمين و يواقع تخلخل بين يهمبستگ ضريب يدهندهنشان متقاطع نمودار  -21شكل
  مدل يهاداده

  

          
  جفير ميدان يهاچاه يهمه يبرا متقاطع ياعتبارسنج نتايج -22شكل

  

  
  هاي چاههمه يبرا يواقع و يتخمين تخلخل بين يگرافيك يمقايسه -23شكل

 22   نتایج اعتبارسنجي متقاطع براي همه ی چاه هاي میدان جفیر

١٩ 
 

  
 در رگرسيون توسط يتخمين و يواقع تخلخل بين يهمبستگ ضريب يدهندهنشان متقاطع نمودار  -21شكل
  مدل يهاداده

  

          
  جفير ميدان يهاچاه يهمه يبرا متقاطع ياعتبارسنج نتايج -22شكل

  

  
  هاي چاههمه يبرا يواقع و يتخمين تخلخل بين يگرافيك يمقايسه -23شكل

ک��ه درآن وزن ی��ک اپرات��ور هفت نقطه اي )در ای��ن مطالعه( به 
مرکزی��ت نمونه ی متغی��ر مخزني )تخلخل( اس��ت. ط��ول اپراتور 
تعیین کنن��ده ی طول اپراتور واهم آمیخت اس��ت. متغیر دیگر تأخیر 
اپراتور اس��ت که چگونگي مرکزیت اپراتور را نس��بت به نمونه ی 
ه��دف )متغیر مخزني( تعیین مي کند. طي س��عي وخط��ا متغیرهاي 
بهین��ه  ی زیر بهترین نتایج را با اس��تفاده از آنالیز رگرس��یوني تولید 

کردند.
براي پنج چاه مورد اس��تفاده در میدان جفیر، مدل رگرسیون پنج 
بار ساخته شد و هر بار یکي از چاه ها از مجموعه ی آموزشي حذف 
ش��د تا براي س��نجش کارآیي مدل به کار رود. بنابراین در عمل با 
اس��تفاده ازمفهوم اعتبارس��نجي متقاطع، داده هاي همه ی چاه ها هم 
به عنوان داده ی آزمایش و هم داده ی آموزش��ي استفاده شده است. 
خطاي م��دل رگرس��یون در تخمین تخلخل 0/02 ب��وده و ضریب 
همبستگي 0/89 اس��ت. بر اساس نتایج اعتبارسنجي متقاطع، خطاي 
مدل در داده هاي اعتبارس��نجي 0/031 است. ضریب همبستگي بین 
تخلخ��ل واقعي و تخمین��ی نیز براي داده هاي اعتبارس��نجي 0/031 
اس��ت. در ادامه با استفاده از ش��بکه ی عصبي نتایج بهتري به دست 
خواهد آمد؛ بدین مفهوم که ش��بکه ی عصبي دقت مدل رگرسیون 

را بهبود مي بخشد.
 

2-10- تخمین تخلخل با استفاده از شبکه ی عصبي

یک شبکه ی عصبي احتمالي جهت بهبود مدل رگرسیون استفاده 
ش��ده اس��ت. در حقیقت شبکه ی عصبي فرم پیش��رفته ی رگرسیون 
اس��ت. در میان الگوریتم هاي ش��بکه ی عصبي موجود در نرم افزار، 
الگوریتم شبکه ی عصبي احتمالي نسبت به سایر الگوریتم ها خطاي 
کمتري در تخمین تخلخل دارد. روند کلي به دس��ت آمده توس��ط 
روش رگرسیون جهت انتخاب بهترین نشانگرهاي ورودي استفاده 
ش��ده اس��ت. بدین مفهوم که با استفاده از شش نش��انگر حاصل از 
رگرس��یون قدم به ق��دم، مدل ه��اي ش��بکه ی عصبي آم��وزش داده 
ش��ده اند. طول اپراتور بهینه مورد استفاده 3 اس��ت که نتایج دقیقي 
جهت تخمین تخلخل تولید کرد. با توجه به تفاسیر، شبکه ی عصبي 
خطاي تخمین در داده هاي آموزش��ي را ت��ا 0/013 کاهش مي دهد 
که برابر با افزایش ضریب همبستگي تا 0/96 است. خطاي داده هاي 
اعتبارس��نجي ش��بکه ی عصب��ي احتمال��ي 0/029 ب��وده و ضریب 

همبستگي آن 0/78 است.
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پ��س از تنظیم متغیرها و س��اخت مدل ش��بکه ی عصب��ي، تمامی 
داده هاي لرزه ها )شش حجم  س��ه بُعدي لرزه اي از نشانگرهاي مورد 
اس��تفاده( از آن عب��ور داده ش��دند تا تخلخل در سرتاس��ر داده هاي 
لرزه اي محاس��به گ��ردد.  جهت نمایش تغیی��رات کیفیت مخزني بر 
اس��اس تخلخل تخمینی از داده هاي لرزه اي می��دان جفیر، مقاطع و 

برش هاي مختلفي تهیه شدند.

نتیجه گیري

 به طور کلي س��ازند ایالم نسبت به سازند سروک امپدانس صوتي کمتري 
دارد که داللت بر کیفیت مخزني بهتر س��ازند ایالم نسبت به سازند سروک 
دارد. در بخش مرکزي، جنوب غربي و جنوب شرقي میدان امپدانس صوتي 

پایین است.
 بخش مرکزي سازند ایالم نسبت به بخش باالیي و پاییني امپدانس صوتي 
بسیار پایین تري دارد. حضور هیدروکربن ها منجر به کاهش قابل مالحظه ی 
امپدان��س صوتي مي ش��ود. در واقع بخ��ش میاني منطبق ب��ر ناحیه ی اصلي 

تولیدي سازند ایالم خواهد بود که محتوي هیدروکربن است.
 بخش باالیي سازند سروک نسبت به بخش پاییني آن امپدانس صوتي 
کمتري دارد که مي تواند داللت بر حضور هیدروکربن و نواحي مستعد 
مخزني در سروک باالیي داشته باشد. بخش شمالي سازند سروک نیز 

٢٠ 
 

  
  يعصب يشبكه از استفاده با تخلخل نيتخم -2-10

فرم  يعصب يقت شبكهيحق در ون استفاده شده است.يمدل رگرس جهت بهبود ياحتمال يعصب يك شبكهي
 يعصب يتم شبكهيالگور افزاردر نرم موجود يعصب يشبكه يهاتميان الگوريم در ون است.يشرفته رگرسيپ

مده توسط دست آهب يكل روند دارد.ن تخلخل يدر تخم هاتمير الگورينسبت به سا يكمتر يخطا ياحتمال
 ن مفهوم كه با استفاده ازيبد استفاده شده است. يورود ين نشانگرهايبهترجهت انتخاب ون يروش رگرس
نه يبه طول اپراتور اند.آموزش داده شده يعصب يشبكه يهامدل قدم،بهون قدميرگرس حاصل از شش نشانگر

 يعصب يشبكه ر،يبا توجه به تفاس .كرد دين تخلخل توليجهت تخم يقيج دقيكه نتااست  3 استفاده مورد
 تا يب همبستگيش ضريكه مصادف با افزا دهديكاهش م 013/0 تا يآموزش يهاداده در ن رايتخم يخطا
 78/0 آن يب همبستگيضر بوده و 029/0 ياحتمال يعصب يشبكه ياعتبارسنج يهاداده يخطا است. 96/0

  .است
  

   
  تخلخل بين يهمبستگ ضريب يدهندهنشان متقاطع نمودار -24شكل

  

 24   نمودار متقاطع نشان دهنده ی ضریب همبستگي بین تخلخل

٢١ 
 

  
 يبرا يتخمين و يواقع هاچاه محل در يعصب يشبكه مدل يبرا متقاطع ياعتبارسنج نتايج -25شكل
  يعصب يشبكه يآموزش يهاداده

  
 از يالرزه يعد(شش حجم  هالرزه يهاكل داده ،يعصب يساخت مدل شبكه و هامتغيرم يپس از تنظ

مقاطع  محاسبه شود. يالرزه يهاداده سرتاسر تخلخل در تا داده شدند آن عبور از استفاده) مورد ينشانگرها
 يالرزه يهاداده ازي نياساس تخلخل تخم را بر يت مخزنيفيرات كييتغ تا ه شدنديته يمختلف يهابرش و
  ش بگذارند.يبه نما ريدان جفيم
  

  
  Cross line 6620 در جفير ميدان يكل تخلخل مقاطع -26شكل

  

 25   نتایــج اعتبارســنجي متقاطــع بــراي مــدل شــبکه ی عصبي در محــل چاه ها 
)واقعي و تخمینی( براي داده هاي آموزشي شبکه ی عصبي

Cross line 6620 26   مقاطع تخلخل کلي میدان جفیر در 

٢١ 
 

  
 يبرا يتخمين و يواقع هاچاه محل در يعصب يشبكه مدل يبرا متقاطع ياعتبارسنج نتايج -25شكل
  يعصب يشبكه يآموزش يهاداده

  
 از يالرزه يعد(شش حجم  هالرزه يهاكل داده ،يعصب يساخت مدل شبكه و هامتغيرم يپس از تنظ

مقاطع  محاسبه شود. يالرزه يهاداده سرتاسر تخلخل در تا داده شدند آن عبور از استفاده) مورد ينشانگرها
 يالرزه يهاداده ازي نياساس تخلخل تخم را بر يت مخزنيفيرات كييتغ تا ه شدنديته يمختلف يهابرش و
  ش بگذارند.يبه نما ريدان جفيم
  

  
  Cross line 6620 در جفير ميدان يكل تخلخل مقاطع -26شكل

  

 27   توزیع تخلخل در رأس سازند ایالم

٢٢ 
 

  
  ايالم سازند سأر در تخلخل توزيع -27شكل

  

  
  سروك سازند سأر در تخلخل توزيع -28شكل
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٢٢ 
 

  
  ايالم سازند سأر در تخلخل توزيع -27شكل

  

  
  سروك سازند سأر در تخلخل توزيع -28شكل

  
 29   میانگین توزیع تخلخل در سازند ایالم )میانگین تخلخل از رأس سازند ایالم  28   توزیع تخلخل در رأس سازند سروک

تا رأس سازند سروک(

٢٣ 
 

  
  )سروك سازند سأر تا الميا سازند سأر از تخلخل نيانگي(م الميا سازند ع تخلخل درين توزيانگيم -29شكل

  
  يريگجهينت
 يت مخزنيفيداللت بر كدارد كه  يكمتر يامپدانس صوتنسبت به سازند سروك الم يسازند ا يبه طور كل 

دان يم يشرقجنوب و يغربجنوب، يدر بخش مركز الم نسبت به سازند سروك دارد.يبهتر سازند ا
  ن است.ييپا يامپدانس صوت

 حضور  .دارد يترنييپا بسيار يامپدانس صوت ينييپا و ييالم نسبت به بخش بااليسازند ا يبخش مركز
منطبق بر  يانيدر واقع بخش م شود.يم يامپدانس صوت يمالحظهها منجر به كاهش قابلدروكربنيه

  دروكربن است.يه يالم است كه محتويسازند ا يديتول ياصل يناحيه
 تواند داللت بر يمدارد كه  يكمتر يامپدانس صوتآن پاييني  بخشنسبت به سازند سروك  ييبخش باال

نيز سازند سروك  يبخش شمال داشته باشد. ييدر سروك باال يمخزن مستعد ينواح ودروكربن يحضور ه
  .دارد يكمتر يامپدانس صوت ي آنغربنسبت به جنوب وجنوب

 مشتق  )،ي(امپدانس صوت اندبرگر يجهيتم نتيقدم شش نشانگر شامل لگاربهون قدميبا استفاده از رگرس
ن يعنوان بهترپوش دامنه به و 50/45-60/55 لتريف دامنه، يوزنفاز  ،يظاهر يتيپالر دوم دامنه،

ب يضر مشخص شدند. يالرزه يهان تخلخل از دادهيجهت تخم يالرزه ينشانگرها يمجموعه
 در تخلخل نيتخم ي. خطااست 75/0 و 89/0ب يترتبه ياعتبارسنج و يآموزش يهاداده يهمبستگ

  .است 031/0 و 02/0 بيترتبه ياعتبارسنج و يآموزش يهاداده
 يب همبستگيضر ده است.ين تخلخل بهبود بخشيون را جهت تخميدقت مدل رگرس يعصب يشبكه 

 يبرا تخلخل نيتخم ي. خطااست 78/0 و 96/0 ب  برابريترتبه يسنجاعتبار و يآموزش يهاداده
  .است 029/0 و 013/0 بيترتبه ياعتبارسنج و يآموزش يهاداده
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نسبت به جنوب وجنوب غربی آن امپدانس صوتي کمتري دارد.
 با اس��تفاده از رگرس��یون قدم به قدم شش نشانگر ش��امل لگاریتم نتیجه ی 
برگردان )امپدانس صوتي(، مش��تق دوم دامن��ه، پالریتي ظاهري، فاز وزني 
دامن��ه، فیلت��ر 55/60-45/50 و پ��وش دامن��ه به عنوان بهتری��ن مجموعه ی 
نش��انگرهاي لرزه اي جهت تخمی��ن تخلخل از داده هاي لرزه اي مش��خص 
شدند. ضریب همبس��تگي داده هاي آموزشي و اعتبارسنجي به ترتیب 0/89 
و 0/75 اس��ت. خطاي تخمین تخلخل در داده هاي آموزشي و اعتبارسنجي 

به ترتیب 0/02 و 0/031 است.
 ش��بکه ی عصبي دق��ت مدل رگرس��یون را جهت تخمی��ن تخلخل بهبود 
بخشیده است. ضریب همبستگي داده هاي آموزشي و اعتبارسنجي به ترتیب  
برابر 0/96 و 0/78 اس��ت. خطاي تخمین تخلخل براي داده هاي آموزشي و 

اعتبارسنجي به ترتیب 0/013 و 0/029 است.
 بخش میاني س��ازند ایالم نس��بت ب��ه بخش های باالی��ي و پاییني تخلخل 
بیش��تري دارد. این ناحیه منطبق بر مخزن اصلي ایالم خواهد بود که حاوي 

سنگ هایي با اشباع هیدروکربن زیاد است.
 به طور کلي س��ازند ایالم نسبت به سازند سروک فواصل متخلخل بیشتري 

دارد که این پدیده با نتایج برگردان لرزه اي هم خواني دارد.
 رأس س��ازند ایالم توزیع یکنواختي از تخلخل را در سراس��ر میدان نشان 
مي دهد. میانگین تخلخل در س��ازند ایالم به سمت بخش هاي شرقي و غربي 

میدان افزایش مي یابد.
 در س��ازند سروک به تدریج به سمت جنوب غرب تخلخل کاهش مي یابد. 

نواحي مرکزي و جنوب شرقي این سازند تخلخل زیادی دارند.


