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مقاالت علمی - پژوهشی

معكوس سازی امپدانس صوت��ی در دهه ی 1970 مطرح و جايگزين 
ردلرزه ه��ا3 برای بازتاب پذیری الی��ه ها شد ]1[ و به مرور زمان با رشد 
كارهاي  اخير  سال هاي  در  یاف��ت.  ارتقاء  بشري  دانش  و  ف��ن آوري 
انجام شده است. چاوس4  لرزه اي  زيادي در معكوس سازي داده هاي 
و هم��کاران در 1997 ]۲[ نگار پرتو گامای طبيعي را با استفاده از 
ش��بکههاي عصبي از روي نشانگره��ای لرزه اي تخمين زدند. اگرچه 
اين تخمين از روي داده هاي لرزه اي بين چاهي با كيفيت انجام شد 
اماسوتو5 و هولیچ6 ]3[ از همان نشانگرهاي لرزه اي با داده هاي لرزه اي 
سطحي، نگار گاما را تخمين زدن��د. بالچ7 و همکاران در س��ال 1999 
رتب��هبندي فازي را جهت یافتن بهترين نشانگرهاي لرزه اي مرتبط با 
خصوصيات مخزني به کار بستند و همبستگي بين نشانگرهاي لرزه اي 
و تخلخل و اشباع آب و ضخامت نواحي بهره ده را توس��ط ش��بکه هاي 
عصبي مدل س��ازی کردند ]4[. در سال ۲001 همپسون8 و همکاران 
]5[، لیپارت9 و هارت10 روش های رگرسیون خطی چندگانه و شبکه ی 
عصب��ی احتمالی را برای تخمین تخلخ��ل از روي نشانگرهاي لرزه اي 

با هم مقایس��ه كردند و ب��دين نتیجه رسيدند که استفاده از ش��بکه 
عصبي احتمالی11 به دلیل راحتی و دقت محاسبات بهتر از رگرسیون 

چندگانه است ]6[.
ام��روزه یک��ی از ابزاره��ای اصل��ی در تخمی��ن کّم��ی متغیرهای 
پتروفیزیکی، توصی��ف لرزه ای مخازن با اس��تفاده از برگردان لرزه ای 
است که توان آن در تلفیق داده های گوناگون است. در سال های اخیر 
بهره ب��رداری بهینه از منابع هیدروکربوری و حداکثر تولید با هزینه ی 
کمت��ر، باعث اس��تفاده از داده های لرزه ای برای اکتش��اف مس��تقیم 
هیدروکرب��ن و تخمی��ن متغیرهای مخزن و خ��واص پتروفیزیکی در 
مخازن تولیدی ش��ده است. خصوصيات متفاوت بازتابش امواج صوتي 
بر ليتولوژیهاي مختلف موجب ش��ده داده ه��ای ل��رزه نگاری يكي از 
مؤثرترين روش ه��ای اكتشاف منابع هيدروكربوری باشد. بدین منظور 
روش های مختلفی توسعه یافته اند که تفسیر کّمی داده های لرزه ای را 
با توجه ب��ه خصوصیات لرزه ای ردلرزه ها مدنظر دارند. از جمله ی این 
روش ها، وارون س��ازی داده های لرزه ای است که جهت به دست آوردن 
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امروزه اکتشاف منابع نفت و گاز در مناطقی متمرکز ش��ده که پیچیدگی زمین شناسی دارند. نیل به این 
هدف نیازمند روشهای جدید جهت شناسائی تلههای چینه ای و تعیین رخساره های رسوبی است. استفاده 
از داده ه��ای ل��رزه ای به خصوص در ایران تا به امروز منحصر به تعیین س��اختار و ژئومتری یك مخزن نفتی 
و تخمین خواص مخزنی در مناطق دور از کنترل چاه ها بوده اس��ت. اس��تفاده از روش های کّمی در تفسیر 
داده های لرزه ای به جای روش های کیفی در مراحل اکتش��اف تا تولید مخازن نفتی، به مرور زمان جای خود 
را در صنایع باالدس��تی نفت پیدا کرده اس��ت. در این مطالعه تصحیح نمودارهای صوتی با اطالعات لرزه ای 
موجود در چاه )چک ش��ات(، تفس��یر افق های لرزه ای، تهیه ی موجک و ساخت لرزه نگاشت مصنوعی، ایجاد 
انطباق بین اطالعات چاه و لرزه نگاری، ساخت مدل اولیه، انجام وارون سازی و استفاده از روش های مختلف 
برای تعیین تخلخل انجام شده است. جهت انجام تعبير و تفسير در اين ميدان ابتدا با استفاده از نمودارهای 
صوتی و چگالی، موجك مصنوعی، تهيه و با موج حاصل از لرزه نگاری شبه سه بعدی در نرم افزار مقايسه شد. 
سپس سر سازندها مشخص و نقشه های زمانی و عمقی تهيه گرديد. پس از آن، توسط نمودار پاگيری صوتی 
ش��به حجمی با روش وارون لرزه ای تهيه ش��د. نشانگرهای لرزه ای كمك ش��ايانی به برآورد خواص مخزنی 
س��ازند مورد مطالعه می کنند و با اس��تفاده از آنها ساختارهای چينه ای )كانال( و شكستگی ها در تشخيص 
داده ش��د كه برای توس��عه ی اين ميدان و كاهش هزينه ی حفاری بسیار حائز اهميت است. از جمله اهداف 
این مطالعه می توان به شناس��ایی تله های چینه ای و تعیین رخس��اره های رسوبی، تعیین و تخمین تخلخل 
در رخس��اره های رسوبی، استفاده از نشانگرهای مختلف در تخمین تخلخل و پیشنهاد نقاط با تخلخل زیاد 

جهت اهداف اکتشافی و توسعه اشاره کرد.
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پاگیری صوتی در الیه های مختلف زیرسطحی به کار می رود.
وارون سازی و نشانگرهای لرزه ای به خص��وص امپدانس صوت��ی و 
خواص مخزن��ی )تخلخل و تراوايي( جهت شناسايي نوع و تغييرات 
ليتولوژي و كانال های زيرسطحي كاربرد مؤثري دارد. بنابراين با توجه 
ب��ه شناخت اطالعات چینه ای زمین با اس��تفاده از این ابزارها، تعیین 
محل مناس��ب چاه دقیق تر شده و ریس��ک حفاری به حداقل خواهد 

رسید.
وارون سازی لرزه ای مدت هاست برای اهداف اکتشافی و تولیدی در 
صنعت نفت استفاده می شوند. طی این مدت روش های وارون سازی از 
حالت های ابتدایی مثل روش های وارون سازی بازگشتی، به روش های 
متعدد و پیشرفته ی امروزی متحول شده و نرم افزارهای مختلفی برای 
انجام این کار در اختیار اس��ت. در وارون س��ازی، ی��ک ردلرزه با باند 
محدود، به یک شبه ردلرزه )شبه نگار( مقاومت صوتی تبدیل می شود. 
کاربرد داده های مقاومت صوتی نیز از ارزیابی کیفی اهداف، به توصیف 
کّمی خصوصیات مخزنی که برای مدل س��ازی مخزن ضروری هستند 
ارتقاء یافته اس��ت. برگردان لرزه ای ابزاری بسیار مناسب برای توصیف 
مخزن است. در این فرآیند داده های گوناگون شامل اطالعات لرزه ای، 
اطالعات نگاره��ای چاه، نتایج حاصل از مغ��زه، و آزمایش های تولید 
چاه ها، فشار مخزن اطالعات زمین شناسی و بسیاری از اطالعات دیگر 
از منابع وس��یعی جمع آوری می شود. کیفیت برگردان نهایی نتیجه ای 
مس��تقیم از کیفیت داده های ورودی اس��ت. جهت تخمین دقیق یک 
مکعب امپدانس صوتی، مفسر باید با فرآیند پردازش لرزه ای، الگوریتم 
برگردان، جریان کار، جزئیات چاه های حفاری ش��ده، فرآیند پردازش 
نگاره ها و ... همچنین با روش انتخاب برگردان آش��نا باش��د. از جمله 
اه��داف این مطالعه می توان به شناس��ایی تله ه��ای چینه ای و تعیین 
رخساره های رسوبی، تعیین و تخمین تخلخل در رخساره های رسوبی، 
اس��تفاده از نشانگرهای مختلف در تخمین تخلخل و پیشنهاد نقاط با 

تخلخل زیاد جهت اهداف اکتشافی و توسعه اشاره نمود.

1- مفاهیم
1-1- وارون سازی لرزه ای

وارون س��ازی یا به عبارتی مدل س��ازی معک��وس ژئوفیزیکی عبارت 
است از به نقشه درآوردن ساختار فیزیکی و شکل الیه های زیرسطحی 
زمین با اس��تفاده از اندازه گیری هایی که در سطح زمین انجام می شود 
]7[. وارون سازی، تبدیل داده های لرزه ای باند محدود به شبه نگارهای 
امپدان��س صوتی باند پهن در هر تریس لرزه ای اس��ت. به عبارت دیگر 
وارون س��ازی لرزه ای، روش��ی برای س��اختن مدل زمین با استفاده از 

داده های لرزه ای )به عنوان ورودی( اس��ت ]8[. وارون س��ازی داده های 
لرزه ای را می توان به عنوان  مدل سازی معکوس درنظر گرفت. هدف از 
وارون سازی لرزه ای تخمین امپدانس صوتی جهت بررسی بهتر مخزن 

از نظر سنگ شناسی، تخلخل و ماهیت سیال مخزنی است.
به دلیل هزینه های زیاد حفر چاه ها جهت دس��ت یابی مس��تقیم به 
اطالعات مربوط به خواص پتروفیزیکی، داش��تن روش های جایگزین 
جهت دست یابی به چنین اطالعاتی از اهمیت خاصی برخوردار است. 
وارون س��ازی لرزه ای به عنوان یکی از ای��ن نوع روش ها همواره  مدنظر 
کارشناس��ان بوده اس��ت. یک��ی از روش ه��ای جدید جهت بررس��ی 
بهت��ر مخزن از نظر سنگ شناس��ی، تخلخل و ماهیت س��یال مخزنی، 
وارون س��ازی لرزه ای است که هدف اصلی آن تبدیل داده های انعکاس 
ل��رزه ای به متغیری قابل اندازه گیری و توصیف کننده ی مخزن اس��ت. 
در مقایس��ه با دامنه های لرزه ای، نتایج حاصل از وارون س��ازی، قدرت 
تفکیك بیشتری داشته و تفسیرهای دقیق تری را پشتیبانی می کنند 

.]9[

1-2- نشانگرهای لرزه ای
لرزه ای  اطالعات  از  شده  مشتق  رياضي  توابع  لرزه ای  نشانگرهاي 
هستند ک��ه درحوزه های زمان و فرکانس از داده های لرزه ای استخراج 

 1  انواع نشانگرها

اطالعاتنوع نشانگر
اطالعات ساختمانینشانگر های حاصل از زمان

اطالعات چینه شناسی و مخزنینشانگرهای حاصل از د امنه

خصوصیات خزن نشانگرهای حاصل از فرکانس

سیال و نفوذپذیرینشانگرمیرایی انرژی

 1  توالی انجام و ارون سازه لرزه ای
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می ش��وند. این اطالعات پایه ای ک��ه شامل زمان، دامن��ه، فركانس و 
جذب اس��ت طبقه بن��دی نشانگرها را ممكن می سازد. نش��ان گرهای 
لرزه ای مي توانند در مراحل قبل و بعد از برانبارش از داده های لرزه ای 
استخراج گردند. نش��انگرهاي لرزه اي پس از برانبارش مي توانند روی 

یک برش زمانی یا بین دو افق استخراج شوند ]10[.

1-3- مقاومت صوتی
به کارگیری طیف گسترده اي از انواع نشانگرهاي لرزه اي به خصوص 
امپدانس صوتی منجر ب��ه تحلیل بهتر خصوصیات مخزن با استفاده از 
روشهای کالس��هبندی لرزه ای شده است. مهم تری��ن نشانگر لرزه ای 
قابل تهی��ه برای يك مقطع لرزه ای، مقاوم��ت صوتی اس��ت. مقاومت 
صوتی حاصل ضرب چگال��ی در سرعت عبور موج از داخل الیه است. 
اين نشانگر معرف سنگشناس��ی الیه و تا حدی نشان دهنده ی سيال 
وارونسازی  مطالعات  ]11[. هدف  الی��ه هاست  در  موجود  مخزن��ی 

لرزه ای رسيدن به اين نشانگر است.
از مش��اهده ی تغییرات مقاومت صوتي در داخل یک الیه با ویژگي 
سنگ شناس��ي مش��خص مي توان به تغییرات رخس��اره ی سنگي الیه 
پي برد و بدین صورت مقاومت صوتی به عنوان نش��انگری لرزه ای عمل 
می کند ]11[. با توجه به اینکه س��رعت گذر موج از الیه ها با افزایش 
عمق و نیز تغییر سنگ شناس��ي تغییر مي کند س��نگ هاي متراکم تر 
و محکم تر، س��رعت گذر موج را افزایش مي دهن��د. از طرفي افزایش 
تخلخل در مخازن باعث کاهش س��رعت گذر موج و در نتیجه کاهش 

مقاومت صوتي مي شود ]1۲[.
بنابراین مي توان گفت مقاومت صوتي مهم ترین نش��انگري است که 
با خصوصیات مخزني نظیر تخلخل و سنگ شناس��ی در ارتباط اس��ت 

.]13[

1-4- موجک لرزه ای
موجک ه��ای معم��ول در عملی��ات لرزه نگاری بر اس��اس یک فاز به 
س��ه دس��ته ی کلی موجک مینیمم فاز، موجک با ف��از صفر و موجك 
غيرمينيمم فاز تقسيم مي شوند. يك موجك لرزه اي توس��ط شكل و 
محتواي طيفي )طيف فاز و طيف دامن��ه( تعريف مي شود که فركانس، 
دامنه و فاز موجك سه مشخصه ی كنترل كننده ی  اين دو هستند. زمان 
يك موجك لرزه ای 50-10 ميلي ثانیه است. با احتساب سرعت ميانگين 

برابر با 3000 متر بر ثانیه طول موج آن 150-30 متر متغير است.

2- زمین شناسی منطقه ی مورد مطالعه
با توجه به آنکه اطالعات حاصل از لرزه نگاری تحت تأثیر خصوصیات 

زمین شناس��ی میدان بوده و خصوصیات و کمیت های زمین شناس��ی 
تأثیر به س��زایی در چگونگی پاس��خ الیه های مختل��ف زمین به امواج 
لرزه ای حاصل از منبع موج دارند شناسایی خصوصیات زمین شناسی 
و بررس��ی ویژگی های زمین شناس��ی الیه های زمین، نقش شایانی در 

هرچه بهتر شدن تفسیر اطالعات لرزه ای دارد.
منطقه ی مورد مطالعه در فروبار دزفول )زاگرس، جنوب غرب ایران( 
واقع شده است. فروبار دزفول ب��ه وج��ود میادین بزرگ نفتی مشهور 
است و الی��ههاي مخزنی متعددي مثل سازندهاي آسماري و سروك 

در آن گزارش شده است.
افتادگي دزفول در جنوب باختري راندگي اصلي زاگرس واقع  فرو 
شد است. در سال 1310 اين منطقه بهنام دزفول ايمبايمنت نامگذاری 
شد. در ابتدا اين نام معرف يك خاصيت توپوگرافيك بود اما در حالت 
کلی تر به ناحیه ای از حوضه ی زاگرس اطالق می شود که در آن سازند 
آسماری فاقد رخنمون است. فروافتادگی دزفول توس��ط سه پدیده ی 
مهم س��اختمانی احاطه شده از ش��مال به ناحیه ای خمشی با جهتی 
خاوری-باختری به نام خمش باالرود، در حد شمال خاوری به ناحیه ی 

 2  مراحل تخمین تخلخل از طریق وارون سازی داده های لرزه ای و اطالعات چاه

 3  بارگذاری اطالعات
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گسله ی دیگری به نام جبهه ی کوهس��تانی با راستای شمال باختری-
جنوب خ��اوری و در حد خاور جنوب خاوری به این ناحیه ی پیچیده ی 
گسلی با امتداد شمالی-جنوبی به نام ناحیه ی گسله ی کازرون محدود 
می گردد. اکثر میادین نفتی ایران در ناحیه ی فروافتادگی دزفول قرار 

گرفته است.
س��ازند سروک بخش��ی از آهک های کرتاس��ه ی میانی است که در 
برش الگوی تنگه سروک و در یال جنوب غرب کوه بنگستان به ضخامت 
5/۲54 متر اندازه گیری ش��ده اس��ت. برش الگوی س��ازند سروک در 
تنگه س��روک واقع در قس��مت مرکزی دامنه ی جنوبی کوه بنگستان 
قرار گرفته و این س��ازند به سّن سنومانین-تورونین نسبت داده شده 
اس��ت. بخش زیرین س��ازند س��روک از ۲50 متر آهک رسی دانه ریز 
خاکس��تری تیره به الیه  بندی نودوالر به هم��راه میان الیه ی مارن های 
آهکی خاکس��تری تیره ی امونیت دار تشکیل شده بخش میانی شامل 
108 متر رس��وبات کربناته ی گل سفید به صورت آهک توده ای حاوی 

نودول سیلیسی به رنگ قرمز مایل به قهوه ای دیده می شود.

3- روش کار
برای انجام وارون س��ازی در میدان مورد نظر، ابتدا داده های مربوط 
ب��ه نمودارهای صوت��ی و چگالی، اطالع��ات مربوط به سرس��ازندها، 
چک ش��ات1۲، افق ه��ای زمین شناس��ی و اطالعات لرزه ای س��ه بعدی 
برانبارش ش��ده، تهیه و مطالعه گردی��د. پس از بارگذاری اطالعات در 

نرم افزار، افق های مورد مطالعه انتخاب شد. سپس تطابق چاه و مقطع 
لرزه ای و اس��تخراج موجك در موقعیت چاه ه��ای مورد مطالعه انجام 
گردید. در مرحله ی بعد موجك میانگین، اس��تخراج و مدل اولیه ای از 
اطالع��ات نگارهای چاه ها در محدوده ی افق های لرزه ای مورد مطالعه 
ساخته شد. همان طورکه گفتیم می توان با هم آمیخت موجك لرزه ای 
و ضریب بازتاب لرزه، نگاش��ت مصنوعی ایجاد کرد. حال در فرآیندی 
معکوس می توان با یك مدل واهم آمیخت، موجك لرزه ای را برداش��ت 
تا امپدانس صوتی در سرتاس��ر حجم لرزه ای حاصل شود. هدف اصلی 
این کار ایجاد مدل اولیه ای از امپدانس صوتی با استفاده از چاه هاست 

که مبنای وارون سازی لرزه ای قرار می گیرد.

3-1- داده های مورد استفاده
داده های مورد اس��تفاده در این پروژه داده های لرزه ای س��ه بعدی، 
افق های تفسیر شده و اطالعات چاه ها )الگ ها، سرسازندها، اطالعات 

سرعتی سازندها( است.

3-2- تخمین تخلخل
یک��ی از کاربرده��ای مهم امپدانس صوتی، تخمین تخلخل اس��ت؛ 
بدی��ن ترتیب که با روش های رگرس��یون بین امپدانس صوتی حاصل 
از برگ��ردان داده های لرزه ای در محل چ��اه و نگار تخلخل برگرفته از 
چاه محاس��به به کل مکعب امپدانس صوتی تعمیم داده می ش��ود و با 

استفاده از این رابطه تخلخل در کل مکعب محاسبه می گردد.

 4  بررســی کیفیت الگ ها در پنجره ی مورد بررســی )ایالم-ســروك( نمودارهای 
 5  بارگذاری مکعب لرزه ایسونیک )قرمز( و چگالی )آبی( استفاده شده برای وارون سازی در مطالعه
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3-3- بارگذاری اطالعات
صح��ت  و  وجود  نظر  از  بارگذاری  از  پس  استفاده  مورد  چاه های 

اطالعات مورد نياز بررسی می شوند.

 3-4- بارگذاری مکعب لرزه ای
در زمان بارگذاری، مکعب مورد نظر بررس��ی و مقادیر مناسب محل 
بایت ها جهت بارگذاری صحیح و تطبیق مکانی چاه ها انتخاب می شود.

 3-5- بارگذاری افق ها
پس از بارگذاری افق ها تمامی اطالعات و تطابق آنها بررسی می شود.

3-6- تطابق لرزه نگاشت مصنوعی چاه ها با اطالعات لرزه نگاری
تريس های لرزه ای مصنوع��ی حاصل از چاه ه��ا با تريس های واقع��ی 
استخراج شده، در محل چاه ه��ا انطباق داده ش��ده و در نهايت جداول 
زمان- رابط��ه ی  ابتدا  می گ��ردد.  اصالح  چاه ه��ا  زمان-عمق  تبديل 
 عمق نمودارهاي صوتی13 به کم��ک اطالعات س��رعتی14 تصحیح ش��د 
)ش��کل-9- ب(. در مرحله ی بعد در محل چاهها لرزهنگاشت مصنوعی 
بهکمک موجک استخراج شده از اطالعات لرزه اي15، با فاز صفر ساخته 
ش��د و بع��د از مقایس��ه با ردلرزههاي مجاور در اطالعات لرزهنگاري با 
اعمال جابجایی16، تطاب��ق اولی��ه بین لرزه نگاش��ت مصنوعی اطالعات 
لرزه ن��گاری انجام گردید. در مرحل��ه ی بعد استخراج موجک لرزه اي با 
استفاده از اطالعات لرزه اي و اطالعات چاه انجام ش��د17 ت��ا اطالع��ات 
مناس��بی از فاز موجک لرزه ای به دست آید. سپس تطابق تمامی چاه ها 

 9  الــف( تطابق لرزه نگاشت مصنوعــی چاه هــا با اطالعات لرزه نگاری ب( تصحیح 
رابطه ی زمان-عمق به کمک چک شات

 6  بارگذاری افق ها

 7   افق هاي تفسیر شده د ر پنجره ی مورد نظر د ر نمای ســهبعدی همراه بــا محل 
چاه ها-افقهای تفسیر زمانی که د ر آن رنگ های روشن تر نشان دهنده ی زمان 

بیشتر است

 8  نقشه ی برش زمانی افق ایالم
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با موجک مربوط به خود انجام شد )شکل-9-الف(. از طرفی با استفاده 
از نمودار مقاومت صوتی چاه ه��ا )حاصل ض��رب نمودارهاي صوتی و 

چگالی( مدل اولیه ی مقاومت صوتی ساخته شد.

3-7- اس�تخراج موجک با اس�تفاده از اطالعات تمامی چاه ها و تک تک 
آنها

اس��تخراج موجک در قلب هر روش برگ��ردان لرزه ای قرار می گیرد 
و ش��کل موجک استنتاج ش��ده ی لرزه ای به ش��ّدت بر ارزیابی کیفیت 
مخزن اثر می گذارند. بنابراین دانش کافی در مورد موجک موجود در 

داده های لرزه ای، از اساسی ترین اصول برگردان را تشکیل می دهد.
روش اس��تخراج موج��ک، برگردان لرزه ای در محل چاه اس��ت. در 
این روش با اس��تفاده از اطالع��ات نگارهای چگال��ی و صوتی، مدلی 

از س��ری ضرایب بازتاب در محل چاه س��اخته می شود. ابتدا با اعمال 
موجک دلخواهی، رد مصنوعی محاس��به شده و با ردلرزه ای در محل 
چاه مطابقت داده می ش��ود. اگر خطا زیاد باش��د، موجک را به گونه ای 
تغیی��ر می دهند تا خطا کاهش یاب��د. این عمل تا زمانی ادامه می یابد 

که تطابق بین ردمصنوعی و لرزه ای مطلوب باشد.
پس از تطابق لرزه نگار مصنوعي چاه ه��ا با اطالعات لرزه اي در محل 
چاه ه��ا و اصالح جدول تبديل به عمق چاه ها، موجک ها با استفاده از 
تمامي چاه ه��ا ساخته شده و از نظر دامن��ه، فركانس و فاز با يكديگر 
مقایس��ه می گردن��د و در صورت ناهماهنگي در هر يك از متغیرهاي 
چاه ها به قسمت تطابق بازگشته و اصالحات مورد نياز انجام می شود.

3-8- ساخت مدل زمین )مدل امپدانسی(
کاربرد مدل زمین شناسی در برگردان دو مزیت دارد. نخست محدود 
کردن جواب های ممکن در برگردان اس��ت؛ زیرا جواب برگردان یکی 
نیس��ت و مدل های زیادی وجود دارند که از نظر ریاضی موجهند. در 
مدل زمین شناسی شرط های محدودکننده در هر عمق ایجاد می شوند 
و جواب برگردان، محدود به این شرط ها خواهد بود. مزیت دوم ایجاد 
اطالعات فرکانس کم است. معموالً نتیجه ی برگردان در فرکانس های 
کم از باند داده های لرزه ای به خوبی محدود نمی ش��ود که می توان این 
داده ها را با استفاده از مدل زمین شناسی جایگزین کرد. مدل داده های 
نگارهای امپدانس از تقسیم نگار چگالی بر نگار صوتی چاه ها به دست 
می آید. افق های تفسیر ش��ده از اطالعات بزرگ مقیاس زمین شناسی 
مانند ناپیوس��تگی ها و توالی الیه ها نیز اس��تفاده شده است. داده های 
لرزه ای باند محدود18 دارند؛ به عبارت دیگر پهنای باند محدودی دارند 

 10   استخراج موجک با استفاده از اطالعات تمامی چاه ها و تک تک آنها

 11   استخراج مدل اولیه ی امپدانس صوتی با استفاده از اطالعات تمامی چاه ها و 
اعمال فیلتر زیرگذر )10-0 هرتز(

 12  آنالیز وارون ســازی در محل تک تک چاه ها و بررســی خطا و انطباق پذیری آنها 
 A1,A2 مربوط به چاه های
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و بنابراین فرکانس های کم و زیاد را شامل نمی شوند. بنابراین عالوه بر 
داده های لرزه ای، یک مدل مقاومتی فرکانس کم نیز به عنوان اطالعات 

اولیه در وارون سازی استفاده می شود ]11[.

3-9- آنالیز وارون سازی در محل چاه ها
در ای��ن مرحل��ه وارون س��ازی در محل چاه انجام می ش��ود. هدف، 
آزمایش متغیرهای وارون س��ازی اس��ت تا متغیرهای مناسبی انتخاب 
ش��ده و پس از آن وارون س��ازی ب��ر کل حجم داده اعم��ال گردد. در 
این قس��مت جه��ت چک کردن وارون س��ازی در مح��دوده ی چاه ها، 
نتایج حاصل، بررس��ی، مقاومت صوتی اولیه با مقاوت صوتی حاصل از 
وارون س��ازی مقایسه و ضریب هم بس��تگی بین آنها مشخص می شود. 
نگارهای آبی، نگارهای اولیه ی چاه و نگارهای قرمز نتایج وارون سازی 
هستند. برای حصول نتایج مناسب از وارون سازی، باید متغیرها طوری 
انتخاب ش��وند که تا حد امکان نگارهای قرمز بر نگارهای آبی منطبق 

باشند )شکل های-13و1۲(.
 

3-10- انجام وارونسازی و استخراج مکعب وارونسازی
آناليز  اولی��ه،  مدل  تهی��ه ی  مناسب،  موجك  استخراج  از  پس 
وارون س��ازی در محل چاه ه��ا و اطمینان از قابل قب��ول بودن انطباق 
وارون س��ازی انجام شده و جهت بررسی صحت وارون سازی، در محل 
چاه ه��ا انطباق الگ امپدانس حاصل از چاه ها و مكعب وارون س��ازی 
شده انجام می گردد. با استفاده از اطالعات لرزه نگاري، موجک حاصل 
و مدل اولی��ه، متغی��رهاي وارونسازي بر مبناي مدل در محل چاه ها 
تعیین و در نهای��ت وارونسازي لرزه اي روي کل اطالعات انجام شد. 
خروجی وارونسازي لرزه اي، مکعب مقاومت صوتی است )شکل-14(.

3-11- آنالیز چند نشانگری
پس از ساخت مكعب وارونسازی، از آن به عنوان نشانگری خارجی 
استفاده می ش��ود و با استفاده از تركيب نشانگرهای داخلی و خارجی، 
مجموع��ه ای مناسب از نشانگرها جهت اعمال ب��ر مكعب لرزه ای و 
استخراج مكعب تخلخل ايجاد می گ��ردد. بررس��ی خطای جمع��ی و 

اعتباری به انتخاب مجموعه ای از نشانگرها كمك می کند.

 3-12- بررسی مجموعه ی نشانگرها در محل چاه ها
مجموعه ی نشانگرهای مناسب حاصل از آناليز در محل چاه ها،

 اعمال و نتايج آن با نمودار تخلخل چاه ها مقایسه می گردد.

 13  ارزیابی وارون سازی لرز های مبتنی بر مدل د ر محل چاه های  A3,A4.  سمت 
چپ. نمود ارهاي مدل اولیه ی وارونسازی، نگار مقاومت صوتی اصلی و نتیجه ی 
وارونسازی/رسمت راست: هم بستگی بین لرزهنگاشت مصنوعی و واقعی د ر 

محل چاه

 14  مقطع مقاومت صوتي حاصل از وارونسازی
 15  نمــود ار اعتبارسنجــی متقاطع بین نگار تخلخل هــد ف نگار تخلخل حاصل از 

روش نشانگرهای چند گانه
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3-13- اعمال مجموعه ی نشانگرها و استخراج مکعب تخلخل
پس از حصول اطمينان از مناسب بودن نتیج��ه در محل چاه ه��ا، 
نشانگرهای انتخابي بر كل مكعب، اعمال، مكعب تخلخل، استخراج و 
با نمودار تخلخل حاصل از چاه ها مقایس��ه می ش��ود. با توجه به وجود 
نم��ودار نوت��رون-تخلخل چاه هاي م��دنظر، ارتباط بین این نمودار و 
نشانگرهاي لرزه ای )از جمل��ه مکعب مقاومت صوتی( در محل چاه ها 
تعیین گردی��د. این رابط��ه بر مکعب لرزه اي و مکعب مقاومت صوتی 

حاصل از وارونسازي اعمال شد و مکعب تخلخل به دست آمد.
مربعات  ميانگين  با روش  نظر  مورد  در محدوده ی  زمان��ی  مقطع 
استخراج شده که به ترتیب رنگ های تيره تر، تخلخل کمتر و رنگ های 

روشن تر، تخلخل بیشتر را نشان می دهند.

4- تفسیر نتایج
نظر  مورد  افق  در  آن  زماني  مقطع  و  تخلخل  ب��ه مكعب  توجه  با 
مشهود است که از نظر تخلخل، محل چاه A2 نسبت به چاه های ديگر 

مناسب تر بوده است )شکل-19(.
مكعب تخلخل و مقطع زمانی آن در افق مورد نظر نشان می دهد که 
محل مشخص شده از نظر تخلخل شرايط مناسب تری دارد و می تواند 
بهعنوان گزینه ی احداث چاه های آتی مدنظر قرار گیرد )شکل-۲0(.

نتایج
 با استفاده از روش وارون سازی امكان تخمين تخلخ��ل با دقت مناسب 

در يك ميدان فراهم می شود.
قابل توجه��ی در تخمين تخلخل توس��ط  تأثی��ر   نشانگرهای مختلف 
وارونسازی لرزه ای دارد که در اين تحقيق تعداد بیس��ت نشانگر داخلی و 

خارجی برای تخمين تخلخل استفاده شد.
 نتیجه ی تخمين تخلخل توس��ط تك نشانگری نشان داد که نشانگرهای 
)Filter inverted( 0/000457 و 0/0004۲6 خط��ای )جمعی-اعتباری( 

داشتند که در ميان نشانگرهای استفاده شده كمترين خطا بوده است.
 تحليل و بررس��ی خطای ناش��ی از تخمين تخلخل توس��ط نشانگرهای 
مختلف نشان داد ک��ه ش��ش نشانگر كمترين خطا را دارن��د و نمودار 
هم بستگی بين تخلخل پيش بینی و تخلخل واقعی ضريب هم بستگی 87 

درصد دارد.
 با اين روش می توان محل های مناسبی جهت حفاری های آتی پیشنهاد 

کرد.
 با توجه به نقشه ی تخمینی تخلخل، برخی چاه ها در محل های مناسب 
حفاری نش��ده اند که می تواند دلیلی بر تولیدی نبودن آنها باشد. بنابراین 
پیش��نهاد می ش��ود در انتخاب محل های حفاری بعدی حتماً از این روش 

استفاده شود.

 16  بررسی مجموعه ی نشانگرها در محل چاه ها

 18  مقطع زمانی د ر محدود ه ی مورد نظر 17  مقطع زمانی از مکعب تخلخل د ر محدود ه ی ایالم-سروك
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