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مقدمه
تشخیص و ارزیابی سنگ منشأ، امری مهم در مراحل اولیه اکتشاف 
اس��ت. مقدار ماده آل��ی، اغلب تحت عن��وان کل محتوی کربن آلی 
)TOC( بیان ش��ده و به صورت درصد وزنی سنگ )wt.%( 5 گزارش 

می ش��ود. مق��دار محت��وی کربن آلی ی��ك رس��وب در اصل عامل 
اساس��ی مورد نیاز برای انجام و ارزیابی دیگر آنالیزهای ژئوشیمیایی 
اس��ت]1[. به عب��ارت دیگر، TOC اولین، س��اده ترین، س��ریع ترین و 
مهم ترین پارامتر در آنالیزهای ژئوش��یمیایی غربالی س��نگ های منشأ 
به ش��مار می رود]2[. چگونگی تعمیم و توزیع داده های پتروفیزیکی 
به فواصل بین چاهی و حجم گس��ترده ای از میدان، موضوع مطالعات 
زیادی بوده اس��ت. روش های زمین آماری6 ، اس��تفاده از محیط های 
رس��وبی و مطالع��ات چینه شناس��ی از جمل��ه روش هایی اس��ت که 
به منظور ایجاد مدلی کاربردی اس��تفاده می ش��ود. روش��ی که اخیرأ 

برای ایجاد مدل سازی پیشنهاد شده، قادر است عالوه بر خصوصیات 
سنگ شناس��ی و زمین شناسی، خصوصیات ژئوش��یمیایی و مدلی از 
تداوم این خصوصیات در س��نگ منش��أ و فواصل میان چاهی را ارائه 
کند. کلید دس��تیابی ب��ه چنین مدلی در تعمی��م داده های ژئوفیزیکی 
و تلفی��ق آن با داده هایی اس��ت که از خرده ه��ای حفاری و الگ و 
مطالعات زمین شناس��ی به دس��ت می آید. از این رو، داده های لرزه ای 
می تواند برای بهبود توصیف سنگ شناسی، خصوصیات پتروفیزیکی 
و ژئوش��یمیایی در یك حجم گسترده اي از میدان مورد استفاده قرار 

گیرد.

1- مفاهيم و روش  كار
1-1- وارون سازی لرزه ای

 به دلی��ل هزینه ه��ای باالی حف��ر چاه ها جهت دس��تیابی مس��تقیم به 
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استفاده از نشانگرهای لرزه ای برای تخمين محتوای كربن آلی سنگ منشأ 

     استفاده از داده های لرزه ای به خصوص در ایران تا به امروز منحصر به تعیین ساختار و ژئومتری یك مخزن نفتی و تخمین خواص مخزنی 
در مناطق دور از کنترل چاه ها معطوف ش��ده اس��ت؛ در حالی که مطالعات نشان می دهد اگر فرض را براین بگیریم که داده ي لرزه ای به نحو 
مناس��بی پردازش شده باش��د به گونه ای که بتوان تغییرات در نش��انگرهای لرزه ای1  را تنها به تغییرات در خواص سنگ های زیِر زمین نسبت 
داد، آنگاه می توان رابطه بین این تغییرات را در موقعیت چاه ها اس��تخراج کرد و س��پس از رابطه ي به دست آمده، در مناطق دور از چاه برای 
تخمین خواص ژئوشیمیایی سنگ منشأ نیز استفاده کرد.  تعیین کل محتوای کربن آلی)TOC(2  یکی از مراحل بنیادی در ارزیابی سنگ های 
منش��أ است. از آنجایی که حفر چاه اکتش��افی در نقاط مختلف میدان به منظور ارزیابی سیستم های نفتی مقرون به صرفه نبوده و زمان زیادی را 
می طلبد، در این مطالعه سعی شد با استفاده از وارون سازی داده های لرزه نگاری سه بعدی)3D( 3   و نشانگرهای لرزه ای درونی که از داده های 
لرزه ای خام اس��تخراج می ش��وند و پیدا کردن رابطه ي بین این نش��انگرها و مقادیر TOC، این پارامتر مهم ژئوش��یمیایی در کل مقطع لرزه ای 
تخمین زده ش��ود. نتایج بیانگر آن اس��ت که امپدانس صوتی)AI( 4  باالترین رابطه را با محتوای کربن آلی نشان می دهد. این رابطه، معکوس 
بوده و نقش موثری در شناس��ایی زون های با توزیع باالی مواد آلی ایفا می کند. همچنین، ضریب همبس��تگی باالی 82 درصدی شبکه عصبی 
احتماالتی در تخمین مواد آلی از نش��انگرهای لرزه ای نش��ان از توانایی سیس��تم های هوش��مند در برقراری روابط غیر خطی بین پارامترهای 

ورودی و خروج��ی دارد.

وارون سازی لرزه ای، نشانگرهای لرزه ای، کل محتوای کربن آلی)TOC(، امپدانس صوتی
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اطالعات مربوط به خواص پتروفیزیکی، داشتن روش های جایگزین 
به منظور دس��تیابی به چنی��ن اطالعاتی از اهمیت خاص��ی برخوردار 
اس��ت. وارون سازی لرزه ای به عنوان یکی از این نوع روش ها همواره 
مورد نظر کارشناسان بوده است. وارون سازی در ژئوفیزیك، عبارت 
است از به نقش��ه درآوردن خواص فیزیکی و شکل الیه های زمین با 
استفاده از اندازه گیری های سطحی]3[. به عبارت دیگر، وارون سازی، 
روشی است که در آن می توان با استفاده از اطالعات لرزه ای به عنوان 

ورودی، به یك مدل زمین شناسی به عنوان خروجی دست یافت. 
اهمی��ت وارون س��ازی ل��رزه ای به عل��ت اس��تفاده از داده ه��ای 
مختلف��ی چون اطالعات لرزه ای و اطالعات ن��گاره چاه و اطالعات 
زمین شناس��ی است که باهم تلفیق ش��ده و قدرت تفکیك و صحت 
مدل را باال می برد. روش های مختلفی به منظور وارون سازی داده های 
ل��رزه ای وجود دارد که صرفنظر از جزئی��ات، هر روش به دو بخش 
وارون سازی پیش از برانبارش7  و پس از برانبارش8  تقسیم می گردد.

      هدف اصلی وارون س��ازی لرزه ای، تبدی��ل داده های انعکاس 
ل��رزه ای به پارامتری قاب��ل اندازه گی��ری و توصیف کننده مخزن )در 
این مطالعه سنگ منشأ( اس��ت. در مقایسه با دامنه های لرزه ای، نتایج 
حاصل از وارون س��ازی، قدرت تفکیك باالتری داشته و تفسیرهاي 

دقیقتری را پشتیبانی می کنند]4[.
وارون سازی پس از برانبارش که در این مطالعه مورد استفاده قرار 
گرفته، فرایند محاسبه مدل امپدانس زیر سطحی با استفاده از داده های 
لرزه ای بر انبارش ش��ده 3D اس��ت. به عب��ارت دیگر، وارون س��ازی 
با به کارگی��ری داده های ل��رزه ای، زمین شناس��ِی ایجاد کننده ي این 

پاسخ های لرزه ای را تعیین می کند]5[.
می ت��وان وارون س��ازی را به ص��ورت فرایند واهمامیخ��ت9 ، و یا 
فیلترگذاری معکوس10  نیز در نظر گرفت که طی آن، با به کارگیری 
داده ه��ای ل��رزه ای به عن��وان ورودی، مدل زمین س��اخته می ش��ود. 
همینط��ور می توان آن را فرایند بالعکس همامیخت11  در نظر گرفت، 
چرا که در همامیخت، بر اساس مدل زمین، مقطع لرزه ای مصنوعی12  

ایجاد می گردد]3[.
با توجه به از دس��ت رفتن فرکانس های لرزه ای بس��یار باال و پائین 
در داده ه��ای ل��رزه ای، ورودی های مورد نیاز برای بازس��ازی مقطع 
امپدان��س صوتی به تنهایی در این داده ها موجود نیس��ت. بنابرین، دو 
ن��وع داده ي متفاوت به عنوان ورودی فرایند وارون س��ازی مورد نیاز 
اس��ت که عبارتند از داده های لرزه ای و مدل امپدانس ساخته شده با 
استفاده از نگارهای چاه پیمایی. مدل ایجاد شده با استفاده از نگارهای 
چاه پیمایی طرح اولیه ای از س��اختار س��رعت زمین ارائه می دهد که 
برای محدود کردن فرایند وارون سازی به کارگرفته می شود. نتیجه ي 
نهایی وارون س��ازی، یك مقطع سرعت اس��ت که انحرافش از مدل 
اولی��ه در کمترین حد ممکن بوده و در عی��ن حال، داده های حقیقی 

را به بهترین نحو مدل س��ازی می کند]5[. در طی فرایند وارون سازی 
لرزه ای، پس از ایجاد لرزه نگاش��ت مصنوعی، موجك لرزه ای13  در 
محدوده افق های لرزه اِی تعیین ش��ده، اس��تخراج می گردد و س��پس 
با اس��تفاده از الگوریتم ه��ای مختلف وارون س��ازی، مقطع داده های 

لرزه ای به  نگارهای امپدانس صوتی تبدیل می شود. 

1-2- تخمين TOC از نشانگرهای لرزه ای
در این بخش، ابتدا به منظور تعیین نش��انگرهای بهینه، از آنالیزهای 
چند نش��انگری اس��تفاده ش��د. درآنالیزهای چند نش��انگری14  سعی 
می شود تا با به کارگیری روش های زمین آماری و مدل های هوشمند، 
روابط خطی و غیر خطی موجود بین داده های ورودی و خروجی در 
محل چاه های موجود استخراج شود. در ادامه، با اعمال این روابط به 
کل حجم داده لرزه ای15، هر رد لرزه  به نگار هدف تبدیل می ش��ود. 
در نتیجه می توان نگار هدف را عالوه بر محل چاه، در قسمت های ما 
بین چاه ها و در موقعیت چاه های فرضی نیز، مورد بررس��ی قرار داد. 
این بخش از مطالعه، به وس��یله قسمت ایمرج16  از نرم افزار همپسون- 

راسل)HRS(17   انجام شد. 
داده ه��ای هدف در این مطالع��ه، نگار TOC تخمین زده ش��ده با 
استفاده از نگارهای چاه پیمایی است. با استفاده از تحلیل رگرسیونی 
ب��رای تك تك گ��روه داده ه��ای خروج��ی، نش��انگرهای لرزه ای 
چندگانه ای که به عنوان ورودی در س��اخت مدل های ش��بکه عصبی 
باید اس��تفاده ش��ود، انتخاب گردید. پس از تعیین نش��انگرهای بهینه 
و تحلی��ل رگرس��یونی، برای بررس��ی روابط غیرخط��ی موجود بین 
  18)PNN(داده های ورودی و خروجی، مدل ش��بکه عصب��ی احتمالی
برای پارامتر هدف)TOC( طراحی گردید. پس از طراحی و ارزیابی 

شبکه بهینه، کل مقطع لرزه ای به مقطع ژئوشیمیایی تبدیل گردید. 

2- بحث و بررسی )مطالعه موردی: سازند كژدمی، ميدان جفير(
     ب��رای انجام وارون س��ازی در میدان مورد نظ��ر، ابتدا داده های 
مرب��وط ب��ه نمودار ه��ای صوت��ی و چگال��ی، اطالعات مرب��وط به 
سرس��ازندها، چك شات19 ، افق های زمین شناسی و اطالعات لرزه ای 

سه بُعدِی برانبارش شده، تهیه و مورد مطالعه قرار گرفت. 
پس از  بارگذاری اطالعات در نرم افزار HRS، افق های مورد مطالعه 
انتخاب گردید. سپس تطابق چاه و مقطع لرزه ای و استخراج موجك 
در موقعی��ت چاه های مورد مطالعه، صورت گرفت. س��پس موجك 
میانگین، اس��تخراج و یك مدل اولیه از اطالعات نگارهای چاه ها در 
محدوده افق های لرزه اِی مورد مطالعه س��اخته شد. همان طور که بیان 
ش��د، می توان با همامیخت موجك ل��رزه ای و ضریب بازتاب لرزه، 
 نگاش��ت مصنوعی ایج��اد کرد؛ حال در فراین��دی معکوس می توان 
ب��ا یك م��دل واهمامیخت، موجك لرزه ای را برداش��ت تا امپدانس 
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صوتی در سرتاس��ر حجم لرزه ای حاصل ش��ود. ه��دف اصلی چنین 
کاری، ایجاد مدل اولیه ای از امپدانس صوتی با استفاده از چاه هاست 

که مبنای وارون سازی لرزه ای قرارمی گیرد. 
   در ای��ن قس��مت از مطالعه، هدف نهایی، به دس��ت آوردن مدل 
امپدانس صوتی)مقاومت صوتی( است که دارای ارتباط و پیوستگی 
قابل قبولی با داده های ل��رزه ای واقعی و داده های نگارهای چگالی و 

صوتی باشد. 
پ��س از ایجاد مدل اولیه امپدانس صوت��ی، الگوریتم های مختلف 
وارون س��ازی ل��رزه ای موجود در نرم افزار HRS مورد اس��تفاده قرار 
گرفتند. نتایج وارون س��ازی لرزه ای نش��ان داد ک��ه الگوریتم بر پایه 
مدل20  بهترین نتیجه ي تخمی��ن امپدانس صوتی را برای میدان مورد 

مطالعه نشان می دهد)شکل-1(. 

 2-1- تخمين محتوای كربن آلی
 ب��ا توجه به توضیحات ارائه ش��ده، تعداد نش��انگرهای بهینه برای 
تخمین و مدل س��ازی پارامتر هدف با استفاده از آنالیز چند نشانگری 
صورت گرفت. بدین ترتیب، تعداد 5 نشانگر امپدانس صوتی، انتگرال 
قدر مطلق دامنه21 ، فیلتر 25/30-15/20، دامنه وزنی کس��ینوس فاز22  
و قطبیت ظاهری23  به عنوان نشانگرهای بهینه انتخاب شد)شکل-2(. 

 نتای��ج تخمین مقادی��ر TOC با اس��تفاده از نش��انگرهای لرزه ای 
ب��ا به کارگی��ری روش رگرس��یون چندگان��ه م��دل ش��بکه عصبِی 
احتماالتیِ )PNN( ایجاد ش��ده، نش��ان داد که ضرایب همبستگی بین 
داده های مطلوب و مقادیر تخمین زده شده در میدان جفیر به ترتیب 
72% و 82% است که با میانگین خطای تخمین 0/24 و 0/19 درصد 
وزنی همراه می باشد)ش��کل-3(. الزم به ذکر است که نتایج تخمین، 
تنها در محدوده ي پنجره ي بررسی24  که با خطوط آبی مشخص شده 

است، اعتبار دارد. 
  بدین منظور، از ش��بکه عصبی احتماالتی اس��تفاده ش��د تا روابط 
ایجاد ش��ده بی��ن محتوای کربن آلی و نش��انگرهای ل��رزه ای به کِل 
مقطع اعمال ش��ود. در ش��کل-4 مدل لرزه ای- ژئوش��یمیایی پارامتر  
TOC به همراه نگار ژئوش��یمیایی TOC در موقعیت چاه x مش��اهده 

می شود. همانطور که در باال نیز ذکر امپدانس صوتی رابطه معکوس 
با محتوای کربن آلی نش��ان می دهد. بنابراین، با استفاده از این روش 
می ت��وان تراک��م محتوی کربن آل��ی را در مناطق بی��ن چاه ها مورد 

بررسی قرار داد. 
     ب��ا توج��ه به مطالب گفته ش��ده، تراکم باالی م��واد آلی، باعث 
افزای��ش تخلخل، کاهش س��رعت م��وج صوتی، کاه��ش چگالی و 
درنتیجه، کاهش امپدانس صوتی می ش��ود. در شکل-4 توزیع مقادیر 
TOC مدل سازی شده در بین افق های مشخص شده که قسمت شیلی و 

آهك آرژیلی سازند کژدمی را شامل می شود، نشان داده شده است. 
     همانطور که گفته شد، امپدانس صوتی که از حاصل ضرب نگار 
چگالی در س��رعت موج صوتی به وجود می آید و رابطه معکوس با 
مواد آلی دارد، باالترین رابطه را با محتوای کربن آلی نش��ان داد. در 
این قس��مت سعی شده است تأثیر مواد آلی بر روی این نگارها )نگار 

چگالی و صوتی( به طور مختصر مورد بررسی قرار گیرد.

2-2- تأثير مواد آلی بر روی نگار چگالی 
ن��گار چگالی اثر چگالی زمینه و س��یال س��ازندی را اندازه گیری 

 1   مقطعی از مدل وارون سازی شده. 

 )Raw Seismic( در كنار داده های لرزه ای خام )2-TOC( و 5 نشانگر بهینه انتخاب شده در میدان جفیر. 2  نگار هدف

نتایج تخمین TOC از نشانگرهای لرزه ای با بکارگیری روش های   
رگرســیون چندگانــه خطی)شــکل راســت( و شــبکه عصبــی 

احتماالتی)شکل چپ(.
  3
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می کند. به عبارت دیگر، هر چه س��ازند حاوی س��یال بیشتری باشد، 
دارای حفرات بیشتری است]6[.

از آنجایی که چگالی ماده آلی از دیگر اجزاي سازنده سنگ کمتر 
است، در نگار چگالی، رابطه ي خطی و معکوس بین محتوای کربن 

آلی و چگالی سازند مشاهده می شود)شکل-5(. 

2-3- تأثير مواد آلی بر روی نگار صوتی
 نگار صوتی کاربردهای متعددی دارد؛ به عنوان مثال، با مقایسه نسبت 
س��رعت امواج طولی)Vp(25  و برش��ی)Vs(26  که برای لیتولوژی های 
مختلف، متفاوت اس��ت، می توان نوع لیتولوژی را تعیین کرد. عالوه بر 
ای��ن، نگار صوتی در تطابق بین رخس��اره ها، ب��رآورد تخلخل ثانویه، 
محاس��به امپدانس صوتی و ضریب انعکاس و نیز، تش��خیص زون های 
ش��یلی پُرفشار، مورد اس��تفاده قرار می گیرد. از عوامل موثر بر سرعت 
صوت در س��ازند، می توان نوع کانی های س��ازنده )ماتریکس(، بافت 

سنگ، تخلخل، سیاالت، دما و فشار را نام برد.
   زمان عبور)DT(27  سازند، معکوس سرعِت موِج فشارشی است که 
تابعی از لیتولوژِی س��ازند، س��اختمان، تخلخل، نوع و چگونگی توزیع 

س��یاالت س��ازندی)آب، گاز، نفت، کروژن و غیره( است]6[. بنابراین، 
وابس��تگی DT ب��ه تخلخل، آن را ب��ه ابزاری مفید جه��ت اندازه گیری 
تخلخل تبدیل کرده است. برای سنگ های با تخلخل بین دانه ای با توزیع 

یکنواخت، تخلخل عموماً از معادله وایلی )رابطه1( به دست می آید. 
Ø = )DT-DTmat(/)DTfl-DTmat(                                                   )1(

که در آن، DT ، زمان عبور امواج صوتی از توده س��نگ، DTmat، زمان 
عبور امواج صوتی از ماتریکس س��نگ و DTfl، زمان عبور امواج صوتی 
از س��یال پُرکننده تخلخل س��ازند اس��ت. این تخلخل اصطالحأ تخلخل 
اولیه )تخلخل منافذ مرتبط( نامیده می شود.از اختالف این تخلخل با تخلخل 
حاصل از نگاره چگالي یا نوت��رون، تخلخل ثانویه )تخلخل غیرمرتبط و 
ایزوله( به دست مي آید. هرچه محتوای ماده آلی سازند بیشتر باشد، به دلیل 
چگالی کمتِر ماده آلی، زمان  ِعبور صوت در س��ازند )TِِD( بیشتر می شود 
و س��رعت موِج صوتی کاهش می یابد)شکل-6(. بر همین اساس، اغلب 
محققان رابطه ای خطی و مس��تقیم بین کل محت��وای کربن آلی و مقادیر 
حاصل از نگار صوتی، در نظر می گیرند]7[. در شکل-7 نیز نگار تخلخل 
بر روی مدل لرزه ای- ژئوشیمیایی نشان داده شده است. با توجه به شکل، 

 4  مدل لرزه ای- ژئوشیمیایی)TOC( حاصل از داده های لرزه ای. الگ 
TOC  در موقعیت چاه نشان داده شده است.

 5  مدل لرزه ای - ژئوشیمیایی)TOC( حاصل از داده های لرزه ای. نگار 
چگالی در موقعیت چاه نشان داده شده است.

مدل لرزه ای- ژئوشــیمیایی)TOC( حاصل از داده های لرزه ای. 
نگار ســرعت موج صوتی)معکوس نــگار صوتی( در موقعیت چاه 

نشان داده شده است.
  6

 7  مدل لرزه ای- ژئوشیمیایی)TOC( حاصل از داده های لرزه ای. نگار 
تخلخل در موقعیت چاه نشان داده شده است. 
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7. Pre-Stack Inversion
8. Post-Stack Inversion
9. Deconvolution

10. Inverse Filtering
11. Convolution
12. Synthetic Seismogram
13. Seismic Wavelete
14. Multi-attribute analysis
15. Seismic Trace
16. Emerge
17. Hapson- Russell Software
18. Probabilistic Neural Network 
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20. Model-Based inversion
21. Integrated Absolute Amplitude
22. Phase Amplitude Weighted Cosine
23. Apparent Polarity
24. Analysis Window
25. P-Wave Velocity
26. S-Wave Velocity
27. Transit Time

افزایش تخلخل با افزایش محتوای کربن آلی هم خوانی قابل توجهی دارد.

نتيجه گيري
 مطالعه اخیر نش��ان می دهد استفاده همزمان از نگارهای چاه پیمایی و 
داده های لرزه نگاری سه بُعدی نه تنها در مخازن هیدروکربنی، بلکه برای 
 )TOC ارزیابی پارامترهای ژئوش��یمیایی)از قبیل محتوای کربن آلی یا

نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
 با توجه به اینکه امپدان��س صوتی)مقاومت صوتی( از حاصل ضرب 
نگار چگالی در سرعت موج صوتی به وجود می آید و رابطه ي خطی 
و معکوس نگار چگالی با محتوای کربن آلی و رابطه ي خطی و مستقیم 
ن��گار صوتی با محت��وای کربن آلی، می توان نتیج��ه گرفت امپدانس 
صوتی تحت تأثیر محتوای کربن آلی بوده و رابطه معکوس با محتوای 
کربن آلی در سازند نشان می دهد و نقش موثری در شناسایی زون های 

با تراکم باالِی مواد آلی ایفا می کند.
 ب��ا اس��تفاده از امپدانس صوتی حاص��ل از وارون س��ازی لرزه ای و 
نشانگرهای لرزه ای استخراج شده از داده های لرزه ای و کمك گرفتن 
از سیس��تم های هوش مصنوعی، می توان مقطع وارون سازی شده را به 

مقطع محتوای کربن آلی تبدیل کرد. 
 مقایسه نتایج رگرسیون چندگانه و شبکه عصبِی احتماالتی در تخمین 
محتوای کربن آلی از نش��انگرهای لرزه ای، نش��ان داد ش��بکه عصبی 
احتماالتی با ضریب همبس��تگی باالی 82 درص��د، توانایی باالیی در 

برقراری روابط غیر خطی بین پارامترهای ورودی و خروجی دارد.
 از آنجایی که داده های لرزه ای گس��تره ي وسیعی را در بر می گیرد، 
می ت��وان برای بررس��ی توزیع مق��دار TOC در فواص��ل بین چاهی از 
مدل سازی لرزه ای- ژئوشیمیایی TOC برای اهداف اکتشافی و کاهش 

هزینه های اکتشاف بهره برد.


