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مقــــالـــــات

مقدمه
مخازن  لرزه  ای  داده  های  تفسیر  در  كّمی  روش  های  از  استفاده 
)از  نفت  باالدستی  صنعت  در  را  خود  جای  زمان  مرور  به   نفتی 
اكتشاف تا تولید( پیدا كرده است. يکی از مهم  ترين روش  های كّمی، روش 
تغییر دامنه نسبت به دورافت)AVO( است. تغییر در دامنه بازتاب لرزه ای با تغییر 
در فاصله بین فرستنده  ها و گیرنده  ها، لیتولوژی سنگ  ها و محتوای سیال در 
اليه  های باال و پايین مرز بازتابنده را نشان می  دهد. اگر بتوان اطالعات پیش از 
برانبارش لرزه  ای را به گونه  ای پردازش كرد كه تمامی اثرات مزاحم بر دامنه 
به جز آنهايی كه  ناشی از تغییرات خواص كشسانی يك اليه بازتابنده هستند 
حذف شوند، می  توان از اين اطالعات جهت استخراج خواص مخزنی استفاده 

كرد.
تغییر دامنه بازتاب لرزه اي با فاصله فرستنده-گیرنده، بستگي به تغییرات 
روابط  پايه  بر   AVO آنالیز  اساس  دارد.  پواسون  نسبت  و  سرعت، چگالي 
تئوريك بین ضريب بازتاب، زاويه تابش، تغییرات موج طولی )VP(، سرعت 
موج برشی )VS( و چگالی )ρ( در طول سطح برخورد است. اين روابط، در 
مقابل به خصوصیات فیزيکی سنگ  ها بستگی دارد. اولین تحقیقاتی كه منجر 
به منتج شدن معادالتی در مورد بازتاب و انکسار امواج االستیکی هم  ساز1 در 
مرز بین دو جامد االستیکی هموژن و ايزوتروپیك شد، توسط نات 1899 و 

زوپريتس2، 1919 انجام گرفت.
معادالتي كه تغییرات دامنه را بیان مي  كنند، معادالت زوپريتس نامیده 
مي شوند. معادالت زوپريتس به توصیف جابجايی ذرات می  پردازد. به كمك 

معادالت زوپريتس دامنه موج بازتاب و دامنه موج عبوري حاصل از برخورد 
موج تراكمي به يك بازتابنده تخت و در نهايت چگالي و سرعت لرزه اي به 

دست مي آيد.
يکی از روش  های جديد جهت بررسي بهتر مخزن از نظر سنگ  شناسی، 

تخلخل و ماهیت سیال مخزني، وارون سازي لرزه اي است.
هدف اين مقاله بررسی امکان تشخیص نواحی حاوی هیدروكربن  های 
سبك با استفاده از روش وارو    ن  سازی AVO در منطقه شمال  غرب خلیج فارس 

بر روی مخزن ماسه  سنگی غار در میدان هنديجان است.

1- وارون  سازی3
وارون  سازی )يا به عبارتی مدل  سازی معکوس( ژئوفیزيکی عبارت است 
از به نقشه درآوردن ساختار فیزيکی و خواص اليه  های زيرسطحی زمین با 
استفاده از اندازه  گیری  هايی كه در سطح زمین انجام می  پذيرد )راسل 1988(. 
در  معکوس  مدل  سازی  به   عنوان  می  توان  را  لرزه  ای  داده  های  وارون  سازی 
امپدانس صوتي جهت  تخمین  لرزه اي  وارون سازي  از  نظر گرفت. هدف 
بررسي بهتر مخزن از نظر سنگ  شناسی، تخلخل و ماهیت سیال مخزني است. 
در برگردان داده  های لرزه  ای سعی می  شود تا از تركیب داده  های لرزه  ای با 
ساير داده  های موجود مانند داده  های زمین  شناسی بزرگ مقیاس و داده  های 
حاصل از نمودارهای چاه، اطالعاتی به دست آيد كه به راحتی بتوان آنها را به 
خصوصیاتی نظیر نوع سنگ، میزان تخلخل، میزان هیدروكربن و ... مرتبط كرد. 
يکی از اين اطالعات امپدانس صوتی است. در اين حالت ايجاد مدل زمین بر 

وارون  سازی پیش از برانبارش بر روی مخزن ماسه  سنگی غار در میدان هندیجان

تغییر دامنه با دورافت، وارون  سازی پیش از برانبارش، نشان  گرهای AVO، نمودار تقاطعی.

استفاده از روش  های كّمی در تفسیر داده  های لرزه  ای به جای روش  های كیفی در مراحل اكتشاف تا تولید مخازن نفتی، به مرور زمان جای خود را در صنعت باالدستی 
نفت پیدا كرده است. يکی از مهم  ترين روش  های كّمی، بررسی نحوه تغییر ضرايب بازتاب امواج لرزه  ای بر حسب تغییر دورافت )AVO( بین گیرنده و چشمه است. 
با استفاده از ارتباط دامنه در برابر دورافت و روابط زوپريتس و تقريب  هاي آن مي  توان نشان  گرهای مختلفی استخراج كرده تا به كمك آنها محدوده  های مخزنی از 
لحاظ سیال و سنگ  شناسی تفکیك گردد. در اين مقاله روش پیشرفته وارون  سازی پیش از برانبارش )وارون  سازی AVO( بر روی مخزن ماسه  سنگی غار در میدان 
هنديجان انجام شده است. روش وارون  سازی پیش از برانبارش ابتدا در محل چاه  ها و در نهايت بر روی داده  های لرزه  ای واقعی اعمال شد كه مقاومت تراكمی، 
مقاومت برشی و چگالی به دست آمد و با استفاده از آنها محدوده مخزن از لحاظ مقاومت لرزه  ای و تا حدی سنگ  شناسی تفکیك گرديده و نتايج رضايت بخشی 
حاصل شد و در انتها نیز با استفاده از نتايج وارون  سازی، حجم ماسه در محدوده مخزن تخمین زده شد. به كمك نتايج حاصله انتخاب موقعیت  های جديد 
حفاری با دقت بیشتری انجام خواهد شد. اين مطالعه با استفاده از داده  های چاه  پیمايی و سری داده  های سه بعدی دريايی قبل از برانبارش، انجام شده است.

محمد طیبی دانشگاه آزاد اسالمی واحدعلوم وتحقیقات تهران
 بهزاد نظری شركت نفت فالت قاره ایران

مجید نبی بیدهندی دانشگاه تهران
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اساس پاسخ ثبت شده، مدنظر می  باشد. برای وارون  سازی داده  های لرزه  ای و 
رسیدن به مدل زمین روش  های مختلفی وجود دارد كه هر روش از ديدگاه 
خاصی اين مدل را مورد بررسی قرار می  دهد. صرف  نظر از جزئیات هر روش، 
به طور كلی می  توان آنها را به دو دسته روش  های قبل از برانبارش و روش  های 
بعد از برانبارش تقسیم كرد. در اين تحقیق نوعی از روش وارون  سازی قبل از 

برانبارش به نام وارون  سازی هم  زمان قبل از برانبارش به كار برده شد.

2- وارون  سازی هم  زمان قبل از برانبارش
 را با تقريب  هاي زير به  بوالند و عمر4 )2003( سه جمله 

Vp، Vs∆Vp وρ نسبت دادند.

Vp

هامپسون5 و همکاران)2005( با بسط كار بوالند و عمر، روشی جديد براي 
وارون  سازي لرزه  اي جهت به دست آوردن مقاومت تراكمی، مقاومت برشی 
و چگالی ارائه دادند. آنها با تركیب بازتابندگی موج تراكمی با معادله-1 رابطه 

زير را تعريف كردند:

= =1
2

روابطی مشابه براي بازتابندگی  هاي موج  برشی و چگالی نیز بیان می  شوند. 
براي يك ردلرزه با  N نمونه، معادله )4( در شکل ماتريسی به صورت زير 

نوشته می  شود:

 می  باشد. در اين رابطه 
از هم  آمیخت موجك لرزه  اي با سري ضرايب بازتاب زمین، لرزه  اي طبق 

رابطه زير حاصل می  شود:
       

TN بیانگر نمونه زمانی Nام ردلرزه وWjجملهj ام موجك استخراج شده 

هستند )هامپسون 2005(. با تركیب معادالت-5 و6 می  توان به صورت زير 
ردلرزه را به لگاريتم مقاومت تراكمی مرتبط ساخت:

با تقريب فاتی و  اين رابطه  از تركیب  كه W ماتريس موجك است. 
همکاران معادله زير حاصل می  شود:

 Zp، معادله )8( می تواند جهت وارون  سازي استفاده شود ولی رابطه  اي بین
Zs و چگالی بیان نمی  كند. در وارون  سازي هم  زمان هامپسون-راسل، دو رابطه 

خطی در جهت تعريف روابطی بین آنها فرض می  شود.
اولین رابطه با فرض ثابت بودن نسبت سرعت موج تراكمی به سرعت موج 

برشی در يك اليه، به صورت زير تعريف می  شود:

در اينجا رابطه خطی زير بین مقاومت برشی و مقاومت تراكمی فرض 
می شود:

دومین رابطه از معادله گاردنر6)1974( به دست می آيد. معادله گاردنر 
رابطه بین چگالی و سرعت موج تراكمی را به صورت زير بیان می كند:

رابطه دوم به صورت زير تعريف می شود:

در اينجا نیز رابطه خطی زير فرض می شود:

 m  شیب و mc  عرض از مبدأ خطی است كه از نگارهاي چاه به دست 
 تأثیر عاملی است كه ناشی از وجود هیدروكربن در سازند بوده و  می  آيد.
در صورت عدم وجود هیدروكربن و يا در صورت حضور آب مقدار آن صفر 
است. به طور كلی موضوع بر اين فرض استوار است كه روند اصلی به صورت 

خطی بوده و قسمت غیرخطی نشان  گر حضور هیدروكربن است.
با تركیب معادالت-8، 10و13خواهیم داشت:

معادله )14( را می  توان به صورت ماتريسیزير بیان كرد:

از  مجموعه  اي  دادن  اختصاص  با  وارون  سازي  اين  الگوريتم  بنابراين 
ردلرزه  ها در محدوده  هاي زاويه  اي يکسان و موجك  هايی براي هر محدوده، 
مدل  هاي اولیه براي مقاومت تراكمی، مقاومت برشی و چگالی تولید می  كند. 
براي هر محدوده زاويه  اي، بايد يك موجك اختصاص داده شود. در عمل سه 
موجك براي زواياي نزديك، میانی و دور استخراج می  شود و براي زواياي 
بین اين زاويه  ها، موجك  ها درون  يابی می  شوند. سپس با استفاده از نگارهاي 
چاه مقادير بهینه  اي برايk ، kc ، m و mc محاسبه شده و تخمین اولیه  اي براي 

معادله زير ساخته خواهد شد:

۵ 
 

 
  

 و اي يكسان  زاويه هاي  محدوده در ها  ردلرزه از اي  مجموعه دادن اختصاص با سازي  وارون اين الگوريتم بنابراين
. كنـد    توليد مـي چگالي و برشي مقاومت تراكمي، مقاومت براي اوليه هاي  مدل محدوده، هر براي هايي  كموج
 نزديـك،  زوايـاي  بـراي  موجـك  سـه  عمل در .شود داده اختصاص موجك يكبايد ، اي  زاويه محدوده هر براي
 استفاده با سپس. دشون  مي يابي  وندر ها  موجك ،ها  زاويه اين بين زواياي براي و شود  يم استخراج دور و مياني

 ساخته زير معادله براي اي  تخمين اوليه و شده  محاسبهmc و k  ،kc ، mبراي اي  بهينه مقادير چاه نگارهاي از

  :خواهد شد

                           )15(  
  

 زيـر محاسـبه   معـادالت   طبـق ρ و Zp ، Zsنهايي  مقادير معادله، اين حل با .است مقاومت اوليه مدل Zpكه 

  :)2005هامپسون(د نشو  مي
                                               )16(  

                           )17(  
                          )18(  

  
  هنديجانميدان نفتي  -3

جنوبي بـين    در ناحيه دزفولدر خشكي  اين ميدان. قرار داردفارس   جغربي خلي  در شمال ميدان نفتي هنديجان    
.  كيلومتري شمال شـرقي ميـدان بهرگانـسر واقـع شـده اسـت             10در دريا در فاصله      وديلم   و   ماهشهر ميادين

و عمـق  سـت  و مد دريا جنوبي در محدوده جزر -شمالي اقديس با روند ساختمانيطساختمان هنديجان يك 
 حلقـه  5 كشف و بـا حفـر       ، توسط شركت سيريپ   1968در سال   ساختمان هنديجان   .  است ر مت 4آب حداكثر   

اتـه، سـروك و     سـنگي غـار، آسـماري كربن        چاه در بخـش دريـايي وجـود نفـت در چهـار افـق، بخـش ماسـه                  
   .)1-شكل( ديرس  به اثبات اين ميدان مر ع-هاي نهر  سنگ  ماسه

 و سه حلقه چاه ميدان هنـديجان      بهرگانسر   - هنديجان برانبارش از پيش سه بعدي    هاي  دادهدر اين تحقيق، از     
 كـه شـامل منـاطق       استمربع   كيلومتر 620يات برداشت شده حدود      مساحت تقريبي عمل   .استفاده شده است  

 كيلومترمربـع آن در ناحيـه خـشكي واقـع     110 و در حدود خواهد بود هاي كم عمق      واسط و آب   خشكي، حد 

 Zp ، مدل اولیه مقاومت است. با حل اين معادله، مقادير نهايی Zp كه
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Zs و ρ طبق معادالت زير محاسبه می  شوند )هامپسون2005(:
                    

3- میدان نفتی هندیجان
میدان نفتی هنديجان در شمال  غربی خلیج  فارس قرار دارد. اين میدان در 
ناحیه دزفول  جنوبي بین میادين ماهشهر و ديلم )در خشکي( و در فاصله 10 
كیلومتری شمال شرقی میدان بهرگانسر )در دريا( واقع شده است. ساختمان 
هنديجان يك طاقديس با روند ساختماني شمالی- جنوبی در محدوده جزر 
و مد درياست و عمق آب حداكثر 4 متر است. ساختمان هنديجان در سال 
1968 توسط شركت سیريپ، كشف و با حفر 5 حلقه چاه در بخش دريايي 
وجود نفت در 4 افق، بخش ماسه  سنگی غار، آسماری كربناته، سروک و 

ماسه  سنگ  های نهر-عمر اين میدان به اثبات   رسید )شکل-1(. 
در اين تحقیق، از داده  های سه بعدی پیش از برانبارش هنديجان- بهرگانسر 
و 3 حلقه چاه میدان هنديجان استفاده شده است. مساحت تقريبي عملیات 
برداشت شده حدود 620 كیلومترمربع است كه شامل مناطق خشکي، حد 
واسط و آب  های كم عمق خواهد بود و در حدود 110 كیلومترمربع آن در 
ناحیه خشکي واقع شده است. نگارهای چاه  پیمايی شامل نگار چگالی، سرعت 

موج S و سرعت موج P هستند كه در اين چاه  ها برداشت شده است.

4- مخزن ماسه سنگی غار
اين بخش كه از نظر سنی معادل بخش ماسه  سنگی اهواز بوده و يکی 
از بخش  های مخزنی شناخته شده ناحیه خلیج فارس را تشکیل می  دهد، 
به طور عمده از مـاسه  سنگ  های كوارتـزی ريـزدانه بـا سیمان دولومیتی 
همـراه با اليـه  هـای نـازكـی از دولومیت  های ريزبلور ماسه  ای )كه گاهی 
فسیل  دار و قهوه  ای كم رنگ هستند( و هم  چنین تکه  هايی از ندول  هـای 
انیدريتی به انضمام اليه  های نازكی از شیل سبز رنگ تشکیل شده است. 
از قسمت میانی به پايین برمقدار دولومیت  های ماسه  ای و هم  چنین شیلی 

افزوده می  شود.

5- وارون  سازی هم  زمان پیش از برانبارش بر روی مخزن غار
بررسی  هم  چنین  و  مخزنی  سیاالت  تفکیك  امکان  سنجی  برای 
سنگ  شناسی مخزن، وارون  سازی AVO بر روی مخزن ماسه  سنگی غار اعمال 
شده تا در تشخیص نواحی حاوی هیدروكربن بررسی گردد. مراحل انجام 
كار در وارون  سازي هم  زمان قبل از برانبارش كه توانايی باالتری نسبت به ساير 

روش  ها دارد به صورت زير است:

5-1- تولید برانبارش زاویه
براي وارون  سازي هم  زمان قبل از برانبارش به داده  هاي لرزه  اي به صورت 
برانبارش زاويه نیاز است. سه دسته برانبارش زاويه از صفر تا 10 درجه )نزديك( 
و 10 تا 20 درجه )میانه( و 20 تا 30 درجه )دور( تهیه می  شود. برای تهیه 

 و  برانبارش زوايا يك مدل سرعتی با استفاده از سه چاه و 
 و افق  های تفسیر شده ساخته شد. تبديل از حوزه دورافت به زاويه با 

استفاده از اين مدل سرعتی انجام گرفت )شکل-2(.
 

5-2- استخراج موجک
در اين مرحله بايد بین نگارهاي چاه و داده  هاي لرزه  اي انطباقی به وجود 
آورد. تطابق نگارهاي چاه با داده  هاي لرزه  اي نه تنها يك مرحله اولیه مهم در 
تفسیر لرزه  اي است، بلکه يك اولويت بسیار مهم در انجام وارون  سازي است. 
اين مرحله، انطباق بین وقايع لرزه  نگاشت مصنوعی حاصل از نگارهاي چاه و 
داده  هاي لرزه  اي را بهبود می  دهد. از نگارهاي صوتی و چگالی ضرايب بازتاب 
حاصل می  شوند و با هم  آمیخت اين ضرايب با يك موجك استخراج شده 
از داده  هاي لرزه  اي، لرزه  نگاشت مصنوعی حاصل می  شود كه اگر موجك 
استخراج شده مناسب باشد اين لرزه نگاشت مصنوعی تطابق خوبی با داده  هاي 
لرزه  اي خواهد داشت. بنابراين براي اين كار نیاز به استخراج موجك داريم. 
برای هر 3 دسته برانبارش زاويه كه قبالً تهیه شده، موجك به روش آماری 
استخراج می  شود. موجك به روش آماری درمحدوده بین 1400 تا 1900 
میلی  ثانیه از داده  هاي لرزه  اي استخراج شد .شکل-3 موجك  های استخراج 
شده را نشان می  دهد. موجك استخراج شده در برانبارش زاويه از صفر تا 
10درجه به عنوان موجك نزديك و در10 تا 20 درجه به عنوان موجك میانه 

و در20 تا 30 درجه به عنوان موجك دور شناخته می  شود.

 5-3- مدل  هاي اولیه براي مقاومت  ها و چگالی
پهناي  ديگر  عبارت  به  هستند؛  محدود7  باند  دارای  لرزه  اي  داده  هاي 
را  باال  فركانس  هاي  و  پايین  فركانس  هاي  بنابراين  و  دارند  محدودي  باند 
شامل نمی  شوند. به خاطر از دست رفتن فركانس  هاي پايین و باال در فرآيند 
لرزه  نگاري، اطالعات مورد نیاز جهت بازتولید پروفیل مقاومت در داده  هاي 
لرزه  اي به تنهايی موجود نیست. بنابراين عالوه بر داده  هاي لرزه  اي، يك مدل 
مقاومتی فركانس پايین نیز به عنوان اطالعات اولیه در وارون  سازي مورد استفاده 
مقاومت  پايین  فركانس  روندهاي  الگوريتم،  )راسل 1988(.  می  گیرد  قرار 
تراكمی، برشی و چگالی را به عنوان اطالعات اولیه در وارون  سازی شركت 
می  دهد تا تابع هدف را براي انحراف  هاي زياد از مدل  هاي اولیه محدود كند. 
براي ساخت مدل  هاي اولیه از نگارهاي چاه استفاده می  شود. افق  های تفسیر 

نقشــه میادین نفت و گاز شــمال غربی خلیج فارس و موقعیت 
جغرافیایی میدان هندیجان     1  
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هـا    چـاه  كه در ايـن هستند  P و سرعت موج Sايي شامل نگار چگالي، سرعت موج      پيم   نگارهاي چاه  .شده است 
  .برداشت شده است

  
  هنديجانفارس و موقعيت جغرافيايي ميدان   غربي خليج  نقشه ميادين نفت و گاز در شمال - 1شكل 

  
  ماسه سنگي غارمخزن  -4

هـاي مخزنـي شـناخته شـده           از بخـش   يكـي و   بوده سنگي اهواز   معادل بخش ماسه   كه   نظر سني  اين بخش از  
دانه بــا سـيمان     هـاي كوارتــزي ريــز       سـنگ    از مــاسه   به طـور عمـده     ،دهد  مي ناحيه خليج فارس را تشكيل    

اي كـم رنـگ و        قهـوه  دار  گاهي فسيل  اي  هاي ريزبلور ماسه    هـاي نـازكـي از دولوميت     دولوميتي همـراه با اليـه   
 از .ده اسـت  شـ رنگ تشكيل    هاي نازكي از شيل سبز      هـاي انيدريتي به انضمام اليه      ندول هايي از   چنين تكه   هم

  .شود  چنين شيلي افزوده مي  اي و هم  هاي ماسه  دولوميت به پايين برمقدار قسمت مياني
  
  بر روي مخزن غار پيش از برانبارش زمان  همسازي   نوارو -5

بر روي   AVO سازي  وارونشناسي مخزن،      سنگ  بررسي ينچن  تفكيك سياالت مخزني و هم    سنجي    امكانبراي  
 در  مراحل انجام كار  . بررسي گردد  هيدروكربن حاوي   نواحيده تا در تشخيص     شسنگي غار اعمال      مخزن ماسه 

  :زير استصورت ه ب ها دارد  نسبت به ساير روشتوانايي باالتري كه  برانبارش از قبل زمان  هم سازي  وارون
  
  انبارش زاويهتوليد بر -5-1

سـه دسـته   . است زاويه نياز صورت برانبارشه اي ب  لرزه هاي  داده به برانبارش از قبل زمان  هم سازي  وارون براي
. دشو    تهيه مي ) دور(  درجه 30 تا   20و  ) ميانه(  درجه 20 تا   10و  ) نزديك(  درجه 10 تا   صفرزاويه از    برانبارش

هـاي     و افـق HD-07و  HD-06 ,HD-01 بـا اسـتفاده از سـه چـاه     براي تهيه برانبارش زوايا يك مدل سرعتي
-شـكل (اده از اين مدل سرعتي انجـام گرفـت     تبديل از حوزه دورافت به زاويه با استف       . تفسير شده ساخته شد   

2.(  
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شده در داده  هاي لرزه  اي نیز در تولید مدل  ها استفاده می  شوند. سپس با اعمال 
يك فیلتر پايین  گذر با قطع فركانس  هاي باالتر از 8 هرتز، مدل  هاي اولیه حاصل 

می  شود )اشکال-4، 5 و6(.

5-4- آنالیز وارون  سازي در محل چاه
هدف  می  شود.  انجام  وارون  سازي  يك  چاه  محل  در  مرحله  اين  در 
انتخاب شود  پارامترهاي مناسبی  تا  پارامترهاي وارون  سازي است  آزمايش 
و پس از آن، وارون  سازی بر كل حجم داده اعمال شود. در اين قسمت به 
منظور چك  كردن وارون  سازی در محدوده چاه  ها، نتايج به دست آمده بررسی 
شده و مقاومت صوتی اولیه با مقاومت صوتی حاصل از وارون  سازی مقايسه 
و ضريب هم  بستگی بین آنها مشخص می  شود. نگارهاي آبی، نگارهاي اولیه 

چاه و نگارهاي قرمز نتايج وارون  سازی هستند. برای حصول نتايج مناسب 
وارون  سازی بايد پارامترها طوری انتخاب شوند كه تا حد امکان نگارهاي قرمز 
بر نگارهاي آبی منطبق باشند. همان طور كه در شکل مشخص است اين انطباق 

تا حد زيادي به خصوص در قسمت مخزن انجام شده است.
مقاومت  و  اولیه  صوتی  مقاومت  به  مربوط  منحنی  های  شکل-7  در 
 و ضريب هم  بستگی   HD-01از وارون  سازی در محل چاه صوتی حاصل 
چاه محل  در  مذكور  منحنی  های  شکل-8  در  و  درصد   77 از   بیش 
HD-06 و ضريب هم  بستگی بیش از 83 درصد نشان داده شده است. هم  چنین 
در شکل-9 منحنی  های مربوط به مقاومت صوتی اولیه و مقاومت صوتی 
حاصل از وارون  سازی در محل چاه HD-07 و ضريب هم  بستگی بیش از 77 

درصد نیز نشان داده شده است.

HD-07 برانبارش زاویه و چاه     2  
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  .HD-07چاه  و زاويه برانبارش  - 2شكل 

  
  موجك استخراج -5-2
 هاي  داده با نگارهاي چاه تطابق. آورد وجود به انطباقي اي  رزهل هاي  داده و چاه نگارهاي بين بايد مرحله اين در

 سازي  وارون در انجام بسيار مهم اولويت يك بلكه ،است اي  لرزه تفسير در مهم اوليه مرحله يك تنها نه اي  لرزه
 بهبـود  را اي  لـرزه  هاي  داده نگارهاي چاه و از مصنوعي حاصل نگاشت  لرزه وقايع بين انطباق مرحله، ينا. است

 موجك يك با ضرايب اين ميختآ  و با هم شوند  مي حاصل بازتاب ضرايب چگالي و صوتي نگارهاي از .دهد  مي

 مناسب شده استخراج موجك اگر كه شود  حاصل مي مصنوعي نگاشت  لرزه اي،  لرزه هاي  داده از شده استخراج

 بـه  نيـاز  كار اين براي بنابراين .داشت خواهد اي  لرزههاي   داده با خوبي تطابق مصنوعي لرزه نگاشت اين باشد

براي هر سه دسته برانبارش زاويه كه قبالً تهيه شده، موجك به روش آماري استخراج . داريم موجك استخراج
 دشـ  اسـتخراج  اي  لـرزه  هاي  داده از ثانيه  ميلي 1900  تا1400بين  موجك به روش آماري درمحدوده. شود  مي

 تـا   صـفر زاويـه از     برانبـارش موجك استخراج شده در      .دهد  مي نشانرا  شده    استخراج هاي  جك مو )3-شكل(.
ـ   درجه 30 تا   20 در ميانه و عنوان موجك   ه   درجه ب  20 تا   10 در  و عنوان موجك نزديك  ه  درجه ب 10 عنـوان  ه   ب

  .شود   شناخته ميدورموجك 

  
 اند  شده استخراج آماري روش به سازي  وارون جهت كه زاويه به وابسته هاي  موجك - 3شكل 

موجک  هاي وابســته به زاویه كه جهت وارون  ســازي به روش 
آماري استخراج شده  اند     3  
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  .HD-07چاه  و زاويه برانبارش  - 2شكل 

  
  موجك استخراج -5-2
 هاي  داده با نگارهاي چاه تطابق. آورد وجود به انطباقي اي  رزهل هاي  داده و چاه نگارهاي بين بايد مرحله اين در

 سازي  وارون در انجام بسيار مهم اولويت يك بلكه ،است اي  لرزه تفسير در مهم اوليه مرحله يك تنها نه اي  لرزه
 بهبـود  را اي  لـرزه  هاي  داده نگارهاي چاه و از مصنوعي حاصل نگاشت  لرزه وقايع بين انطباق مرحله، ينا. است

 موجك يك با ضرايب اين ميختآ  و با هم شوند  مي حاصل بازتاب ضرايب چگالي و صوتي نگارهاي از .دهد  مي

 مناسب شده استخراج موجك اگر كه شود  حاصل مي مصنوعي نگاشت  لرزه اي،  لرزه هاي  داده از شده استخراج

 بـه  نيـاز  كار اين براي بنابراين .داشت خواهد اي  لرزههاي   داده با خوبي تطابق مصنوعي لرزه نگاشت اين باشد

براي هر سه دسته برانبارش زاويه كه قبالً تهيه شده، موجك به روش آماري استخراج . داريم موجك استخراج
 دشـ  اسـتخراج  اي  لـرزه  هاي  داده از ثانيه  ميلي 1900  تا1400بين  موجك به روش آماري درمحدوده. شود  مي

 تـا   صـفر زاويـه از     برانبـارش موجك استخراج شده در      .دهد  مي نشانرا  شده    استخراج هاي  جك مو )3-شكل(.
ـ   درجه 30 تا   20 در ميانه و عنوان موجك   ه   درجه ب  20 تا   10 در  و عنوان موجك نزديك  ه  درجه ب 10 عنـوان  ه   ب

  .شود   شناخته ميدورموجك 

  
 اند  شده استخراج آماري روش به سازي  وارون جهت كه زاويه به وابسته هاي  موجك - 3شكل 

  4    مدل اولیه مقاومت تراكمی
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  چگالي و ها  مقاومت براي اوليه هاي  مدل -5-3
 بنـابراين  و دارنـد  محـدودي  بانـد  پهنـاي  ديگـر  عبـارت  بـه  ند؛ست هـ 7محـدود  بانـد  داراي اي  لـرزه  هاي  داده

 در بـاال  و نپايي هاي  فركانس رفتن دست از خاطر به. دشون  نمي شامل را باال هاي  فركانس و پايين هاي  فركانس
 موجـود  تنهـايي  بـه  اي  لرزه هاي  داده در مقاومت پروفيل بازتوليد جهت نياز مورد اطالعات نگاري،  لرزه يندآفر

 در اوليـه  اطالعـات  عنوان به نيز پايين فركانس مقاومتي مدل يك اي،  لرزه هاي  داده بر عالوه بنابراين. يستن

 تراكمـي،  مقاومـت  پايين فركانس روندهاي  الگوريتم،).1988 راسل( گيرد  مي قرار استفاده مورد سازي  وارون

 هـاي   انحـراف  بـراي  را هدف تابع تا دهد  مي شركت سازي  وارون در اوليه اطالعات عنوان به را چگالي و برشي

 يهـا   افـق . دشـو   مـي  استفاده چاه نگارهاي از اوليه هاي  مدل ساخت  براي.ندك محدود اوليه هاي  مدل از زياد
 بـا  گذر  پايين فيلتر يك اعمال با سپس .دشون  مي استفاده ها  مدل توليد در نيز اي  لرزه هاي  داده در شده تفسير

  .)6 و5، 4-لاشكا( دشو  مي اصله حاولي هاي  مدل هرتز، 8از  باالتر هاي  فركانس قطع
  

  
  مدل اوليه مقاومت تراكمي - 4شكل 

  
   مدل اوليه مقاومت برشي- 5شكل 

  
  مدل اوليه چگالي - 6كل ش

  
  

  5    مدل اولیه مقاومت برشی

٨ 
 

  چگالي و ها  مقاومت براي اوليه هاي  مدل -5-3
 بنـابراين  و دارنـد  محـدودي  بانـد  پهنـاي  ديگـر  عبـارت  بـه  ند؛ست هـ 7محـدود  بانـد  داراي اي  لـرزه  هاي  داده

 در بـاال  و نپايي هاي  فركانس رفتن دست از خاطر به. دشون  نمي شامل را باال هاي  فركانس و پايين هاي  فركانس
 موجـود  تنهـايي  بـه  اي  لرزه هاي  داده در مقاومت پروفيل بازتوليد جهت نياز مورد اطالعات نگاري،  لرزه يندآفر

 در اوليـه  اطالعـات  عنوان به نيز پايين فركانس مقاومتي مدل يك اي،  لرزه هاي  داده بر عالوه بنابراين. يستن

 تراكمـي،  مقاومـت  پايين فركانس روندهاي  الگوريتم،).1988 راسل( گيرد  مي قرار استفاده مورد سازي  وارون

 هـاي   انحـراف  بـراي  را هدف تابع تا دهد  مي شركت سازي  وارون در اوليه اطالعات عنوان به را چگالي و برشي

 يهـا   افـق . دشـو   مـي  استفاده چاه نگارهاي از اوليه هاي  مدل ساخت  براي.ندك محدود اوليه هاي  مدل از زياد
 بـا  گذر  پايين فيلتر يك اعمال با سپس .دشون  مي استفاده ها  مدل توليد در نيز اي  لرزه هاي  داده در شده تفسير

  .)6 و5، 4-لاشكا( دشو  مي اصله حاولي هاي  مدل هرتز، 8از  باالتر هاي  فركانس قطع
  

  
  مدل اوليه مقاومت تراكمي - 4شكل 

  
   مدل اوليه مقاومت برشي- 5شكل 

  
  مدل اوليه چگالي - 6كل ش

  
  

مدل اولیه چگالی     6  

٨ 
 

  چگالي و ها  مقاومت براي اوليه هاي  مدل -5-3
 بنـابراين  و دارنـد  محـدودي  بانـد  پهنـاي  ديگـر  عبـارت  بـه  ند؛ست هـ 7محـدود  بانـد  داراي اي  لـرزه  هاي  داده

 در بـاال  و نپايي هاي  فركانس رفتن دست از خاطر به. دشون  نمي شامل را باال هاي  فركانس و پايين هاي  فركانس
 موجـود  تنهـايي  بـه  اي  لرزه هاي  داده در مقاومت پروفيل بازتوليد جهت نياز مورد اطالعات نگاري،  لرزه يندآفر

 در اوليـه  اطالعـات  عنوان به نيز پايين فركانس مقاومتي مدل يك اي،  لرزه هاي  داده بر عالوه بنابراين. يستن

 تراكمـي،  مقاومـت  پايين فركانس روندهاي  الگوريتم،).1988 راسل( گيرد  مي قرار استفاده مورد سازي  وارون

 هـاي   انحـراف  بـراي  را هدف تابع تا دهد  مي شركت سازي  وارون در اوليه اطالعات عنوان به را چگالي و برشي

 يهـا   افـق . دشـو   مـي  استفاده چاه نگارهاي از اوليه هاي  مدل ساخت  براي.ندك محدود اوليه هاي  مدل از زياد
 بـا  گذر  پايين فيلتر يك اعمال با سپس .دشون  مي استفاده ها  مدل توليد در نيز اي  لرزه هاي  داده در شده تفسير

  .)6 و5، 4-لاشكا( دشو  مي اصله حاولي هاي  مدل هرتز، 8از  باالتر هاي  فركانس قطع
  

  
  مدل اوليه مقاومت تراكمي - 4شكل 

  
   مدل اوليه مقاومت برشي- 5شكل 

  
  مدل اوليه چگالي - 6كل ش
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5-5- اعمال وارون  سازی بر كل داده لرزه
پس از انجام وارون  سازی در محل چاه  ها و انتخاب مقادير بهینه براي 
پارامترها می  توان وارون  سازی را بر كل حجم داده  ها اعمال كرد. نتايج نهايی 
3 حجم داده هستند كه عبارتند از مقاومت تراكمی، مقاومت برشی و چگالی. 
  برای نشان دادن نتیجه وارون  سازی، مقطعی را از هر سه چاه و 
و  عبور می  دهیم. شکل-10 مقطعی از مقاومت تراكمی است كه در 
آن مقیاس رنگی میزان تغییرات پارامتر مذكور را نشان می  دهد. همان طور كه 
در شکل ديده می  شود در محدوده مخزن مقدار مقاومت تراكمی نسبت به 
اليه  هاي باال و پايین آن كمتر است كه اين مطلب نشانه متخلخل بودن اليه 
مخزنی است. شکل-11 و شکل -12 نیز مقاطعی از حجم  های به دست آمده 
از مقاومت برشی و چگالی را كه از هر 3 چاه عبوركرده نشان می  دهد. مقیاس 
رنگی نیز نشان    دهنده میزان تغییرات است. همان گونه كه در شکل-11 ديده 
می شود در ناحیه مخزن مقدار مقاومت لرزه اي موج برشی نسبت به اليه  هاي 

باال و پايین آن كمتر است. هم  چنین در شکل-12، چگالی در ناحیه مخزن 
نسبت به اليه  هاي باال و پايین آن كمتر است.

شکل-13 نقشه متوسط تغییرات مقاومت لرزه  اي موج تراكمی و شکل-
14 نقشه متوسط تغییرات مقاومت لرزه  اي موج برشی را بین مرز باالی مخزن 
غار تا مرز پائینی اين مخزن در محدوده مورد مطالعه نشان می  دهد و شکل-15 
نقشه تغییرات مقاومت لرزه  اي موج تراكمی و شکل-16 نقشه تغییرات مقاومت 
لرزه  اي موج برشی را برای مرز پائینی مخزن غار تا مرز پائینی مخزن آسماری در 
محدوده مورد مطالعه نشان می  دهد. همان طور كه در شکل  ها مشخص است مقدار 
 مقاومت لرزه  اي موج تراكمی و موج برشی كمترين مقدار را در محدوده چاه  های
HD-01 و HD-07 دارد كه اين مطلب به خاطر متخلخل بودن اليه مخزنی 
است در حالی كه موقعیت چاهHD-06  در قسمتی است كه مقدار مقاومت 
لرزه  اي موج تراكمی و موج برشی باالتری دارد. گزارشات حفاری، وجود گاز 
در چاه  های HD-01 و HD-07 و عدم وجود گاز در چاه HD-06 در افق  های 

ذكر شده را نشان می  دهد كه تأيیدی بر صحت كار انجام شده است.
می  توانیم محدوده مورد مطالعه را بر اساس مقدار مقاومت لرزه  اي موج 
تراكمی و موج برشی جهت تشخیص نقاط مناسب برای حفاری ناحیه  بندی 
كنیم كه اين مطلب در شکل های-17 و 18 نشان داده شده است. ناحیه-1 
)نارنجی رنگ( بر اساس مقدار مقاومت لرزه  اي موج تراكمی و موج برشی 
برای مرز باالی مخزن غار تا مرز پائینی مخزن غار و ناحیه-2 )سبز رنگ( 
بر اساس مقدار مقاومت لرزه  اي موج تراكمی و موج برشی برای مرز پائینی 
مخزن غار تا مرز پائینی مخزن آسماری انتخاب شده  اند. ناحیه-2 دارای نقاطی 

با پتانسیل باالتری برای حفاری است.

5-6- ترسیم نمودارهای تقاطعی با استفاده از وارون  سازی
نمودارهای تقاطعی8 ابزار قدرتمندی برای تفسیر كّمی و تفکیك نواحی 
مختلف از لحاظ سیال و سنگ  شناسی هستند. در اين مرحله نمودارهای تقاطعی 
مختلف با استفاده از نتايج حاصل از وارون  سازی در محدوده مخزن ترسیم می  شوند. 
نتايج حاصل از وارون  سازی برای مقاومت لرزه  ای موج تراكمی و موج برشی و 

HD-06  نتیجه وارون  سازی در محل چاه     8  

١٠ 
 

  
  HD-06  چاه محل در سازي  وارون  نتيجه- 8شكل 

  
  HD-07چاه محل در سازي  وارون  نتيجه- 9شكل 

  
  لرزه داده كل بر سازي  وارون اعمال -5-5

 كـل  را بر سازي  وارونتوان   مي پارامترها براي بهينه انتخاب مقادير و ها  چاه محل در سازي  نوارو انجام از پس

 و برشـي  مقاومـت  مقاومت تراكمي، از كه عبارتند هستند داده حجم سه نتايج نهايي. دكر ها اعمال  داده حجم
عبـور   HD-07و HD-01، HD-06 از هـر سـه چـاه          را سـازي، مقطعـي      براي نشان دادن نتيجه وارون     .چگالي

 را پارامتر مذكورتغييرات  ميزان رنگي مقياس است كه در آن مقاومت تراكمي  مقطعي از10-شكل. دهيم  مي

بـه   نـسبت  مقاومـت تراكمـي  مقـدار   مخـزن  محدوده  درشود  طور كه در شكل ديده مي همان. دهد  مي نشان
  و شـكل 11- شـكل .متخلخل بودن اليه مخزني است نشانه  اين مطلبكمتر است كه آن باال و پايين هاي  اليه

 نـشان   را چاه عبوركرده3 را كه از هر چگالي و برشيدست آمده از مقاومت ه هاي ب   نيز مقاطعي از حجم12-
ديـده مـي شـود در     11-كه در شكل گونه همان. استتغييرات  ميزان دهنده    ننشانيز  رنگي مقياس. دهد  مي

HD-07 نتیجه وارون  سازی در محل چاه     9  

١٠ 
 

  
  HD-06  چاه محل در سازي  وارون  نتيجه- 8شكل 

  
  HD-07چاه محل در سازي  وارون  نتيجه- 9شكل 

  
  لرزه داده كل بر سازي  وارون اعمال -5-5

 كـل  را بر سازي  وارونتوان   مي پارامترها براي بهينه انتخاب مقادير و ها  چاه محل در سازي  نوارو انجام از پس

 و برشـي  مقاومـت  مقاومت تراكمي، از كه عبارتند هستند داده حجم سه نتايج نهايي. دكر ها اعمال  داده حجم
عبـور   HD-07و HD-01، HD-06 از هـر سـه چـاه          را سـازي، مقطعـي      براي نشان دادن نتيجه وارون     .چگالي

 را پارامتر مذكورتغييرات  ميزان رنگي مقياس است كه در آن مقاومت تراكمي  مقطعي از10-شكل. دهيم  مي

بـه   نـسبت  مقاومـت تراكمـي  مقـدار   مخـزن  محدوده  درشود  طور كه در شكل ديده مي همان. دهد  مي نشان
  و شـكل 11- شـكل .متخلخل بودن اليه مخزني است نشانه  اين مطلبكمتر است كه آن باال و پايين هاي  اليه

 نـشان   را چاه عبوركرده3 را كه از هر چگالي و برشيدست آمده از مقاومت ه هاي ب   نيز مقاطعي از حجم12-
ديـده مـي شـود در     11-كه در شكل گونه همان. استتغييرات  ميزان دهنده    ننشانيز  رنگي مقياس. دهد  مي

   HD-01 نتیجه وارون  سازی در محل چاه     7  

٩ 
 

 چاه محل در سازي  وارون آناليز -5-4

 تـا  اسـت  سـازي   پارامترهـاي وارون  آزمـايش  هدف .دشو  مي انجام سازي  وارون يك چاه محل در مرحله اين در
در ايـن قـسمت بـه    . شـود  داده اعمال حجم كل بر سازي  وارون ،آن از پس و دشو انتخاب مناسبي پارامترهاي

دست آمده بررسي شده و مقاومت صـوتي اوليـه بـا            ه   نتايج ب  ،ها   در محدوده چاه   سازي  وارونكردن    منظور چك 
 ،آبـي  نگارهـاي . شـود   بستگي بين آنها مشخص مـي    مقايسه و ضريب همسازي  وارونمقاومت صوتي حاصل از 

بايـد   سـازي   وارون ناسـب براي حـصول نتـايج م  . هستند سازي  وارون نتايج قرمز نگارهاي و چاه اوليه نگارهاي
 در كه طور همان. باشند منطبق آبي نگارهايبر  امكان نگارهاي قرمز حد تا كه پارامترها طوري انتخاب شوند

 .است انجام شده قسمت مخزن در خصوصه ب زيادي حد تا اين انطباق است مشخص شكل

 محـل   در سـازي   وارونل از   مقاومـت صـوتي حاصـ     و   مقاومت صـوتي اوليـه        به هاي مربوط   منحني 7-شكلدر  
و  HD-06چـاه   محـل   در مذكورهاي    منحني 8-شكل در    درصد و  77بيش از   بستگي    و ضريب هم   HD-01چاه

  بـه  هـاي مربـوط     منحنـي  9-شـكل در  چنـين     هـم . است نشان داده شده      درصد 83بيش از   بستگي    ضريب هم 
بيش از  بستگي    و ضريب هم   HD-07چاه   لمح  در سازي  وارون مقاومت صوتي حاصل از       و مقاومت صوتي اوليه  

  .استنشان داده شده  درصد نيز 77
  

  
  HD-01چاه  محل در سازي  وارون  نتيجه- 7شكل 
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چگالی اين امکان را به ما می  دهد تا با استفاده از مقاومت لرزه  ای موج تراكمی 
و برشی و پارامترهای ديگر به عنوان پارامتر سوم )رنگ( مانند سنگ  شناسی، 
 و ... نمودارهای تقاطعی مختلفی رسم كنیم. به عنوان مثال،   ، درجه اشباع، 
می  توان با استفاده ازمقاومت لرزه  ای موج تراكمی و موج برشی و نگارهای 
حجمی سنگ  شناسی در چاه HD-07، نمودار تقاطعی سنگ  شناسی ترسیم و 
 با استفاده از رنگ  ها سنگ  شناسی  های مختلف را از يکديگر تفکیك كرد. در 
شکل-19 با توجه به داده  های ذكر شده، دو ناحیه قابل تفکیك است؛ در ناحیه 
نارنجی مقدار كوارتز بیش از 68 درصد و انیدريت كمتر از 25 درصد است و در 
ناحیه خاكستری مقدار كوارتز كمتر از 28 درصد و مقدار انیدريت بیش از 60 
درصد است. به دلیل تداخل نقاط، امکان جداسازی بیشتر نواحی وجود ندارد. با 

توجه به اينکه اين نمودارتقاطعی فقط با اطالعات چاه تهیه شده، تفکیك ايجاد 
شده مربوط به ماهیت زمین  شناسی مخزن و تأثیرپذيری موج از آن می  باشد.

5-7- تخمین حجم ماسه با استفاده از وارون  سازی
نتايج حاصل از روش وارون  سازی برای مقاومت لرزه  ای موج تراكمی 
و موج برشی امکان تخمین مقدار ماسه را در محدوده مطالعاتی به ما می دهد. 
نشان  گرهای بسیار زيادی برای تعیین حجم ماسه وجود دارد كه در اين مقاله 
با بررسی نشان  گرهای مختلف، تنها نشان  گری كه بیشترين ضريب هم  بستگی 
و كمترين خطا را دارد انتخاب و نمودارهای آنرا رسم و بررسی می  كنیم تا در 

نهايت با استفاده از آن، حجم ماسه را در محدوده مخزنی تخمین بزنیم.

مقطــع مقاومــت لــرزه  اي مــوج برشــی بــه دســت آمــده از 
وارون  سازی

    11  

١١ 
 

چنـين در    هـم . كمتر اسـت  آن باال و پايين هاي  به اليه نسبت برشيموج   لرزه ايمقاومت مقدار مخزن ناحيه
  .كمتر است آن باال و پايين هاي  به اليه نسبت مخزن در ناحيه، چگالي 12-شكل

  
 سازي  وارون از بدست آمده تراكمي موج اي  لرزه مقاومت مقطع - 10شكل 

  
  سازي  وارون از دست آمدهه ب برشي موج اي  لرزه مقاومت مقطع - 11شكل 

  
  سازي  وارون از دست آمدهه  بچگالي اي  لرزه مقطع - 12شكل 

 مقاومـت  تغييـرات متوسـط   نقـشه  14-موج تراكمي و شكل اي  لرزهمقاومت تغييرات متوسط نقشه  13-شكل
ه نـشان    در محـدوده مـورد مطالعـ        تا مـرز پـائيني مخـزن غـار         مرز باالي مخزن غار    بين  موج برشي را   اي  لرزه
 اي  لـرزه  مقاومـت    تغييـرات  نقشه 16-موج تراكمي و شكل   اي    لرزه مقاومت   نقشه تغييرات  15-شكل و دهد  مي

  در محـدوده مـورد مطالعـه نـشان         تا مـرز پـائيني مخـزن آسـماري         پائيني مخزن غار   مرز    براي موج برشي را  
وج تراكمـي و مـوج برشـي كمتـرين      ماي  لرزهها مشخص است مقدار مقاومت    طور كه در شكل     همان .دهد  مي

متخلخـل بـودن اليـه مخزنـي     خـاطر  ه باين مطلب دارد كه  HD-07 و HD-01هاي   مقدار را در محدوده چاه  
  موج تراكمي و موج برشـي اي  لرزهمقدار مقاومت   است كه  ي در قسمت  HD-06 در حالي كه موقعيت چاه       است

  12    مقطع لرزه  اي چگالی به دست آمده از وارون  سازی

١١ 
 

چنـين در    هـم . كمتر اسـت  آن باال و پايين هاي  به اليه نسبت برشيموج   لرزه ايمقاومت مقدار مخزن ناحيه
  .كمتر است آن باال و پايين هاي  به اليه نسبت مخزن در ناحيه، چگالي 12-شكل

  
 سازي  وارون از بدست آمده تراكمي موج اي  لرزه مقاومت مقطع - 10شكل 

  
  سازي  وارون از دست آمدهه ب برشي موج اي  لرزه مقاومت مقطع - 11شكل 

  
  سازي  وارون از دست آمدهه  بچگالي اي  لرزه مقطع - 12شكل 

 مقاومـت  تغييـرات متوسـط   نقـشه  14-موج تراكمي و شكل اي  لرزهمقاومت تغييرات متوسط نقشه  13-شكل
ه نـشان    در محـدوده مـورد مطالعـ        تا مـرز پـائيني مخـزن غـار         مرز باالي مخزن غار    بين  موج برشي را   اي  لرزه
 اي  لـرزه  مقاومـت    تغييـرات  نقشه 16-موج تراكمي و شكل   اي    لرزه مقاومت   نقشه تغييرات  15-شكل و دهد  مي

  در محـدوده مـورد مطالعـه نـشان         تا مـرز پـائيني مخـزن آسـماري         پائيني مخزن غار   مرز    براي موج برشي را  
وج تراكمـي و مـوج برشـي كمتـرين      ماي  لرزهها مشخص است مقدار مقاومت    طور كه در شكل     همان .دهد  مي

متخلخـل بـودن اليـه مخزنـي     خـاطر  ه باين مطلب دارد كه  HD-07 و HD-01هاي   مقدار را در محدوده چاه  
  موج تراكمي و موج برشـي اي  لرزهمقدار مقاومت   است كه  ي در قسمت  HD-06 در حالي كه موقعيت چاه       است

نقشــه تغییرات مقاومت لرزه  اي موج تراكمــی برای مرز باالی 
    مخزن غار تا مرز پائینی این مخزن

13  

١٢ 
 

 را HD-06 و عدم وجود گاز در چـاه  HD-07 و HD-01هاي    چاه وجود گاز در ، حفاري اتگزارش. ي دارد باالتر
  .ئيدي بر صحت كار انجام شده است كه تادهد  هاي ذكر شده نشان مي  در افق

 جهـت تـشخيص      موج تراكمي و موج برشـي      اي  لرزهمقدار مقاومت   توانيم محدود مورد مطالعه را بر اساس          مي
. نـشان داده شـده اسـت    18 و 17-هايدر شـكل ن مطلـب  ايـ بندي كنيم كـه       ناحيهنقاط مناسب براي حفاري     

 مرز باالي مخـزن غـار      براي    موج تراكمي و موج برشي     اي  لرزهمقدار مقاومت   بر اساس   )  رنگ نارنجي (1-ناحيه
  مـوج تراكمـي و مـوج برشـي    اي  لـرزه مقدار مقاومت  بر اساس ) رنگسبز (2-ناحيهتا مرز پائيني مخزن غار و      

 بـا پتانـسيل     يداراي نقـاط   2-ناحيه. اند  تا مرز پائيني مخزن آسماري انتخاب شده        غار پائيني مخزن  مرز   براي
  .استباالتري براي حفاري 

  
   تا مرز پائيني مخزن غارمرز باالي مخزن غاربراي موج تراكمي  اي  لرزهمقاومت نقشه تغييرات  - 13شكل 

  
   تا مرز پائيني مخزن غار باالي مخزن غارمرز براي  موج برشياي  لرزه مقاومت نقشه تغييرات - 14شكل 

  
  تا مرز پائيني مخزن آسماري پائيني مخزن غارمرز براي موج تراكمي  اي  لرزه مقاومت نقشه تغييرات - 15شكل 

نقشــه تغییرات مقاومت لرزه  اي موج برشــی بــرای مرز باالی 
  14    مخزن غار تا مرز پائینی این مخزن

١٢ 
 

 را HD-06 و عدم وجود گاز در چـاه  HD-07 و HD-01هاي    چاه وجود گاز در ، حفاري اتگزارش. ي دارد باالتر
  .ئيدي بر صحت كار انجام شده است كه تادهد  هاي ذكر شده نشان مي  در افق

 جهـت تـشخيص      موج تراكمي و موج برشـي      اي  لرزهمقدار مقاومت   توانيم محدود مورد مطالعه را بر اساس          مي
. نـشان داده شـده اسـت    18 و 17-هايدر شـكل ن مطلـب  ايـ بندي كنيم كـه       ناحيهنقاط مناسب براي حفاري     

 مرز باالي مخـزن غـار      براي    موج تراكمي و موج برشي     اي  لرزهمقدار مقاومت   بر اساس   )  رنگ نارنجي (1-ناحيه
  مـوج تراكمـي و مـوج برشـي    اي  لـرزه مقدار مقاومت  بر اساس ) رنگسبز (2-ناحيهتا مرز پائيني مخزن غار و      

 بـا پتانـسيل     يداراي نقـاط   2-ناحيه. اند  تا مرز پائيني مخزن آسماري انتخاب شده        غار پائيني مخزن  مرز   براي
  .استباالتري براي حفاري 

  
   تا مرز پائيني مخزن غارمرز باالي مخزن غاربراي موج تراكمي  اي  لرزهمقاومت نقشه تغييرات  - 13شكل 

  
   تا مرز پائيني مخزن غار باالي مخزن غارمرز براي  موج برشياي  لرزه مقاومت نقشه تغييرات - 14شكل 

  
نقشه تغییرات مقاومت لرزه  اي موج تراكمی برای مرز پائینی   تا مرز پائيني مخزن آسماري پائيني مخزن غارمرز براي موج تراكمي  اي  لرزه مقاومت نقشه تغييرات - 15شكل 

  15    مخزن غار تا مرز پائینی مخزن آسماری

١٢ 
 

 را HD-06 و عدم وجود گاز در چـاه  HD-07 و HD-01هاي    چاه وجود گاز در ، حفاري اتگزارش. ي دارد باالتر
  .ئيدي بر صحت كار انجام شده است كه تادهد  هاي ذكر شده نشان مي  در افق

 جهـت تـشخيص      موج تراكمي و موج برشـي      اي  لرزهمقدار مقاومت   توانيم محدود مورد مطالعه را بر اساس          مي
. نـشان داده شـده اسـت    18 و 17-هايدر شـكل ن مطلـب  ايـ بندي كنيم كـه       ناحيهنقاط مناسب براي حفاري     

 مرز باالي مخـزن غـار      براي    موج تراكمي و موج برشي     اي  لرزهمقدار مقاومت   بر اساس   )  رنگ نارنجي (1-ناحيه
  مـوج تراكمـي و مـوج برشـي    اي  لـرزه مقدار مقاومت  بر اساس ) رنگسبز (2-ناحيهتا مرز پائيني مخزن غار و      

 بـا پتانـسيل     يداراي نقـاط   2-ناحيه. اند  تا مرز پائيني مخزن آسماري انتخاب شده        غار پائيني مخزن  مرز   براي
  .استباالتري براي حفاري 

  
   تا مرز پائيني مخزن غارمرز باالي مخزن غاربراي موج تراكمي  اي  لرزهمقاومت نقشه تغييرات  - 13شكل 

  
   تا مرز پائيني مخزن غار باالي مخزن غارمرز براي  موج برشياي  لرزه مقاومت نقشه تغييرات - 14شكل 

  
  تا مرز پائيني مخزن آسماري پائيني مخزن غارمرز براي موج تراكمي  اي  لرزه مقاومت نقشه تغييرات - 15شكل 

مقطع مقاومت لرزه  اي موج تراكمی به دست آمده از وارون  سازی     10  

١١ 
 

چنـين در    هـم . كمتر اسـت  آن باال و پايين هاي  به اليه نسبت برشيموج   لرزه ايمقاومت مقدار مخزن ناحيه
  .كمتر است آن باال و پايين هاي  به اليه نسبت مخزن در ناحيه، چگالي 12-شكل

  
 سازي  وارون از بدست آمده تراكمي موج اي  لرزه مقاومت مقطع - 10شكل 

  
  سازي  وارون از دست آمدهه ب برشي موج اي  لرزه مقاومت مقطع - 11شكل 

  
  سازي  وارون از دست آمدهه  بچگالي اي  لرزه مقطع - 12شكل 

 مقاومـت  تغييـرات متوسـط   نقـشه  14-موج تراكمي و شكل اي  لرزهمقاومت تغييرات متوسط نقشه  13-شكل
ه نـشان    در محـدوده مـورد مطالعـ        تا مـرز پـائيني مخـزن غـار         مرز باالي مخزن غار    بين  موج برشي را   اي  لرزه
 اي  لـرزه  مقاومـت    تغييـرات  نقشه 16-موج تراكمي و شكل   اي    لرزه مقاومت   نقشه تغييرات  15-شكل و دهد  مي

  در محـدوده مـورد مطالعـه نـشان         تا مـرز پـائيني مخـزن آسـماري         پائيني مخزن غار   مرز    براي موج برشي را  
وج تراكمـي و مـوج برشـي كمتـرين      ماي  لرزهها مشخص است مقدار مقاومت    طور كه در شكل     همان .دهد  مي

متخلخـل بـودن اليـه مخزنـي     خـاطر  ه باين مطلب دارد كه  HD-07 و HD-01هاي   مقدار را در محدوده چاه  
  موج تراكمي و موج برشـي اي  لرزهمقدار مقاومت   است كه  ي در قسمت  HD-06 در حالي كه موقعيت چاه       است
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مقــــالـــــات

برشی)حاصل  موج  تراكمی،  موج  لرزه  ای  مقاومت  ابتدا 
انتخاب   HD-07 چاه  در  را  ماسه  حجم  نگار  و  وارون  سازی(  از 
دست  به  را  مختلف  نشان  گرهای  سپس  و  )شکل-20(   می  كنیم 
خطا  كمترين  دارای  نشانگر   می آوريم. 
درصد(   74 از  )بیش  هم  بستگی  ضريب  بیشترين  و   0/157480 يعنی 
نشان  گر  مقابل  در  كوارتز  حجم  نگار  نمودار  )شکل-21(.  بود   خواهد 
 را رسم و معادله خط بهینه  ای كه بر آن برازش 
می شود را به دست می  آوريم )شکل-22( و با استفاده از اين معادله، نمودار ماسه 
تخمینی در چاه HD-07 را در محدوده مخزنی رسم كرده )شکل-23( و با نگار 
اولیه كوارتز مقايسه می  كنیم تا دقت كار و میزان خطا مشخص شود. ضريب 
هم  بستگی بین نگار اولیه كواتز و نگار تخمینی بیش از 77 درصد به دست 

نقشــه تغییرات مقاومت لرزه  اي موج برشی برای مرز پائینی 
  16    مخزن غار تا مرز پائینی مخزن آسماری

١٣ 
 

  
  .تا مرز پائيني مخزن آسماري پائيني مخزن غارمرز  براي موج برشي اي  لرزه مقاومت نقشه تغييرات - 16شكل 

  

  
  .موج تراكمي اي  لرزهمقاومت بندي محدوده مطالعاتي بر اساس تغييرات   هناحي - 17شكل 

  
  برشيموج  اي  لرزهمقاومت بندي محدوده مطالعاتي بر اساس تغييرات   ناحيه - 18شكل 

  
  سازي  وارون با استفاده از نمودارهاي تقاطعي ترسيم -5-6

لحاظ سـيال     مختلف از  نواحي تفكيكتفسير كمي و     ي ابزار قدرتمندي برا   )ها  پالت  كراس( نمودارهاي تقاطعي 
در  سـازي   وارون از   حاصـل نتـايج   هاي مختلف با اسـتفاده از         پالت  در اين مرحله كراس   . هستندشناسي    و سنگ 

اي موج تراكمي و موج برشي و          براي مقاومت لرزه   سازي  وارون از   حاصلنتايج  . شوند    محدوده مخزن ترسيم مي   
ـ           دهد تا با استفاده از مقاومت لرزه        ن را به ما مي    چگالي اين امكا   ه اي موج تراكمي و برشي و پارامترهاي ديگر ب

. نـيم كهاي مختلفي رسم      پالت  كراس...  و   λ   ، μشناسي، درجه اشباع،      مانند سنگ ) رنگ( عنوان پارامتر سوم  
اي مـوج تراكمـي و مـوج برشـي و نگارهـاي حجمـي             لـرزه  اسـتفاده ازمقاومـت    بـا  تـوان    مـي  ،مثـال  عنوانه  ب

ناحیه  بنــدی محدوده مطالعاتی بر اســاس تغییــرات مقاومت 
  17    لرزه  اي موج تراكمی

١٣ 
 

  
  .تا مرز پائيني مخزن آسماري پائيني مخزن غارمرز  براي موج برشي اي  لرزه مقاومت نقشه تغييرات - 16شكل 

  

  
  .موج تراكمي اي  لرزهمقاومت بندي محدوده مطالعاتي بر اساس تغييرات   هناحي - 17شكل 

  
  برشيموج  اي  لرزهمقاومت بندي محدوده مطالعاتي بر اساس تغييرات   ناحيه - 18شكل 

  
  سازي  وارون با استفاده از نمودارهاي تقاطعي ترسيم -5-6

لحاظ سـيال     مختلف از  نواحي تفكيكتفسير كمي و     ي ابزار قدرتمندي برا   )ها  پالت  كراس( نمودارهاي تقاطعي 
در  سـازي   وارون از   حاصـل نتـايج   هاي مختلف با اسـتفاده از         پالت  در اين مرحله كراس   . هستندشناسي    و سنگ 

اي موج تراكمي و موج برشي و          براي مقاومت لرزه   سازي  وارون از   حاصلنتايج  . شوند    محدوده مخزن ترسيم مي   
ـ           دهد تا با استفاده از مقاومت لرزه        ن را به ما مي    چگالي اين امكا   ه اي موج تراكمي و برشي و پارامترهاي ديگر ب

. نـيم كهاي مختلفي رسم      پالت  كراس...  و   λ   ، μشناسي، درجه اشباع،      مانند سنگ ) رنگ( عنوان پارامتر سوم  
اي مـوج تراكمـي و مـوج برشـي و نگارهـاي حجمـي             لـرزه  اسـتفاده ازمقاومـت    بـا  تـوان    مـي  ،مثـال  عنوانه  ب

ناحیه  بنــدی محدوده مطالعاتی بر اســاس تغییــرات مقاومت 
  18    لرزه  اي موج برشی

١٣ 
 

  
  .تا مرز پائيني مخزن آسماري پائيني مخزن غارمرز  براي موج برشي اي  لرزه مقاومت نقشه تغييرات - 16شكل 

  

  
  .موج تراكمي اي  لرزهمقاومت بندي محدوده مطالعاتي بر اساس تغييرات   هناحي - 17شكل 

  
  برشيموج  اي  لرزهمقاومت بندي محدوده مطالعاتي بر اساس تغييرات   ناحيه - 18شكل 

  
  سازي  وارون با استفاده از نمودارهاي تقاطعي ترسيم -5-6

لحاظ سـيال     مختلف از  نواحي تفكيكتفسير كمي و     ي ابزار قدرتمندي برا   )ها  پالت  كراس( نمودارهاي تقاطعي 
در  سـازي   وارون از   حاصـل نتـايج   هاي مختلف با اسـتفاده از         پالت  در اين مرحله كراس   . هستندشناسي    و سنگ 

اي موج تراكمي و موج برشي و          براي مقاومت لرزه   سازي  وارون از   حاصلنتايج  . شوند    محدوده مخزن ترسيم مي   
ـ           دهد تا با استفاده از مقاومت لرزه        ن را به ما مي    چگالي اين امكا   ه اي موج تراكمي و برشي و پارامترهاي ديگر ب

. نـيم كهاي مختلفي رسم      پالت  كراس...  و   λ   ، μشناسي، درجه اشباع،      مانند سنگ ) رنگ( عنوان پارامتر سوم  
اي مـوج تراكمـي و مـوج برشـي و نگارهـاي حجمـي             لـرزه  اسـتفاده ازمقاومـت    بـا  تـوان    مـي  ،مثـال  عنوانه  ب

تفکیک نواحی كواترز و انیدریت بر روی كراس  پالت مقاومت 
  19    حاصل )مقیاس رنگی حجم كوارتز را نشان می دهد(

١۴ 
 

هـاي    شناسـي   سـنگ هـا     ترسيم و با اسـتفاده از رنـگ       شناسي    سنگپالت      ، كراس HD-07شناسي در چاه      سنگ
 ؛اسـت  تفكيـك قابـل    ناحيههاي ذكر شده، دو       با توجه به داده    19- در شكل  .دكرمختلف را از يكديگر تفكيك      

 خاكـستري  ناحيـه  و در اسـت  درصـد  25 درصد و انيدريت كمتر از    68 مقدار كوارتز بيش از      نارنجي ناحيه در
امكـان   ،بـه دليـل تـداخل نقـاط       .  درصـد اسـت    60 درصد و مقدار انيدريت بـيش از         28مقدار كوارتز كمتر از     

تفكيـك  عات چاه تهيه شده،     پالت فقط با اطال     با توجه به اينكه اين كراس     .  وجود ندارد  نواحي بيشتر جداسازي  
  .باشد  ثيرپذيري موج از آن ميأشناسي مخزن و ت  به ماهيت زمينمربوط  ايجاد شده

  
  )دهد  مقياس رنگي حجم كوارتز را نشان مي( حاصلپالت مقاومت    كواتز و انيدريت بر روي كراسنواحيتفكيك  - 19شكل 

  
  سازي  وارونبا استفاده از  تخمين حجم ماسه -5-7
مقدار ماسه را   تخمين  اي موج تراكمي و موج برشي امكان           براي مقاومت لرزه   سازي  وارون از روش    حاصلتايج  ن

كـه در   گرهاي بسيار زيادي براي تعيين حجم ماسـه وجـود دارد              نشان. را به ما مي دهد    در محدوده مطالعاتي    
كمتـرين خطـا را     بـستگي و      ن ضريب هـم   بيشتريگري كه     ، تنها نشان  ي مختلف گرها   با بررسي نشان   اين مقاله 

حجم ماسه را در محـدوده      يم تا در نهايت با استفاده از آن،         كن  دارد انتخاب و نمودارهاي آنرا رسم و بررسي مي        
  .مخزني تخمين بزنيم

 HD-07چـاه  را در    ماسـه   نگـار حجـم    و) سازي  وارونحاصل از   ( موج برشي    ،اي موج تراكمي    ابتدا مقاومت لرزه  
ـ گرهـاي مختلـف    نـشان  سپسو ) 20-شكل( كنيم   ميانتخاب -Filter 5/10نـشانگر . دسـت مـي آوريـم   ه  را ب

15/20(Zs)      خواهـد   ) درصـد  74بيش از   (بستگي     و بيشترين ضريب هم    157480/0 داراي كمترين خطا يعني
 خـط  معادلـه   را رسـم و Filter 5/10-15/20(Zs)گر   تز در مقابل نشانر كوانمودار نگار حجم). 21-شكل( .بود

، نمـودار ماسـه     اين معادله  استفاده از    و با ) 22-شكل(آوريم    دست مي ه   ب اي كه بر آن برازش مي شود را           بهينه
كنـيم     مقايسه مـي كوارتزو با نگار اوليه ) 23-شكل (دهكر را در محدوده مخزني رسم      HD-07 چاهتخميني در   

 77بـيش از    بين نگار اوليه كـواتز و نگـار تخمينـي           بستگي    ضريب هم . تا دقت كار و ميزان خطا مشخص شود       

نتایج وارون  ســازی برای مقاومت لرزه  ای موج تراكمی و موج 
HD-07 برشی و نگار حجمی كواتز در چاه

١۵ 
 

 براي نگار تخميني ماسه، مقدارحجم ماسه را در كـل  حاصلدر نهايت به كمك معادله . آيد  دست ميه  درصد ب 
  ).24-شكل(زنيم   محدوده مخزني تخمين مي

  
  HD-07 حجمي كواتز در چاه اي موج تراكمي و موج برشي و نگار   براي مقاومت لرزهسازي  واروننتايج   - 20شكل 

  
  Filter 5/10-15/20(Zs)گر    نشانانتخاب  - 21شكل 

  
  Filter 5/10-15/20(Zs) گر   در مقابل نشانكوارتزنمودار نگار حجمي  - 22شكل 

    20  

Filter 10/5 -   21    انتخاب نشان  گر 

١۵ 
 

 براي نگار تخميني ماسه، مقدارحجم ماسه را در كـل  حاصلدر نهايت به كمك معادله . آيد  دست ميه  درصد ب 
  ).24-شكل(زنيم   محدوده مخزني تخمين مي

  
  HD-07 حجمي كواتز در چاه اي موج تراكمي و موج برشي و نگار   براي مقاومت لرزهسازي  واروننتايج   - 20شكل 

  
  Filter 5/10-15/20(Zs)گر    نشانانتخاب  - 21شكل 

  
  Filter 5/10-15/20(Zs) گر   در مقابل نشانكوارتزنمودار نگار حجمي  - 22شكل 

نمودار نگار حجمی كوارتز در مقابل نشان  گر
Filter 10/5 -      22  

١۵ 
 

 براي نگار تخميني ماسه، مقدارحجم ماسه را در كـل  حاصلدر نهايت به كمك معادله . آيد  دست ميه  درصد ب 
  ).24-شكل(زنيم   محدوده مخزني تخمين مي

  
  HD-07 حجمي كواتز در چاه اي موج تراكمي و موج برشي و نگار   براي مقاومت لرزهسازي  واروننتايج   - 20شكل 

  
  Filter 5/10-15/20(Zs)گر    نشانانتخاب  - 21شكل 

  
  Filter 5/10-15/20(Zs) گر   در مقابل نشانكوارتزنمودار نگار حجمي  - 22شكل 
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می  آيد. در نهايت به كمك معادله حاصل برای نگار تخمینی ماسه، مقدارحجم 
ماسه را در كل محدوده مخزنی تخمین می  زنیم )شکل-24(.

نتیجه  گیری
هدف از اين مقاله ارزيابی توانايی روش وارون  سازی AVOبرای بررسی 
سنگ  شناسی مخزن در میدان هنديجان با استفاده از داده  های لرزه  ای پیش از 
انبارش می  باشد. در اين مطالعه از روش وارون  سازی هم  زمان پیش از برانبارش 
استفاده شد و مقاطع امپدانس صوتی موج P و S به دست آمد كه بر روی آنها 

محدوده مخزنی كمترين مقدار مقاومت لرزه  ای را نسبت به ديگر نواحی داشت.
با ارزيابی نمودار تقاطعی مقاومت صوتی موج P بر حسب مقاومت موج 
برشی، می  توان نواحی مختلفی از لحاظ سیال و سنگ  شناسی را تفکیك كرد، 
به عنوان مثال با استفاده از نگارهای حجمی سنگ  شناسی در چاه  HD-07 به 
عنوان پارامتر سوم )رنگ(، نمودار تقاطعی سنگ  شناسی حاصل شد. هم  چنین 
از  برشی حاصل  مقاومت صوتی موج P و موج  نشان  گرهای  از  استفاده  با 
 ،HD-07 وارون  سازی هم  زمان پیش از برانبارش و استفاده از اطالعات چاه

حجم ماسه تخمین زده شد.

نمودار حجم ماســه تخمینــی در چاهHD-07  با اســتفاده از 
  23    معادله حاصله

١۶ 
 

  
  حاصلهبا استفاده از معادله   HD-07چاهنمودار حجم ماسه تخميني در   - 23شكل 

  
  وده مخزنيتخمين حجم ماسه در كل محد - 24شكل 

  
  گيري  نتيجه
 ميـدان  در شناسـي مخـزن     سـنگ بررسـي  بـراي AVO سـازي   واروناين مقاله ارزيـابي توانـايي روش   از هدف 

 زمـان    هم سازي  واروندر اين مطالعه از روش      . باشد  اي پيش از انبارش مي      هاي لرزه   با استفاده از داده   هنديجان  
دست آمـد كـه بـر روي آنهـا محـدوده            ه   ب S و   Pدانس صوتي موج    پيش از برانبارش استفاده شد و مقاطع امپ       

  .را نسبت به ديگر نواحي داشتاي   مقاومت لرزهكمترين مقدار  مخزني
لحـاظ    از ي مختلفـ  نـواحي  توان  مي ، بر حسب مقاومت موج برشي     Pپالت مقاومت صوتي موج       با ارزيابي كراس  

-HDشناسي در چاه      با استفاده از نگارهاي حجمي سنگ     عنوان مثال   ه   ب ،دكر را تفكيك  شناسي  سيال و سنگ  

گرهـاي    بـا اسـتفاده از نـشان      چنين     هم .حاصل شد شناسي     سنگ پالت    كراس ،)رنگ( به عنوان پارامتر سوم    07
 پيش از برانبارش و استفاده از اطالعات چاه         زمان   هم سازي  وارون و موج برشي حاصل از       Pمقاومت صوتي موج    

HD-07زده شداسه تخمين ، حجم م. 

  
  :ها  پانويس

1 harmonic 
2 C.G. Knott and K. Zoeppritz 

  24    تخمین حجم ماسه در كل محدوده مخزنی

١۶ 
 

  
  حاصلهبا استفاده از معادله   HD-07چاهنمودار حجم ماسه تخميني در   - 23شكل 

  
  وده مخزنيتخمين حجم ماسه در كل محد - 24شكل 

  
  گيري  نتيجه
 ميـدان  در شناسـي مخـزن     سـنگ بررسـي  بـراي AVO سـازي   واروناين مقاله ارزيـابي توانـايي روش   از هدف 

 زمـان    هم سازي  واروندر اين مطالعه از روش      . باشد  اي پيش از انبارش مي      هاي لرزه   با استفاده از داده   هنديجان  
دست آمـد كـه بـر روي آنهـا محـدوده            ه   ب S و   Pدانس صوتي موج    پيش از برانبارش استفاده شد و مقاطع امپ       

  .را نسبت به ديگر نواحي داشتاي   مقاومت لرزهكمترين مقدار  مخزني
لحـاظ    از ي مختلفـ  نـواحي  توان  مي ، بر حسب مقاومت موج برشي     Pپالت مقاومت صوتي موج       با ارزيابي كراس  

-HDشناسي در چاه      با استفاده از نگارهاي حجمي سنگ     عنوان مثال   ه   ب ،دكر را تفكيك  شناسي  سيال و سنگ  

گرهـاي    بـا اسـتفاده از نـشان      چنين     هم .حاصل شد شناسي     سنگ پالت    كراس ،)رنگ( به عنوان پارامتر سوم    07
 پيش از برانبارش و استفاده از اطالعات چاه         زمان   هم سازي  وارون و موج برشي حاصل از       Pمقاومت صوتي موج    

HD-07زده شداسه تخمين ، حجم م. 

  
  :ها  پانويس

1 harmonic 
2 C.G. Knott and K. Zoeppritz 
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