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ــت كه  ــي های مختلف موجب گرديده اس ــي حاصل از بازتابش آن بر سنگ شناس ــاي امواج صوت ــل وي ژگي ه تحلي
داده هاي لرزه نگاري يكي از روش هاي معمول و كارآمد در اكتشاف منابع هيدروكربوري باشد. استفاده از نشانگرهاي 
ــه بندي لرزه اي جهت  لرزه اي به خصوص مقاومت صوتي در تخمين خواص مخزني (تخلخل و تراوايي) و روش كالس
ــت، به طوری كه  ــطحي كاربرد عمده ای پيدا كرده اس ــايي نوع و تغييرات ليتولوژي و همچنين كانال هاي زيرس شناس
ــده است. اين تحقيق به منظور  ــب اليه های زيرسطحي و موجب كاهش ريسك در حفاري ش ــبب شناسايي مناس س
بررسي تغييرات تخلخل در يكي از ميادين جنوب ايران با در دست داشتن نمودارهاي چاه پيمايي (نظير نمودارهاي 
ــه عمقي اين  ــروک انجام و نقش ــازندهای ايالم و س ــير افق  س چگالي، صوتي و تخلخل) و داده های لرزه ای، ابتدا تفس
ــي قرار گرفته و تصحيحات الزم با استفاده  ــت. در ادامه، نمودارهای پتروفيزيكي مورد بررس ــازندها تهيه شده اس س
ــتفاده از روش وارون سازی بر پايه مدل، مقاومت صوتي  ــنگي صورت گرفته است. سپس با اس از مدل های فيزيك س
استخراج شده و در ادامه از روش های تحليل چند نشانگر، مكعب تخلخل محاسبه گرديد. در جهت تخمين تخلخل، 
ــتفاده شده و در نهايت مشخص شد كه تعداد  ــانگري اس ــانگرها به روش چند نش از مكعب مقاومت صوتي و ديگر نش
شش نشانگر داراي كمترين خطا جهت تخمين تخلخل بوده است. به منظور كنترل كيفي نتايج وارون سازی، تخلخل 
به دست آمده از وارون سازی و همچنين تخلخل واقعي در محل چاه باهم برازش داده شد و ضريب همبستگي ٪۸۷ 
به دست آمد. نتايج تحقيق نشان داد كه نشانگرهاي مختلف تاثير قابل توجهي در تخمين تخلخل بوسيله وارون سازي 
لرزه اي دارند. همچنين نتايج نشان داد وارون سازی مقاومت لرزه ای بر پايه مدل مي تواند ويژگي های ناحيه مخزن را 
متمايز و بصورت تغييرات مقاومت صوتي با عمق ترسيم نمايد. منطقه مورد مطالعه در فروافتادگي دزفول در جنوب 
باختري راندگي اصلي زاگرس واقع شده است، بدليل اينكه اكثر ميادين نفتي مهم ايران در اين منطقه تمركز دارد، 
ــماري، ايالم و  ــازندهاي مخزني متعددي نظير آس ــد. همچنين اين منطقه دارای س اين منطقه حائز اهميت مي باش

سروك مي باشد، كه در اين مطالعه وارون سازی در محدوده سازند ايالم انجام شده است.
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تخمين تخلخل با استفاده از نشانگرهاى لرزه اي در يكى از ميادين نفتى جنوب ايران

مقدمه

اطالعات مقالهچكيده

(sadeghi52@gmail.com) نويسند   ه ي عهد   ه  د   ار مكاتبات *

ــت كه جهت بررسي  روش ژئوفيزيكي بازتاب لرزه اي مدت زمان زيادی اس
ــتفاده قرار مي گيرد. در اين روش با ثبت موج  مخازن هيدروكربوری مورد اس
ــد  ــا مقاومت لرزه ای متفاوت مي باش ــطوح ب ــان كه حاصل بازتاب از س كشس
ــي كه خصوصيات  ــي زمين مي پردازد. از آنجاي ــاختارهای درون به مطالعه س
ــخ اليه های  ــزايي در چگونگي پاس ــر به س ــي تأثي ــای زمين شناس و كميت ه
ــواص و ويژگي های  ــايي خ ــه امواج لرزه ای دارند، لذا شناس ــف زمين ب مختل
ــير اطالعات  ــدن تفس ــي اليه های زمين، نقش مهمي در بهتر ش زمين شناس
ــازي  لرزه ای ايفا مي كند[۳][۲][۱]. از طرف ديگر، در دهه های اخير وارون س
ــده است. در  ــتفاده ش ــافي و توليدی به مراتب اس لرزه اي جهت مقاصد اكتش
ــازي از حالت هاي ابتدايي، مثل روش هاي  طول اين مدت، روش هاي وارون س
ــروزي از جمله  ــرفته ام ــتي به روش هاي متعدد و پيش ــازي بازگش  وارون س
ــت و نرم افزارهاي  ــه مدل تغيير يافته اس ــده و يا بر پاي ــاي پراكن روش خاره
ــاس  ــت[۵]و[۴]. اس ــعه يافته اس مختلفي براي انجام اين كار طراحي و توس
ــبه نگار مقاومت  ــازي تبديل يك ردلرزه با باند محدود به يك ش كار وارون س
صوتي مي باشد. از مزايای وارون سازی لرزه ای تصحيح اثر هماميخت موجك و 

تبديل مقاطع لرزه اي از افق هاي بازتابي به خصوصيات اليه های زمين شناسي 
ــازي بر پايه مدل كه در  ــد[۱۱]و[۱۰]. در وارون س و ارايه مدل زمين مي باش
ــاخت يك مدل  زمين شناسي اوليه و تخمين  ــتفاده شده، با س اين مطالعه اس
ــتخراج  موجك لرزه اي ، مقاومت صوتي اليه هاي زمين از اطالعات لرزه اي اس
مي گردد. از داده هاي مقاومت صوتي جهت توصيف كمي خصوصيات مخزني 
ــتفاده مي شود[۹].[۸].[۷]. ــازي مخزن ضروري هستند، اس كه براي مدل س

[۶]. از اولين كاربرد روش های وارون سازی لرزه ای مي توان به تحقيقات انجام 
شده توسط اكي و ريچارد (۱۹۸۰)، الدنبرگ (۱۹۸۸) و راسل (۱۹۸۸) اشاره 
ــا (۱۹۹۹) و تانر (۲۰۰۱) در ارتباط با  ــرد. همچنين وايت (۱۹۹۱)، پاتركي ك
ــانگرهای  ــانگرهای لرزه ای تحقيقاتي را انجام دادند. در رابطه با كاربرد نش نش
ــل و همكاران  لرزه ای در تخمين خصوصيات مخزن مي توان به تحقيقات راس

(۲۰۰۳)، ماروكين (۲۰۱۵) و اتومن (۲۰۱۵) اشاره كرد. 
نشانگرهاي لرزه اي  توابع رياضي مشتق شده از اطالعات لرزه اي هستند كه 
در حوزه زمان و فركانس از داده هاي لرزه اي استخراج مي گردند. اين اطالعات 
پايه اي شامل زمان، دامنه، فركانس و جذب مي باشند و اين خصوصيات پايه، 
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ــانگرها را ممكن مي سازند. براساس مطالعات اخير نشانگرهاي  طبقه بندي نش
مشتق شده از زمان شامل اطالعات ساختماني مي باشند و نشانگرهاي مشتق 
ــي و مخزني هستند. نشانگرهاي  ــامل اطالعات چينه شناس ــده از دامنه ش ش
ــا خصوصيات مخزن  ــامل اطالعاتي در ارتباط ب ــده از فركانس ش ــتق ش مش
ــد اطالعاتي را در  ــت كه مي توان ــانگر ديگري اس ــند. جذب انرژي نش مي باش
ــب داده هاي لرزه اي با  ــري ارايه دهد[۶]. با تركي ــيال و نفوذپذي ارتباط با س
ساير داده هاي موجود (مانند داده هاي زمين شناسي بزرگ مقياس و داده هاي 
ــت مي آيد كه مي توان با اطمينان  حاصل از نمودارهاي چاه)، اطالعاتي به دس
ــنگ، ميزان تخلخل، ميزان هيدروكربور و  ــا را به خصوصياتي نظير نوع س آنه
ــاخت. برای مثال با مشاهده تغييرات مقاومت صوتي  موارد نظير آن مرتبط س
در داخل يك اليه با ويژگي سنگ شناسي مشخص (مثًال ماسه سنگ) مي توان 
ــرد. از مهم ترين خصوصيات  ــنگي در داخل اليه پي ب ــاره س به تغييرات رخس
ــد.  ــي كه در ارزيابي كيفيت مخزن اهميت دارد، ميزان تخلخل مي باش مخزن
اين امر سبب گرديده است كه تحقيقات وسيعي در اين زمينه صورت گيرد و 
ــای زيادی جهت تخمين اين مهم ارايه گردد[۱۲][۱۰]در اين تحقيق  روش ه
ــي از ميادين جنوب  ــازند ايالم يك ــي تغييرات تخلخل در س ــور بررس به منظ
ــتفاده از نمودارهاي چاه پيمايي (نظير نمودارهاي چگالي، صوتي)  ايران با اس
ــتخراج مقاومت  ــازی بر پايه مدل، جهت اس و داده های لرزه ای، ابتدا وارون س
ــانگرهاي مختلف لرزه اي از جمله  ــده، سپس با استفاده از نش صوتي انجام ش
ــبه شده  ــانگر، مكعب تخلخل محاس مقاومت صوتي به روش تحليل چند نش

است.

1- زمين شناسي منطقه
ــده  ــوب باختری راندگي اصلي زاگرس واقع ش ــي دزفول در جن فرو افتادگ
ــال۱۳۱۰ اين منطقه به نام دزفول ايمبايمنت نام گذاری شد. در  ــت. در س اس
ــي به صورت كلي تر به  ــك خاصيت توپوگرافيك بود ول ــدا اين نام معرف ي ابت
ــماری فاقد رخنمون  ــود كه در آن آس ناحيه ای از حوضه زاگرس اطالق مي ش
ــاختماني احاطه شده از  ــط سه پديده مهم س ــت. فروافتادگي دزفول توس اس
شمال به يك زون خمشي با جهتي خاوری باختری به نام خمش باالرود، در 
ــمال خاوری به زون گسل ديگری به نام جبهه كوهستاني با راستای شمال  ش
ــاوری به اين زون پيچيده  ــری- جنوب خاوری و در حد خاور جنوب خ باخت
ــله كازرون محدود مي گردد.  ــلي با امتداد شمالي جنوبي به نام زون گس گس
اكثر ميدان های نفتي ايران از جمله ميدان مورد مطالعه در ناحيه فرو افتادگي 
دزفول واقع شده است[۱۳]. در شكل-۱ تغييرات كلي سنگ شناسي محدوده 
مورد مطالعه آورده شده كه در آن سازند ايالم با رنگ مشخص گرديده است.

 
2- داده هاى استفاده شده 

ــه بعدی پس از  ــده س ــرزه ای پردازش ش ــه از اطالعات ل ــن مطالع در اي
ــل چهارحلقه چاه به همراه  ــونيك، چگالي و تخلخ برانبارش، نمودارهای س

افق های ايالم، سروک، سروک مياني و كژدمي استفاده شده است. شكل-۲ 
ــان مي دهد.  ــتفاده را نش نمودارهای صوتي و چگالي در چهار چاه مورد اس
ــتفاده در اين مطالعه  ــراه افق هاي مورد اس ــن مقطع لرزه ای به هم همچني
ــكل-۴ نيز نقشه تفسير افق ايالم  ــكل-۳ نشان داده شده است. در ش در ش

مشاهده مي شود.

 1  موقعيت چينه شناسى سازند مخزني مورد مطالعه

 2  نمودارهاى سونيك و چگالي استفاده شده جهت وارون سازى
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3- روش پژوهش
ــرعتي  ــدا رابطه زمان-عمق نمودارهاي صوتي  به كمك اطالعات س در ابت
ــد در محل چاه ها  ــه بع ــكل-۵). در مرحل ــح گرديد(ش (Check shot) تصحي
ــده از اطالعات لرزه اي)  ــت مصنوعي به كمك موجك (استخراج ش لرزه نگاش
ــه با ردلرزه هاي مجاور در اطالعات لرزه نگاري با  ــاخته شده و بعد از مقايس س
اعمال جابجايي ، تطابق اوليه بين لرزه نگاشت مصنوعي و اطالعات لرزه نگاري 
انجام گرفت[۳]. سپس تطابق همه چاه ها با موجك ها انجام گرفته كه به عنوان 
ــت.  ــده اس ــان داده ش ــكل-۶ نش نمونه نتايج تطابق مربوط به يك چاه در ش
ــتفاده اطالعات كليه چاه ها در  ــتخراج موجك نهايي لرزه اي با اس چگونگي اس
شكل-۷ مشاهده مي گردد. در ادامه با استفاده از نمودار مقاومت صوتي چاه ها 
ــده  ــير ش (حاصل ضرب نمودارهای صوتي و چگالي) و همچنين افق هاي تفس
ــاخته شد (شكل-۸). الزم به ذكر  موجود، مدل اوليه مقاومت صوتي منطقه س
ــياالت  ــنگ جهت كاهش تاثير س ــت در اين تحقيق از مطالعات فيزيك س اس
ــتفاده  ــر نمودارهای پتروفيزيكي اس ــزش ديوار چاه ب ــاری و همچنين ري حف
ــت. برای اين  ــده و نمودارهای صوتي و چگالي مورد تصحيح قرار گرفته اس ش
ــط محققين پيشنهاد شده است كه  منظور مدل هاي هيبريدي متعددي توس
ــش داده اند. يكي از اين مدل ها ژو و وايت  محدوديت هاي روابط قبلي را پوش
ــوز (۱۹۷۴)  ــتر و توكس ــد كه مدل عددي بر پايه مدل كوس (۱۹۹۵) مي باش
ــكلت سنگ، كاني ها،  ــتيكي اس ــد. اين مدل رابطه اي بين خواص االس مي باش

تخلخل و درصد رس برقرار مي كند[۱۴].
ــای مربوطه،  ــازي و تصحيح نموداره ــل پارامترهاي وارون س ــس از تحلي پ
ــت صوتي تهيه گرديد، كه در  ــازي بر پايه مدل انجام و مكعب مقاوم وارون س

شكل-۹ مقطع تغييرات مقاومت صوتي مشاهده مي شود.
    

4- تخمين مكعب تخلخل 
ــانگر  ــت صوتي به عنوان يك نش ــازي، مكعب مقاوم ــس از انجام وارون س پ
خارجي، به همراه تركيبي از ساير نشانگرهاي لرزه اي، جهت استخراج و تخمين 
ــتفاده قرار گرفت. در اين تحقيق به منظور تخمين تخلخل، از  تخلخل مورد اس
روش چند نشانگري استفاده شده است. در مراحل بعد با تحليل نتايج به دست 
ــانگر لرزه اي جهت توليد مكعب تخلخل كه  ــكل-۱۰) تعداد شش نش آمده (ش

 6  تطابق اطالعات لرزه اى و لرزه نگاشت مصنوعى

 3  يك برش طولى از مكعب لرزه اى به همراه افق هاى تفسير شده 

 4  تفسير ژئوفيزيكى راس سازند مخزنى ايالم

 5  تصحيح رابطه زمان-عمق به كمك اطالعات سرعتي
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ــت. با توجه به شكل-۱۰،  ــتفاده شده اس ــت، اس كمترين خطاي اعتباري داش
به دليل آنكه ميزان كاهش خطا در استفاده از ۶ يا ۷ نشانگر تغيير زيادي نشان 
ــانگر استفاده شده است. با توجه به نمودار شكل- نمي دهد، در نهايت از ۶ نش

۱۰، همبستگي بين تخلخل پيش بيني شده و واقعي داراي ضريب همبستگي 
ــده همراه با نام و همچنين  ــانگرهای استفاده ش ــد. جزييات نش ۸۷٪ مي باش

خطای اعتباری و خطای آموزش در شكل-۱۰ نشان داده شده است.
ــنجي و ميزان كارآيي نشانگرهاي استفاده  در شكل-۱۱ به منظور اعتبارس
ــده در محل چاه   ــل اندازه گيري ش ــل، نمودار تخلخ ــده در تخمين تخلخ ش
ــكي) و تخلخل محاسبه شده با روش چند نشانگري (قرمز) مقايسه شده  (مش

است.
ــي تخلخل و  ــودار پتروفيزيك ــب نم ــه تطابق مناس ــا توجه ب ــت ب در نهاي
ــانگرهاي  ــازی، نتايج مجموعه نش ــده از طريق وارون س ــبه ش تخلخل محاس
ــل گرديد  ــل حاص ــب تخلخ ــال و مكع ــب اعم ــه كل مكع ــده ب ــاب ش انتخ
(شكل-۱۲). در اين شكل رنگ سبز درصد تخلخل كمتر و رنگ بنفش درصد 

تخلخل بيشتر را نشان مي دهد.

5- بحث و ارزيابي
در مراحل قبل، با انجام وارون سازي بر پايه مدل مكعب مقاومت صوتي 
ــانگر خارجي در تخمين  ــت صوتي به عنوان يك نش ــد گرديد. مقاوم تولي
ــتفاده قرار گرفت و  ــيون چند نشانگري، مورد اس تخلخل به روش رگرس
ــاخته شد. همچنين  در نهايت مكعب تخلخل در محدوده مورد مطالعه س
ــتفاده از نمودارهاي تخلخل پتروفيزيكي، اين نمودار با استفاده  قبل از اس
از روابط فيزيك سنگي تصحيح و تأثير شرايط ديوار چاه بر نمودار ارزيابي 
ــانيده شد به طوري كه  سبب افزايش تطابق بين چاه  تخلخل به حداقل رس
و لرزه نگاشت مصنوعي گرديد و در نهايت سبب تفكيك بهتر رخسارهاي 
ــد. مكعب وارون  سازی شده كه در شكل-۱۳ آمده است،  زمين شناسي ش

 7  مراحل استخراج موجك با استفاده از كليه چاه ها

 8  استخراج مدل اوليه مقاومت صوتي مورد استفاده در وارون سازي

 9  مقطع مقاومت صوتي حاصل از انجام وارون سازي

 10  خطاي جمعي و خطاي اعتباري مجموعه نشانگرها و همچنين ميزان همبستگي آنها
 11  مقايسه نمودار تخلخل درون چاهى و تخمين زده شده (محدوده مورد مطالعه با 

خطوط آبي مشخص شده است)
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ــتر از  ــل در محل چاه هايA1 و A2 بيش ــد كه ميزان تخلخ ــان مي ده نش
ــي و مغزه های  ــد. اين مهم در نتايج زمين شناس چاه هاي A3 و A4 مي باش
ــده نيز مشاهده شده است. همچنين با توجه به شكل-۱۳، نتيجه  اخذ ش
ــود كه منطقه مشخص شده ميزان تخلخل مناسبي دارد و مي تواند  مي ش

جهت حفاری های آينده مورد برنامه ريزی قرار گيرد.

نتيجه گيري
در اين تحقيق به منظور بررسي تخلخل در يكي از ميادين نفتي 
جنوب ايران، از نمودارهاي چاه پيمايي و داده های لرزه ای استفاده 
ــيون چند نشانگري انجام گرديد.  و تخمين تخلخل به روش رگرس
ــازی بر پايه مدل، مقاومت صوتي  برای اين منظور از روش وارون س
ــتفاده از مكعب مقاومت صوتي به عنوان  ــپس با اس ــتخراج و س اس
نشانگر اصلي به همراه ۵ نشانگر لرزه اي ديگر، مكعب تخلخل توليد 
ــبه شده و نمودار تخلخل  ــه مقادير تخلخل محاس گرديد. با مقايس
اندازه گيري شده در محل چاه ها، صحت ارزيابي تخمين تخلخل با 
ــه به تحليل و  ــردد. در اين تحقيق، با توج ــن روش تأييد مي گ اي
ــي ميزان خطاي ناشي از تخمين تخلخل بوسيله روش چند   بررس
نشانگري، در نهايت از تعداد ۶ نشانگر با كمترين ميزان خطا براي 
ــان داد كه  ــد. همچنين نتايج نش ــتفاده گردي تخمين تخلخل اس
ــده و واقعي داراي  ــن تخلخل پيش بيني ش ــتگي بي نمودار همبس
ــد. بنابراين با توجه به نتايج اين  ــتگي ۸۷٪ مي باش ضريب همبس
ــب جهت  ــل، مي توان محل هاي مناس ــق در تخمين تخلخ تحقي
ــن جهت كاربردهای  ــنهاد يا از نتايج تخمي ــاي آتي پيش حفاري ه

توليد، توسعه و ذخيره سازی استفاده نمود.         
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