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 چکیده 

که    ی حالت تنها اطالعات  ن ي. در اشودیپس از برانبارش استفاده م  یالرزه  یهاپس از برانبارش، از داده  یسازدر وارون

از برانبارش   شیهمزمان پ  یساز. در وارونباشدیم یموج تراکم یزده شود، مقاومت صوت نیها تخمداده یاز رو تواندیم

  ، یمقاومت موج برش  ، یموج تراکم  ی عالوه بر امپدانس صوت  شود، یاز برانبارش استفاده م  ش یپ   یالرزه  ی هاکه از داده

  ش یهمزمان پ   یسازوارون  ني. بنابرااشدب یها قابل استخراج مداده  یو نسبت پواسون از رو  انگي مدول    نیو همچن  ی چگال

 یسازمقاله از روش وارون  نيا. در  دهدیم  جهیپس از برانبارش نت  یسازرا نسبت به وارون   یشتریاز برانبارش اطالعات ب

 ی کيو نسبت پواسون در    انگييعنی مدول    كیاالست  هایاستخراج مدول  یاز برانبارش برا   شیپ   یالرزه  یهاهمزمان داده

  ،یموج تراکم  یمقاومت صوت  یهاتیروش، کم  نيفارس استفاده شده است. با استفاده از ا  جیخل  ی دروکربنیه  نيادیاز م

   زده شدند. نیتخم زین یو چگال  یموج برش ی مقاومت صوت
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Abstract 

As it is known, stacked  seismic data are used for post-stack inversion. In such case, 

compressional-wave acoustic impedance is the only information that could be estimated from 

data. But in case of simultaneous pre-stack inversion where pre-stack seismic data are used for 

inversion, other parameters such as shear-wave acoustic impedance, density, Young’s modulus 

and Poisson’s ratio can be extracted. Therefore, pre-stack inversion method can provide more 

information compared to the post-stack. In this paper Young’s modulus and Poisson’s ratio in an 

oil field in the Persian Gulf were estimated based on the simultaneous pre-stack inversion method 

of seismic data. Some other parameters such as density and compressional and shear wave 

acoustic impedance were estimated successfully.  
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 مقدمه      1

 یکیدرولیبه ويژه در فرآيند شکست ه  ،یسنگ در حفظ شکستگ  تیقابل  یمدول يانگ به عنوان پارامتری به منظور بررس

و گازی به عنوان   ینفت  ادينیاز م  ارییبنابراين در بس(.  Gray and Andersen, 2012مورد توجه قرار گرفته است )

ژ پارامترهای  از مهمترين  مناسبمکانیکی  ئويکی  انتخاب  عملبرای  عنوان   یکیدرولی ات شکست هیترين سازند در  )به 

ی به عنوان پارامتری برا  نهیدر اين زم  زی. نسبت پواسون نردیگی( مورد استفاده قرار میبرای پارامتر شکنندگ  یمکمل

 .می گیردسنگ در شکست تحت تنش، مورد استفاده قرار  تیقابل یبررس

با استفاده    ن یزم  یرسطحيز  یهاهيو خواص ال  یکيزیعبارت است از به نقشه در آوردن ساختار ف   یکيزیژئوف  یسازوارون 

را   یالرزه  یهاداده  یسازوارون  دگاه،يد  كي(. از  ۱۹۸۸)راسل،    رديپذیانجام م  نیکه در سطح زم  يیهای ریاز اندازه گ
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بر اساس پاسخ ثبت شده، مد نظر    نیمدل زم  جاديحالت، ا  ني. در اتمعکوس در نظر گرف  یسازبه عنوان مدل  توانیم

از وارون۲۰۰۸  سرا،ی)م  باشدیم تراکم  ی محاسبه مقاومت صوت  یالرزه  یساز(. هدف  منظور بررس  ی موج   ترقیدق  یبه 

از    یاصمقاله از نوع خ  ن ي(. در ا2006  کن، ياست )و  یمخزن   ال یس  تیماه  نیتخلخل و همچن  ،یشناسمخزن از نظر سنگ 

  ند ي. فرآشودیو نسبت پواسون استفاده م  انگي  كیزمان به منظور استخراج مدول االستهم  یسازبه نام وارون  یسازوارون 

ا  ی بر مبنا  یسازبازتاب توسط وارون   بيضر  نیتخم  یادو مرحله استخراج مستق  یسازنوع وارون  نيمدل، در  و    میبا 

(.  ۲۰۱۴  کن، یو ب  م ی)س  شود یم  ل يمرحله تبد  كيبه    یو چگال   ی برش  یمقاومت صوت  ، یتراکم  ی زمان مقاومت صوتهم

  يی هاو موجك  کساني  یاهيزاو  یهاها در محدودهاز ردلرزه  یازمان با اختصاص دادن مجموعههم  یسازوارون   تميالگور

  ق ی(. تلف۲۰۰۶نز،  ی)مارت  کند یم دیتول  ی و چگال   یبرش  ی مقاومت صوت  ، یمقاومت تراکم یبرا  يی هاهر محدوده، مدل  یبرا

)چوپرا    رندیگیم  مورد استفاده قرار  یمخزن  یهارخساره  يیشناسا  یچاه برا  یهاو داده  یشناسنیها با اطالعات زممدل  نيا

 (. ۲۰۱۴و کاستاگنا، 
 

 سازی وارون      2
های مختلفی وجود دارد که هر روش از ديدگاه خاصی  ای و رسیدن به مدل زمین روشهای لرزهسازی دادهبرای وارون 

های  دسته روش توان آنها را به دو  دهد. صرف نظر از جزئیات هر روش، به طور کلی میاين مدل را مورد بررسی قرار می
سازی قبل از برانبارش به  های پس از برانبارش تقسیم کرد. در اين تحقیق نوعی از روش وارون قبل از برانبارش و روش 

 سازی همزمان قبل از برانبارش به کار برده شده است.نام وارون
صرف نظر می شود ولی   رشنباپیش از برا یده در وارونسازش استفاده  یروابط رياضدر اينجا بدلیل اختصار مطلب از 

از ردلرزهسازی با اختصاص دادن مجموعه لگوريتم اين وارونبطور کلی می توان گفت ا ای های زاويهها در محدودهای 
کند. برای  های اولیه برای مقاومت تراکمی، مقاومت برشی و چگالی تولید میهايی برای هر محدوده، مدليکسان و موجك
، بايد يك موجك اختصاص داده شود. در عمل سه موجك برای زوايای نزديك، میانی و دور استخراج ایهر محدوده زاويه

ای شوند. سپس با استفاده از نگارهای چاه مقادير بهینهيابی میها درونها،موجك شود و برای زوايای بین اين زاويهمی
 د: وشای برای معادله زير ساخته می ولیهمحاسبه شده و تخمین ا cmو   m، ck ،kبرای 

[LP ∆LS ∆LP]
T = [log(ZP0) 0 0]T        (15)  

شوند  طبق معادالت زير محاسبه می   و    pZ  ،sZمدل اولیه مقاومت است. با حل اين معادله، مقادير نهايی    pZکه  
 (: 2005)هامپسون 

Zp =exp(Lp)          (16)  

Zs =exp(kLp +kc + ∆Ls)        (17)  

ρ =exp(mLp+mc+∆LD)        (18)  

 

 ی استخراج موجك به روش آمار   2.1

نه   یالرزه ی هاچاه با داده یبه وجود آورد. تطابق نگارها ی انطباق یالرزه ی هاچاه و داده ینگارها  نیب د ي مرحله با  نيا در

مرحله،   نياست. ا  یسازمهم در انجام وارون  اریبس  ت ياولو  كياست، بلکه    یالرزه   ریمهم در تفس   هیمرحله اول  كيتنها  

و    یصوت  ی. از نگارهادهدیرا بهبود م  یالرزه  یهاچاه و داده  یحاصل از نگارها  ینگاشت مصنوع لرزه  عيوقا  نیانطباق ب

م  بيضرا  یچگال حاصل  هم  شوندیبازتاب  با  داده  كيبا    ب يضرا  نيا  ختیآمو  از  شده  استخراج    ، یالرزه  یهاموجك 

با   یتطابق خوب یصنوع لرزه نگاشت م نياگر موجك استخراج شده مناسب باشد ا شودکهیحاصل م ینگاشت مصنوع لرزه

  ی های آورجمع  ديمنظور ابتدا با   ني. بد ميبه استخراج موجك دار  ازیکار ن  نيا  یبرا  نيخواهد داشت. بنابرا  یالرزه  یهاداده

استخراج   یسه دسته موجك با روش آمار  هيزاو  یهایآورساخته شود. سپس با استفاده از جمع  هيسه دسته زاو  یبرا  هيزاو

 یآورموجك استخراج شده در جمع .دندياستخراج گرد  یبه روش آمار  هيوابسته به زاو  یالرزه  جكشود. سه دسته مو

درجه به    ۲۹  تا   ۲۰و در    انهیدرجه به عنوان موجك م  ۲۰تا    ۱۰و در    كيدرجه به عنوان موجك نزد  ۱۰تا    ۱از    هيزاو

 شود. فاز سه موجك استخراج شده برابر صفر درجه است.یعنوان موجك دور شناخته م
باشد که به ترتیب برابر  می cmو    m،  ck  ،kبرای    زمان پیش از برانبارش نیاز به محاسبه مقاديرسازی همبرای واورن 

با شیب خط نمودار تقاطعی لگاريتم چگالی در مقابل لگاريتم مقاومت صوتی، شیب خط نمودار تقاطعی لگاريتم مقاومت  
صوتی برشی در مقابل لگاريتم مقاومت صوتی تراکمی، عرض از مبدأ نمودار تقاطعی لگاريتم چگالی در مقابل لگاريتم  

رض از مبدأ نمودار تقاطعی لگاريتم مقاومت صوتی برشی در مقابل لگاريتم مقاومت صوتی  مقاومت صوتی تراکمی و ع 
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شوند. مقادير به دست آمده برای چهار پارامتر ذکر شده  اين مقادير با استفاده از نگارهای چاه ترسیم می.  باشدتراکمی می
 .نشان داده شده است ۱در جدول 

 مده از اطالعات چاه. . مقادير پارامترهای  به دست آ1جدول 

 cm m ck  k ضرايب رگرسیون 

 1.2 2.572- 0.326 2.07- مقدار 

 

 سازی پارامترهای خروجی وارون   محاسبه مقاطع مدول االستیك با استفاده از  2.2
از انجام وارون پارامترهای خروجی،  سازی در کل محدوده داده لرزهپس  پارامترهای    توانمیای و به دست آوردن 

های  سازی شامل امپدانسوارون   . پارامترهای خروجی حاصل ازرا محاسبه کرداالستیك )مدول يانگ و نسبت پواسون(  
های  توان به راحتی به سرعتمقطع چگالی می تراکمی و برشی، و چگالی هستند، که با تقسیم کردن مقاطع امپدانس بر

ورودی )سرعت و چگالی(، مقاطع پارامترهای االستیك   موج تراکمی و برشی دست پیدا کرد. با استفاده از پارامترهای
 . باشندمورد نظر قابل محاسبه می

پارامترهای االستیك به منظور   از  مقاطع پارامترهای االستیك قابل مشاهده هستند. در محدوده مخزن  1در شکل  
میشناسايی   قرار  استفاده  مورد  سیال  حاوی  )الف(منطقه  مقطع  در  ا  گیرد.  يانگ  محدوده    زمدول  در    35مقاديری 

 افته است.  ي  گیگاپاسکال در فضای مخزن کاهش 5سنگ به محدوده گیگاپاسکال در پوش
 

 

 
  هي )مستطیل( و ال ( در محدوده مخزنالف. یسازمرحله وارون یهایاالستیك محاسبه شده با استفاده از خروج ی مقاطع پارامترها. 1شکل  

  هي و ال  مخزندر  (v)  نسبت پواسون  ر ي)ب( مقاد. اردد یگیرکاهش چشم یشیل  -یتينیدراسنگ نسبت به پوش  (E) انگي( مدول  ی)بیض دار گاز

   داشته است  شي افزا ی ابه صورت قابل مالحظه دار گاز
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است. همچنین در هر دو   افزايش يافته 43/0سنگ به محدوده در پوش 23/0در مقطع )ب( نسبت پواسون از محدوده 

های رسی در مخزن )با  به وجود اليه مقطع اليه دولومیتی حاوی گاز در آسماری فوقانی قابل شناسايی است. با توجه

هايی از مخزن، مقدار مدول يانگ افزايش  در بخش  هیدروکربن(سنگ حاوی تر نسبت به ماسهتخلخل و تراوايی پايین

های رسی به چشم  روند نیز برای ضريب پواسون در اليه  سنگ مخزن دارد. اينگیگاپاسکالی نسبت به ماسه 13

 است.ها گیر تخلخل و سیال در اين اليهکه اين ناشی از کاهش چشم سنگ کاهش دارد، نسبت به ماسه 2/0خورد و می

 

 گیری نتیجه      3

از برانبارش و نگارهای    شیبعدی پ ای سه های لرزهاز برانبارش با استفاده از داده  شیسازی همزمان پ مقاله، از وارون  نيدر ا

از برانبارش،    شیزمان پ هم  یسازدر وارون  نکهياستفاده شد. به علت ا  فارسجیخل  یدروکربنیه  یهادانیاز م  ی کيدو چاه در  

 ی سازوارون  نياستخراج شوند، ا  یاداده لرزه  یاز رو  توانندیم  یمقاومت صوت  یهر دو مؤلفه کم فرکانس و فرکانس باال

مقطع   ن،ی. همچندهدیقرار م اریپس از برانبارش در اخت یسازنسبت به وارون یاز مقطع مقاومت صوت یشتریب اتیجزئ

  ینسبت به مقطع صوت  یشتریاز برانبارش از دقت ب  ش یزمان پ هم  یسازاز وارون  استخراج شده  یتراکم  ی مقاومت صوت

  ، یسازی سه مقطع مقاومت تراکموارون  اتیپس از برانبارش برخوردار است. با اجرای عمل  یسازحاصل از وارون  یتراکم

 كیپارامترهای االست  سازی،نوارو هایی. با استفاده از خروجآيندیبه دست م یبه عنوان خروج ی و چگال  یمقاومت برش

 محاسبه شد.   دانی)مدول يانگ و نسبت پواسون( در محدوده م

اليه    نیغار و همچن  ی دروکربنی در محدوده مخزن ه  یو چگال   ی برش  ی مقاومت صوت  ،یتراکم  یسه پارامتر مقاومت صوت  هر

در محدوده مخزن   انگيپارامتر مدول    .يابند یکاهش م  رییگسازند آسماری به صورت چشم   ی حاوی گاز در بخش فوقان

. اما نسبت پواسون  شودیآسماری با کاهش مواجه م  سازند  یاليه حاوی گاز در بخش فوقان  نیغار و همچن  یدروکربنیه

. شودیمواجه م شيسازند آسماری با افزا یاليه حاوی گاز در بخش فوقان نیغار و همچن یدروکربنیدر محدوده مخزن ه

  در و نسبت پواسون باال    نی)مدول يانگ پاي  الیس  یجهت شناساي   یيانگ و نسبت پواسون عالوه بر پارامترهاياز مدول  

  هایلیآن در شکست تحت تنش در تحل  تیو قابل  یسنگ در حفظ شکستگ  تیقابل  یمحدوده مخزن(، به منظور بررس

جهت انجام   تریشی ب  لیدارند، پتانس  یيانگ باالياز مقطع که مدول    یهاي . بنابراين در بخشکنندیاستفاده م  یکیژئومکان

   . باشندیرا دارا م دیتول روری دبه منظور افزايش بهره یکیدرولیشکست ه اتیعمل
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