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 چكیده 

برخوردار    زيادی   تیاز اهم  ی دروکربنیدر مطالعه مخازن ه  یشناسنیزم  ی هارخساره  تعیین لیتولوژی و شناسايی 

نشانگرهای    ینگارلرزه  یهاروش   است. به  توجه  با  تفكیك    ی الرزهبازتابی  برای  توانمندی    یهارخسارهابزار 

به  یموج تراکم ل يتبد  ، کندیمبرخورد    ها هيالاست. وقتی پرتو موج تراکمی عمود بر سطح تماس   یشناسنیزم

وارونو    رد یگینمصورت    یبرش اطالعات   یسازدر  تنها  برانبارش  از  تراکم  پس  در  .  ديآیم بدست    ی موج 

  یو چگال  یبرشموجمقاومت صوتی    ،یموج تراکم  یاز برانبارش، عالوه بر مقاومت صوت  ش پیزمان  هم  یسازوارون 

  ی براچاه    ی هادادهپیش از بر انبارش همراه با    یالرزه  یهادادهدر اين تحقیق از  د.  ناستخراج شو  ند نتوایمنیز  

 سو كياستفاده شده است. بر اساس نتايج وارون سازی از    مخزنمحدوده    یشناس نیزم  یهارخساره  يی شناسا

با  تفكیك شده است. نتايج حاصله  مخزن  در محدوده  رخساره    مرز مخزن تفكیك گرديده و از سوی ديگر چهار  

 .همخوانی داردمخزن محدوده  اطالعات چاه در 
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Abstract 

Determination of lithology and identification of geological facies is of high importance in 

studying hydrocarbon reservoirs. Seismic reflection methods with seismic attributes are a 

powerful tool for geological facies segregation. When the compressional wave impact vertical to 

the contact surface of the layers, the compressional wave is not converted to shear wave. in post-

stack inversion, only compressional wave information is obtained. In addition to P-Impedance, S-

Impedance and density information can also be extracted from pre-stack simultaneous inversion. 

In this study, pre-stack seismic data with well data were used to identify the geological facies of 

the reservoir area. Based on the inversion results, on the one hand, the reservoir boundary is 

separated and on the other, four facies are separated in the reservoir boundary. The results are 

consistent with well data in the reservoir area. 
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 مقدمه      1

با آن مواجه بوده و    یدروکربنیه  نيادیاز م  یبرداردر اکتشاف، توسعه و بهره  نیکه محقق  يیها چالش  نيتراز مهم  یكي

برا با عدم قطع  نیتخم  یهمواره  م  ی مخزن  یهایژگيو   یمكان   عيتوز  نییتع  باشند، یمواجه م  تیآن    نيادیدر محدوده 

و هدف   ردیگیمورداستفاده قرار م نیال است که توسط محققاز چهل س شیب یالرزه سازی. وارونباشدیم  یدروکربنیه

شده در  انجام  یهای ریگبا استفاده از اندازه  یرسطحيز  اتیو خصوص  یكيزیف  یاز انجام آن، به نقشه درآوردن ساختارها

  ی هندس مدل  و    یكيزیف  یپارامترها  ردنبه دست آو  بازتابی   یالرزهدر مطالعات    سازیوارونهدف از  است.    نیسطح زم

از اهمیت کشسان   یپارامترها  نیتخم.  باشد یم  ی بازتاب یهاداده  یکشسان از رو  یپارامترها  نییبوده که شامل تع  محیط

و ارتباط    یسنگ ازجمله سرعت، چگال   یكيزیو ف  یالرزه   اتیچراکه خصوص  ،داردمخزن    یهایژگ يوزيادی در توصیف  

 (2000)  پندرل و همكاران  د.نبرآورد شو  ی بازتاب  یالرزه  یهامشاهدات دامنه داده  یاز رو  ماًیمستق  ندنتوایها نمآن   نیب

سازی  واروناز روش    λو    μچگالی و محاسبه پارامترهای    ،S، مقاومت صوتی موج  Pمقاومت صوتی موج  تخمین  نشان دادند  

کلدرون  ها و تفكیك بین شیل و ماسه مفید باشد.رخساره  تفسیرتواند برای  ای پیش از برانبارش میهای لرزهزمان داده هم

VPو نسبت سرعت )(    IP)   با استفاده از مقاومت صوتی  (2014)  و همكاران VS⁄)  ندسنگ و شیل پرداختبه شناسايی ماسه.  
 

 روش تحقیق      2

  مصنوعی و تطابق   ی هالرزهساختن رد  ،  ی ورودیهادادهکنترل کیفیت  ی شامل  الرزه ی  هاداده سازی  ی وارونطورکلبه

اولیه ،  استخراج موجك،  با چاه   یالرزه  ی هاداده تراکمی، مقاومت صوتی برشی و چگالی  ،  ساخت مدل مقاومت صوتی 

  و   یالرزه  یهاداده  رویزمان  هماز برانبارش    پیشسازی  اعمال وارون،  سازیوارون  سازی و کنترل کیفیتتحلیل وارون

 است. یالرزه نشانگرهای  نیتخممحاسبه مقاطع مقاومت صوتی تراکمی، مقاومت صوتی برشی و چگالی و  تيدرنها

 ختیآمهماستوار است. از  Sو  Pبازتاب موج   یهامدلاست که بر  ایزمان هدف محاسبه مقاطع لرزههم یسازوارون در

با موجك، مقطع مصنوع   بيضرا م  یبازتاب  لرزهشودیساخته  لرزهمحاسبه   یمصنوع   ای. مقطع  مقطع  با  عمق   ایشده 

خطا   زانیم  شودیم   یسع  وخطاآزمون ه روش  . در ادامه بگرددیم  بهمحاس  هاآنتفاوت    زانیو م  سهيمقا  یمشترک واقع

  ش یپ   سازیوارون  روشمدل است.    ه يپا  بر  ی که اصوالً روش  د ي ( ارائه گرد2002بار توسط ما )  نیروش اول  ن ي. اابديکاهش  

و    ی توسط معادالت آک  تواند یم   هياز زاو  ی عنوان تابعبه  یريپذ فرض استوار است که بازتاب  نيزمان بر ااز برانبارش هم

(  ρ)  ی( و چگالIS )   ی( با مقاومت برش  IP)  یمقاومت تراکم  تميلگار  نیب  یرابطه خط  كيشود و    انی( ب1980)  چاردير

، سرعت موج   Pاز سرعت موج  قبول قابل  یهان یاز برانبارش به دست آوردن تخم شی پ  سازیوارون زوجود دارد. هدف ا

S  ی و چگال  ρ  (2002)ما،کرد    نیی را تع  یرسطحيز  االتیو س  یشناسسنگ   اتیخصوص  توانیها ماست که با استفاده از آن  . 

است،    رهایمتغ  نیب   یمنطقارتباط    جاد يزمان اهم  یساز( هدف از وارون2005ن و همكاران )همپسو  تميالگور  یدر تئور

و همكاران   همپسون.  به نوفه باشد  نسبت  باال   تیاز حساس  ی ناش  تواندیها که مدر صورت نامطلوب بودن داده  ژهيوبه

سرعت  به  Pکردند که رابطه اول با ثابت بودن نسبت سرعت موج    ارائهزمان  هم  یسازدر وارون  ی( دو رابطه خط2005)

ln(IS) صورت ب  هيال كيدر  Sموج  = ln(IP) + ln (
VP

VS
 : شده استفرض  ريصورت زبه  IS و  IP نیب یرابطه خط بوده و  (

(1) ln(IS) = K ln(IP) + KC + ΔLS 

اگر سیال .  است  الیاثر س  ΔLS. ديآیعرض از مبدأ خط است که از اطالعات چاه به دست م  KCو   بیش  Kرابطه فوق    در

و  (  1974)  دنراز معادله گار  توانیمرا  رابطه    نیدوم  .(2005همپسون و همكاران،صفر است) ΔLSمقدار   منفذی آب باشد

ρ)  یو سرعت موج تراکم  یچگال نیرابطه ببا توجه به  = aVp
b   :بدست آورد ) 

ln(ρ) =
b

1 + b
ln(IP) + mc +

ln(a)

1 + b
 

 

 :شودیم انیب ريز یصورت معادله خطبه IP برحسب ی چگالدر رابطه فوق 

(2) ln(ρ) = m ln(IP) + mc + ΔLD 

  دروکربن ی وجود ه  ریتأث  ΔLD.  دي آیچاه به دست م  یعرض از مبدأ است که از اطالعات نگارها  mcو    بیش  m  (2)رابطه    در
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فرض استوار    نيموضوع بر ا  نيا  یطورکلو آب مقدار آن صفر است. به   دروکربنیدر سازند بوده و در صورت عدم وجود ه

 است. دروکربنینشانگر حضور ه یرخطیاست و قسمت غ  یصورت خط به  یاصل نداست که رو

و با در نظر    انتخاب گرديده   كساني  یاهيزاو  ی هادر محدوده  یالرزههای  از رد  یامجموعه   یسازوارون  نيا  تميالگور  در

( انتخاب    ρ)  ی( و چگالIS ) ی(، مقاومت برش  IP)   یمقاومت تراکم  هیاول  یهاهر محدوده، مدل  یبرا  يیهاگرفتن موجك 

  ن يا  نیب  که در  يیها هيزاو  یو برا  گردند یو دور استخراج م  ی انیم  ك،ينزد  یايزوا  ی. در عمل سه موجك برادنشویم

  KC  , m ,k , mcه نیبه  ريچاه، مقاد ی. در ادامه با استفاده از نگارهاشوندیم  یاب يها درون موجك  ،رند یگیمقرار  ها ه يزاو

 : شوندیمحاسبه م   ريطبق معادالت ز  ρو    IP  ، IS  يی نها  ريمقاد   ،IP0مقاومت    هیبا معلوم بودن مقدار اول.  گردند یمحاسبه م

(3) IP = exp (LP) 

(4) IS = exp (kLP + kc + ∆Ls) 

(5) ρ = exp (mLP + mc + ∆LD) 

LPصورت  به  LDو    LP  ،LS  معادالت  نيدر ا(  2005با فرضیات همپسون و همكاران ) = ln IP،  Ls = ln Is  وLD =

ln ID  بر    هياز زاو  یصورت تابع به  بازتابشمحاسبه  (  2بازتابش،    یخط  بيتقر(  1  یهاشرطروش    نيدر ا  .شوندیم  فيتعر

 فرض شده است.   یو چگال ی و مقاومت برش یمقاومت تراکم نیب یرابطه خطو  (1994) چارديو ر  یاساس معادالت آک

سازی خروجی اين وارونای پیش از برانبارش انجام گرفت. مقاطع  های لرزهروی داده   ،زمانسازی همواروندر اين تحقیق  

مقاطع   در شكل)شامل:  است که  و چگالی  برشی  مقاومت صوتی  تراکمی،  نمايش  1مقاومت صوتی  است.  ش  داده (  ده 

-مقدار مقاومت   هیثان یلیم  800تا    730زردرنگ در بازه زمانی    دهد در محدوده ( محدوده نشان می1طور که شكل )همان

 کرده است.  دای کاهش پ  ینيیو پا  يیباال یهاهيالمخزن نسبت به  هیدر ناح یو چگال یبرشموج ،یموج تراکم یوتص

نمودار تقاطعی  با استفاده از  ی  الرزهچگالی و محاسبه نشانگرهای  و   یبرشموج،  موج تراکمی  س از تخمین مقاطع صوتی پ 

)محدوده    چهار رخساره شامل ماسه گازی  رشی در مقابل مقاومت صوتی تراکمیبنسبت سرعت موج تراکمی به سرعت موج 

.  چگالی   مقاومت صوتی موج برشی ج(   مقاومت صوتی موج تراکمی ب(   آمده از وارون سازی هم زمان داده های لرزه ای شامل: الف( مقاطع بدست    . 1شكل 
ش پیدا  همان طور که شكل نشان می دهد مقدار مقاومت صوتی موج تراکمی، موج برشی و چگالی در ناحیه مخزن نسبت به اليه های بااليی و پايینی کاه 

 است. کرده  
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رنگ(  )محدوده زردرنگ( و انیدريت )محدوده آبی  )محدوده سبزرنگ(، ماسه تمیز  قرمزرنگ(، شیل با محتوای رس باال

   (.2شكل) مقطع بدست آمده تطابق خوبی با اطالعات چاه دارد که از شكل مشخص است طورهمانشد. شناسايی
 

 

 گیری نتیجه بحث و  3

انجام شد.  زمان پیش از برانبارش  سازی هماز روش وارونبا استفاده  لیتولوژی و محتوای سیال  اين مطالعه برای تعیین  

اين مقاطع  در محدوده مخزنی  دست آمد که  و چگالی به  یبرشموجصوتی موج تراکمی،  مقاومت  مقاطع  از    یامجموعه 

محدوده مخزن که به   در گر يد. به عبارت دهندیمنشان را نسبت به ديگر نواحی  و چگالی   صوتیترين مقدار مقاومت کم

زمانی   بازه  در  زردرنگ  )   هیثانیلیم  800تا    730رنگ  است،  1در شكل  تراکم  یصوتمقاومت( مشخص شده    ، یموج 

به  VP و نسبت    IP    ،IS  ،  LMRنشانگرهای    کرده است.  دایکاهش پ   ینيیو پا  يیباال  یهاهيالنسبت به    یو چگال  یبرشموج

VS  ی  شناسسنگدر تمايز بین اثرات ناشی از تخلخل سنگ مخزن،    زمانهمسازی پیش از برانبارش  در وارون  آمدهدستهب

VPبر حسب    IPدر نمودار   یموردبررسغالب در محدوده   یهارخسارهرود.  و وجود سیاالت به کار می VS⁄   ( 2در شكل  )

از نمودار تقاطعی نسبت سرعت موج تراکمی به سرعت موجتفكیك گرديده است.    یخوببه رشی در مقابل  ببا استفاده 

)محدوده سبزرنگ(،    )محدوده قرمزرنگ(، شیل با محتوای رس باال  چهار رخساره  شامل ماسه گازی  مقاومت صوتی تراکمی

که از شكل مشخص است مقطع    طورهمان  .شدشناسايیرنگ(  )محدوده زردرنگ( و انیدريت )محدوده آبی  ماسه تمیز

 بدست آمده تطابق خوبی با اطالعات چاه دارد. 
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