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 چکیده  

فارس است واقع در شمال غرب خلیج يکی از میادين نفتی  هدف از اين تحقیق ارزيابی کیفیت مخزنی سازند سروک در  

های  ای يکی از روششناسی، ژئوفیزيك و پتروفیزيك استفاده شده است. برگردان لرزههای زمینکه برای اين کار از داده

پت از دادهاستخراج خواص  لرزهروفیزيکی  برداشت های  از سطح است.ای  در مطالعه حاضر اطالعات ورودی شامل    شده 

های  به کار گرفته شد و روش   در يکی از میادين نفتیهای تفسیر شده  ها و افقبعدی به همراه اطالعات چاههای سهداده

پراکنده، باند محدود و بر پايه مدل بر آن اعمال شد و درنهايت مکعب امپدانس صوتی حاصل    ای، خارهایبرگردان لرزه 

پايه مدل نتايج قابل قبولی را ارائه   از اين میان، روش بر  ها باهم مقايسه شدند.گرديد که مقاطع تولیدشده از اين روش
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Abstract 

The purpose of this study is to evaluate the quality of reservoir of Sarvak Formation in the one of 

the oilfields located in the northwest of the Persian Gulf for which geological, geophysical and 

petro-physical data have been used.  Inversion is one of the methods for extracting petro-physical 

properties from inversion-related data taken from the surface. In the present study, input data 

including three-dimensional data together with well information and interpreted horizons in the 

one of the oilfields were used and also the Inversion methods, Sparse Spike and band limit were 

applied based on the model. Finally, the cubic acoustic impedance was obtained and the produced 

sections in these methods were compared with each other. In the meantime, the model-based 

approach provides an acceptable result. 
Keywords: inversion, reservoir quality, Sarvak, field, band limit, model-based 

 مقدمه      

 بیشرتر بازدهی با هايیروش از گیریبهره لذا شرود،می محسروب بشرر امروز نیازهای ترينمهم از یورهیدروکرب منابع

 اعماق  به مسرتقیم دسرترسری دلیل به حفاری شركی. باسرت ضرروری امری گاز، و نفت مخازن توسرعه کمتر برای هزينه و

چاه  ذاتی نقص و باال هزينه جهت به ولی  باشردمی مناسرب قطعیتی دارای مخزنی، اطالعات آوریجمع نظرازنقطه زمین

 نگاریلرزه.  دهد قرار اختیار در دقیق اینتیجه کمتر، ایهزينه با که گردد اتخاذ روشری اسرت الزم منطقه، پوشر  در  اه

 وارون .دهدمی ارائه مخزنی خواص از مناسربی مدل که  باشردمی سرطح از اطالعات برداشرت در موجود هایروش از

 .بخشردمی ارتقا را مخزن مدل صرحت تفکیك و قدرت نگاریچاه و ایلرزه هایداده تلفیق با که اسرت روشری سرازی

 .اسرت آن سریال محتوای يا زمین هایاليه جنس در تغییر نشرانگر که اسرت صروتی امپدانس مدل سرازی،وارون حاصرل

 با  .شرودمی آورده دسرت به ایلرزه سرازیوارون مختلف هایروش از اسرتفاده با  صروتی، امپدانس  مدل مطالعه اين طی

 هایداده از اسرتفاده علت به ایلرزه سرازیوارون اهمیت.  نمود محاسربه را تخلخل پارامتر توانمی مدل اين از اسرتفاده

 قدرت و شردهیقتلف باهم که اسرت شرناسریزمین اطالعات و چاه نگاره اطالعات و ایلرزه اطالعات همچون مختلفی
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 با که دارد وجود ایلرزه هایداده سرازیوارون منظوربه مختلفی هایروشد.  برنمی باال را مخزن مدل صرحت و تفکیك

 اسرت مهم سرازیيکپارچه روش يك سرازیوارون  .گیرندمی قرار مورداسرتفاده میدان، شرراي  و موجود هایداده به توجه

یا،  معمار ضر)  دهدمی به دسرت را صروتی امپدانس سرازی،وارون  هایداده و چاه هاینگاره اطالعات از گیریبهره با که

 اطالعات حاوی که ایلرزه هایداده با را نگاریچاه باالی  فرکانس اطالعات ایلرزه سرررازیوارون ازآنجاکه(.  1389

 اطالعات حاوی که اسررت  پهن باند مدل يك حاصررل، صرروتی امپدانس مدل  کند،می ادغام باشرردمی پايین فرکانس

 صروتی امپدانس هایداده اسراس بر ایلرزه  هایداده ایچینه و سراختاری تفسریر دلیل همین به.  باشردمی بیشرتری

 روی سرازی وارون انجام مختلف هایروش  (.Huss & Feary, 2005) بود خواهد تردقیق سرازی،وارون  از حاصرل

 از  پس ایلرزه اطالعرات برانبرارش، پس قلمرو در.  دارد  وجود برانبرارش از پس و برانبرارش پی  ایلرزه  هرایداده

.  شررروند می تحلیل چگالی روند تغییرات تعیین و صررروتی امپدانس  اطالعات مجموعه يك تولید منظوربه برانبارش

(Hampson, 1999). 

 روش تحقیق 
 تفسیر بر وهالع  توانمی هاآن  از استفاده با و باشندمی مهم بسیار  مخزن کیفیت تعیین در ایلرزه سازی وارون هایروش

 نزديك  رابطه يك معموالً ازآنجاکه  .آورد دست به هاروش  ساير از بی  دقتی با را صوتی  امپدانس  مخزنی، هایافق دقیق

 تخلخل ازجمله مخزنی پارامترهای و شناسیسنگ  هایويژگی مدل توانمی دارد، وجود تخلخل و صوتی  امپدانس بین

 برای انجام اين پژوه  از نرم افزار همسون راسل استفاده شد.  .زد تخمین را
 

 ای لرزه  سازی مراحل انجام وارون 
 

 ای لرزه  هایداده  بارگذاری   سپس و ینگار از چاه  حاصل اطالعات  بارگذاری ✓

 شات  چك   هایداده اساس بر زمان  - عمق  رابطه تصحیح  ✓

 موجك  استخراج  ✓

 ساختمانی  هایافق   ر ی تفس  و سرسازندها کردن  پیك  ✓

 اولیه  مدل ساخت ✓

✓  

لرزه از چاه و مقطع  استفاده  با  استخراج موجك  از  لرزهپس  از اطالعات  اولیه  نگارها ساخته  ای يك مدل فرضی  ای و 

-ها در هر واحد زمینی امپدانس صوتی نگارهای چاهاب يدرون. اين مدل اولیه يك مدل امپدانسی است که با  (1)شکلشد

-باشد. کاربرد مدل زمینو مؤلفه فرکانس پائین اين مدل اغلب يك گزينه معتبر برای برگردان می  آمده دستبهناسی  ش

که    گونههمانهای ممکن در برگردان است، زيرا  در برگردان دو مزيت دارد: مزيت اول آن، محدود کردن جواب  شناسی

-رياضی موجه هستند، وجود دارد. در مدل زمین  ازنظری که  شماریب های  ذکر شد، جواب برگردان يکتا نیست و مدل

شود. مزيت دوم  می  هاشرطرگردان محدود به اين  شوند و جواب بدر هر عمق ايجاد می  محدودکنندهی  هاطشرشناسی  

های  های پائین تر از باند دادهشناسی ايجاد اطالعات فرکانس پائین است. معموالً نتیجه برگردان در فرکانس مدل زمین

ای ساخت ها را جايگزين کنیم. برشناسی اين دادهتوانیم با استفاده از مدل زمینشود که میی محدود نمیخوببه ای لرزه

 شناسی استفاده شده استزمین اسیمقبزرگهای تفسیر شده و اطالعات های نمودار امپدانس، افقمدل از داده 
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 HD-02مدل اولیه مربوط به چاه    : 1شکل 

 مختلف  هایروش  به  سازی وارون  ✓

از سه روش بر مبنای مدل، خارهای پراکنده و باند محدود استفاده    بعدیهای سهسازی بر روی دادهجهت انجام وارون

توان عالوه  ها میباشند و با استفاده از آنای در تعیین کیفیت مخزن بسیار مهم می سازی لرزههای وارونشده است. روش

در الگوريتم بر مبنای   ها به دست آورد.های مخزنی، امپدانس صوتی را با دقتی بی  از ساير روشبر تفسیر دقیق افق 

کند و تصحیح مدل بر مبنای اختالف حاصل  ای عمل میای مصنوعی و رد لرزهبین رد لرزه(  GLI)مدل، رابطه رياضی  

گردد تا انطباق کامل )در حد  اصالح می   قدرآن  جادشدهياشود. امپدانس  ای و رد مصنوعی انجام میاز مقايسه رد لرزه

 .(2 )شکلخطای مجاز( برقرار شود

 
 HD-02  در محلسازی به روش بر مبنای مدل  نماي  نتايج حاصل از وارون: 2شکل 

 

 گیری نتیجه 
باشرد که با اسرتفاده از آن عالوه بر  ای در شرناسرايی سررشرت مخازن يك روش بسریار مهم میهای برگردان لرزهروش

شرود. در اين پروژه به مقايسره سره  های مخزنی و موردنظر پارامترهای مهم ديگر حاصرل میدسرتیابی به تفسریر دقیق افق
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روش بر مبنای مدل دارای    آمدهدسرتبهنظر پرداخته شرد. بر اسراس نتايج ای در میدان نفتی موردسرازی لرزهروش وارون

پرذيری براالتری نسررربرت بره دو روش ديگر اسرررت. نترايج مربوط بره روش خرارهرای پراکنرده برا وجود نمراي   كمیزان تفکیر

دهرد. روش برانرد محردود،  بینی دقیق و منراسررربی انجرام نمیپرذيری قرائم، پی تفکیرك  ازلحرا تغییرات افقی در برازتراب،  

ای فرکانسری اطالعات زيادی در اختیار ما قرار پذيری نسربی، به دلیل از بین رفتن بخشری از محتورغم انجام تفکیكعلی

کنرد. ولی طبیعرت بلوکی  ريزی خطی نتیجره خوبی را ارائه میی الگوريتم خارهای پراکنرده با برنامهطورکلبهنداده اسرررت.  

های  قابلیت آن در تخمین مدل زمین در مسررافت  لیبه دلی مشررخص نکند.  خوببهشررود جزئیات را  اين روش باعث می

توان از نتايج اين روش نیز اسرتفاده نمود. با  باشرد میها کم میخصروص در مواردی که تعداد چاهها، بهورتر از چاهبسریار د

توان دريافت که روش برگردان خارهای پراکنده و بر مبنای مدل میزان تطابق  سررازی میهای وارونمقايسرره نتايج روش

مبنای مدل به دلیل خطای کم همچنین هماهنگی بسرریار خوب   باالتری نسرربت به روش باند محدود داشررته و روش بر

برای  ترمناسربروش   عنوانبهنگاری،  از چاه  آمدهدسرتبهسرازی و امپدانس صروتی  بین امپدانس صروتی حاصرل از وارون

ل رابطه  شرود. به دلیل اينکه امپدانس صروتی با تخلخای در مطالعه موردی فوق در نظر گرفته میهای لرزهبرگردان داده

تری هسرتند که داری کیفیت مخزنی  امپدانس صروتی پايین  دهندهنشرانهای سررد  سرازی رنگمعکوس دارد در اين وارون

کیفیت   جهیدرنتتر و  امپدانس صرروتی باالتر و تخلخل پايین  دهندهنشررانهای گرم  باشررند و رنگخوب و تخلخل باال می

 .(3)شکل  باشندمخزنی بد می
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