
 ٩-٥صفحه ، ١٤٠٠ خرداد، پنجمين سمينار ژئوفيزيك اكتشافي نفتمجموعه مقالات 

سطحي با استفاده از هاي زيراي بازتابي از لايهامواج لرزه مستقيمسازي مدل
  مدوله شده بردتلفيق پارامترهاي الكترومغناطيسي امواج بلند

 ٣علي بستاني، ٢محمد علي رياحي ،١مريم نوروزي
 

  noroozi.maryam@ut.ac.irكارشناسي ارشد، موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، ١
 mariahi@ut.ac.irموسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، استاد،  ٢
  tech.com-a.bostani@bemمدير عامل، گروه فناوري بم،  ٣

  چكيده 

روش هاي الكترومغناطيسي و لرزه اي بازتابي به منظور مدلسازي مستقيم لايه هاي زير  لفيقمطالعه از ت نيدر ا
شود و  يحل م كيالكتر يد بيبا در نظر گرفتن پارامتر ضر يسياستفاده شده است. معادلات موج الكترومغناط سطحي

استفاده  ٢مارموزي از مدل در اين پژوهش . به دست مي دهد يرسطحيز يه هايلا يدر جداساز يدقت بالاتر جهيدر نت
ده ش ليتشك هيدروكربني اضافه شده است، لايهين كه به آن چند مرسوم از مدل مارموزي مذكور مدلكه  شد به طوري

وجه به با ت شد. پارامتر استخراج  نياويژه و پارامتر مقاومت  يسرعت لرزه ا نيب ياست. سپس با استفاده از رابطه تجرب
كد  كياطلاعات ،  نيسرانجام ، با استفاده از ا شد.  ديتول كيالكتر يد بيضر سيماتر كيدل م ياطلاعات سنگ شناس

كه در گيرنده  نيمنعكس شده  از زم يها دانيمدل را كه شدت م نيا يينها يتا خروجشد  جاديا مستقيم يمدل ساز
 بيمربوط به ضر يو خروج شد هيتهبازتابي اي روش لرزه يبرا يمقمستمدل  كي. سپس دكن جاديشده است ، ا افتيدر

 ،لفيقيتكه هنگام استفاده از روش  نتيجه مي شود،  يدو خروج نيا سهياز مقا .آمدمدل به دست  نيا يبازتاب برا
   .ديآ يبه دست م به تنهايي بازتابي اينسبت به استفاده از روش لرزه يشتريبا دقت بلايه ها  شناسايي
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Abstract 

In this study, a combination of electromagnetic and seismic reflection methods have been used for 
forward model of subsurface layers. The electromagnetic wave equations are solved by considering the 
dielectric coefficient parameter, as a result, it provides in higher accuracy in separating the subsurface 
layers. In this research, Marmousi 2 model was used so that the mentioned model is composed of common 
Marmousi model which several hydrocarbon layers have been added. Then, using the experimental 
relationship between seismic velocity and resistivity parameter, this parameter was extracted. According to 
the lithological information of the model, a dielectric coefficient matrix was generated. Finally, using this 
information, a forward model code was generated to generate the final output of this model, which is the 
intensity of the reflected fields from the ground which received at the receiver. Then a forward model was 
prepared for the reflection seismic method and the output related to the reflection coefficient was obtained 
for this model. Comparing these two outputs, it results that when using the combined method, the layers 
are identified more accurately than using the reflection seismic method alone. 

 
Keywords: Seismic method, Electromagnetic method, Dielectric coefficient, Marmousi 
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  مقدمه    ١
اي اطلاعات مكملي در خصوص مقاومت ويژه و سرعت ساختارهاي استفاده از روش هاي الكترومغناطيسي و لرزه

 شود رزولوشناي استفاده ميهاي بلندي كه در روش لرزهدانيم كه به دليل طول موجدهند. ميسطحي را به دست ميزير
حاصل ضرب چگالي در مقدار (آيد كه امپدانس يا همان قدرت تفكيك ما پايين است.  همچنين در مواقعي پيش مي

شود. يعني دو لايه كنار هم وجود دارد شود دچار تبهگني ميهاي زير سطحي استفاده ميبراي تفكيك لايه كه سرعت)
شود، در نتيجه در تفسير جداسازي كه هر كدام سرعت و چگالي مربوط به خود را دارند ولي حاصل ضربشان يكي مي

 از طرفي گاهي يك محيط ش از يك جواب داشته باشيم.در واقع براي شرايط يك معادله بي ،شويمها دچار اشتباه ميلايه
اي نمي تواند از آن عبور كند يا اگر عبور به علت تخلخل بالايي كه دارد تبديل به يك محيط جاذب شده، يعني موج لرزه

شود و ميهاي با تخلخل بالا دچار افت شديد دامنه كند آنقدر انرژي آن در بازتاب تضعيف شده است، كه بازتاب در لايه
  توان آن را آشكارسازي كرد.گيرد لذا نميشود كه بازتاب به قدري ضعيف است كه در حوزه نويز قرار مينتيجه آن مي

هاي مختلفي وجود دارد. شناسي وجود دارد. از طرفي براي حل مشكلات فوق روشتمامي مشكلات فوق در روش لرزه
الكترومغناطيس براي بهبود پاسخ ساختارهاي زيرسطحي استفاده شده است. نوين در اين پژوهش روش نويني در حوزه 

 بودن اين روش در اين است كه معادلات موج الكترومغناطيسي با در نظر گرفتن پارامتر ضريب دي الكتريك حل شده
به روش هاي  شود، لذا نسبت،كه در ساير روش هاي الكترومغناطيسي اين پارامترثابت فرض مي )٢٠٢٠(بستاني،

الكترومغناطيسي مرسوم دقت بالاتري را دارا مي باشد. در اين جا با علم به اينكه موج الكترومغناطيسي با فركانس بالا 
عمق نفوذ زيادي نداشته ولي قدرت تفكيك خوبي دارد، براي بهبود اين موضوع نياز به موجي داشتيم كه عمق نفوذ 

با  دو موجن اين موضوع، نياز به تداخل دقيقي را به ما بدهد. لذا براي محقق شد بيشتري داشته و در عين حال اطلاعات
دو موج  نيكه ا يزمان. كنند جاديرا ا گنالياز س يمختلف يدو موج فازها نيكه ا به نحوي داشتيمبه هم  كيفركانس نزد

و  وسنيس بيمانده و جملات وسط به خاطر ترك يشان جملات با مرتبه بالا باق هيفور يشوند در سر يم بيبا هم ترك
م همزمان با ه نييپا يليفركانس خ كيبالا و  يليفركانس خ كيكه  است نيشوند، مشابه ايها با هم ساده م نوسيكس

 لاترابا فركانس ب گناليكه س ييتر از همان جاپايين با فركانس  گناليدر واقع س ).١٩٩٩، نايوال اسيادند (فرستاده شده ا
مي  با اين روش .دهدي مدست به  هتريدارد و  لذا اطلاعات بيشتري ب كيتفاوت كه قدرت تفك نيآمده است با ا د،يآيم

  هتري هم به دست آيد.ب توان به عمق هاي بيشتر نفوذ كرده و در عين حال قدرت تفكيك
 
  روش تحقيق    ٢

كنيم. يك موج تكفام سينوسي بازتاب را دريافت ميدو موج با طول موج هاي متفاوت را به زمين ارسال كرده و دو 
  كنيم؛معادله حاصل از جمع اين دو موج را به صورت زير تعريف مي  گيريم.به همراه بك بسته موج مربعي را در نظر مي

𝐻 = 𝐻  [𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒(𝜔 𝑡) + sin(𝜔 𝑡)] )١(                                                                               

 ١٠٠بيانگر فركانس بالا از مرتبه  𝜔هرتز و كمتر از آن و  ١٠بيانگر فركانس پايين از مرتبه  𝜔كه در رابطه فوق 
  كه ارسال مي شود.بيانگر ميدان مغناطيسي خالصي است  Hباشد. كيلو هرتز مي ١٠كيلو هرتز تا 

  توان به صورت زير نوشت :در رابطه فوق موج مربعي را مي

𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒(𝜔 𝑡) = ∑
 [( ) ]                                                       ٢( )  

  به صورت زير مي باشد. ١شكل كلي معادله موج براي موج جديد تعريف شده در رابطه 

∇ 𝐻 + 𝜇𝜀 − 𝜇𝜎 = 0                                                                             )٣(  
توان فركانس ها با هم جمع شده اند، پس مي ١بينيم كه در رابطه با توجه به اصل  بر هم نهي (سوپر پوزيشن)، مي

هاي مشتركي دارد و همينطور ωبنويسيم . كه در آن رابطه جمله اول  H اين رابطه را به صورت سيگمايي از معادلات
  جمله دوم. پس مي توان به صورت زير رابطه را بازنويسي كرد ؛

∇ 𝐻 𝑒 − 𝜔  𝜀𝜇  𝑒 − 𝑖𝜔 𝜎𝜇  𝑒 + ∇ 𝐻 𝑒 − 𝜔  𝜀𝜇  𝑒 −



  

  

٣

𝑖𝜔 𝜎𝜇  𝑒 = 0 )٤(                                                                                            

 كنيم كه يكفرض ميباشد، حال ما بايد اين رابطه را حل كنيم. معادله موج جديد الكترومغناطيسي ما مي ٤ رابطه
 داشته باشيم،ميدان دو قطبي در مولفه مكاني 

  

H = [− +
( . )⃗

]                                                                           )٥(   
  كه در رابطه فوق ؛

�⃗� = 𝐼𝑛𝐴𝑛 
  . Aدور سيم پيچ و مساحت  nو  𝐼حلقه اي با جريان 

  ؛ براي ميدان حاصل از موج مغناطيسي در گيرنده به ازاي يك بازتاب داريم

∇ 𝐻 + 𝜇𝜀 − 𝜇𝜎 = 0  )٦(                                                                                      
  كه براي حالت وابسته به زمان شكل فركانسي به صورت زير خواهد شد ؛

𝐻 = 𝐻  [𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒(𝜔 𝑡) + sin(𝜔 𝑡)] )٧(                                                                            

گيريم كه چون موج هاي ارسالي داراي دو فركانس با فاصله فركانسي زياد هستند در تقريب اول اينطور در نظر مي
نه ي مختلف را به صورت جداگاكنند و به مانند اين است كه اين دو موج با فركانس هاپس مي توان گفت مستقل عمل مي
  ارسال كرده ايم. لذا خواهيم داشت ؛

∑ ∇ 𝐻 𝑒 −  𝜔  𝜀𝜇  𝑒 − 𝑖𝜔 𝜎𝜇  𝑒   = 0 )٨(                                           

∇ 𝐻 𝑒 − 𝜔  𝜀𝜇  𝑒 − 𝑖𝜔 𝜎𝜇  𝑒 = 0 )٩(                                                 
كنيم. ميدان مغناطيسي استوانه اي و جهت انتشار آن در راستاي را در مختصات استوانه اي حل مي دو معادله فوق     

يك مولفه  باشد. در اين حالت با بسط ميدان در مختصات استوانه اي ميدان داراي سه مولفه خواهد شد.مي zبردار 
داريم كه به ما جمله اي  zيك مولفه در  راستاي  شعاعي خواهيم داشت كه آن را با تابع بسل مي توان توصيف كرد.

 𝜑خواهيم داشت (زاويه چرخشي)، كه چون روي   𝜑و در نهايت يك مولفه در راستاي  دهد.مي zنمايي در راستاي 
  شود.تقارن داريم جمله نمايي مربوط به آن يك مي

  شود ؛به صورت زير مي ٩و  ٨لذا با توجه به توضيحات فوق جواب معادلات 
𝐻 = 𝐻 ∑ 𝐴  𝐽  ( 𝛾  𝑟) 𝑒 ( )                               )١٠ (  

  را جهت ساده سازي شكل معادله به صورت زير در نظر گرفتيم. γو αكه در رابطه فوق 
𝛼 = 𝑖𝜔𝜎𝜇  )١١(                                                                                                                           
𝛾 = 𝜔 𝜀𝜇                                                                                                               )١٢ (   

𝐴بيانگر ميدان اوليه دو قطبي و  𝐻،  ١٠در رابطه  گردد. با در نظر گرفتن بسل مرتبه با شرايط مرزي تعيين مي  
  اول خواهيم داشت ؛

𝐻 ≅  𝐴  𝐽  (𝛾 𝑟)𝑒  
√

 √   𝑒  
√

 √   𝑒   )١٣(                                                           

𝑒جمله  كه  
√

 √ 𝑒باشد و دو جمله جمله تضعيف مي    
√

 √  جملات نوساني هستند. 𝑒و   

  در مقاله اش بيان مي دارد، داريم ؛ )٢٠١٥(با توجه به رابطه اي كه تاكوكنگ
log 𝑉 = 𝐶(log 𝜌) + 𝑑 log 𝜌 + 𝑒  )١٤(                                                                

موجود قابل  يسرعت و مقاومت به دست آمده از چاه ها ريمقاد ونياز رگرس eو  c  ،dكه در رابطه فوق ضرايب 
  بيانگر سرعت لرزه اي است.  𝑉بيانگر مقاومت ويژه و  𝜌همچنين  د.نباش يم نيتخم

دليل استفاده از . ١، شكل )٢٠٠٤(مارتين استفاده شده است.  ٢در اين پژوهش از داده هاي مصنوعي مدل مارموزي 
اول جزئيات بيشتري از مدل از لحاظ ليتولوژي در دسترس است و در اولويت  اولويتكه در  استداده هاي مصنوعي اين 



  ٤

شناسي در اين مورد موضوع جديدي است، لذا سنجيدن دوم با توجه به اينكه مقايسه دو روش الكترومغناطيسي و لرزه
از اين نوع داده مورد  تميالگوراين  ييكارا شيآزما مصنوعي معمول تر است. در نتيجه يداده ها اوليه اين موضوع برروي

ز در اين پژوهش ادسترسي به داده هاي واقعي با داشتن جزئيات معمولاً سخت تر مي باشد.  ضمن اينكه. قبول تر است
   تمام داده هاي مارموزي استفاده نشد، بلكه قسمتي از داده هاي مذكور مورد بررسي قرار گرفت.

  
  .٢مربوط به مدل مارموزي  pمدل سرعت موج . ١شكل 

نوشته شد كه خروجي  ٢براي به دست آوردن ضريب بازتاب مربوط به مدل سرعت مارموزي  ستقيمدر ادامه يك مدل م
  اين ضريب بازتاب با موجك ريكر هماميخت شده است. آمده است. ٢آن در شكل 

  
  .ريب بازتاب هماميخت شده با موجك ريكرض. ٢شكل  

ه هاي مربوط به مقاومت ويژسازي مستقيم مربوط به روش الكترومغناطيسي پيشنهادي نيازمند دادهبراي ايجاد مدل 
اس و همچنين بر اس خصوص چينه شناسي زمين موجود بود باشيم. با توجه به اطلاعاتي كه درو ضريب دي الكتريك مي

را به  ضريب دي الكتريكو  مقاومت ويژهتوانستيم مدل مربوط به  ، pاز ماتريس مربوط به مدل سرعت موج  ١٤رابطه 
براي توليد مدل مستقيم الكترومغناطيسي نيازمند ايجاد يك موج مدوله شده است.  وسيله نرم افزار متلب توليد كنيم. 

ميكرو ثانيه  ٥ميكرو ثانيه، كه به مدت  ٥٠٠هرتز، با دور تناوب  ١٢٠٠اين موج متشكل از يك موج مربعي با فركانس 
مقدار  ١٠با توجه به رابطه هرتز مي باشد.  ١٠ثانيه  و فركانس  ٢شود و يك موج سينوسي با دوره تناوب ارسال مي

ايم و از مشتق مكاني آن مشتق زماني ميدان الكتريكي را بدست آورديم. از برايند مقادير ميدان مغناطيسي را بدست آورده
به دست آمده مي توان دامنه ميدان برايند دريافت شده در گيرنده را به دست آورد. كه اين برايند را پاسخ زمين به موج 

  )٣اطيسي مي ناميم. (شكلالكترومغن



  

  

٥

  
كه به ترتيب مربوط به مقاطع گاز و نفت  B و A دو لايهپاسخ زمين به موج الكترومغناطيسي(شدت ميدان برايند دريافت شده). . ٣شكل

 .مي باشد

  گيرينتيجه    ٣
 شدهاضافه  مارموزي مرسوم ي به مدل ساختاريدروكربنيه لايه هاي يك سريكه در برگيرنده  ٢مدل مارموزي 

مدل كه در اين پژوهش مورد بررسي  هيدروكربني لايه هايمحدوده  . در، در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفتاست
مي  ٣در شكل  .ارددر مركز مدل قرار دكه به ترتيب مربوط به مقاطع گاز و نفت مي باشد،  B و A لايهقرار گرفت دو 

به وضوح مي  ٢و  ١در شكل مشخص شده اند، مشاهده نمود. با مقايسه دو شكل  بيضيتوان اين نواحي را كه به صورت 
لايه  در شناسايي طور قابل ملاحظه ايي، به بازتابدو روش الكترومغناطيسي و لرزه  لفيقتوان ديد كه مدل مربوط به ت

ص مقدار ضريب دي الكتريك الخصومقدار مقاومت ويژه و عليدر طبيعت بوده است. با توجه به اينكه  موثر Bو  A يها
براي مقاطع هيدروكربني با سنگ ميزبان آن ها تفاوت چشمگيري دارند، لذا مقدار دامنه مربوط به موج الكترومغناطيسي 

لايه  تفكيك خود دليل بالا بردن دقت بازگشتي در اين لايه ها تفاوت قابل ملاحظه اي با لايه هاي اطراف خود دارد و اين
لايه هاي دچار جابجايي در راستاي عمق شده است و در واقع عمق  ٢در شكل  Bو  Aلايه علاوه بر اين دو  .مي باشد ها

  به درستي تخمين زده شده است.عمقي لايه ها مكان  ٣به درستي به دست نيامده است ولي در شكل شماره  مذكور
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