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 چكیده 

مهم    ش یاز ب  شیصنعت ب  نيروزافزون ا  تیبا توجه به اهم  یدروکربنیمختلف مخازن ه  یپارامترها  حیامروزه برآورد صح

 نيادیم  یکه برا  هیاول  یسازپارامترها انجام گردد. مدل  نيا  نییتع  یبرا  یقیدق  یهایشده است و الزم است بررس  یاتیو ح

.  باشدیم   یاتیمختلف ح  یپارامترها  نییتع  یکه برا  انجامد یم  یالرزه  یهاداده  یبه وارون ساز  تيدرنها  شودیساخته م

د زبان  ساز  گر يبه  وارون  تخم  یالرزه  یبدون  ه  یپارامترها  نیامكان  مخازن  در  نم  یدروکربنیمختلف  .  گرددیممكن 

مدل    یبر مبنا  روشها  آن   نيترکه مهم  ردیگیمورداستفاده قرار م  یالرزه  یهاداده  یجهت وارون ساز  یمختلف  یهاروش

شده انجام  ران يجنوب غرب ا  يیايدر  نيادیاز م  یكي  ی . مطالعه حاضر بر روباشدیپراکنده و روش باند محدود م  یخارها

روش   نيترباال بوده مناسب  یريپذك یو تفك  %98تطابق در حدود    نيباالتر  یمدل دارا یامطالعه روش بر مبن  نيکه در ا

 اند. شدهگزارش %89و  %97پراکنده و باند محدود با تطابق  یخارها یهاروش بیازآن به ترتبوده و پس

 ی نگارچاه یهاپراکنده، باند محدود، داده  یمدل، خارها  یبر مبنا ،یالرزه  یوارون سازهای کلیدی: واژه 
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Abstract 

Nowadays, accurate estimation of various parameters of hydrocarbon reservoirs has become more 

and more important due to the growing importance of this industry, and it is necessary to conduct 

detailed studies to determine these parameters. The initial modeling that is made for the fields 

eventually leads to the seismic data inversion, which is critical for determining various 

parameters. In other words, it is not possible to estimate different parameters in hydrocarbon 

reservoirs without seismic inversion. Various methods are used to seismic data inversion, the most 

important of these are the model-based method, sparse spike, and band-limited method. The 

present study was performed on one of the offshore fields in southwestern of Iran. In this study, 

the model-based method has the highest conformity of about 98% and high resolution, is the most 

appropriate method, and then sparse spike methods and band-limited respectively with 97% and 

89% compliance, have been reported. 
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 مقدمه    1
داده بـه  توجـه  شـرا  یهابـا  و  وارونسازبه  یمختلفــ  یهاروش  ـدان،یم  طيموجـود    ی ها هلــرز  یها داده  یمنظور 

 نیو همچن  قیدق  یهایها مستلزم مطالعه و بررسروش  نياز ا  ك يکه اتخاذ هر    ردیمطالعات موجود قرار گ  ی مبنا  تواندیم
سه روش بانــد    ایلرزه  ی وارون ساز  یهاروش  نيتر. از متداولباشدیموردمطالعه م  دانیها در ماز آن  كيهر    سهيمقا

 .شوندیمطالعه موردبحث واقــع م نيکه در ا باشد یپراکنــده م  یمــدل و خارهــا  یمحــدود، بــر مبنــا
بهره  ،ایلرزه  یساز  وارون نگاره  یریگبــا  اطالعــات  داده  ی هااز  و  را    ی امپدانــس صوتــ  ،یوارونساز  ی هاچــاه 
حاصل    رايز  باشد یم   ی ادياطالعــات ز  یمدل بانــد پهــن اســت کــه حــاو  ك ي  ی. مدل امپدانس صوتکندیمحاسبه م

بــاال  فرکانــس  اطالعــات  پا  یهاداده  بــارا    ینگارچاه  یادغام  و  باشندیم  یهاهلــرز  ــنيیفرکانــس  پور  )فرج   .
 (1388 ،همكاران

  ی و تــا زمانــ  شودیاستفاده م   افتهي میتعم  یـبرگــردان خطـ  تــميمــدل الگور  یبــر مبنــا  یوارون ســاز  درروش
کار ادامه   نيگردد ا  جاديقبول اتطابــق قابل  یواقعــ  یهاهو پاســخ لــرز  دشدهیتول  یمصنوعــ   یهاهرد لــرز  ــنیکــه ب

 ( Russell, 1999) . کندیم دایپ 
همانند    نیشده و زم  یپوشاست که در آن از اثر موجك چشم  ی روش بازگشت  كيبه روش باند محدود    یسار  وارون

 نيبنابرا  کنندیرا برداشت نم  نيیفرکانس پا  یهاداده  هارندهیروش چون گ  ني. در اگرددیها فرض ماز بازتابنده  یسر  كي
 (.Oldenburg et al,. 1983) . گردندیشده اضافه مبه مدل ساختهها بهفرکانس  نيگذر ا  نيیپا لتریبا استفاده از ف

بازتــاب را بــرای چنديــن بازتــاب    بيضرا  یسـر  یاپراکنده با استفاده از رد لرزه  یبه روش خارها  یساز  وارون
م محاسبه  زم  یفرکانســ  گرداند یاصلــی  به  ــن یمــدل  بازسازرا  کامــل  دارا  نيبنابرا  شودیم   یطور  همـه   یمدل 

 ( 1390 ،ارانو همك يی)اسـكو باشدیم  ـنيیبـاال و پا   یهافرکانس
 

 روش تحقیق     2

امر با استفاده از    ن يکه ا  گردند یم  حیها هم حوزه و تصحو چاه  یااطالعات لرزه  یالرزه  یانجام مراحل وارون ساز  یبرا

مختلف موجك استخراج گردد. انتخاب مناسب موجك   هایسپس الزم است از داده  شودیشات انجام مچك  یهاداده

. در  کندیم  یریاز تفسـیرهای غلـط ساختمانی جلوگ  ناسـبموجك م  باشدیم  یوارونساز  یهابخش  نيتريكی از مهم

های آماری اقدام به استخراج موجك به چاه موردنظر شده است. اين موجك  روش   یاصـفحه برداشـت لرزه  نيتركينزد

سازدر محدوده   مناسبزمانی  مشترك  عمقی  نقاط  و  هدف  است  ند  بااستخراج گشته  استخراج،   .  موجك  از  استفاده 

  ی هامراحل با استفاده از داده  ن يپس از انجام ا گردد،یمصنوعی ايجاد م  یاشده و چگالی رد لرزهسونیك اصالح  های الگ

.  ردیگیمورداستفاده قرار م  یالرزه  یجهت انجام وارون ساز  يی نها  جهیچاه مجدداً اقدام به استخراج موجك کرده و نت

و   یریگیپ   یالرزه  ی افزار پترل سازند موردنظر در تمام ردهااز نرم  ادهسازند موردمطالعه با استف  یساختمان  ریجهت تفس

  ی دلخواه وارون ساز  تیقعمو  نییتع  یبرا  یالرزه   یوارون ساز  نديدر فرا  یالرزه  یردها ني. اگرددیاعمال م  هادادهیبر رو

 داشت. اهندخو یو وارون ساز یسازمدل نديبه فرا یان ياز پردازش اضافه داده کمك شا یریو جلوگ

وارون   یبرا  یکه در مراحل بعد  شودیانجام م   Model basedفوق به روش    ی هاشده بر اساس دادهساخته  هیاول  مدل

 . ردیگیمختلف مورداستفاده قرار م یهابه روش  یالرزه یساز

  تم يالگور. با استفاده از مدل اولیه فوق  باشدمی  ایلرزه بهتر و تفسیر ساختمانی بهتر از مزايای وارون سازی    صوتی  امپدانس

محدود،   باند  روش  سازی  بناوارون  و    یبرم  پراکنده    یزيربرنامهمدل  خارهای  مرز  خطـی    موردمطالعه   یهاافقدر 

ارامترهای دخیل در هر سـه روش  مقايسه گرديده است. به همراه نتايج وارون سازی پ   باهم  آناست و نتايج    گرفتهانجام

 است. آمده زير  یهاشكلنیز در  شدهمشخصو میـزان تطـابق و خطای 
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 نای مدل روش بر مب 

 است: شده حاصلبر مبنای مدل با نتايج زير  سازی به روش گوريتم وارونال
 1چاه  2چاه  3چاه  

 98.92 91.28 89.56 تطابق 

 0.15 0.13 0.3 میزان خطا 

 ی به بر مبنای مدل الرزهوارون سازی  خطا : مقادير تطابق و  1جدول  

 روش باند محدود 
 است:   شدهحاصل با نتايج زير    باند محدود  سازی به روش گوريتم وارونال

 ی به روش باند محدودالرزهوارون سازی  خطا : مقادير تطابق و  2جدول  
 روش خارهای پراکنده 

 است:  شدهحاصل خارهای پراکنده با نتايج زير    سازی به روش گوريتم وارونال
 1چاه  2چاه  3چاه  

 90.6 97.2 97 تطابق 

 0.063 0.077 0.079 میزان خطا 

 ی به روش خارهای پراکنده الرزهوارون سازی  خطا مقادير تطابق و   :3جدول  

 
 Model based: مدل اولیه با روش 1شكل 

 
 ی به روش بر مبنای مدلالرزه: وارون سازی 2شكل 

 1چاه   2چاه   3چاه   

 85 89 91.5 تطابق 
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 ی به روش باند محدودالرزهوارون سازی   :3شكل  

 
 خارهای پراکنده ی به روش الرزه: وارون سازی  4شكل  

 گیری نتیجه    3

  یخوبقرار داده است. در هر سه روش مرز سازندها به  یرا موردبررس  یالرزه  یهاداده  ی مطالعه سه روش وارون ساز  نيا

  ی باالتر  ريمقاد  یدارا  گريمدل نسبت به دو روش د  یروش بر مبنا  یريپذك یتفك  زانیاست. بر اساس م  صیتشخقابل

که دارای همبستگی بااليی    کندیتهیه م یشناسنیزم  د يو باد لصورت کامو مدل نتیجـه امپـدانس صوتی را به باشدیم

داده با  مچاه  ی هانیز  الگورباشدیها  برنامه  تمي.  با  پراکنده  م  یزيرخارهای  نشان  را  خوبی  نتیجه  اما    دهدیخطی 

ها کم  چاه  عداد و ت اديز  یالرزه  ی هاداده  یکه گسترگ یروش در مناطق   ن ي. ادهدیرا نشان نم  یمناسب مي قا یريپذك یتفك

را از خود    یکمتر  یر يپذكیتفك  یگريباند محدود نسبت به دو روش د  روش  را نشان دهد.  یبهتر  ج ينتا  تواندیم   باشدیم

ولی دارای   رود یر معنوان روشـی سـريع جهـت ارزيـابی امپدانس صوتی به کاروش هرچند که به  ن ينشان داده است. ا

 . باشدیدرجه اطمینان پايینی م 
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