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  چکیده 

 اصخو ییو شناسا کیدر تفک و پارامترهاي المه از انبارش شیپ ايلرزهوارون سازي  روش کاربرد مقاله نیا یهدف اصل

با توجه به به منظور بررسی کارآمدي روش،  .باشدمی و به عبارت دیگر، سرشت نمایی مخزن یمخزن االتیسنگ و س

این مطالعه براي  فارس جیاز مخازن کربناته خل یکی پیچیدگی بیشتر مخازن کربناته نسبت به مخازن ماسه سنگی،

اي پیش از لرزه يوارون ساز جهیحاصل از نت يپارامترهای به این خواص مخزنی، دستیاب  به منظور .انتخاب شده است

 و باشندمی µρ و   λρریمقاد که همان  ،  LMR (Lambda-Rho and Mu-Rho) يدر روابط مربوط به نشانگرها برانبارش

 راتییتغ لیو تحل λρو  µρمقاطع  هیته. ، استخراج شدندحساس هستند الیس يسنگ و محتوا کسیبه ماتر بیبه ترت

است و  يریزن کربناته قابل بکارگامخسرشت نمایی هت ج LMR کیاز تکن يریکه بهره گبیانگر این مطلب بود آنها 

گاز و نفت در مخزن  يفازها کیقادر به تفک ییبا دقت باال  λρمخزن، برش حاصله از مکعب  نیخصوصا در محدوده ا

  .شده است

                 لرزه اي پیش از برانبارش، مخازن کربناته، ماتریکس سنگ، سیال، سرشت نمایی، وارون سازي : هاي کلیديواژه

  LMR نشانگرهاي
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Abstract 

The main goal of this study is to identify reservoir rock and existing fluid properties of a 
reservoir using pre-stack inversion in a carbonate reservoir of Iran. simultaneous inversion is 
applied on pre-stack seismic data and Lame parameters were extracted for characterization of 
the reservoir. Lame parameters were extracted throughout the carbonate reservoir and were used 
in LMR as in  λρ and µρ. where λρ  is sensitive to the fluid within the rock fabric whereas µρ is 
sensitive to the rock matrix only. The combination of these attributes allows more accurate 
separation of the rock and fluid effects in the reservoir. Therefore, in this study, simultaneous 
inversion and LMR attributes were analyzed to delineate oil and gas distribution in the reservoir. 
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  مقدمه    1

باشند و همه کمیت هاي به دست آمده از داده هاي لرزه اي می اخیرا، ژئوفیزیک دانان از نشانگرهاي لرزه اي که شامل

 هاشناسایی زونهاي مخزنی و هیدروکربور درون آن زونبراي  شونداستخراج می  از روشهاي وارون سازي لرزه اي

س با این مقاله سرشت نمایی یکی از مخازن کربناته خلیج فار در ).2001تانر، (گیرند بهره می )سرشت نمایی مخزن(

وارون سازي لرزه اي پیش از  .صورت گرفته استاستفاده از روش وارون سازي پیش از برانبارش و پارامترهاي المه 



  

 

 

-حجم از پارامترهاي پتروفیزیکی به طور هم زمان نامگذاري شده است زیرا دو یا چندبرانبارش با نام وارون سازي هم

اي هاي زاویهها در محدوده اي از رد لرزهزمان با اختصاص دادن مجموعهالگوریتم وارون سازي هم .شوندزمان تولید می

( کندتولید می هایی براي مقاومت تراکمی، مقاومت صوتی برشی و چگالییکسان و موجکهایی براي هر محدوده، مدل

هاي مخزنی مورد رههاي چاه براي شناسایی رخساها با اطالعات زمین شناسی و دادهتلفیق این مدل. )2006مارتینز، 

اي اظهار نموده است که وارون سارزي لرزه 2016غالمی در سال ). 2014، کاستاگناچوپرا و (دگیرناستفاده قرار می

اي براي مثال وارون سازي پس از برانبارش اطالعات به سایر روشهاي وارون سازي لرزه نسبتپیش از برانبارش 

  .دهدلیتولوژي و سیال در اختیار قرار میبیشتري را به منظور تمایز بین اثرات 

گنجانده شده و   LMRدر روابطی با عنوان نشانگرهاي توانندزمان پیش از برانبارش مینتایج روش وارون سازي هم

شوند و به ترتیب به محتویات سیال و ماتریکس که ضرایب المه نامیده می µρ و  λρ اطالعات بیشتري را در قالب

توانند اثرات سیال را از اثرات لیتولوژي تفکیک این دو ضریب به خوبی می. ر اختیار قرار دهندسنگ حساس است د

  ).2018، مالتزسریواستاوا و ( نمایند

و ) IP(تراکمی ايبا توجه به معادالت مربوط به سرعت هاي امواج تراکمی و برشی و همچنین تعریف مقاومت لرزه

  :به صورت زیر هستند LMRشانگرهاي نبراي  عنوان شده روابط ) IS(برشی

    )1                                (
22 2IsIp    و     
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 بحث و بررسی 2

به . باشدهمانگونه که در مقدمه بدان اشاره شد، در این مقاله هدف سرشت نمایی یکی از مخازن کربناته ایران می

داده هاي پیش و  افقهاي استفاده شده ،هاي پتروفیزیکینگاره ،داده هاي چاه که شامل مورد نیازاي داده ههمین منظور

بهبود کیفیت داده هاي لرزه اي  با و بارگذاري آنها در نرم افزار شدهآماده سازي اولیه ، باشنداز برانبارش لرزه اي می

و ارتباط آنها با  هوجود پتروفیزیکی مورد بررسی قرار گرفتدر گام بعدي، اطالعات م. پذیردصورت میپیش از برانبارش 

عمق، موجک لرزه - در حین محاسبه روابط زمان .شودمیعمق ارزیابی - داده هاي لرزه اي از طریق محاسبه روابط زمان

حل و پس از انجام این مرا. شوداستخراج میسازي  فرایند وارون به منظور استفاده در اي معرف در محدوده مخزنی

تا شود میاعمال  ي زمان بر روي داده هاي لرزه اسازي هم آماده سازي تمامی داده هاي مورد نیاز، الگوریتم وارون

 ،این پارامترها. پارامترهاي ژئوفیزیکی اصلی شامل سرعت امواج برشی و تراکمی و چگالی محیط موثر استخراج گردد

 LMRپس از بهره گیري از تکنیک  .باشندي ژئومکانیکی مخزن میپایه محاسبه ضرایب المه و یا سایر پارامترها

  .گرددمیسرشت نمایی مخزن انجام 

به ترتیب اطالعات لرزه اي پیش از برانبارش را در کنار اطالعات چاه نگاري و تطابق اطالعات چاههاي  2و  1شکلهاي 

   .دهدمختلف را در کنار سر سازندهاي درون چاهی نشان می

گیري از یک مدل سرعتی تبدیل داده هاي پیش از برانبارش از حیطه دورافت به حیطه زاویه با بهره در مرحله بعدي،

عمق - زمان با بروز رسانی روابط زمانمهفرایند استخراج موجک بصورت سپس  ).2014،کاستاگناچوپرا و ( شوندمی

بعد از استخراج  .دهدمی جام تفسیرهاي عددي را نشانموجک نهایی استخراج شده براي ان 3شکل  .پذیردانجام می

در از آنجاییکه . نگاري با استفاده از این موجک مجددا انجام گرفت ها با اطالعات لرزهموجک نهایی، تطابق کلیه چاه

ایاي نیاز به استفاده از موجک معرف براي هر دسته از زو ،سازي داده هاي پیش از برانبارشبرخی از روشهاي وارون

از داده   25- 36و  16- 25، 04- 15استخراج سه موجک لرزه اي در زوایاي  نتیجه  4در شکل  ،سازي است مورد وارون

هاي استخراج درجه بوده و موجک 90فاز متوسط این داده ها در حدود منفی  .هاي لرزه اي نمایش داده شده است

که این مسئله امکان بکارگیري یک موجک معرف را مطابق با شده از تطابق قابل قبولی نسبت به یکدیگر برخوردارند 

  .سازدسازي داده هاي پیش از برانبارش امکان پذیر می ، براي وارون3موجک نشان داده شده در شکل
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  هاتطابق اطالعات چاه: 2 شکل                              اي پیش از برانبارش در کنار داده هاي چاهداده هاي لرزه :1 شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- 15 يایزوا در شده استخراجي ا لرزه موجک سه: 4 شکل                    هاي چاهبا استفاده از داده موجک نهایی استخراج شده :3 شکل

04،   

  25-36 و  25-16                                                                                                                             

 
زمان، نشانگرهاي گیري از نتایج بدست آمده از وارون سازي هما بهرههمانگونه که در مقدمه نیز به آن اشاره شد، ب

LMR بخش کربناته مخزن به ترتیب برشی از  6و  5شکلهاي . باشنداز وارون سازي پیش از برانبارش قابل استخراج می

از آنجاییکه هدف نهایی این مطالعه تشخیص خواص سیاالت مخزن است، . دهندنشان می  λρو  µρرا براي پارامترهاي 

بر اساس تئوري، . باالیی قادر به تفکیک فازهاي گاز و نفت در مخزن شده است با دقت  λρبرش حاصله از مکعب 

شده در  مشاهدهبا توجه به موارد . ی تغییرات لیتولوژي در سازند مخزنی استبیانگر چگونگ  µρي بدست آمده از نقشه

ي مورد مطالعه تغییرات لیتولوژي چشمگیري در این سازند در محدوده، ايارتباط با عدم کیفیت مناسب داده هاي لرزه

ي تغییرات لیتولوژي در این زمینهاطالعات قابل اتکایی را در  µρي از اینرو نتایج بدست آمده از نقشه. رودانتظار نمی

که قابلیت نشان دادن تغییرات خواص سیال در مخزن را داراست  λρبا این حال، نشانگر . آوردسازند کربناته فراهم نمی

معرف تغییرات فاز   λρ، افت مقادیر 6در شکل  .دهدشواهد قابل قبولی را از چگونگی توزیع سیاالت مخزنی نمایش می



  

 

 

  . ی در این قسمت از سازند استسیاالت مخزن

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

           

  کربناته بخش در  λρ متوسط نقشه: 6 شکل                                                  در بخش کربناته µρ طنقشه متوس :5 شکل        

  

 

  گیرينتیجه    3

 
امکان شناخت تغییرات جانبی ، LMRنشانگرهاي  و تهیهزمان گیري از روش وارون سازي همدر این مطالعه، با بهره

جهت اعتبار  .شناسایی گردید λρ  تغییرات فاز سیال در زون مخزن کربناته توسط پارامتر .سیال مخزن میسر گردید

 با این حال، با در نظر گرفتن اینکه این مشاهدات. سنجی این نتایج، نیاز به حفاري یک چاه جدید در این میدان است

باشد، لذا نتیجه گیري بسیار باال می λρاند و تغییرات بدست آمده براي پارامتر هاي میانگین حاصل شدهبر روي نقشه

و شواهد  λρهاي مربوط به تفسیر مقادیر در مورد بروز تغییر فاز سیال بر اساس مشاهدات بدست آمده، بر اساس تئوري

  .   ی برخوردار استموجود در میدان مورد مطالعه از قطعیت باالی
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