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 ده  یکچ

ترین خصوصیات پتروفیزیکی است که در شناخت هر چه بهتر یک مخزن هیدروکربنی نقش موثری تخلخل یکی از مهم

ای و سازی لرزههای متداول جهت بررسی مخزن از نظر سنگ شناسی و تخلخل، روش وارونکند. یکی از روشایفا می

ای پیش از برانبارش  های لرزهسازی دادهیج بدست آمده از وارون باشد. در این مقاله، از نتاای میاستفاده از نشانگرهای لرزه

گرو در میدان آرش به همراه نگارهای چگالی، صوتی و  - نگاری دو بعدی در سازند فهلیانی تحت پوشش لرزهدر محدوده

تخلخل موجود در  ای و سازی لرزهی موجود بین امپدانس صوتی حاصل از وارون تخلخل استفاده شد. با استفاده از رابطه 

 های چند نشانگری و شبکه عصبی مصنوعی تخمین زده شد. چاه، توزیع تخلخل به روش

ای، تحلیل چند نشانگری، شبکه  سازی لرزههای پیش از برانبارش، امپدانس صوتی، وارونتخلخل، داده:  یدیلک  ی هاواژه

 عصبی مصنوعی 
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Abstract 

Porosity is one of the most important petrophysical properties that plays an effective role in better 

understanding the hydrocarbon reservoir. One of the common methods for examining the 

reservoir in terms of lithology and porosity is the seismic inversion method and the use of seismic 

attributes. In this article, the results obtained from the prestack seismic data inversion of the area 

covered by 2-D seismic in Fahlian Garou Formation in Arash field along with density, sound and 

porosity wells were used. Using the relationship between acoustic impedance due to seismic 

inversion and porosity in the well, the production of porosity has been estimated by multi-attribute 

methods and artificial neural network. 
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 مقدمه     1
 

این اطالعات  سازی خواص پتروفیزیکی از جمله تخلخل، یکی از ارکان اصلی در مطالعات مخزن هیدروکربنی است.  مدل

تعیین پارامترهای مخزن   شود. استفاده میسازی جریان مخزن  جدید و شبیه  هایچاهحفر و نحوه حفاری    در تعیین محل

 باشد.شود که مستلزم صرف زمان و هزینه گزافی میهایی چون آنالیز مغزه و آزمایش چاه انجام میتوسط روش   معموال 

باشند، اما نتایج  های متداول برای تخمین پارامترهای مخزن میپیمایی روشهای مغزه و نگارهای چاهاستفاده از نمونه 

با ترکیب  لذا (.2009باشد )آندرسون، میها فقط نمایانگر خواص مخزن در محل چاه یا محدوده چاه روش ل از اینحاص

به علت    ضمنا  توان خواص مخزن را در فواصل دورتر از چاه نیز تخمین زد و  پیمایی میچاه  نگاری و نگارهایهای لرزهداده

های معمول از مخزن، تعیین این پارامترها توسط روشسنگ  شناسی و ناهمگنی  کافی و تغییرات سنگ   هاینبود مغزه

ای در  نگاری و نشانگرهای لرزههای لرزهاستفاده از داده  . (2009کدخدایی و همکاران،  ) باشد  دقت چندانی برخوردار نمی
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 . نیز اتخاذ شود، در کنار اطالعات چاه مفید خواهد بود صورتی که داده از کیفیت مناسبی برخوردار باشد و روش مناسبی

 بحث
ها و نمودارهای  های حاصل از الگشناسی و دادههای زمینای با دادههای لرزهای از ترکیب دادههای لرزهدر برگردان داده

آورد. به عبارتی اساس کار  توان از طریق آن نوع لیتولوژی، تخلخل و... را بدست  آید که میچاه اطالعاتی به دست می
سازی باشد. از مزایای وارون نگار )شبه ردلرزه( امپدانس صوتی میسازی تبدیل یک رد لرزه با باند محدود به یک شبه  وارون 
شناسی و  های زمینهای بازتابی به خصوصیات الیهای از افقای تصحیح اثر همامیخت موجک و تبدیل مقاطع لرزهلرزه

 (. 1988دُین،  ،2015مارکویین، باشد ) ین میارائه مدل زم
ای های لرزهای هستند که در حوزه زمان و فرکانس از دادهای توابع ریاضی مشتق شده از اطالعات لرزهنشانگرهای لرزه
  ن یچند   ینیبشیپ   یبرا  نشانگر  ک یاز    ش یاست که از ب  ی روش آمار  ک ی  نشانگری   چند   لیو تحل  هیتجزگردند.  استخراج می

در  .  شوندو بهترین نشانگرها باهم ترکیب می  کندیاستفاده م   و خصوصیات مخزن مانند تخلخل  نیزم  ی کیزیف  یژگیو
، هدف یافتن یک نوع تبدیل ریاضی خطی و غیرخطی بین تعدادی از نشانگرهای  و شبکه عصبی  روش چند نشانگری

 باشد.  های چاه میای و دادهلرزه

تغییرات امپدانس صوتی در   ای، امپدانس صوتی است. از مشاهدهتهیه برای یک مقطع لرزه ای قابلترین نشانگر لرزهمهم
سنگی الیه پی برد و بدین صورت امپدانس صوتی به    توان به تغییرات رخسارهشناسی میداخل یک الیه با ویژگی سنگ

صوتی( و خواص    امپدانس   مخصوصا )  یالرزه  یبین نشانگرهاتوان گفت  کند.  بنابراین میای عمل میعنوان نشانگری لرزه
ن،  ها ارتباطی وجود دارد که با یافتن این ارتباط و تعمیم آن به کل میدامخزنی )به طور خاص تخلخل(، در محل چاه

 . بینی کردمخزن، با دقت باالیی پیش  یهتوان خواص مخزنی را در تمام محدودمی

 ق یروش تحق     2

پیمایی، اطالعات چک شات چاه و اطالعات  های چاهای دو بعدی، دادههای لرزههای ورودی در این مطالعه شامل دادهداده

 زیر انجام شد. باشد. روند تخمین تخلخل به شرح شناسی منطقه میزمین

ای از های لرزهنگاری چاه )چک شات( به منظور هماهنگی با دادههای لرزهپیمایی به کمک دادههای چاهابتدا داده  -1

 مقیاس عمق به مقیاس زمان تبدیل شد. 

ضرایب با  شود و با همامیخت این ی بعد، از نگارهای صوتی اصالح شده و چگالی، ضرایب بازتاب حاصل میدر مرحله -2

(. سپس  1998شود )راسل،  (، رد لرزه مصنوعی حاصل می1ای طبق معادله )های لرزهیک موجک استخراج شده از داده

شود. اگر خطا زیاد باشد، موجک را تغییر داده و این عمل  رد لرزه مصنوعی با رد لرزه واقعی در محل چاه تطبیق داده می

 کند. صنوعی و واقعی ایجاد شود ادامه پیدا میتا زمانی که تطابق خوبی بین رد لرزه م

)(،  1در رابطه ) )S tای، ردلرزه( )W t ای، موجک لرزه( )R t.ضریب بازتاب است 

سازی، مدل امپدانس صوتی و امپدانس برشی  های چاه، به کمک وارون ای با دادههای لرزه داده پس از همبسته شدن    -3

نشان    2و1های  سازی در شکلتهیه و به عنوان نشانگر خارجی ایجاد شد. مقطع امپدانس صوتی و برشی حاصل از وارون 

 دهد.  باال را نشان می داده شده است. رنگ سبز مقادیر امپدانس پایین و رنگ بنفش مقادیر امپدانس

(1) ( ) ( )* ( )S t W t R t=  
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ای خام و نشانگر امپدانس صوتی و  های لرزهپیمایی در یک چاه به همراه دادههای آموزشی، شامل نگارهای چاهداده  -4

 برشی به منظور انجام فرآیند تخمین بارگذاری شد. 

ای به مقطع تخلخل  های لرزهی آخر، از طریق روش چند نشانگری و روش شبکه عصبی احتماالتی، دادهدر مرحله   -5

و تخلخل  ی تخلخل واقع ن یب %81و  %82تبدیل شد. در روش چند نشانگری و شبکه عصبی به ترتیب میزان همبستگی 

 بدست آمد.  درصد  3 یمحاسبه شده با خطا

 

 
 

 ی ر یگجهینت     3

از داده نگارهای چاهاستفاده همزمان  لرزهپیمایی و دادههای  ارزیابی تخلخل در های  بهترین روش جهت تخمین و  ای 

سازی با استفاده از نشانگرهای امپدانس موج تراکمی و امپدانس موج برشی حاصل از وارون   باشد.مخازن هیدروکربنی می

چندنشانگری و    یها روش  توسط  شده  ارائه  ی هامدلهمزمان پیش از برانبارش و اطالعات چاه تخلخل تخمین زده شد.  

 . هستند تخلخل راتییتغ برآورد به  قادر  ییباال دقت  با شبکه عصبی
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