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 چکیده 

دقیق مدل سه بعدی تخلخل از مراحل ضروری برای کاهش ریسک و هزینه مراحل حفاری و بهره  تعیین صحیح و  

های  دهند از روشهای نفتی ترجیح میهای اکتشافی، شرکتباشد. نظر به هزینه باالی حفاریبرداری از مخازن می

ت دو حلقه چاه در یکی از میادین  جایگزین برای تعیین مدل تخلخل استفاده کنند. این مطالعه با استفاده از اطالعا

سازی باند محدود، خارهای پراکنده و بر پایه مدل را با هدف  جنوب غرب کشور انجام شده است و سه روش وارون 

تخمین امپدانس صوتی به عنوان یک نشانگر مهم که حساسیت باالیی به تخلخل دارد بررسی نموده است که از این 

ها ارائه نمود. سپس، درصدی با امپدانس صوتی در محل چاه  99تخمین را با همبستگی    روش بر پایه مدل بهترین میان

  9/2درصد و شبکه عصبی احتماالتی با خطای    3/3با اعمال دو روش تحلیل رگرسیون چند نشانگری با خطای تخمین  

 درصد به تخمین مدل تخلخل در کل محدوده مخزن مورد مطالعه انجامید.  

بر پایه مدل، تحلیل رگرسیون چندنشانگری، شبکه   سازیوارون ای،  سازی لرزه وارونتخمین تخلخل،    کلیدی:  هایواژه
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Abstract 

Correct and accurate determination of the three-dimensional porosity model is one of the necessary steps 

to reduce the risk and cost of drilling and operation of reservoirs. Regarding the high outlay needed for 

exploratory drilling, oil companies prefer to use alternative techniques to estimate the porosity model. 

This study was performed using the information of two wells in one of the southwestern fields of Iran 

and with three methods of limited band, sparse spike and model-based inversions with the aim of 

estimating the acoustic impedance as an important attribute that has a high sensitivity to porosity. Here, 

the model-based inversion gave the best estimation with a 99% correlation with acoustic impedance at 

the wells. Then, implementing two methods of multi-attributes regression analysis with an error 3.3% 

and a probabilistic neural network with an error 2.9% led to estimating the porosity model in the entire 

reservoir. 

Keywords: Porosity estimation, Seismic inversion, Model-based inversion, Multi-attributes regression 

analysis, Neural Network 
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 مقدمه   1
 (. 1988)راسل،  ای سطحی استلرزه  هایدادهبا استفاده از  ای به معنی تخمین مدل امپدانس  های لرزهدادهسازی  وارون 

یک سری زمانی با  ،  ضرایب بازتابی زمین است. از آنجا که این موجک  تابع  ای ونتیجه همامیخت موجک لرزه ،  ردلرزههر  

این دامنه  بنابراین  باند فرکانسی محدودی  طول مشخص است    هایداده  سازینو وارباشند. در  میهای دریافتی دارای 

ای، محتوای های لرزهدادهی  فرکانس  محدوده   پیمایی وهای چاهداده  های باال حاصل ازبا ادغام اطالعات فرکانس  ،ایلرزه

یک مدل امپدانسی با باند فرکانسی  توان  شود. در نتیجه میمیف اثر موجک بازسازی  به واسطه حذفرکانسی از دست رفته  

پیمایی در تعداد  های چاهدادهبا در دست داشتن مدل امپدانس و    .را بازیابی نمودمدل واقعی زمین  نزدیک به    و  تروسیع

)وروست و همکاران، را در کل مخزن تعیین نمود  خصوصیاتی مانند تخلخل، تراوایی، نوع سنگ    توانها، میی از چاهمحدود

مدل و خارهای    پایه  سه روش باند محدود، براز  سازی وجود دارد که در این پژوهش  های مختلف وارون روش  (.2001

  یهاروش   از  کی  هر   از  استفاده  با  یصوت  امپدانس  یبرا   شده  زده  نیتخم  مدل  (.1988)راسل،   استفاده شده استپراکنده  

مدل    نیهمچن   توصیف مدل فضایی پارامترهای پتروفیزیکی مخازن به کار گرفته شود.  یبرا  تواند یم  ،یالرزه  یسازوارون 

نشانگرها  ی کیکه خود    یامپدانس صوت م  یالرزه  یاز  م  شودیمحسوب  کنار سا  تواندیو  به   ،یالرزه  ینشانگرها  ریدر 

هایی  از روش   توانیم. برای استخراج این رابطه  کمک کند  یاو داده لرزه  یکیزیپتروف  ی پارامترها  نیب  یااستخراج رابطه 

( ابتدا امپدانس  2017های عصبی استفاده نمود. به عنوان مثال، جعفری و همکاران )نظیر برازش چند نشانگری و شبکه

تخلخل افق مخزنی غار را در یکی از میادین جنوب با استفاده از نشانگرها و شبکه عصبی تخمین زدند و  صوتی و سپس 

های یاد شده  ای امپدانس صوتی را تولید کردند و سپس با روشسازی لرزه( با وارون2019همچنین حسینی و ریاحی )

  مدل  وب ایران پرداختند. در پژوهش حاضر نیز ازبه بررسی تخلخل و اشباع آب در مخزن آسماری در یکی از میادین جن

مخزن آسماری های مورد استفاده در این پژوهش، مربوط به  امپدانس صوتی برای تخمین تخلخل استفاده شده است. داده

هستند. هدف از بررسی میدان یاد شده، یافتن روشی مناسب برای تعیین تخلخل    در یکی از میادین جنوب غرب ایران

ای سه های لرزههای پتروفیزیکی مربوط به تعداد محدودی چاه به همراه دادهر مخزن با استفاده از تلفیق دادهدر سراس

 بعدی است.  

 روش تحقیق  2
.  بارگذاری شدهای چاه و لرزه در نرم افزار همپسون راسل  داده در راستای عملیات اکتشاف نفت در میدان مورد بررسی،

های نمودارهای چگالی و  . همچنین با استفاده دادهت کنترل کالیبره گردیدهای شابا استفاده از داده پیماییهای چاهداده

شده در    ها محاسبه شد. موجک میانگین استخراجسرعت موج فشارشی، نمودار تغییرات امپدانس صوتی در محل چاه

ای محاسبه شد که لرزه نگاشت مصنوعی حاصل از همامیخت نمودار امپدانس صوتی و موجک یاد ها به گونهمحل چاه

ای از نحوه انطباق لرزه نگاشت  نمونه  1ها داشته باشد. شکل  ای در محل چاههای لرزهشده، بیشترین انطباق را با داده

دهد. میزان همبستگی بین لرزه نگاشت مصنوعی  گین به دست آمده را نشان میای و موجک میانهای لرزهمصنوعی با داده

 درصد بوده است.  94درصد و در چاه شماره دو  92 کیچاه شماره  محل در ایهای لرزهو داده

 
 از چپ به راست، نمودار سرعت موج فشارشی، نمودار چگالی، رد لرزه مصنوعی با رنگ آبی، رد لرزه واقعی با رنگ قرمز   . الف(1شکل

 ثانیه لییم 150ب( موجک استخراجی با پنجره زمانی 
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هرتز ساخته   15/10ای، ابتدا مدل اولیه امپدانس صوتی زمین با استفاده از فیلتر پایین گذر  سازی لرزه برای انجام وارون

ای انجام گرفت.  های لرزه سازی دادهسپس به سه روش مدل سازی بر پایه مدل، خارهای پراکنده و باند محدود وارون شد.

دهند. مطابق  نمایش می  2و    1شماره    دو چاه  محل  دررا  سازی  نتایج حاصل از هر سه روش وارون   به ترتیب  2و    1جداول  

است    ها نشان داده درصد با لرزه نگاشت مصنوعی در محل چاه  99همبستگی در حدود  ها، روش بر پایه مدل   این جدول

های امپدانس به دست  مدل  2باشد. شکل  سازی میهای وارونکه باالترین مقدار در مقایسه با نتایج مشابه از سایر روش

 .   دهد نشان می 2و  1ای را در یک مقطع گذرنده از دو چاه آمده از وارون سازی لرزه
                                                                              1سازی در چاه شمارههای وارون. نتایج حاصل از روش1جدول                 2سازی در چاه شمارههای وارون. نتایج حاصل از روش2 جدول

 

 

 
 وارون شده به روش بر پایه مدل  مدل ج(  ب( مدل وارون شده به روش خارهای پراکنده  وارون شده به روش باند محدودمدل الف( . 2شکل

 ها بر روی مقاطع مشخص شده است.نمودار رنگی امپدانس صوتی حاصل از چاه. 2و   1ای گذرنده از چاه شماره در مقطع لرزه
 

سازی، در ادامه از مدل امپدانس  های وارونسازی بر پایه مدل نسبت به سایر روشبا توجه به برتری نتیجه روش وارون

استفاده شد. این نشانگر در کنار  ای خارجی برای تخمین تخلخل  به دست آمده از این روش به عنوان یک نشانگر لرزه

رگرسیون چند  تحلیل  روش  از  استفاده  با  برای تخمین تخلخل  راسل  افزار همپسون  نرم  در  نشانگرهای موجود  سایر 

درصد و کمترین خطای    6/70ترین ترکیب نشانگرها توسط باالترین همبستگی اعتبار سنجینشانگری به کار رفت و بهینه

ها مشخص و انتخاب گردید. سپس با تعمیم نتیجه رگرسیون یاد شده به  بت به سایر ترکیبدرصد نس  3/3اعتبارسنجی  

ای موجود در محدوده سازند آسماری میدان مورد مطالعه، مدلی از تغییرات سه بعدی تخلخل در این های لرزهکل داده

و چاه مورد استفاده عبور کرده است الف، مقطعی قائم از مدل یاد شده را که از محل هر د-3سازند به دست آمد. شکل  

 دهد. نشان می

ای بهینه به دست افزون بر تخمین مدل تخلخل با استفاده از تحلیل رگرسیون چند نشانگری، ترکیب نشانگرهای لرزه

( استفاده شد. میزان خطای اعتبارسنجی در آموزش PNNآمده از آن روش برای آموزش یک شبکه عصبی احتماالتی )

  6/75پیمایی  های چاهدرصد و میزان همبستگی تخلخل تخمین زده شده توسط آن با تخلخل داده  9/2شده  شبکه یاد  
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را در مدل تخلخل به دست آمده از این روش نشان   2و  1ب مقطع قائم گذرنده از دو چاه -3درصد به دست آمد. شکل 

شناسی در  آسماری، انطباق معناداری با نتایج مطالعات زمیندهد. تخلخل باالی به دست آمده در نیمه عمق سازند  می

 (.1391شناسی،دهد )گزارش زمینخصوص حضور یک زون ضخیم ماسه سنگی در بخش عمیق همین میدان نشان می

 
ماره  در مقطع گذرنده از محل چاه ش به روش چندنشانگری ب( روش شبکه عصبی احتماالتی تخلخل تخمین زده شده الف( مدل . 3شکل

 ها در مقاطع مشخص شده است. پیمایی بر روی محل چاههای چاه. نمودار رنگی تخلخل به دست آمده از داده2و  1
 

 نتیجه گیری   3
وارونبه انجام  برای  شده  استفاده  روش  سه  میان  از  کلی،  لرزهطور  از  سازی  استفاده  دلیل  به  محدود  باند  روش  ای، 

دهد، این مدل  نشان می 2ویژه در جهات افقی نبود. چنانچه شکل  تشخیص تغییرات جزیی بههای پایین قادر به  فرکانس
عمدتا  تغییرات اصلی امپدانس صوتی را در جهت قائم مشخص کرده است. روش خارهای پراکنده، جزییات زیادی را 

د کرده است. اما در روش بر  کند اما شکل مدل غیر واقعی بوده و ناپیوستگی غیر منطقی در جهت افقی تولیمشخص می
صورت مشخص شده است و هم تغییرات امپدانس چه در جهت افقی و چه جهت قائم به  ترنازکهای  پایه مدل هم الیه
سازی با استفاده از این روش کمترین خطای تخمین را تولید نمود. از مدل امپدانس  کند. همچنین وارون تدریجی تغییر می

از روش یا از روشبه دست آمده  استفاده  با  برای تخمین تخلخل  های رگرسیون چندنشانگری و شبکه عصبی د شده 
توان دریافت که اگر چه از نظر اعتبار سنجی نسبتا  نزدیک  احتماالتی استفاده شد. با مقایسه نتایج کمی هر دو روش می

ها بهتر عمل نموده است. برای مثال  چاهبه هم بوده اند اما با این حال شبکه عصبی در رابطه با تخمین تخلخل در محل 
اختالف تخلخل تخمین زده شده با روش شبکه عصبی احتماالتی حداکثر    2ثانیه و در چاه شماره  میلی  1460در زمان

درصد    3درصد است در حالی که همین اختالف در تخمین تخلخل مربوط به روش آنالیز چند نشانگری نزدیک به    5/1
های  دهند. مقایسه بین شکلبندی در مقطع تخلخل سازند مورد مطالعه را نشان مین، وجود زونباشد. هر دو تخمیمی
 دهد. برایدار بین افزایش تخلخل با کاهش امپدانس صوتی در میدان مورد مطالعه را نشان می، وجود ارتباط معنی3و    2

درصد در    19تا    17های با تخلخل نسبتا  باالی های با امپدانس پایین در قسمت عمیق سازند منطبق بر قسمت مثال زون
های  سازی دادهبه دست آمده از وارون امپدانس صوتی  رسد که استفاده مدل  باشند. بنابراین به نظر میمحدوده یاد شده می

   مفید بوده است. برای تخمین تخلخلای لرزه
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