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 ده  یکچ

تفاده از داده رایم  یالرزه  یهااـس عزیادی   یآل اطالعات تحت االرـض  دهیا طیتواند در ـش اختار تیاز وـض و    رهاینفتگ یـس

 ی قابل توجه  یشــناســنیزم  هایدهپدی عنوان های مدفون بهلکانا.  مخزن را فراهم ســازد  یهاســنگ  یخواص مخزن

قبل از   دیکه باعالوه بر دارا بودن پتانســیل مخزنی، دارای مخاطراتی در حفاری باشــد    تواندیمشــوند که یمحســوب م

ا ایلرزه  یهاداده یبر رو یحفار ناـس وند  ییـش ایی کانالـش ناـس ند.   توانندیمهای مدفون  . بنابراین ـش روری باـش مهم و ـض

ته یگنال  یهاروش، یکی از تبدیل موجک پیوـس منظوردـست یافتن به قدرت تفکیک به ناپایاتجزیه طیفی برای تحلیل ـس

 45و35،25  هایتجزیه طیفی تبدیل موجک پیوســته با فرکانسزمانی و فرکانســی بهتر ســیگنال اســت. در این تحقیق  

نـشانگرهای مناـسب جهت ـشناـسایی  ها،  ای واقعی اعمال ـشده و ـسپس بر روی هرکدام از این فرکانسلرزهروی داده   هرتز

ی تحلیل  هاسپس با استفاده از روش  .و شیب انحنا اعمال شده است  ایلحظهانرژی، دامنهنشانگرهای    کانال مدفون مانند:

برای ترکیب نـشانگرهای مختلف برای چند فرکانس اـستفاده ـشده اـست که با هر  ها  های  اـساـسی، ـضرب و جمع مقیاسمولفه

در روش  در نتیجهرجی آن به ـصورت متمایز مـشاهده ـشده اـست. بافت داخلی کانال مدفون از بافت خاـسه روش ترکیب 

ســایر نقاط قابل  از   هاتر نســبت به ضــرب و جمع مقیاسمرزهای کانال مدفون به طور واضــح  های  اســاســیتحلیل مولفه

اند. این روش کانال مدفون با درجه وضـــوح بیشـــتری قابل رویت شـــدهفرعی   هایاســـت عالوه بر آن شـــاخهتفکیک 

 .به عنوان جایگزینی برای روش مرسوم شناسایی کانال مدفون در نظر گرفته شود  تواندیمپیشنهادی 

ها،  های اساسی، ضرب مقیاستبدیل موجک پیوسته، تحلیل مولفه ای، کانال مدفون، نشانگرهای لرزه:  یدیلک  یهاواژه

 ها جمع مقیاس
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Abstract 

In ideal conditions, the use of seismic data can provide a lot of underground information about 

the structural condition of oil wells and reservoir properties of reservoir rocks. Buried channels 

are considered as significant geological phenomena, which, in addition to having reservoir 

potential, could have risks in drilling, which must be identified on seismic data before drilling. 

Therefore, the identification of buried channels can be important and necessary. Continuous 
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wavelet transform is one of the spectral decomposition methods for non stationary signal analysis 

in order to achieve better time and frequency resolution of the signal. In this research, continuous 

wavelet transform  with frequencies of 25, 35, and 45 Hz was applied to the real seismic data, and 

then on each of these frequency maps, appropriate edge detection attributes were used to identify 

the buried channel, such as: Energy, Instantaneous amplitude and Curvature gradient are applied. 

Then, by using the methods of Principal Component Analysis (PCA), multiplication and 

summation of scales to combine different attributes for several frequencies. The internal texture 

of the buried channel was observed distinctly from its external texture with all three techniques. 

In the method of PCA, the boundaries of the buried channel can be more clearly distinguished 

from other points than the multiplication and summation of scales. In addition, the sub-branches 

of the buried channel can be seen with a higher degree of clarity. The proposed approach can be 

considered as an alternative to the conventional method of identifying the buried channel. 

Keywords: buried channel, seismic attributes, CWT, PCA, Multiplication, Summation 

 مقدمه     1

دهند و به صورت  شکل از خود نشان می  Uشکل و   Vساختارهایی هستند که در مقطع قائم حالت  ی مدفون،هاکانال

الیهمیان در  شدهبرهایی  تشکیل  قبل  از  که  میهایی  قرار  وسیلهاند،  به  و  شدهگیرند  پر  رسوبات  و [اند  ی  پور  اعظم 

مدفونهاکانال  ].93همکاران که میی  هستند  اکتشافی  اهداف  از  یکی  هیدروکربن ،  تجمع  برای  مناسبی  توانند محل 

تواند بر روی تراوایی و تخلخل مخازن هیدروکربن تأثیرگذار های مدفون به عنوان عاملی که میباشند. شناسایی کانالمی

ای بازتابی  های لرزههای هیدروکربنی هستند که در مرحله تفسیر داده ها از جمله تله باشد، دارای اهمیت است. کانال

بازتابی به وضوح قابل مشاهده نیستند و به دلیل وجود نوفه و  ای  های لرزهها اغلب در دادهدشوند. اما این رخدامشخص می

  7تبدیل موجک پیوسته   .]  2006ایسکی وراندن[ها کار شواری است  های دقیق آنزهای ضعیف، تشخیص و تعیین مربازتاب

سیگنال  در این تبدیل از    .وجود آمده استکوتاه به-تفکیک در تبدیل فوریه زمانجهت غلبه بر مشکالت مربوط به قدرت  

پنجره به  های منفی محاسبه نمیفرکانس،  شود یعنیپنجره شده تبدیل فوریه گرفته نمی بر این عرض  شوند و عالوه 

فرکانس توابعی    -زمان، فرکانس و زمان های  در حوزه 8ای  های لرزهرنشانگ کند.های فرکانسی تغییر میموازات تغییر مولفه 

داده از  لرزه ریاضی مشتق شده  دادههای  لرزهای هستند.  استهای  زمان  و  دامنه  فرکانس،  شامل جذب،  وینست [  ای 

ی  ها در محدودهمجموع مربعات دامنهازآن  پرکاربرد است که که مقدار    یاز نشانگرهاانرژی  نشانگر  .] 2009وفولورونسو

زمانیی پنجره
t

1t  2وt ای عبارت از ریشه دوم حاصل جمع مربعات تغییرات ردلرزه در لحظهنشانگر دامنه .آیددست می به

نشانگرهای انحنای شیب     .شودنشانگر شیب انحنا برای بیان تغییر انحنا در همه جهات ارائه می  . باشدمی  yوxراستای  

دهدو همچنین می تواند  دار شکستگی ها و گسل ها را در همه جهات و همچنین توزیع و تراکم شکستگی ها را نشان می

 آورده شده است.  1های مدفون استفاده شود. کارهای انجام شده در جدول برای تعیین مرزهای کانال

 
  

 
 
 
 

 
 

 

 انجام شده                        کارهای                     نویسندگان

_____________________________________________________________________________________ 
7 Continuous Wavelet Transform(CWT). 
8 Seismic Attributes 
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 با تعقیب تطابق   نشانگرهای حاصل از تجزیه 1997لی  

 نشانگرهای تجزیه طیفی         2007و مارفوت    چوپرا

 نشانگر نرمی                2008  هارت

ای بیشینه حاصل  ودامنه لحظه ای بیشینه نشانگربسامد لحظه 1391زارعی و همکاران  
 تبدیل فوریه زمان کوتاه واهمامیختی  

 ترکیب نشانگر طیفی لحظه ای و نشانگر همدوسی   1392همکاران    محبیان و

 مولفه های اصلی  RGB))روش برانبارش رنگی   1393صادقی و همکاران  

 عصبی مصنوعی    ای با استفاده از شبکهنشانگرهای لرزه   ترکیب 1395غضنفری و همکاران  

   نشانگر ماتریس هم رخداد سطح خاکستری 1395یوسفی  
 استفاده نشانگرهای لرزه ای          با 1397خسرجی نژاد و همکاران  

 تا ریزعملگرسوبل و ردیابی لبه درشت،  سیگوهمواری   افزایش 2013لوپس مولینا  

 TPتبدیل موجک    نشانگر شیب سوبل ساختارگرا براساس 2015و یو  ژائو

 آنالیز چند مقیاسی نشانگر واریانس   1398خسرجی نژاد و همکاران  

 یک استراتژی جدید در ترکیب چند نشانگری  2021خسرجی نژاد و همکاران  

 .. کارهای انجام شده و مروری بر پیشینه تحقیق1جدول 

 

های آماری چند متغیره که در کاهش تعداد متغیرها و تفسیر و ترکیب اطالعات  های اساسی از روشتحلیل مولفه 
شوند به  های جدید بدون همبستگی تبدیل میکاربرد دارد. با استفاده از این روش، متغیرهای ورودی اولیه به مولفه 

 .] 1992جابسون[ترکیب خطی از متغیرهای ورودی هستند،  های ایجاد شده ای که مولفه گونه
 

 های واقعی سازی بر روی دادهو پیاده قیروش تحق     2

 دهد. بعدی را نشان میهای سهمیلی ثانیه( به کار رفته در این تحقیق و  داده  1800برش زمانی  )  اییلرزههای  داده،  1شکل

    

 

 هاای داده لرزه ثانیه ب( مکعب  میلی   1800. الف( برش زمانی  1شکل

،  20،  15،  10های  پیوسته با موجک مورلت با فرکانسدر مرحله اول ابتدا تبدیل موجک  های مدفون  برای شناسایی کانال

ای اعمال شده است که  های واقعی لرزههرتز روی داده  90،  85،  80،  75،  70،  65،  60،  55،  50،  45،  40،  35،  30،  25

به   نسبت به بقیه  کانال مدفونکه  هرتز    45  و35،25های  ها تجزیه طیفی تبدیل موجک پیوسته با فرکانساز میان آن

 آورده شده است. 2شکل در   ، انتخاب شده است ودهندبی نشان میخو

 

 

  )ب(

 

  (الف)
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ـــکل ـــته الف( ـبا فرـکانس  2شـ ی  ـهاهرتز بر روی داده  45( ـبا فرـکانسج  هرتز و  35( ـبا فرـکانس  بهرتز، ،  25. تجزـیه طیفی تـبدـیل موـجک پیوسـ

 ای.  لرزه

های اصلی کانال  هرتز شاخه 25شود تجزیه طیفی تبدیل موجک پیوسته با فرکانس  مالحظه می 2همانطور که در شکل

های فرعی نیز قابل رویت  های اصـلی، شـاخهعالوه بر شـاخه 35که در فرکانس  مدفون قابل مشـاهده اسـت در صـورتی

 ی دیده شده است.های فرع هرتز شاخه 45های  هستند اما درتجزیه طیفی تبدیل موجک پیوسته با فرکانس

های تجزیه طیفی تبدیل موجک در مرحله دوم برای بهبود نتایج و بهتر نشان دادن کانال مدفون بر روی تک فرکانس

های  برای این کار بر روی تجزیه طیفی تبدیل موجک پیوسته با فرکانس  ای اعمال شده است.پیوسته نشانگرهای لرزه 

  3که شکلاعمال شده  ای و شیب انحنا به دلیل نمایش بهتر کانال مدفون  نه لحظه نشانگرهای انرژی، دامهرتز    45و35،25

    .باشد می ی نتایج  دهندهنشان

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

کل انگر  . 3ـش یب انحنا ای و  های انرژی، دامنه لحظهاعمال نـش ته   ترتیب به ـش با  بر روی تجزیه طیفی تبدیل موجک پیوـس

 .هرتز 45و35،25

تجزیه   بر روی    ای و شیب انحنانشانگرهای انرژی، دامنه لحظه   مرحله دوم( با توجه به اینکه با اعمال)  ی قبلدر مرحله 

موجک   تبدیل  فرکانسطیفی  در  بخشپیوسته  مختلف  و قسمتهای  فرکانس  یک  در  مدفون  کانال  از  در  هایی  هایی 

های فرعی و اصلی را یک جا، بهتر و  شناسی مورد بررسی شاخهی زمیندیگر دیده شده است برای اینکه پدیدهفرکانس

ها و تحلیل  ها، جمع مقیاسدست آمده را به سه روش ضرب مقیاس، نتایج بهنشان دهد   و با جزییات بیشتر    به طور واضح

  .  های اساسی ترکیب شده استمولفه 

   )الف(

 

  )ب(

 
 ( ج)
 

 )الف( 

 

  (ج)  ))ب
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ای  بر روی  لحظه ای دامنههرتز،  نشانگرلرزه25ای انرژی بر روی تجزیه طیفی تبدیل موجک پیوسته با فرکانس ترکیب نشانگر لرزه . 4شکل

ای شیب انحنا  بر روی تجزیه طیفی تبدیل موجک پیوسته با فرکانس  هرتز و نشانگر لرزه35تجزیه طیفی تبدیل موجک پیوسته با فرکانس 

 ها.ها و ج( ضرب مقیاسهای اساسی ب( جمع مقیاسهرتز به روش الف( تحلیل مولفه45

نشانگر  در این مرحله    های اصلی و فرعی کانال مدفونشاخه  در مرحله سوم برای بهتر و با وضوح بیشتر  نشان دادن 

ای  بر روی تجزیه لحظه  ای دامنههرتز، نشانگرلرزه25ای انرژی بر روی تجزیه طیفی تبدیل موجک پیوسته با فرکانس  لرزه

ای شیب انحنا  بر روی تجزیه طیفی تبدیل موجک پیوسته هرتز و نشانگر لرزه35طیفی تبدیل موجک پیوسته با فرکانس  

  4) .شکل)  ترکیب شده است  ها ها و ضرب مقیاسجمع مقیاس  ، های اساسیتحلیل مولفه   ی هاروشهرتز به  45با فرکانس  

  هامقیاسها و ضرب  جمع مقیاس  ، های اساسیتحلیل مولفه  یهاروشبا ترکیب به  شود،  مشاهده می  4در شکل  همانطورکه  

که با   Bو     Aتوانسته تفکیک کند. کراس اسپیلی را از بافت زمینه و اطراف آن را بافت داخلی کانال  تا حد بسیار زیادی

رنگ حاکی از محدوده کانال بوده  سبز  های  پیکان.  رنگ مشخص شده به صورت واضح دیده شده است های سیاه  بیضی

و همچنین پیوستگی کانال و مرزهای  صورت برجسته نمایان گردیده کانال مدفون بهکه بافت داخلی آن از بافت خارجی 

های ضرب و های اساسی نسبت به روشخوبی از سایر نقاط قابل رویت شده است. روش تحلیل مولفه کانال مدفون را به 

 شناسی را نشان داده است.ی زمینها بهتر و با کیفیت بیشتر این پدیدهجمع مقیاس

 

 ی ر یگجهینت     3

انگر   اویر بهتری نـسبت به نـش انگرچند لرزه ای تـص نهادی نـشان داده اـست که ترکیب نـش تراتژی پیـش تفاده از اـس نتیجه اـس

انگری( بر) واحد ی فراهم تک نـش ناـس یر زمین ـش تفاده   .کندیمای تفـس انگراـس اگرچه در مطالعات قبلی از ترکیب دو نـش

مورد اسـتفاده در اینجا ادغام گام به گام اطالعات مفید از نشـانگرهای مختلف برای ، اسـتراتژی  ، با این حالشـده اسـت

یات کانال مدفون بود وـص ایی خـص ناـس ئله خاص در ـش انگرها به طور  .یافتن بهترین راه حل ممکن برای مـس برخی از نـش

ــایی   ــناس ل را بر اســاس تفاوت در  در حالی که برخی دیگر از نشــانگرها ســیســتم کانا  ،کنندیمکارآمد مرز کانال را ش

یات لرزه ای  .کنندیموب داخل و خارج کانال جدا لرزه ای رـس  یهایژگیو وـص انگرها تغییر در خـص همچنین برخی از نـش

با تجزیه طیفی تبدیل موجک پیوـسته   .دهندیمرـسوب کانال پر کننده را بر اـساس تغییر در خـصوـصیات رـسوبات نـشان 

توانستیم کانال  ها  بر روی آن  شناسایی کانال مدفون  و اعمال نشانگرهای مناسب جهت هرتز 45و35،25های  با فرکانس

دسـت آمده از تجزیه کانال نتایج بهفرعی  های اصـلی و اما برای بهتر نشـان دادن شـاخه  ،مدفون را واضـح نشـان بدهیم

های اسـاسـی، ضـرب و مجموع مولفه تحلیلهای مذکور را  با اسـتفاده از روش طیفی تبدیل موجک پیوسـته با فرکانس

ــانگرهای لرزه ــهترکیب کردیم که با هر ای  نش ــتیم   س بافت داخلی کانال مدفون از زمینه و محیط اطراف روش توانس

های اـساـسی نـسبت به روش ـضرب و جمع روش تحلیل مولفه به ـصورت متمایز مـشاهده ـشود و در نتیجه    ()بافت خارجی
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کانال  های فرعی  شــاخهعالوه بر آن کند.  از ســایر نقاط قابل تفکیک  ترکانال مدفون به طور واضــحمرزهای  ها  مقیاس

 .اندمدفون با درجه وضوح بیشتری قابل رویت شده
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