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چكيده
امتیازدهــی ژئوفیزیکــی تــوده ســنگ ( ،)GSRکــه در ایــن مطالعــه بــرای مخــازن کربناتــه معرفــی شــده اســت ،یــک امتیازدهــی
تجربــی از مقاومــت ژئومکانیکــی ســنگها اســت GSR .یــک امتیازدهــی از  10تــا  100را فراهــم میکنــد کــه مقادیــر پاییــن مربــوط
بــه ســنگهایی هســتند کــه از لحــاظ مقاومتــی و پایــداری دیــواره چــاه ضعیــف هســتند و ســنگهای شــیلی و نیــز ســنگهای
مخزنــی بــا تخلخــل و تراوایــی بــاال را در بــر میگیرنــد .در مقابــل ،مقادیــر بــاالی  GSRدر ارتبــاط بــا ســنگهای بکــر اســت کــه فاقــد
نقــاط ضعــف از قبیــل شکســتگیها ،ناپیوســتگیها و حفــرات هســتند .در ایــن مطالعــه GSR ،بــا اســتفاده از معادالتــی کــه بــرای
ســنگهای آواری طراحــی شــدهاند براســاس نگارهــای پتروفیزیکــی محاســبه شــده اســت .میــدان مــورد مطالعــه ،میــدان گازی پــارس
جنوبــی اســت کــه توالــی کربناتــه پرمو-تریــاس کنــگان داالن در آن میزبــان تجمعــات عظیم گاز اســت GSR .محاســبه شــده همبســتگی
بســیار خوبــی بــا تخلخــل و ضرایــب االســتیک ســنگهای کربناتــه مطالعــه شــده نشــان میدهــد .تمایــز بیــن ســنگهای مخزنــی و
بخشهــای شــیلی غیــر مخزنــی بهراحتــی بــا کنــار هــم گذاشــتن  GSRو نگارهــای چاهپیمایــی امکانپذیــر اســت .مقادیــر بســیار
پاییــن  GSRکــه ارتبــاط خوبــی بــا نــگار پرتــو گامــا دارنــد ،شــاخص فواصــل شــیلی اســت .کــه ایــن فواصــل میتواننــد مســبب ریــزش
دیــواره چــاه ،مچالگــی لولــه جــداری و دیگــر مشــکالت وابســته بــه حفــاری شــوند .اگــر مقادیــر پاییــن  GSRبــا نــگار پرتــو گامــا ارتبــاط
خوبــی نداشــته باشــند ،نشــاندهنده توزیــع بخشهــای مخزنــی اســت .در انتهــا پــس از محاســبه  ،GSRمقادیــر آن بــا اســتفاده از
یــک مــدل شــبکه عصبــی احتمالــی از دادههــای لــرزهای ســه بعــدی پــس از برانبــارش میــدان پــارس جنوبــی تخمیــن زده شــده اســت.
مقادیــر بــاالی ضریــب همبســتگی بیــن  GSRواقعــی و مقادیــر تخمیــن زده شــده توســط شــبکه عصبــی ،صحــت مــدل هوشــمند را در
تخمیــن  GSRنشــان میدهــد .مکعــب ســه بعــدی ســاخته شــده از  GSRمیتوانــد اساســی بــرای ســاخت مدلهــای ژئومکانیکــی
بعــدی در میــدان گازی پــارس جنوبــی باشــد.
كلمــات كليــدي :امتیازدهــی ژئوفیزیکــی تــوده ســنگ ،نگارهــای پتروفیزیکــی ،پایــداری دیــواره چــاه ،شــبکه
عصبــی احتمالــی ،دادههــای لــرزهای پــس از برانبــارش.
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شــیلی نــرم ،مســتعد ریــزش در حیــن حفــاری هســتند.

مقدمه

ســنگهای رســوبی را نیــز هماننــد خاکهــا میتــوان
بهوســیله انــدازه و نــوع دانههــا ،مقــدار فضاهــای خالــی

و درصــد رطوبــت یــا مقــدار اشــباع از ســیال ،توصیــف

و طبقهبنــدی نمــود .در مقابــل ،در مــورد ســنگهای
کربناتــه تــودهای ،در نظــر گرفتــن تاثیــر شکســتگیها
بهجــای انــدازه و نــوع دانــه اهمیــت بیشــتری دارد.
طبقهبندیهــای فراوانــی بــرای ســنگها بــا اهــداف

ژئوتکنیکــی انجــام شــده اســت کــه از جملــه آنهــا
میتــوان بــه طبقهبنــدی

RMR

،]1[1

CMRR

 ]3[ Q-systemو  ]4[ 3 RSRاشــاره کــرد.

،]2[2

امتیازدهــی ژئوفیزیکــی تــوده ســنگ ( 4 )GSRدر مــورد
ســنگهای آواری برنامـهای تجربـهای اســت کــه براســاس
نگارهــای ژئوفیزیکــی و اندازهگیریهــای چاهپیمایــی

بهویــژه ســرعت مــوج صوتــی ،مقادیــر تخلخــل،
شکســتگیها و محتوای رســی معرفی شــده اســت [ 5و .]6

هماننــد طبقهبندیهــای

1396-1

RMR

و

CMRR

روش

GSR

هــم کیفیــت ســنگ را در بــازه صفــر تــا  100امتیازدهــی
میکنــد GSR .هماننــد ســایر روشهــای امتیازدهــی،

ویژگیهــای ســنگ بکــر و نیــز نقــاط ضعــف داخــل
تــوده ســنگ را در امتیازدهــی در نظــر میگیرد.کــه
براســاس مشــاهده و اندازهگیــری مغــزه و رخنمــون

طراحــی شــدهاند .ایــن طبقهبندیهــا ،ســنگ بکــر و
نقــاط ضعــف آن را ارزیابــی میکننــد و مقــدار آنهــا از
صفــر تــا  100متغیــر اســت .در ایــن مطالعــه ،محاســبه
 GSRدر ســنگهای کربناتــه از نگارهــای پتروفیزیکــی و

وارونســازی لــرزهای بررســی شــده اســت.

مقادیــر باالتــر  GSRمعــرف ســنگهای بــا مقاومــت بــاال

و مقادیــر انــدک تخلخــل ،شکســتگی و ســطوح ناپیوســته
میباشــد .دالیــل مختلفــی جهــت مشــمول نمــودن

تحلیــل

GSR

در اکتشــافات ژئوفیزیکــی و مطالعــات

پتروفزیکــی در صنعــت نفــت وجــود دارد ،از جملــه اینکــه
محاســبه  GSRبهعلــت در دســترس بــودن نگارهــای

پتروفیزیکــی مــورد نیــاز بــرای محاســبه آن ،فرآینــد
ســادهای اســت GSR .همچنیــن اطالعــات زمینشناســی

بــا ارزشــی را بــرای درک رابطــه بیــن ویژگیهــای
زمینشناســی و ژئوفیزیکــی توالیهــای مخزنــی فراهــم

میکنــد .عــاوه بــر ایــن ،دادههــای  GSRبــرای تصحیــح
اطالعــات چاهپیمایــی حائــز اهمیــت اســت.

GSR

همچنیــن قابلیــت مشــخص کــردن زونهــای شکســته،
متخلخــل و تــراوا و نیــز بخشهــای غیرمخزنــی را دارد لذا
محاســبه  GSRدر مخــازن غیرهمگــن کربناتــه با سیســتم

پیچیــده ذخیــره ،تولیــد و بازیافــت حائــز اهمیــت اســت.

دادههــای لــرزهای بازتابــی تصویــر تغییــرات مقاومــت
صوتــی را در زیــر ســطح فراهــم میکنــد بــه ایــن معنــی
کــه ایــن دادههــا توزیــع الیههــای مختلــف بــا مقــدار
مقاومــت صوتــی متفــاوت را نشــان میدهــد .مقاومــت

صوتــی حاصــل چگالــی و ســرعت مــوج فشارشــی اســت

[ .]7تکنیکهــای مختلفــی بــرای محاســبه مقاومــت
صوتــی از دادههــای لــرزهای برانبــارش شــده  5بــا هــدف
ارزیابیهــای هیدروکربــوری در دهههــای اخیــر توســط

محققیــن مختلــف از جملــه الورن و ویلــم در ســال 1977

[ ،]8بکــوی و همــکاران در ســال  ]9[ 1979توســعه
پیــدا کــرده اســت .کاربــرد دادههــای لــرزهای در مطالعــه

 GSRروش جدیــدی اســت بــرای طبقهبنــدی ســنگهای

مخــازن نفتــی از دو جنبــه قابــل بررســی اســت .اول اینکه

را تشــکیل میدهنــد .از نتایــج ایــن مطالعــه میتــوان

بــرای مشــخص کــردن توزیــع زیــر ســطحی ســاختارهای

شناســایی واحدهــای غیرمخزنــی اســتفاده کــرد .از لحــاظ

هســتند [.]10

کربناتــه کــه مهمتریــن مخــازن نفــت و گاز خاورمیانــه

دادههــای لــرزهای ســهبعدی در مدلهــای مخزنــی

در صنعــت نفــت بــرای ارزیابــی ســنگهای مخــزن و

زمینشناســی و رخســارههای رســوبی قابــل اســتفاده

پایــداری دیــواره چــاه ،مقادیــر پاییــن  GSRمربــوط بــه
ســنگهای ضعیــف اســت و ایــن ســنگها بــه علــت
مقادیــر بــاالی تخلخــل و شکســتگی و حضــور واحدهــای

1. Rock Mass Rating
2. Coal Mine Roof Rating
3. Rock Structure Rating
4. Geophysical Strata Rating
5. Stacked

تخمین امتیازدهی ژئوفیزیکی ...

29

(از جملــه :یــاو و چوپــرا]11[ ،؛ آبرئــو و همــکاران []12؛

اپیروژنیــک مثبــت قــوس قطــر 1در پرکامبرین نســبت داده

مونــوز و همــکاران [ .)]15عالوهبــر ایــن روابــط خطــی

در آن بیشــتر از  680 mمیباشــد کــه بــه ســه عضــو داالن

امــکان را فراهــم م ـیآورد کــه بتــوان از دادههــای لــرزهای

و دولومیــت) تقســیم میشــود [ .]25ســازند کنــگان

جیــان و فانهــوا []13؛ رزواندهــی و همــکاران []14؛ پــرز-

و غیرخطــی بیــن دادههــای لــرزهای و چاهپیمایــی ایــن
خصوصیــات پتروفزیکــی را بــا اســتفاده از نشــانگرهای
لــرزهای اســتخراج نمــود (از جملــه :پیرســون و همــکاران

[]16؛ هــارت و بالــچ []17؛ یــاو و چوبــرا []11؛ لیفــرات

و هــارت []18؛ ســوبوچوا و اســتوارت []19؛ نعیمــی و

همــکاران [ .)]20در همیــن راســتا ،میتــوان

GSR

را

بهعنــوان یــک ویژگــی مهــم پتروفیزیکــی در نظــر گرفــت.

بــا توجــه بــه تخمیــن  GSRاز نشــانگرهای دادههــای

لــرزهای ســهبعدی ،پارامتــر اصلــی بــرای محاســبه

 GSRســرعت مــوج فشارشــی اســت .ســرعت مــوج
منعکسکننــده تخلخــل ،محتــوای رســی و شکســتگیها

اســت کــه اینهــا بخشــی از سیســتم  GSRهســتند .در

نتیجــه ،بایــد رابطــه قــوی بیــن  GSRو مقاومــت صوتــی بــا
ســایر نشــانگرهای لــرزهای وجــود داشــته باشــد کــه بــا

همدیگــر ترکیــب میشــوند و امــکان تخمیــن فاکتورهــای
مختلــف را فراهــم میکنــد .در ایــن مطالعــه در ابتــدا،

مقادیــر  GSRدر محــل چاههــا محاســبه شــده و ســپس

مکعــب مقاومــت صوتــی از وارونســازی دادههــای لــرزهای

بهدســت آمــده اســت و در نهایــت مکعــب  GSRبــا اســتفاده

از شــبکه عصبــی از مقاومــت صوتــی حاصــل از وارونســازی
و ســایر نشــانگرهای لــرزهای ســاخته شــده اســت.

شــده اســت [ .]24ضخامــت ســازند داالن (پرمیــن پســین)

پایینــی (آهــک) ،نــار (انیدریــت) و داالن باالیــی (آهــک

بــا ضخامــت تقریبــی  195 mشــامل آهــک ،دولومیــت،

انیدریــت و میــان الیههــای نــازک شــیلی میباشــد [.]26
توالــی داالن باالیــی  -کنــگان در میــدان پــارس جنوبــی

شــامل چهــار واحــد مخزنــی اســت کــه از پاییــن بــه
بــاال شــامل واحدهــای ( K4، K3داالن باالیــی) و K2، K1

(کنــگان) اســت [.]27
روش مطالعه

ایــن مطالعــه بــر روی  3چــاه در میــدان گازی پــارس

جنوبــی انجــام گرفتــه اســت .بــه علــت محرمانــه بــودن

اطالعــات از نــام بــردن اســم واقعــی چاههــا و موقعیــت
آنهــا خــودداری شــده اســت .روش انجــام ایــن پژوهــش

شــامل دو مرحلــه کلــی محاســبه امتیازدهــی ژئوفیزیکــی
تــوده ســنگ از نگارهــای پتروفیزیکــی و ســپس تخمیــن
ایــن برنامــه امتیازدهــی از دادههــای لــرزهای ســهبعدی

پــس از برانبــارش بــا اســتفاده از سیســتمهای هوشــمند

میباشــد .در ایــن راســتا ،ابتــدا نــگار امتیازدهــی
ژئوفیزیکــی تــوده ســنگ ( )GSRبــر مبنــای نگارهــای

پتروفیزیکــی یــا ژئوفیزیکــی بــرای توالــی کربناتــه کنــگان-
داالن در میــدان گازی پــارس جنوبی محاســبه شــده اســت.

زمینشناسی میدان مورد مطالعه

میــدان گازی پــارس جنوبــی در مــرز بیــن ایــران و قطــر

در حوضــه خلیــج فــارس قــرار گرفتــه اســت .در شــکل

 1موقعیــت میــدان و در شــکل  2ســتون چینــه شناســی

میــدان نمایــش داده شــده اســت .ایــن میــدان در ســال

 1971بهعنــوان بزرگتریــن میــدان گازی غیرهمــراه
جهــان شناســایی شــد [ .]21مخــزن ایــن میــدان در توالــی

کربناتهــای پرمــو -تریــاس کنــگان و داالن و معــادل آن
در کشــورهای عربــی یعنــی ســازند خــوف قــرار گرفتــه

اســت [ 22و  .]23تشــکیل ایــن مخــزن بــه نتیجــه حرکات

شکل  1موقعیت میدان مطالعه شده [.]35
1. Qatar Arch
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شکل  2ستون چینهشناسی میدان پارس جنوبی [.]26

ســپس مقادیــر ایــن سیســتم امتیازدهــی از دادههــای

چــاه و لــرزه و اســتفاده از الگوریتــم وارونســازی بــر پایــه

در ایــن مطالعــه مربــوط به ســه چــاه از میــدان گازی پارس

قــدم بعــدی ،مکعــب مقاومــت صوتــی ســاخته شــده بــه

لــرزهای تخمیــن زده شــده اســت .دادههــای مــورد اســتفاده

مــدل ،مکعــب مقاومــت صوتــی 1ســاخته شــده اســت .در

جنوبــی میباشــد (چاههــای Aا B ،و  .)Cمجموعــه کاملــی

همــراه تعــدادی دیگــر از نشــانگرهای لــرزهای بــا اســتفاده

دســترس بــود کــه فرآینــد کنتــرل کیفیــت و تصحیحــات

مکعــب  GSRتبدیــل شــده اســت.

از نگارهــای پتروفیزیکــی بــرای چاههــای مطالعــه شــده در
محیطــی بــر روی ایــن دادههــا قبــل از اســتفاده از آنهــا

از رگرســیون چنــد نشــانگر 2و شــبکههای عصبــی بــه
تعیین امتیازدهی ژئوفیزیکی توده سنگ

بــرای محاســبه  GSRانجــام پذیرفتــه اســت .دادههــای

نمــودار  GSRیــک طــرح تجربــی امتیازدهــی بــه تــوده

مکعــب لــرزهای سـهبعدی پــس از برانبــارش میــدان پــارس

اســتفاده از دادههــای پتروفیزیکــی در مقیــاس بیــن 10

لــرزهای مربــوط بــه میــدان بــه حجــم محــدودی در اطراف

ایــن طــرح توســط مدهارســت و هادرلــی در ســال 2005

دادههــا در دو مرحلــه کلــی بارگــذاری ،کنتــرل کیفیــت

شــده اســت.

لــرزهای اســتفاده شــده در ایــن مطالعــه عبــارت اســت از

ســنگ اســت کــه هــدف آن امتیازدهــی بــه ســنگ بــا

جنوبــی کــه در راســتای انجــام ایــن پژوهــش مکعــب اصلی

(ســنگ بهشــدت ضعیــف) و ( 100ســنگ ســخت) اســت.

چاههــای مطالعــه شــده بــرش داده شــده اســت .تمامــی

[ ]5و هادرلــی و همــکاران در ســال  ]6[ 2007معرفــی

و پــردازش شــدهاند .در قــدم اول از ترکیــب دادههــای

1. Acoustic Impedance
2. Multi-attribute Regression Analysis

تخمین امتیازدهی ژئوفیزیکی ...
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در حــال حاضــر کاربــرد آن در ســنگهای آواری اســت

بهصــورت *X*Yا - 5ارائــه شــده اســت .در ایــن رابطــه نیــز

کــه بهطــور شــاخص در توالیهــای گســترده زغالــی

 Xمربــوط بــه حجــم شــیل و  Yمربــوط بــه مقــدار تخلخــل

بــرای شناســایی تــوده ســنگ ســالم و دســت نخــورده
هســتند و  GSRاساسـاً مبتنــی بــر دادههــای نمودارگیــری

برابــر صفــر

یافــت میشــود .در اصــل ســرعتهای صوتــی شــاخصی

صوتــی اســت .بهطــور خالصــه  GSRدارای مولفههــای

زیــر اســت:

اســت کــه بــازه تغییــرات آنهــا بهصــورت زیــر اســت :اگــر

حجــم شــیل کمتــر از  0/65باشــد ،مقــدار X

خواهــد بــود .اگــر حجــم شــیل بیــن  0/65و  0/75باشــد،
مقــدار  Xدر بــازهای خطــی بیــن صفــر و  1قــرار دارد و

اگــر حجــم شــیل بیشــتر از  0/75باشــدX ،

برابــر بــا 1

 -1امتیــاز مقاومــت ســنگ کــه بهصــورت خطــی بــه

در نظــر گرفتــه میشــود .اگــر مقــدار تخلخــل در نمونــه

تعریــف میشــود کــه در ایــن رابطــه  Vpبیانگــر ســرعت

اگــر مقــدار تخلخــل بیــن  0/025و  0/075باشــد ،مقــدار Y

(زمانــی کــه ســرعت مــوج  2/25 km/sاســت) تــا 50

و اگــر مقــدار تخلخــل بیشــتر از  0/075باشــد Y ،برابــر

ســرعت مــوج وابســته اســت و بهصــورت

Vp-45ا*20

مــوج بــر حســب  km/sمیباشــد .مقــدار آن بیــن صفــر

ســنگ کمتــر از  0/025باشــد Y ،برابــر صفــر میباشــد.

بهصــورت خطــی بیــن صفــر و  2در نظــر گرفتــه میشــود

(زمانــی کــه ســرعت مــوج  5/5 km/sاســت) میباشــد.

 2خواهــد بــود .بنابرایــن بیشــترین مقــدار عــددی امتیــاز

شــده اســت.

حجــم شــیل بیشــتر از  0/75و مقــدار تخلخــل بیشــتر از

ایــن امتیــاز بــرای منعکــس کــردن کیفیــت ســنگ تعریــف

رطوبــت برابــر  -10میباشــد و آن هنگامــی اســت کــه

 -2امتیــاز تخلخــل بهصــورت *X*Yا - 5تعریف شــده اســت

 0/075باشــد .در مقابــل ،کمتریــن مقــدار عــددی آن در

مربــوط بــه حجــم شــیل ( )Vshو  Yمربــوط به تخلخــل ()φ

 0/025برابــر صفــر خواهــد بــود .بیشــترین مقــدار عــددی

برابــر صفــر اســت .اگر

تخلخــل کــه توانایــی باالیــی در جــذب و ذخیــره ســیال

کــه بیــن صفــر و  -15در تغییــر اســت .در ایــن رابطــه X

اســت کــه مقادیــر آنهــا بهصــورت زیــر متغیــر اســت :اگــر

 Vshبیشــتر از  0/35باشــد ،مقــدار X

 Vshبیــن  0/25و  0/35باشــد ،مقــدار  Xبهصــورت خطــی

بیــن  1و صفــر میباشــد .اگــر  Vshکمتــر از  0/25باشــد،
مقــدار  Xبرابــر  1میباشــد .اگــر مقــدار حجمــی تخلخــل

کمتــر از  0/05باشــد Y ،برابــر صفــر اســت .هنگامیکــه
تخلخــل بیــن  0/05و  0/2باشــد ،مقــدار  Yبهصــورت

خطــی بیــن صفــر و  3خواهــد بــود .اگــر تخلخــل بیشــتر از
 0/2باشــد ،مقــدار  Yبرابــر  3لحــاظ میشــود .هنگامیکــه
حجــم شــیل کمتــر از  0/25و تخلخل بیشــتر از  0/2باشــد،

مقــدار امتیــاز تخلخــل  -15خواهــد بــود و بیشــترین تاثیــر

خــود را در امتیــاز ســنگ خواهــد گذاشــت .امتیــاز تخلخــل
در حالتــی کــه حجــم شــیل بیشــتر از  0/35و تخلخــل

کمتــر از  0/05باشــد بــه صفــر میرســد و کمتریــن تاثیــر
را در امتیــاز ســنگ خواهــد گذاشــت .در ســنگهای بکــر با
مقادیــر ناچیــز تخلخــل و فاقــد رس ،امتیــاز تخلخــل صفــر

بهدســت میآیــد.

 -3امتیــاز رطوبــت کــه بیــن صفــر تــا  -10تعریــف و

حالتــی کــه حجــم شــیل کمتــر از  0/65و تخلخــل کمتر از

آن مربــوط بــه طبقــات نــرم بــا مقادیــر بــاالی شــیل و
دارنــد مشــاهده میشــود .کــه رطوبــت جــذب شــده در
ایــن ســنگها باعــث کاهــش مقاومــت آنهــا میشــود.

 -4امتیــاز چســبندگی بیــن صفــر تــا  25براســاس رابطــه
Xا* 10+5تعریــف شــده اســت .کــه در ایــن رابطــه X

مربــوط بــه ســرعت مــوج فشارشــی ( )V pاســت و مقــدار

آن بهصــورت زیــر تعریــف میشــود :اگــر ســرعت مــوج

فشارشــی کمتــر از  2/75 km/sباشــد ،آنــگاه مقــدار  Xبرابر

صفــر خواهد بود .اگر ســرعت موج بیــن  2/75و 3/25 km/s

باشــد X ،مقــداری بهصــورت خطــی بیــن صفــر و  2دارد

و اگــر ســرعت مــوج بیشــتر از  3/25 km/sباشــد X ،برابــر

بــا  2خواهــد بــود.

 -5امتیــاز شکســتگی کــه بیــن صفــر و  -20تعریــف شــده
اســت کــه کاهــش ایــن امتیــاز از صفــر بــه ســمت -20

نشــاندهنده افزایــش تغییرپذیــری در نگارهایــی اســت
1

کــه معــرف افزایــش الیهبنــدی و شکســتگی هســتند.

1. Variability
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در مطالعــات بعــدی انجــام شــده ،مدهارســت و همــکاران

در ســال  ]28[ 2010امتیازبندیهایــی را بــرای زغــال
و ســایر رســوبات آهکــی معرفــی نمودنــد بــه نحــوی

کــه ایــن ســنگها را هــم میتــوان در قالــب

GSR

1396-1

و نیــز اســتخراج موجــک بـهکار مـیرود .قبــل از ســاخت
لرزهنگاشــت مصنوعــی ،تصحیحــات شــوتکنترل یــا
4

عبارتــی تصحیحــات زمان-عمــق ب ـرروی دادههــای چــاه

انجــام شــده و دادههــای چــاه از حــوزه 5عمــق بــه زمــان

امتیازدهــی کــرد .از لحــاظ پارامترهــای ورودی بــرای

تبدیــل شــدهاند .در ادامــه الگوریتــم وارونســازی بــر

رســی بســیار کمــی دارنــد و در نتیجــه آن امتیــاز رطوبــت

پــس از برانبــارش انجــام شــده و در نهایــت

محاســبه  ،GSRســنگهای کربناتــه معمــوال محتــوای

همیشــه برابــر صفــر خواهــد بــود و امتیــاز چســبندگی
بهعلــت اینکــه براســاس ســرعت مــوج و تخلخــل تعریــف
شــده اســت ،بــه احتمــال زیــاد بــه مقــدار بیشــینه خــود

خواهــد رســید.

وارونسازی لرزهای بر پایه مدل

1

پایــه مــدل بــر روی مکعــب دادههــای لــرزهای س ـهبعدی
GSR

بهوســیله رگرســیون چنــد نشــانگر و شــبک ه عصبــی از

نشــانگرهای لــرزهای تخمیــن زده شــده اســت.
تخمین  GSRاز نشانگرهای لرزهای

فرضیــه اصلــی انجــام ایــن پژوهــش کــه بــا هــدف تخمین

 GSRاز دادههــای لــرزهای انجــام شــده اســت ایــن اســت

وارونســازی لــرزهای از دادههــای لــرزهای پــردازش شــده،

کــه تمــام نشــانگرهای لــرزهای نماینــدهای از خصوصیات

اطالعــات موجــود در دادههــای لــرزهای اســتفاده میکنــد

رگرســیون چنــد متغیــره و الگوریتــم شــبکه عصبــی بــرای

موجــک بهینــه و مــدل مقاومتــی بــرای اســتخراج کامــل

[ .]7در روش وارونســازی بــر پایــه مــدل ،یــک مــدل
مقاومــت صوتــی اولیــه ســاخته شــده و ردلــرزه مصنوعــی

بــا اســتفاده از موجــک لــرزهای محاســبه میشــود.

اختــاف بیــن ردلــرزه مصنوعــی و واقعــی تعییــن
میشــود [ ]29و مــدل مقاومــت صوتــی بــا کمتریــن بــا

کمتریــن اختــاف بهعنــوان جــواب انتخــاب میشــود.
ایــن روش اولیــن بــار در ســال  1983توســط کــوک و
اشــنایدر [ ]30معرفــی شــد .ایــن روش بــر خــاف

روشهــای وارونســازی بازگشــتی 2بــه نوفههــای موجــود

در دادههــا حساســیت کمتــری دارد [ .]31روش بــر پایــه
مــدل ،بــا زمیــن بهصــورت بلوکهــای مقاومــت صوتــی

رفتــار میکنــد و مشــکل عــدم واحــد بــودن 3نتایــج

وارونســازی از راه محدودســازی تعــداد الیههــا نســبت
بــه تعــداد نمونههــای ردلــرزه ،در نظــر گرفتــه میشــود.

ایــن روش نســبت بــه روشهــای دیگــر بــه مــدل اولیــه و
موجــک حســاستر اســت [.]32

در ایــن مطالعــه وارونســازی لــرزهای بــا اســتخراج
موجــک بهینــه و ســاخت لرزهنگاشــت مصنوعــی براســاس
نگارهــای پتروفیزیکــی صوتــی و چگالــی در مــدول
 eLogاز نرمافــزار همپسون-راســل آغــاز شــده اســت.
برنامــه  eLogبــرای انجــام تصحیحــات بــر روی نگارهــا

مشابهشــان داخــل زمیــن هســتند .در مطالعــه حاضــر از

تخمیــن  GSRاز دادههــای لــرزهای اســتفاده شــده اســت.

بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف مقاومــت صوتــی بهدســت
آمــده از دادههــای لــرزهای بههمــراه دیگــر نشــانگرهای

مناســب در تخمیــن امتیازدهــی ژئوفیزیکــی اســتفاده

شــده اســت .در مطالعــه حاضــر بــرای بــه کار بــردن

نشــانگرهای لــرزهای و مقاومــت صوتــی در تخمیــن
 ،GSRمقاومــت صوتــی حاصــل از وارونســازی بههمــراه

دادههــای لــرزهای خــام و نیــز نــگار  GSRمحاســبه شــده
در مــدول  Emergeاز نرمافــزار همپســون راســل بارگــذاری
شــده اســت.

Emerge

برنامهایســت کــه هــدف آن

ترکیــب دادههــای چــاه و لــرزه اســت .هــدف کلــی در ایــن

قســمت از نرمافــزار تخمیــن یــک ویژگــی چاهپیمایــی

از نشــانگرهای لرزهایســت کــه ایــن ویژگــی میتوانــد

یــک نــگار اندازهگیــری شــده مثــل نــگار ســرعت مــوج،
تخلخــل و یــا یــک نشــانگر سنگشناســی مثــل حجــم

شــیل باشــد .مراحــل انجــام آن در نرمافــزار بهصــورت
زیــر میباشــد [:]33

1. Model-based Inversion
2. Recursive
3. Non-uniqueness
4. Checkshot
5. Domain

تخمین امتیازدهی ژئوفیزیکی ...
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 -1ارزیابــی دادههــای چــاه و لــرزه در محــل چــاه بــرای

همانگونــه کــه در شــکل مشــاهده میشــود ،مقادیــر

 -2مشــخص کــردن رابطــه بیــن نــگار هــدف و

متخلخــل ،دارای شکســتگی (فواصــل مخزنــی بــا تراوایــی

نشــانگر یــا شــبکههای عصبــی.

حفــاری) ،پاییــن اســت و مقــدار آن در ســنگهایی کــه

تعییــن نشــانگرهای مناســب.

نشــانگرهای لــرزهای بــا اســتفاده از رگرســیون چنــد

 GSRدر ســنگهای ضعیــف کــه منطبــق بــر ســنگهای

بــاال) یــا ســنگهای شــیلی (مســتعد ریــزش در خــال

 -3اعمــال رابطــه تعییــن شــده بــه مکعــب لــرزهای بــرای

از لحــاظ پایــداری دیــواره چــاه محکــم و بکــر هســتند،

بــر ایــن اســاس ابتــدا بــا اســتفاده از رگرســیون چنــد

مخزنــی در وضعیــت نامطلوبــی هســتند .ایــن رابطــه

1

شــکل نمــودار ســرعت مــوج فشارشــی در مقابــل تخلخــل

ایجــاد یــک مکعــب س ـهبعدی از نــگار هــدف.

نشــانگر ،نشــانگرهای مناســب انتخــاب شــده و ســپس
در محــل چاههــا آمــوزش شــبکه عصبــی احتمالــی

باالســت .ســنگهای دســته دوم از لحــاظ کیفیــت

همچنیــن در شــکل  4قابــل مشــاهده اســت .در ایــن

انجــام شــده و ســپس عمــل تخمیــن  GSRدر کل حجــم

نشــان داده شــده و  GSRهــم بهصــورت یــک مقیــاس

انجــام شــده اســت.

از غیرمخزنــی بــه راحتــی بــا مقایســه  GSRبــا ســایر

مکعــب لــرزهای بــا اســتفاده از شــبکه عصبــی ایجــاد شــده

نگارهــای پتروفیزیکــی قابــل انجــام اســت .همانطــور
کــه در شــکل  5مشــاهده میشــود ،تطابــق بســیار خوبــی

نتایج و بحث

هــدف مطالعــه حاضــر تخمیــن امتیازدهــی ژئوفیزیکــی
تــوده ســنگ از نشــانگرهای لــرزهای بــا اســتفاده از

سیســتمهای هوشــمند اســت .ایــن پژوهــش در چنــد
مرحلــه طبــق زیــر انجــام شــده اســت:
•

ارزیابــی دادههــای موجــود در جهــت انتخــاب

نشــانگرهای مناســب از میــان بیشــتر از  30نشــانگر
پیشــنهاد شــده .ایــن نشــانگرها ورودی تخمینگرهــای

هوشــمند هســتند .فرآینــد انتخــاب نشــانگرهای
مناســب براســاس ارزیابــی رگرســیونی انجــام شــده اســت.

•

ســاخت شــبکه عصبــی احتمالــی بهعنــوان یــک

تخمینگــر هوشــمند.

بیــن ضرایــب مقاومتــی یــا ضرایــب االســتیک دینامیــک
ســنگ مثــل یانــگ ،بالــک و برشــی بــا  GSRوجــود دارد.

ایــن قضیــه دقــت بــاالی محاســبات و نیــز اهمیــت دخیل

کــردن  GSRدر مطالعــات ژئومکانیکــی و پایــداری دیــواره

چــاه را نشــان میدهــد .پارامترهــای مقاومتــی دینامیــک
بــا اســتفاده از نگارهــای چاهپیمایــی صوتــی و چگالــی
براســاس روابــط تجربــی محاســبه شــدهاند .روابــط
تجربــی مختلفــی بــرای محاســبه ضرایــب االســتیک
معرفــی شــده اســت کــه مــروری از ایــن مطالعــات توســط

زوبــک در ســال  ]34[ 2010ارائــه شــده اســت .در ادامــه
مطالعــه ،وارونســازی بــر پایــه مــدل بــرروی دادههــای

لــرزهای اجــرا شــده ســت .پــس از گــره زدن دادههــای

• تخمین امتیازدهی ژئوفیزیکی توده سنگ.

• اعمــال مــدل هوشــمند بــه دادههــای لــرزهای سـهبعدی

میــدان مطالعــه شــده بــرای بهدســت آوردن کعــب

رنگــی قابــل مشــاهده اســت .تفکیــک واحدهــای مخزنــی

GSR

در سرتاســر زونهــای مخزنــی و نیــز ارزیابــی مکعــب

بهدســت آمــده.

براســاس روش ذکــر شــده ،در ابتــدا مقادیــر  GSRبــرای

چاههــای مطالعــه شــده محاســبه شــده اســت .شــکل

 3مقادیــر محاســبه شــده بــرای  GSRرا در کنــار نــگار
تخلخــل بــرای همــه چاههــا نشــان داده شــده اســت و

واحدهــای مخزنــی مختلــف بــا هــم تطابــق داده شــدهاند.

چــاه بــه دادههــای لــرزهای و ســاخت لرزهنگاشــت
2

3

مصنوعــی بــا اســتفاده از موجــک بهینــه ،وارونســازی
انجــام شــده اســت .در شــکل  6مشــخصات موجــک
اســتخراج شــده نمایــش داده شــده اســت .شــکلهای
 7و  8بهترتیــب نشــاندهنده مــدل مقاومــت صوتــی

بــرای توالــی مخزنــی کنــگان-داالن و تطابــق بیــن  GSRو
مقاومــت صوتــی میباشــند.

1. Probabilistic Neural Network
2. Well to Seismic Tie
3. Seismogram
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عمق اندازهگیری شده ()m

شکل  3تطابق بین چاههای مطالعه شده و شباهت باالی بین تغییرات  GSRو تخلخل .بخشهای مخزنی با تخلخل باال و سنگهای شیلی
ضعیف ،مقادیر  GSRپایینی را نشان میدهند .سنگهای محکم با تخلخل پایین بیشینه مقدار  GSRرا نشان میدهند.

تخمین امتیازدهی ژئوفیزیکی ...
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شکل  4نمودار تخلخل در مقابل سرعت موج فشارنده در چاه  .Aمقادیر  GSRروی نمودار نشان داده شده است که شدیدا به تغییرات
تخلخل و سرعت موج وابسته است.

*

شکل  5رابطه و ضریب همبستگی بین  GSRو ضرایب االستیک( .الف)( ،ب) و (ج) بهترتیب مربوط به چاههای Aا B ،و  Cمیباشند.
* امتیازدهی ژئوفیزیکی توده سنگ
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مشخصات موجک استخراج شده:
طول موجک145 ms :
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شکل  6ویژگیهای موجک استخراج شده در حوزه زمان و فرکانس برای انجام فرآیند گره زدن چاه به لرزه.

2287 23400
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21300
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18400
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شکل  7یک مقطع وارون شده از دادههای لرزهای برای سازندهای کنگان -داالن در محل چاه .C

زمان ()ms

امپدانس صوتی (())ms)*(g/cc

1550
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شکل  8همبستگی بین  GSRو مقاومت صوتی برای چاههای مطالعه شده نشاندهنده رابطه مستقیم بین این دو پارامتر است .مقادیر
خطا بهصورت درصد میباشد.

همانطــور کــه در شــکل  7مشــاهده میشــود ،مقــدار

ارائــه شــده اســت .در شــکل  9نتایــج ارزیابــی رگرســیون

و ایــن بــه علــت تخلخــل ،تراوایــی ،شکســتگی و دیگــر

تخمیــن زده شــده نشــان داده شــده اســت.

مقاومــت صوتــی در بخشهــای مخزنــی پاییــن بــوده

چنــد نشــانگر و نمــودار  GSRواقعــی در مقابــل مقادیــر

خــواص مخزنــی اســت کــه باعــث کــم شــدن ســرعت

همانطــور کــه در جــدول  1مشــاهده میشــود بــا

واحدهــای مخزنــی ،بخشهایــی کــه کیفیــت مخزنــی

دادههــای ورودی ،خطــای آمــوزش بهترتیــب کاهــش

پایینتــر ،مقاومــت صوتــی کمتــری را نشــان میدهنــد.

بــرای مجموعــه ورودی بایــد خطــای صحتســنجی هــم

در بیــن واحدهــای K1ا،K2 ،ا K3و  ،K4واحــد  K3بهعلــت

خطــای صحتســنجی بــا افزایــش تعــداد نشــانگرها تــا

رخســارههای گلــی ،جایگزینــی انیدریــت و دولومیتــی

شــروع بــه افزایــش میکنــد و مشــکل بیشبرازشــی

کــه در نتیجــه آن مقاومــت صوتــی ایــن واحــد از ســایر

 1بهعنــوان ورودی بــرای آمــوزش شــبکه عصبــی انتخــاب

رگرســیونی چنــد نشــانگر بــا تعــداد  15نشــانگر بــر

و نمــودار همبســتگی بیــن مقادیــر واقعــی و تخمیــن زده

مــوج و متعاقــب آن مقاومــت صوتــی میشــود .از میــان

افزایــش تعــداد نشــانگرهای اســتفاده شــده بــه مجموعــه

باالتــری دارنــد نســبت بــه بخشهــای بــا کیفیــت

مییابــد .بــرای انتخــاب تعــداد نشــانگرهای بهینــه

در قســمتهای مطالعــه شــده از میــدان پــارس جنوبــی،

در نظــر گرفتــه شــود .بــا انتخــاب نکــردن نشــانگر اول،

ویژگیهــای سنگشناســی و اثــرات دیاژنــزی ماننــد

 4نشــانگر ،کاهــش مییابــد و ســپس مقــدار ایــن خطــا
1

شــدن بیــش از حــد ،کیفیــت مخزنــی پایینتــری دارد

پیــش میآیــد .بــر ایــن اســاس  4نشــانگر اول جــدول

واحدهــای مخزنــی بیشــتر اســت .در ادامــه ،یــک ارزیابــی

شــده اســت .در شــکل  9نتایــج ارزیابــی چنــد نشــانگر

روی دادههــا اعمــال شــده اســت .در جــدول  1خطاهــای

شــده  GSRنشــان داده شــده اســت.

آمــوزش و صحتســنجی بــرای نشــانگرهای مختلــف

1. Overfitting
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جدول  1خطاهای آموزش و صحتسنجی برای مجموعه نشانگرهای مختلف 4 .نشانگر اول بهعنوان ورودی نهایی انتخاب شده است.
خطای صحتسنجی

خطای آموزش

نشانگرها

نگار هدف

0/1083

0/0982

معکوس امپدانس صوتی

GSR2

0/1109

0/0889

فیلتر  5/10و ( 15/20امپدانس صوتی)

2

GSR

0/1101

0/0831

طول جغرافیایی

2

GSR

0/1066

0/0782

دامنه مطلق یکپارچه (امپدانس صوتی)

GSR2

0/1096

0/0742

ردلرزه موهومی (امپدانس صوتی)

GSR2

0/1041

0/0704

فیلتر  25/30و 35/40

GSR2

0/1072

0/0671

دامنه فرکانس وزندار

GSR2

0/1134

0/0623

فیتر 5/10و 15/20

GSR2

0/1134

0/0581

دامنه مطلق یکپارچه

GSR2

0/1138

0/0556

فاز لحظهای

GSR2

0/1139

0/0537

عرض جغرافیایی

GSR2

0/1095

0/0525

دامنه فاز وزندار

GSR2

0/1159

0/0506

فرکانس لحظهای

GSR2

0/1072

0/0463

کسینوس فاز لحظهای

GSR2

0/1098

0/0473

فیلتر  55/60و 65/70

GSR2

 GSRتخمینزده شده

 GSRواقعی

شکل  9کاربرد آنالیز چند نشانگر در تخمین  GSRو همبستگی بین مقادیر واقعی و تخمین زده شده  GSRبا استفاده از روش چند
نشانگر .مقادیر خطا بهصورت درصد میباشد.
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نتایــج اســتفاده شــبکه عصبــی در تخمیــن  GSRدر محــل

اســتفاده قــرار گیــرد .در شــکل (-11ج و د) یــک بــرش

در شــکل مشــاهده میشــود ،ضریــب همبســتگی بیــن

نشــان داده شــده اســت .در شــکل بهوضــوح مشــاهده

چــاه در شــکل  10نشــان شــده اســت .همانطــور کــه
مقادیــر واقعــی و تخمیــن زده شــده بســیار باالســت،

در نتیجــه میتــوان گفــت کــه شــبکه عصبــی ســاخته
شــده در تخمیــن  GSRموفــق عمــل کــرده اســت .در
شــکل ( -11الــف و ب) یــک بــرش دوبعــدی از مخــزن
در مکعبهــای لــرزهای و  GSRبــه تصویــر کشــیده شــده

اســت .ایــن بــرش در برگیرنــده چاههــای مطالعــه شــده

در ایــن مطالعــه اســت و نــگار  GSRب ـرروی ایــن بــرش

نشــان داده شــده اســت .همانطــور که در شــکل مشــاهده
میشــود تطابــق خوبــی بیــن مقادیــر تخمیــن زده شــده

و اندازهگیریهــای حاصــل از نــگار وجــود دارد ،بنابرایــن
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه مکعــب ســاخته شــده بــرای
 GSRبراســاس دادههــای لــرزهای از دقــت قابــل قبولــی

برخــوردار اســت و ایــن مــدل میتوانــد بــرای ارزیابــی
کیفیــت مخــزن در نواحــی حفــاری نشــده میــدان مــورد

زمانــی در زمــان  1575 msاز مکعبهــای لــرزهای و GSR

میشــود کــه تغییــرات در مکعــب  GSRتخمیــن زده

شــده بــا مکعــب لــرزهای مطابــق اســت .بهعبــارت دیگــر،
مکعــب تخمیــن زده شــده بــه نحــو کامــا معنــی داری

منعکــس کننــده توزیــع کیفیــت مخزنــی و یــا مقاومــت
ســنگی در سرتاســر مکعــب میباشــد .بهدلیــل حجــم

پاییــن محتــوای رســی در واحدهــای  K1تــا  K4تطابــق

خوبــی بیــن مقادیــر  GSRو کیفیــت مخزنــی وجــود دارد
کــه مقادیــر پاییــن  GSRمشــخصکننده بخشهــای بــا

کیفیــت مخزنــی بــاال هســتند .بخشهایــی بــا مقادیــر
بــاالی گامــا بایــد بــا دقــت باالیــی بررســی شــود ،چــون
ممکــن اســت کــه مقادیــر پاییــن  GSRمربــوط بــه

نقــاط بــا کیفیــت مخزنــی بــاال نباشــد و در ارتبــاط بــا
ســنگهای ضعیــف همچــون شــیلها و رسهــا باشــد.

زمان ()ms

شکل  10نتایج شبکه عصبی احتمالی در تخمین  GSRدر محل چاهها برای واحدهای مخزنی  K1تا  .K4تطابق قوی و تشابه باالی بین
نگارهای واقعی و تخمین زده شده دقت شبکه عصبی را در تخمین نگار هدف نشان میهد .مقادیر خطا بهصورت درصد میباشد.
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شکل ( 11الف -ب) مقطع از داده لرزهای و مقطع  GSRمعادل آن که نگار  GSRمربوط به چاه  Bبر روی آنها نشان داده شده است( ،ج -د)
برش زمانی  1575 msاز مکعب لرزهای و GSR

نتیجهگیری

امتیازدهــی ژئوفیزیکــی تــوده ســنگ یــک ســنجه تجربــی

بــرای امتیازدهــی بــه تودههــای ســنگی اســت کــه توســط
مدهارســت و هادرلــی در ســال  ]5[ 2005بــرای ماســه

ســنگها ارائــه شــده اســت .در ایــن مطالعــه دو هــدف

کلــی دنبــال شــده اســت .در ابتــدا  GSRبــرای اولیــن بــار
در ســنگهای کربناتــه براســاس روش هادرلــی ،محاســبه
شــده اســت و ســپس ایــن برنامــه امتیازدهــی از دادههــای

لــرزهای بــا اســتفاده از سیســتمهای هوشــمند تخمیــن زده
شــده و نتایــج زیــر بهدســت آمــده اســت:

• نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه بــا وجــود اینکــه GSR

در ابتــدا بــرای ســنگهای آواری تعریــف شــده اســت،
امــا درمــورد ســنگهای کربناتــه هــم قابــل پیادهســازی

اســت و نتایــج آن بــا توجــه بــه مقادیــر تخلخــل و خــواص

االســتیکی ســنگ بــا رونــد مقاومــت ســنگ در ســنگهای

کربناتــه همخوانــی دارد .تطابــق خوبــی بیــن  GSRو
پارامترهــای االســتیک ســنگ وجــود دارد.

• افقهــای مخزنــی حــاوی گاز در میــدان پــارس جنوبــی

بــه دلیــل اینکــه بــا تخلخــل و تراوایــی نســبتا خوبــی

همــراه هســتند لــذا در رده ســنگهای ضعیــف بــه لحــاظ
مکانیکــی قــرار میگیرنــد و مقادیــر نســبتا پایینــی از GSR

را از خــود نشــان میدهنــد .واحــد مخزنــی  K2کــه بــه
لحــاظ کیفیــت مخزنــی و تولیــد گاز از ســایر واحدهــا بهتــر

اســت ،مقادیــر  GSRپایینتــری دارد.

• بــا توجــه بــه هزینههــای گــزاف برداشــت نمونههــای

مغــزه بــرای ارزیابــی کیفیــت مخزنــی ،میتــوان از GSR

بهعنــوان یــک روش مقــرون بــه صرفــه بــرای ارزیابــی

کیفیــت مخزنــی و مقاومتــی تــوده ســنگ بهــره بــرد.

• از نــگار  GSRمیتــوان در مراحــل حفــاری و تولیــد بــرای

بررســی پایــداری دیــواره چــاه و نیــز شناســایی بازههــای

1
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 درGSR شــده اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه ایــن حجــم

تــراوا و همچنیــن بخشهــای ســفت و محکــم اســتفاده

اســت و نیــز میتوانــد مشــخصکننده بخشهــای تــراوا و

 محاســبه شــدهGSR • همبســتگی خوبــی بیــن نتایــج

 باشــد لــذا از آن میتــوان در مراحــل،حفــاری هســتند

وجــود دارد کــه دقــت شــبکه عصبــی را در تخمیــن نتایــج

بردارنــده امتیــاز مقاومــت ســنگ در نواحــی حفــاری نشــده
معــرف بخشهــای ضعیــف کــه مســتعد ریــزش در حیــن
.آتــی توســعه میــدان بهــره بــرد

.کــرد

و مقادیــر تخمیــن زده شــده از شــبکه عصبــی احتمالــی
 ازGSR  در ایــن مطالعــه بــا تخیمــن.اثبــات میکنــد

 فراهــمGSR  یــک مکعــب ســهبعدی،دادههــای لــرزهای
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