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  چکیده 
ن و یزم هاي لرزه نگاري بستگی به خصوصیات کشسان محیط زیر سطح اي دریافت شده از زمین در برداشت ه پاسخ لرز

توان اطالعات جامعی از مخازن   کشسان مییژگی آن دارد که با به تصویر کشیدن این ویهمچنین گستردگ
اي اندازه  ز موارد مهم در بررسی کمی مخازن، برقراري ارتباط بین خصوصیات لرزهیکی ا. هیدروکربوري بدست آورد

هاي دستیابی به این  یکی از روش. ال استیزان اشباع سی و ميال درون منفذیزان تخلخل، نوع سیگیري شده و م
 يهایژگی تاثیرپذیري وز با توجه بهی نيدرات گازی در مخازن ه.سنگ است ها و مطالعات فیزیک هدف، استفاده از روش

توان به عنوان ابزاري براي اندازه گیري میزان  کشسان از میزان غلظت هیدرات گازي و گاز آزاد، از این کمیت می
ن توام تخلخل و اشباع با استفاده از ین مقاله استفاده از روش تخمی در ا.ال استفاده نمودیتخلخل و درجه اشباع س

 عمان آورده يای دري از خطوط لرزه ایکی يج آن برایز ارائه شده و نتای بيو تئور ی تصادفیک سنگیزی فيمدلساز
ال ین است که اثر تخلخل و سید ای نمایر روش ها فراهم مین نسبت به ساین روش تخمی که اییت هایاز مز. شده است

ن زده خواهد یگر تخمیکدی، مستقل از ین دو پارامتر مخزنیک شده و ایات کشسان، تفکی خصوصي بر رويدرون منفذ
  .شد
  

  سازي فیزیک سنگی، تئوري بیز هیدرات گازي، تخمین توام، مدل: هاي کلیدي واژه
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Abstract 

Seismic response of the earth in exploration seismology depends on elastic properties and its 
distribution in subsurface media and evaluation of these properties can provide comprehensive 
information from hydrocarbon reservoirs. One of the important issues in reservoir characterization is 
transforming seismic properties into porosity, type of fluids and their saturation. Rock physics is one of 
the schemes that handle this task. In gas hydrate resources, regarding to the dependency of elastic 
properties to hydrate and free gas concentration, these properties can be used for estimation of porosity 
and saturation. In this paper, the joint estimation of porosity and saturation by stochastic rock physics 
modeling (Bayesian theory) has been proposed and the result on one 2D seismic profile in the Oman Sea 
has been shown. Advantage of this approach relative to the other methods is capability to discriminate 
porosity and saturation effects on elastic properties. Thus, these two parameters have been estimated 
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independently.      
 
Keywords: gas hydrate, Joint estimation, rock physics modeling, Bayesian theory. 

   مقدمه1 -1
پیچیدگی اثر ها وجود دارد که ناشی از  یکسري عدم قطعیتهیدرات گازي همواره در انجام تخمین منابع 

گیري  اس اندازهاگر تخمین بر اسبه بیان دیگر . پارامترهاي مختلف فیزیک سنگی بر مدول هاي کشسان می باشد
 به عنوان مثال .باشد، دقیق نخواهد بودنگی همراه ناي باشد و با در نظر گرفتن اثر پارامترهاي موثر فیزیک س لرزه

حضور هیدرات گازي باعث افزایش سرعت امواج تراکمی و برشی میشود و رفتاري شبیه به کاهش تخلخل نشان 
این در حالی است که در اکثر تخمین هاي انجام شده معموال تخلخل را بر اساس روابط تجربی تخمین زده و با . میدهد

در مناطق اکتشاف نشده که پارامترها ). 2001اکر، (ان تخلخل میزان هیدرات گازي را تخمین می زنند دانستن میز
قطعی نبوده، لزوم به کارگیري روشی مناسب که اثر موثرترین پارامترها را به طور همزمان در نظر بگیرد احساس می 

ي تخمین هم زمان تخلخل و میزان اشباع پیشنهاد در این مقاله استفاده از روش تصادفی بر اساس تئوري بیز برا. شود
  . شده است

  
  قی روش تحق2 -2

ن تخلخل و ی، به منظور تخم)2006باکراك،  (٢زی در قالب ب١کارلو  مونتی تصادفيرین مقاله از نمونه گیدر ا
ع ی تابع توز بهی مخزنيع احتمال خام مربوط به پارامترهایند، تابع توزین فرآی ایط. اشباع آب استفاده شده است

 ي پارامترها٤نیشیع پی نمونه از توزيادید تعداد زین اساس با تولیبر ا. شودیل مین پارامترها تبدی ا٣نیاحتمال پس
) ρ(E|R)(ک ی االستين، پارامترهایع احتمال پسی تابع توزیک سنگیزیو قرار دادن آنها در مدل ف) ρ(R) (یمخزن

ل یتبد) ρ(R|E) (ین پارامتر مخزنیع پسیع، به تابع توزین تابع توزیز، ای بي تئوريریسپس با بکارگ.  شودیساخته م
  : نوشتری توان به صورت زیم) E(ک ی االستين تخلخل و اشباع آب از پارامترهای تخميز را برای بيتئور.  شودیم

)1                                                                                    (   

)(
),(),|()|,(

Ep
spsEpEsp ww

w


  

 S و امپدانس P امپدانس ین مطالعه شامل دو پارامتر اصلیک بوده و در ای االستيانگر پارامترهای بEن رابطه یدر ا
. دارتر خواهد شدیج پایابد، نتایش یفا نموده و هر چه تعداد آنها افزاید در مسأله را این پارامترها نقش قیا. باشدیم

p(φ,sw)تخلخل یع احتمال توأم دو پارامتر مخزنیع توز، تاب )φ ( و اشباع آب)Sw (ن دو ی که اییاما از آنجا. است
ع هر یک از آنها را به صورت حاصل ضرب توابع توزیع توأم هر ی کنند، تابع توزیگر رفتار میکدیپارامتر اغلب مستقل از 

ع به صورت کامالً ین توابع توزین مطالعه، ایچاه در ابعالوه به علت نبود اطالعات . میریگیک از آنها در نظر می
  . شوندی درنظر گرفته م٥کنواختی

 و Swه یر اولی مقاديگذاریک است که پس از جای االستي مربوط به پارامترهاp(E|φ,sw)ع احتمال ی     تابع توز
φ) ع احتمال یاز توزp(φ,sw) (ن ی بیدر واقع به عنوان پل یک سنگیزیمدل ف.  شودید می تولیک سنگیزیدر مدل ف
ع ین مطالعه از مدل اول از چهار مدل توزیدر ا. دی نمای عمل می مخزنيطه پارامترهایک و حی االستيطه پارامترهایح
ک ین مسأله به دنبال ی که در اییاز آنجا). 1999هلگراد و همکاران، (ط موثر استفاده شده است ی محيدرات در تئوریه

ن یع احتمال پسی آنها، تابع توزين دو پارامتر که به ازای از ايریم، مقادیل و اشباع آب هست تخلخيجواب خاص برا
p(φ,sw|E)دندینه شود به عنوان جواب انتخاب گردیشی ب. 

_____________________________________________________________________________________ 
1 Monte-Carlo sampling 

2 Bayesian framework 
3 a posteriori 

4 a priori 
5 uniform  
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ر انتخاب شده ی که مقاديرد، به گونه ای گین دو پارامتر به صورت کامالً توأم انجام میالزم به ذکر است که انتخاب ا
ع احتمال ی تابع توزيمم از روین منظور انتخاب نقطه ماکزی ايبرا. گر هستندیکدی تخلخل و اشباع کامالً متناظر با يبرا

  ).يستوگرام دو بعدیه(رد ی گیام متوأم دو پارامتر تخلخل و اشباع انج
هاي مرتبط با هیدرات  سنگی، وجود اطالعات کشسان که نابهنجاري سازي فیزیک در این مطالعه و براي انجام وارون

 نشده ي حفارینکه در منطقه مورد مطالعه چاهیبا توجه به ا. گازي و گاز آزاد در آن قابل شناسایی باشد مورد نیاز بود
سازي  از اینرو براي انجام وارون.  باشدیر نمی امکان پذی درون چاهي هايریامکان استفاده از اندازه گن یاست بنابرا

 ينمودارها(ک بدست آمده یتم ژنتی الگوري سراسرينه سازی که بر اساس بهیسنگی، نتایج حاصل از چاه مصنوع فیزیک
 ي لرزه اي مربوط به داده هايه ای زاويکوردها از رین چاه مصنوعیا. ، مورد استفاده قرار گرفت)S و Pامپدانس 

ق یر دقی استفاده از مقادي بجای مصنوعيت در محاسبات چاه هایل عدم قطعیبه دل.  منطقه بدست آمده استيدوبعد
 Pر امپدانس موج ی مقادي برایگین همسایا. دی از آنها استفاده گردیگیک همساین نمودارها، از اطالعات موجود در یا

. دیانتخاب گرد) g/cm3×m/s( واحد امپدانس 100برابر با ) شتریت بیل عدم قطعیبه دل (S موج ي و برا10ا برابر ب
 ± در هر تحقق ، مقدار مقاومت S و P ين است که پس از محاسبه مقاومت موج های ایگین همسایمنظور از ا

ن یا. نه وجود داردیک روند تخلخل زمیز به ای انجام محاسبات نيبعالوه برا.  شوندی مربوطه در نظر گرفته میگیهمسا
با آب، از روابط % 100 که با در نظر گرفتن اشباع ین معنیدرات و گاز محاسبه شد، به ایروند بدون در نظر گرفتن اثر ه

ن نمودار تخلخل، به عنوان ینسخه نَرم شده ا. دیاستفاده گرد) تخلخل(ت مجهول ین تنها کمیی تعي برایک سنگیزیف
نه ی که تخلخل زمین معنید، به ایانتخاب گرد% 20برابر با ) نهیتخلخل زم(د تخلخل یق.  نه در نظر گرفته شدیزمروند 

 ينمودارها (یج خروجی و نتاي ورودي نمودارها1شکل . همان نقطه در نظر گرفته شدند% 20 ±در هر نقطه، در بازه 
  .  دهدین من روش نشایرا با استفاده از ا) تخلخل و درصد اشباع آب 

 ی مخزنيت های انتقال کمي هاير تئوری، امکان استفاده از سای در محل چاه مصنوعین اطالعات مخزنیبعد از تخم
زان ی مي برای عصبي تخلخل و شبکه هايون چندگانه برای رگرسي توسط روش هاياز محل چاه به خطوط لرزه ا

  . ه شده استجه آن نشان دادی نت2اشباع استفاده شده است که در شکل 
  

  
ن همزمان ی بدست آمده از تخمیک سنگیزیات فیو خصوص) سمت راست( ساخته شده یات کشسان مربوط به چاه مصنوعیخصوص. 1شکل 

  .زی بيزان اشباع آب بر اساس تئوریتخلخل و م
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ون چندگانه و یستفاده از روش رگرسب با ای عمان که به ترتيای مربوط به دريک خط لرزه ایزان تخلخل و اشباع آب در یمقطع م. 2شکل 

  . بدست آمده استی عصبيشبکه ها

  يریجه گی نت3 -3
زان اشباع ی تخلخل و مین همزمان دو پارامتر مهم مخزنین مطالعه امکان تخمیج بدست آمده از ایبا توجه به نتا

ر روش ها ی نسبت به ساS و P و تخلخل با استفاده از امپدانس Swن همزمان ی که تخمییت هایاز مز.  باشدیفراهم م
ات کشسان ی خصوصي بر رويال درون منفذین زده شده مستقل از اثر سین است که تخلخل تخمید ای نمایفراهم م

ش و حضور گاز به علت کاهش یدرات به علت افزایت است که اثر حضور هین نظر حائز اهمین موضوع از ایا. خواهد بود
ن همزمان با توجه ین تخمیبنابرا.  شوندیشتر تخلخل مین کمتر و بیعث تخمب بای معموال به ترتS و P يمقاومت ها

  . ت استی مزين دارایشی ارائه شده پيش دقت محاسبات، نسبت به روش هایبه افزا
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