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چکیذُ
تخّخُ یىی اص ؿاخق ٞای ٔ ٟٓدس اسصیاتی ظشفیت رخیش ٚ ٜتِٛیذ یه ٔخضٖ ٞیذسٚوشتٙی اػت .اینٗ ٚیظٌنی تن ٝعنٛس ٔشػن ْٛاص عشینك
دادٜٞای ٔغضٍ٘ ٚ ٜاسٞای چاٜپیٕایی ٔحاػثٔ ٝیؿٛد .یىی اص ٟٔٓتشیٗ ٔحذٚدیتٞای ایٗ دٌ ٚش ٜٚاص دادٜٞا تا ٚجٛد اسصؿنٕٙذی فنشاٚاٖ،
ػذْ ٌؼتشؽ ٔ ٚحذٚد تٛدٖ تٔ ٝحُ چأ ٜیتاؿذ .اػتفاد ٜاص دادٜٞای ِشصٜای تا ٌؼتشؽ جا٘ثی تاال٘ ،مـنی ٟٔنٓ  ٚاػاػنی دس تخٕنیٗ
ؿاخقٞای پتشٚفیضیىی دس فٛاكُ تیٗچاٞی داسد .دس ایٗ پظٞٚؾ ،تخٕیٗ تخّخُ ٘ٛتش ٖٚتا اػتفاد ٜاص ٘ـاٍ٘شٞای ِشصٜای تش سٚی ػناص٘ذ
آػٕاسی دس ٔیذاٖ چـٕ ٝخٛؽ (ؿٕاَ اٛٞاص) كٛست ٌشفت ٝاػت .اتتذا اص عشیك ٍ٘اسٞای كٛتی  ٚچٍاِی دس ٔحُ ٞش چناِ ،ٜنشصٍٜ٘اؿنت
ٔلٛٙػی ایجاد  ٚدس ٔشحّ ٝتؼذ تا دادٜٞای ِشصٜای ا٘غثاق یافتٛٔ ٚ ٝجه ٔیاٍ٘یٗ ٔٛسد اػتفاد ٜدس ٚاسٖٚػاصی تا ٔیضاٖ تغاتك  87.47 %تا
اػتفاد ٜاص د ٚچا ،ٜاػتخشاج ٌشدیذ .ػپغ دادٜٞای ِشصٜای ػ ٝتؼذی اص عشیك فشآیٙذ ٚاسٖٚػاصی ت ٝأپذا٘غ كنٛتی تثنذیُ  ٚتن ٝػٙنٛاٖ
٘ـاٍ٘ش خاسجی دس عی فشآیٙذ تخٕیٕٗٞ ،شا٘ ٜـاٍ٘شٞای داخّی حاكُ اص دادٜٞای ِشصٜای خاْٛٔ ،سد اػتفاد ٜلنشاس ٌشفنت .تنا اػنتفاد ٜاص
سٚؽ سٌشػیٔ ٖٛشحّٝای ،استثاط تیٗ تخّخُ ٘ ٚـاٍ٘شٞای ِشص ٜای ٔـخق ٞ ٚـت ٘ـاٍ٘ش ِشصٜای ؿأُٔ ،شتغ ٘تیجٚ ٝاسٖٚػاصیٔ ،ـتك
دأِ ٝٙحظ ٝای ،ا٘تٍشاَ لذسٔغّك دأٔ ،ٝٙـتك ،فشوا٘غ ِحظٝای ،فیّتش  ،25/30 - 35/40وؼیٛٙع فناص ِحظنٝای  ٚدادِ ٜنشصٜای خناْ تنٝ
ػٛٙاٖ ٘ـاٍ٘شٞای ِشص ٜای تٟیٔ ٝٙـخق ٌشدیذ٘ذ .دس ٔشحّ ٝتؼذ ت ٝوٕه د ٚسٚؽ سٌشػی ٖٛخغی چٙذ ٘ـاٍ٘شی ( ٚ )MLRؿثى ٝػلثی
احتٕاِی ( ،)PNNتخٕیٗ تخّخُ ا٘جاْ ٔ ٚـخق ؿذ و ٝتا تٛج ٝت٘ ٝتایج اػتثاسػٙجی ٔ ٚیضاٖ خغا ،سٚؽ ؿثى ٝػلثی احتٕاِی وناسایی
تیؾتشی سا ٘ـاٖ ٔیدٞذ .دس ٟ٘ایت تا تٛج ٝت ٝتخّخُ تخٕیٗ صد ٜؿذ ٜاص عشیك دادٜٞای ِشصٜایٔ ،ـخق ٌشدیذ ون ٝتنٛاِیٞنای ٔاػنٝ
ػٍٙی-وشتٙات ٝتخؾ پاییٙی ٘ؼثت ت ٝدِٔٛٚیتٞا  ٚآٞهٞای تخؾ تاالیی ػاص٘ذ آػٕاسی ،ػٕٔٛا اص ٘ظش تخّخُ ؿشایظ ٔغّٛبتشی سا داسا
تٛد ٚ ٜایٗ س٘ٚذ دس دادٜٞای الي ٘ٛتش ٓٞ ٖٚت ٝآػا٘ی لاتُ تـخیق ٔیتاؿذ.
ٍاصُّای کلیذی :ػاص٘ذ آػٕاسی ،تخّخُ٘ ،ـاٍ٘شٞای ِشصٜایٚ ،اسٖٚػاصی ،سٌشػی ٖٛخغی چٙذ ٘ـاٍ٘شی ،ؿثى ٝػلثی احتٕاِی

هقذهِ
اػتفاد ٜاص سٚؽ ٞای جذیذ تٙٔ ٝظٛس تخٕنیٗ پاسأتشٞنای
ٔخض٘ی ٔختّف اص لثیُ تخّخُ ،تشاٚاییِ ،یتِٛٛطی  ٚػنایش
پاسأتشٞای ٔشتثظ ،یىی اص ٟٔٓتشیٗ اٞذاف ٔنٛسد ٘ظنش دس
ٔغاِؼات اوتـنافی تنٙٔ ٝظنٛس واٞننؾ ٞضیٙن ٚ ٝافنضایؾ
تٟننشٜٚسی ٔننیتاؿننذ .اػننتفاد ٜاص ٘ـنناٍ٘شٞای ِننشصٜای دس
تخٕیٗ پاسأتشٞای ٔخض٘ی ،پیـنی ٝٙعنٛال٘ی دس ٔغاِؼنات
٘فتی داسد و ٝتن ٝكنٛست خهكنٔ ٝنیتنٛاٖ تنٔ ٝغاِؼنات
تٛدٚسٕٞ ٚ ٚىناساٖ ] ،[1تنٕٞ ،[2] ٖٛپؼنٕٞ ٚ ٖٛىناساٖ
] ،[3ساػننُ ٕٞ ٚىنناساٖ ] ،[4ساػننُ ] ٚ [5وذخننذایی ٚ
ٕٞىاساٖ ] [6اؿاس ٜوشد.
تخّخُ یىی اص ٟٔٓتشیٗ ٚیظٌنیٞنای ٔخض٘نی اػنت ،ونٝ
تؼیننیٗ تٛصیننغ آٖ ٘مننؾ ٟٔننٓ دس حفننش تٟیٙنن ٝچنناٜٞننای
اوتـنننافی  -تٛػنننؼٝای ٔ ٚحاػنننث ٝرخینننش ٜدس جنننای

ٞینننذسٚوشتٗ داسد .سأ ٜؼنننتمیٓ تؼینننیٗ اینننٗ پننناسأتش
پتشٚفیضیىی دس ٔخاصٖ ٞیذسٚوشتٙی حفش چا ٜاػت .ت ٝاینٗ
دِیُ و ٝحفش چا ٜػه ٜٚتنش ٞضیٙنٞٝنای فنشاٚأٖ ،حنذٚدٜ
ا٘ذوی اص یه ٔیذاٖ سا پٛؿؾ ٔیدٞذٕٛٞ ،اس ٜتهؽ تشای
تخٕیٗ خنٛاف پتشٚفیضیىنی اص عشینك دادٜٞنای ِنشص ٜای
ٚجٛد داؿنت ٝاػنت ]٘ .[3ٚ 5ـناٍ٘شٞنای ِنشصٜای ،1تٕناْ
اعهػننات وٕننی حاكننُ اص دادٜٞننای ِننشصٜای اص عشیننك
سٚؽٞای ٔؼتمیٓ  ٚغیشٔؼتمیٓ ٔیتاؿذ ] .[7یه ٘ـاٍ٘ش
ِشصٜای ٔیتٛا٘ذ ت ٝكٛست ٔؼتمیٓ ینا غینشٔؼنتمیٓ تحنت
تاثیش تغییشات صٔیٗؿٙاػی یا ٚیظٌیٞای ٔخض٘ی تاؿنذ .دس
حاَ حاضش ٘ـاٍ٘شٞای ِشصٜای تنا خلٛكنیات ٔتفناٚت دس
تفؼیش ػاختاسٞای صٔنیٗؿٙاػنی ٚ ٚیظٌنیٞنای ػنٚ ًٙ
Seismic Attribute
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ػیاَ پشوٙٙذٙٔ ٜافز ،اػتفادٔ ٜیؿٛدٔ .غاِؼات ٌ٘ٛناٌ٘ٛی
تٛػظ ٔحممیٗ ٔختّف تٙٔ ٝظٛس تمؼنیٓتٙنذی ٔ ٚؼشفنی
ا٘ٛاع ٘ـاٍ٘شٞا كٛست ٌشفتن ٝاػنت ] .[8اص عشینك تؼینیٗ
استثاط تیٗ ٘ـاٍ٘شٞای ِنشصٜای  ٚخنٛاف پتشٚفیضیىنی دس
ٔحُ ٞش چا ٚ ٜتؼٕیٓ ایٗ استثاط ت ٝوُ دادٜٞای ِنشصٜای،
پاسأتش پتشٚفیضیىی ٔٛسد ٘ظش سا دس وُ ٔحذٚدٜای و ٝدادٜ
ِشصٜای پٛؿؾ ٔیدٞذٔ ،یتٛاٖ ٔحاػثٕٛ٘ ٝد .اص آٖجنایی
و ٝتٛاِیٞای وشتٙات ٝتؼیاس ٘إٍٗٞتش اص ػًٞٙنای آٚاسی
تٛد ٚ ٜتغییشات ؿؼاع ٌٌّٛا ٜتخّخُ دس آٖٞنا پییینذٜتنش
اػت اص ایٗس ٚدس سػٛتات آٚاسی دادٜٞنای ِنشصٜای استثناط
ػادٜتشی تا پاسأتشٞای پتشٚفیضیىی داس٘نذ .تنا اینٗ ٚجنٛد
تخٕیٗ تخّخُ و ٝت ٝعٛس ٔؼنتمیٓ ٔنشتثظ تنا أپنذا٘غ
كٛتی اػت ،ػادٜتشیٗ پاسأتش ٔیتاؿذ ون ٝتخٕنیٗ آٖ اص
دادٜٞای ِشصٜای كٛست ٔیٌیشدٔ .حذٚدیتٞای ایٗ سٚؽ
دس صٔی ٝٙلذست تفىیه تاػث ٔیؿٛد تخّخُ تخٕیٗ صدٜ
ؿذ ٜتا ایٗ سٚؽ كشفاً تشای ؿٙاخت س٘ٚذٞای وّی تخّخُ
وافی تاؿذ .دس ایٗ پظٞٚؾ اص ٍ٘ناس ٘نٛتش ٖٚتنشای تخٕنیٗ
تخّخننُ تٛػننظ دادٜٞننای ِننشصٜای اػننتفاد ٜؿننذ ٜاػننت.
دادٞ ٜای دس دػتشعٍ٘ ،اسٞای پتشٚفیضیىنی ػن ٝچنا ٜتنٝ
ٕٞشا ٜدادٜٞای ِشصٜای ػ ٝتؼذی دس ٔحذٚدٔ ٜیذاٖ ٔنٛسد
ٔغاِؼٔ ٝیتاؿذ .تا تّفیك ٍ٘اسٞای پتشٚفیضیىی  ٚدادٜٞنای
ِشص ٜای ،تخٕیٗ تخّخُ دس ٔحذٚد ٜصٔا٘ی ػاص٘ذ آػٕاسی،
كٛست ٌشفت ٝاػت.
سهیيضٌاسی هٌطقِ هَرد هطالعِ
ػاص٘ذ آػٕاسی تا ػٗ اِیٍٔٛیٛػٗ ،جٛاٖتشیٗ ٟٓٔ ٚتنشیٗ
ػاص٘ذ ٔخض٘ی ایشاٖ تٛد ٚ ٜتمشیثا  80دسكذ ٘فنت اینشاٖ اص
آٖ تِٛیذ ٔیؿٛد .ایٗ ػاص٘ذ دس ٘احی ٝفشٚافتنادٌی دصفنَٛ
ٔیادیٗ ٞیذسٚوشتٙی ٕٟٔنی سا تـنىیُ ٔنیدٞنذٔ .ینذاٖ
٘فتی چـٕٝخٛؽ دس  180ویّنٔٛتشی ؿنٕاَغنشب ؿنٟش
اٛٞاص  60 ٚویّٔٛتشی غشب ؿٟش دصف َٛدس حذ فاكُ تنیٗ
اػتاٖٞای خٛصػتاٖ  ٚایهْ دس لؼٕت چیٗخٛسد ٜصاٌشع
لننشاس داسد (ؿننىُ ِ .)1یتِٛننٛطی ػنناص٘ذ آػننٕاسی دس ایننٗ
ٔیذاٖ ؿأُ ػ ًٙآٞه ،دِٔٛٚیت ،آٞهٞای سػیٔ ،اػٝ
ػ ٚ ًٙؿیُ ٔیتاؿذ.
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رٍش هطالعِ
دس ایٗ ٔغاِؼنن ٝتنٔ ٝننٙظٛس تخٕنیٗ تخّخننُ اص تشخنی
ٔاطَٞٚای ٘شْافنضاس 1تن ٝػٙنٛاٖ ینه ٘نشْافنضاس وناستشدی
طئٛفیضیىی ،اػتفاد ٜؿذ ٜاػت .اتتنذا فشآیٙنذ ٚاس ٖٚػناصی
ِشصٜای تا دلت تاال ٔ ٚیضاٖ خغنای ونٓ ا٘جناْ  ٚػنپغ اص
عشیك یافتٗ استثاط تیٗ أپذا٘غ كٛتی ت ٝػٙنٛاٖ ٘ـناٍ٘ش
خنناسجی ٚ 2ػننایش ٘ـنناٍ٘شٞای داخّننیٔ 3ننشتثظ ،تخٕننیٗ
تخّخُ كٛست ٌشفت ٝاػت .س٘ٚذ تخٕیٗ تخّخُ اص عشینك
دادٜٞای ِشصٜای دس چٟاس ٔشحّ ٝت ٝكنٛست صینش ٔنیتٛا٘نذ
خهك ٝؿٛد:
 -1اتتذا تٙٔ ٝظٛس ایجاد تا٘ه اعهػاتی چا ،4ٜتایذ ٍ٘اسٞای
چاٜپیٕنایی 5چٍناِی  ٚكنٛتی ٕٞنشا ٜتنا دادٜٞنای ؿنٛت
وٙتشَ ،6تاسٌزاسی ؿٛد.
 -2دس ٔشحّ ٝتؼذ تا تاسٌزاسی دادٜٞای ِشصٜای ػن ٝتؼنذی
ٕٞشا ٜتا افكٞای صٔا٘ی  ٚاػتفاد ٜاص تا٘نه اعهػناتی چنا،ٜ
ٚاسٖٚػاصی ا٘جناْ  ٚأپنذا٘غ كنٛتی تن ٝػٙنٛاٖ ٘ـناٍ٘ش
خاسجی ایجاد  ٚرخیش ٜؿذ.
 -3دادٜٞای آٔٛصؿی ،ؿنأُ ٍ٘ناس ٘نٛتشٍ٘ ٚ ٖٚناس كنٛتی
تلحیح ؿذ 7ٜدس ػ ٝچا ٜدس دػتشع تٕٞ ٝنشا ٜدادٜٞنای
ِشصٜای خاْ ٘ ٚـناٍ٘ش أپنذا٘غ كنٛتی تنٙٔ ٝظنٛس ا٘جناْ
فشآیٙذ تخٕیٗ تاسٌزاسی ٌشدیذ.
8
 -4اص سٚؽ سٌشػننیٔ ٖٛشحّننٝای تننٙٔ ٝظننٛس ؿٙاػننایی
٘ـاٍ٘شٞای ٔشتثظ تٟی ٝٙاػتفاد ٚ ٜدس ٔشحّ ٝتؼذ اص عشیك
د ٚسٚؽ سٌشػی ٖٛخغنی چٙنذ ٘ـناٍ٘شی ٚ9سٚؽ ؿنثىٝ
ػلثی احتٕاِی ،10دادٜٞای ِشصٜای دس دػتشع تٔ ٝىؼنة
ػ ٝتؼذی تخّخُ تثذیُ ؿذ ].[10
تارگذاری ًگارّای پتزٍفیشیکی ٍ دادُّای لزسُای
دس اِٚیٗ ٔشحّ ٝتٙٔ ٝظٛس ایجاد تا٘ه اعهػاتیٍ٘ ،اسٜٞنای
پتشٚفیضیىی چٍاِی ،كنٛتی٘ ،نٛتشٔ ٚ ٖٚختلنات چنا ٜتنٝ
ٕٞشا ٜداد ٜؿٛت وٙتشَ تاسٌزاسی ٌشدیذ .دس ایٗ ٔغاِؼ ٝاص
دادٜٞای ػ ٝچا 12 ٚ 5 ،3 ٜدس ٔیذاٖ ٘فتی چـٕ ٝخٛؽ
1

Hampson-Russell
External Attribute
3
Internal Attributes
4
Well Database
5
Wirelines Logs
6
Check Shots
7
P wave Corrected
8
Stepwise Regression
9
)Multiattribute Regression (MLR
10
)Probabilistic Neural Network(PNN
2
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تٕٞ ٝشا ٜدادٜٞای ِنشصٜای ػن ٝتؼنذی پنغ اص تشا٘ثناسؽ
اػتفاد ٜؿذ ٜاػت.
تٙٔ ٝظٛس تّفیك دادٜٞای پتشٚفیضیىی ِ ٚشصٜای٘ ،یاص اػت
و ٝاختهف فشوا٘غ تیٗ ایٗ دٌ ٚشٔ ٜٚتفاٚت اص دادٜٞا دس
٘ظش ٌشفت ٝؿٛد .دادٞ ٜای چا ٜداسای تفىیه لنائٓ صیناد ٚ
جا٘ثی وٓ  ٚدس تؼذ ػٕك تٛد ٚ ٜاص عنشف دیٍنش دادٜٞنای
ِشص ٜای داسای لذست تفىیه لائٓ ونٓ  ٚجنا٘ثی صیناد  ٚدس
تؼذ صٔاٖ ا٘ذاصٌٜیشی ٔیؿن٘ٛذ ] .[11تنٙٔ ٝظنٛس تثنذیُ
دادٜٞای چا ٜاص ػٕك ت ٝصٔاٖ یا دادٜٞای ِشصٜای اص صٔناٖ
ت ٝػٕك اص تشداؿت دادٜٞنای ِنشصٜای دس چنا ،ٜتنا ػٙنٛاٖ
٘یٕشخ ِشصٜای لائٓ ،2اػنتفادٔ ٜنیؿنٛد .دادٞ ٜنای ؿنٛت
وٙتشَ یىی اص ا٘ٛاع تشداؿتٞای ِشصٜای دس چا ٜتٛد ،ٜونٝ
دس آٖ ٌیش٘ذٜٞای ِشصٜای دس ػٕكٞای ٔـخلی دس چاٜٞا
تؼثیٛٔ ٚ ٝج ِشصٜای تِٛیذ ؿذ ٜاص ٔٙثغ ِشصٜای سا دسیافت،
 ٚصٔاٖ ٌزس أٛاج سا دس اػٕاق ٔختّف ثثت ٔنیوٙٙنذ .دس
ایٗ تشسػی چاٜٞنای  5 ٚ 3داد ٜؿنٛت وٙتنشَ داؿنتٚ ٝ
تشای چا٘ 12 ٜیض اص دادٜٞای چنا 5 ٜتن ٝدِینُ ٕٞجنٛاسی
تیؾتش تا چا ،12 ٜاػتفاد ٜؿذ ٜاػت.
یىی اص تخؾٞنای ٟٔنٓ تنشای ٚاسٖٚػناصی دادِ ٜنشصٜای،
اػتفاد ٜاص افكٞای صٔا٘ی 3تنٙٔ ٝظنٛس تغناتك  ٚدسٖٚیناتی
تیٗ چاٜٞا اػت و ٝػٕٔٛا تشاػاع ساع ػاص٘ذٞنا دس چنا،ٜ
ایجاد ٔیؿٛد ] .[12تا تٛج ٝت ٝایٗ و ٝتٛاِی ٔٛسد ٘ظش دس
ایٗ تحمیك ػاص٘ذ آػٕاسی اػنت ،افنكٞنای صٔنا٘ی ٔنٛسد
اػتفاد ٜساع ػاص٘ذٞای آػٕاسی  ٚپاتذ ٜتنٛد ٚ ٜضنخأت
تیٗ ایٗ د ٚافك صٔا٘ی٘ ،ـاٖ دٙٞنذ ٜاینٗ ػناص٘ذ ٔخض٘نی
ٔیتاؿذ (ؿىُ .)2
ٍارٍىساسی لزسُای
ٚاسٖٚػاصی ِشصٜای ،4فشآیٙذی اػت و ٝاعهػات ٔشتثظ تنا
خٛاف الیٞٝای صیشػغحی سا اص عشینك دادٜٞنای ِنشصٜای
اػتخشاج ٔیوٙذ .ایٗ سٚؽ دادٜٞای ِشصٜای سا تنٔ ٝاٞینت
صٔیٗ وٕٞ ٝناٖ أپنذا٘غ كنٛتی اػنت ٘ضدینه ونشدٚ ٜ
تخٕیٗ خٛاف پتشٚفیضیىی سا ٕٔىٗ ٔنیػناصد .أپنذا٘غ
كٛتی ،حاكّضشب ػشػت دس چٍاِی الیٞٝا اػت .اص عشیك
تثذیُ دادٜٞای ِشصٜای تاصتاتی ت ٝأپذا٘غ كٛتی  ٚتفؼیش
آٖٔ ،یتٛاٖ اعهػات ػنٛدٔٙذی اص جضئینات ػناختٕا٘ی ٚ
Post Stacked
)Vertical Seismic Profile (VSP
Time Horizon
Seismic Inversion

1
2
3
1

چیٝٙؿٙاػنی الینٞٝنا تن ٝدػنت آٚسد .تن ٝػثناست دیٍنش
أپذا٘غ كٛتیٔ ،مأٚت ػًٞٙنا دس تشاتنش ا٘تـناس أنٛاج
االػتیه ٔیتاؿذ و ٝاختهف آٖ دس فلُ ٔـتشن الیٞٝنا
تاػث تاصتاب أٛاج ِشصٜای ٔیؿٛد .ساتغ ٝتیٗ دأ ٝٙا٘نشطی
ٔٛج تاصتاتی  ٚدأ ٝٙا٘شطی ٔٛج تاتـنی تن ٝػٙنٛاٖ ضنشیة
تاصتاب فلُ ٔـنتشن دٔ ٚحنیظ خٛا٘نذٔ ٜنیؿنٛد .س٘ٚنذ
فشآیٙذ ٚاسٖٚػاصی ِشصٜای ٘ـاٖ داد ٜؿذ ٜاػت (ؿىُ .)3
ت ٝكٛست خهكٚ ،ٝاس ٖٚػاصی تثذیُ دادٜٞای ِشصٜای تا٘ذ
ٔحذٚد ت ٝؿثىٍ٘ ٝاسٞای ٔمأٚت كٛتی تا٘ذ پٟنٗ دس ٞنش
تشداؿت ٘مغ ٓٞ ٝػٕك یا ٘مغٔ ٝیا٘ی ٔـتشنٔ 5نیتاؿنذ.
ت ٝتیاٖ دیٍنش ٚاس ٖٚػناصی فشآیٙنذی اػنت ون ٝتشاػناع
ٔذَ ٞای ِشصٜای اِٚیٛٔ ٚ ٝجنهٞنای تخٕنیٗ صد ٜؿنذ،ٜ
ٔذَ ٔمأٚت كٛتی ٘ضدیه تٔ ٝذَ ٚالؼی صٔنیٗ تخٕنیٗ
صدٔ ٜیؿنٛد ] .[13اص آ٘جنا ون ٝأپنذا٘غ كنٛتی ػٕٔٛنا
استثنناط ٔـننخق تننا تغیننشات ِیتِٛننٛطیىی ،تخّخننُ  ٚتننا
حننذٚدی ػننایش ٚیظٌننیٞننای پتشٚفیضیىننی داسد ،یىننی اص
٘ـاٍ٘شٞای ِشصٜای ٔ ٟٓدس تخٕیٗ پاسأتشٞای پتشٚفیضیىی
 ٚطئٔٛىا٘یىی ٔحؼٛب ٔیؿٛد .ایٗ پاسأتش یىی اص ػٛأنُ
ٔ ٚ ٟٓتاثیشٌزاس تش سٚی تخّخُ ٔیتاؿذ .تا افضایؾ ػشػت
 ٚچٍناِی تخّخننُ ونناٞؾ ٔننییاتنذ ،تٙنناتشایٗ تننا افننضایؾ
أپذا٘غ تخّخُ واٞؾ ٘ـناٖ داد ٚ ٜیىنی اص ٟٔنٓتنشیٗ
٘ـاٍ٘شٞای ِشصٜای ٔشتثظ تا تخّخُ ٔیتاؿذ.
تطاتق دادُّای چاُ ٍ دادُّای لزسُای
یىی اص تخؾٞای ٔ ٟٓا٘جاْ ٚاسٖٚػاصی ،تغناتك ٍ٘اسٞنای
پتشٚفیضیىی  ٚدادٜٞای ِشصٜای اػت .تشای سػیذٖ تن ٝاینٗ
ٞذف ٘یاص اػت تا ِشصٍٜ٘اؿتٞای ٔلٛٙػی ٔ ٚشوة دس ٞش
چننا ٜایجنناد  ٚتغنناتك داد ٜؿنن٘ٛذ .تننٙٔ ٝظننٛس ػنناخت
ِشصٍٜ٘اؿت ٔلٛٙػی ،اص حاكُضنشب چٍناِی دس ػنشػت،
ضشیة تاصتاب ٔحاػث ٚ ٝاص عشیك ٕٞأیخنت 6تنا ٔٛجنه
ِشصٜایِ ،شصٍٜ٘اؿت ٔلٛٙػی دس ٔحنُ ٞنش چنأ ٜحاػنثٝ
ؿذ ٜاػتِ .شصٍٜ٘اؿت ٔشوة تا تٛج ٝت ٝلائٓ تٛدٖ چاٜٞنا
تا ؿؼاع ٕٞؼایٍی 7یه و 9 ٝسد ِشص 8ٜسا ؿأُ ٔیؿٛد دس
ٔحُ ٞشچا ٜاػتخشاج ٌشدیذ ٜاػت.

Common Depth Point
Convolution
Neighbors
Seismic Trace
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ضکل  .1هَقعیت هیذاى چطوِ خَش در جٌَبغزتی ایزاى ،در ایي ضکل هْنتزیي هیذاىّای ًاحیِ کِ ساسًذ آسواری هخشى اصلی است،
هطخص هیتاضذ ][9

ضکل ( .2الف) ًقطِ هَقعیت چاُّا ًسثت تِ هکعة لزسُای در هیذاى چطوِ خَش( ،ب) هَقعیت چاُ ضوارُ  ٍ 12تاالی ساسًذّای
آسواری ٍ پاتذُ در یک خط چطوِ لزسُای اس تزداضت سِ تعذی ًطاى دادُ ضذُ است.

ضکل  .3در طی فزآیٌذ ٍارٍى ساسی اس طزیق ٍاّواهیخت هَجک اس رد لزسُ ،ضزیة تاستاب پذیزی ٍ اهپذاًس صَتی حاصل هیضَد.
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یىی اص ٟٔٓتشیٗ تخؾٞای ٚاسٖٚػاصی ِنشصٜای اػنتخشاج
ٔٛجه تٛد ٚ ٜؿىُ ٔٛجه ٘منؾ ٕٟٔنی دس ٚاسٖٚػناصی
داسد .اص آ٘جا و ٝؿىُ دلیك ٔٛجه ِنشصٜای ون ٝدس صٔناٖ
تشداؿت اص ٔٙثغ ِشصٜای ػاعغ ٔیؿٛد ػٕٔٛا دس دػنتشع
ٔ ٚـخق ٕ٘یتاؿذ٘ ،یاص اػت تا اػتخشاج ٔٛجه كنٛست
1
پزیشد .د ٚسٚؽ ػٕذ ٜتشای ایٗ ٔٙظٛس ؿأُ سٚؽ آٔاسی
 ٚسٚؽ اػتفاد ٜاص چأ 2ٜیتاؿذ .دس سٚؽ آٔناسی ٔٛجنه
تٟٙا اص عشیك دادٜٞای ِشصٜای اػتخشاج ٔیؿنٛدٛٔ .جنه
ِشصٜای اص یه ِشصٍٜ٘اؿنت تِ ٝنشصٍٜ٘اؿنت دیننٍش تغییننش
ٔیوٙذ  ٚتاتؼی اص صٔاٖ ٌزس ٔیتاؿذ .تذیٗ ٔؼٙا ون ٝتنشای
یه ٔمغغ ِشصٜای ٔجٕٛػٝای اص ٔٛجه ٚجٛد داسد .دس ایٗ
سٚؽ دأ ٝٙتٟیٛٔ ٝٙجه اص عشیك ٔینضاٖ ا٘غثناق حاكنُ
تیٗ دِ ٚشصٍ٘ ٜاؿت ٚ ،فاص ٔٛجه ٘یض ثاتنت  ٚػٕٔٛنا تشاتنش
كفش دس ٘ظش ٌشفتٔ ٝیؿٛد .تشخهف سٚؽ آٔاسی دس ٍٙٞاْ
اػتخشاج ٔٛجه اص عشیك چاٞ ،ٜنٓ اص دادٜٞنای ِنشصٜای ٚ
چا ٜاػتفادٔ ٜیؿٛد ،دس ایٗ سٚؽ فاص ٔٛجه ِشصٜای لاتُ
تؼییٗ اػت ] .[10دس عی فشآیٙنذ اػنتخشاج ٔٛجنه اٌنش
خغا صیاد تاؿذ ٔـخلات ٔٛجه تغیینش دادٔ ٜنیؿنٛد تنا
خغا واٞؾ یاتذ  ٚایٗ ػُٕ تا صٔا٘ی ؤ ٝیضاٖ ا٘غثاق تیٗ
ِشصٍٜ٘اؿت ٔلٛٙػی ٔ ٚشوة ٔغّٛب ٌشدد ادأٔ ٝنییاتنذ
] .[13دس ایٗ تشسػنی پنغ اص اػنتخشاج ٔٛجنه ِنشصٜای
تغنناتك تننیٗ ِننشصٍٜ٘اؿننت ٔلننٛٙػی ٔ ٚشوننة اص عشیننك
فشآیٙذٞای وـؾ ٚ 3فـاسؽ ٚ 4جاتٝجایی 5تشای ٞش چناٜ
كٛست پزیشفت .یه ٕ٘ ٝ٘ٛاص تغاتك دادٜٞنای چناِ ٚ ٜنشصٜ
دس چننا ٜؿننٕاس٘ 5 ٜـنناٖ داد ٜؿننذ ،ٜونن ٝدسآٖ ٔیننضاٖ
ٕٞثؼتٍی تیٗ ِشصٍٜ٘اؿنت ٔلننٛٙػی (تن ٝس٘نً آتنی) ٚ
ِشصٍٜ٘اؿت ٔشوة (ت ٝس٘نً لشٔنض) دس ٔحنُ چنا ٜتشاتنش %
ٔ 88/2یتاؿذ (ؿىُ .)4
پغ اص اػتخشاج ٔٛجه تشای ٞش ػ ٝچاٛٔ ٜسد ٔغاِؼٚ ٝ
ا٘غثاق تیٗ ِشصٍٜ٘اؿتٞا٘ ،یاص اػت ٔٛجه تٟیٔ ٝٙیاٍ٘یٗ
تا تیؾتشیٗ ا٘غثاق تشای چاٜٞا اػتخشاج ؿٛد ،ایٗ ٔٛجه
ٟ٘ایتا دس ٚاسٖٚػاصی اػتفاد ٜخٛاٞذ ؿذ .تش ایٗ اػاع تٝ
دِیُ ایٙى ٝاػتفاد ٜاص چا ٜؿٕاس ،12 ٜا٘غثاق اػتخشاج
ٔٛجه ٔیاٍ٘یٗ سا ت ٝؿذت واٞؾ  ٚتا د ٚچا ٜدیٍش
ٕٞخٛا٘ی ٘ذاسد ،تٟٙا اص د ٚچا 5 ٚ 3 ٜتشای اػتخشاج

ٔٛجه ٔیاٍ٘یٗ اػتفادٌ ٜشدیذٔ .ـخلات ٔٛجه
ٔیاٍ٘یٗ ؿأُ دأ ،ٝٙفشوا٘غ  ٚفاص ٘ـاٖ داد ٜؿذ ٜاػت
(ؿىُ  -5اِف  ٚب)ٓٞ .چٙیٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛایی اص چٍٍ٘ٛی
تغاتك دادٜٞای ِشصٜای ٍ٘ ٚاسٞای چاٜپیٕایی تا اػتفاد ٜاص
ٔٛجه ِشصٜای ٔیاٍ٘یٗ دس چا ٜؿٕاس 5 ٚ 3 ٜاسائٌ ٝشدیذٜ
اػتٔ ،یضاٖ ا٘غثاق وّی ٔٛجه ٔیاٍ٘یٗ و ٝدس عی
ٚاسٖٚػاصی اػتفاد ٜؿذ ،ٜتشاتشٔ 88/47 %یتاؿذ (ؿىُ -5
ج  ٚد).
ایجاد هذل اٍلیِ تزای ٍارٍى ساسی
پغ اص تخٕیٗ ٔٛجه ِشصٜای تٟیٔ ،ٝٙذَ اِٚی ٝأپذا٘غ تا
اػتفاد ٜاص ٍ٘اسٞای چٍاِی  ٚكٛتی تلحیح ؿذ 6ٜوٚ ٝاحذ
آٖ تٚ ٝاحذ ػشػت یؼٙی ٔتش تش ثا٘ین )m/s( ٝتثنذیُ ؿنذ،ٜ
دس ٔحُ چاٜٞا ایجاد  ٚت ٝكٛست ٔثٙایی تشای ٚاسٖٚػناصی
اػتفاد ٜؿذ ٜاػنت .اٍِنٛسیتٓٞنای ٔختّفنی تنٔ ٝننٙظٛس
ٚاسٖٚػناصی ِننشصٜای تنا تٛجن ٝتنٔ ٝیننضاٖ وناسایی  ٚخغننا
اػتفادٔ ٜیؿٛدٟٓٔ .تشیٗ اینٗ اٍِنٛسیتٓ ٞنا پاینٔ ٝنذَ،7
خاسٞای پشاوٙذ ، 8ٜاٍِٛسیتٓ تا٘ذ ٔحذٚد ٚ 9اٍِٛسیتٓ ؿثىٝ
ػلثی 10اػت .دس ایٗ ٔغاِؼ ٝاص اٍِٛسیتٓ تش پایٔ ٝذَ 11تٝ
دِیُ وٕتشیٗ خغا  ٚتیؾتشیٗ ٓٞتؼنتٍی دس ٔمایؼن ٝتنا
ػایش سٚؽٞا ،تٙٔ ٝظٛس ٚاسٖٚػناصی اػنتفاد ٜؿنذ ٜاػنت
(ؿىُ  .)6ت ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛأپذا٘غ كٛتی ٚالؼی ٔ ٚحاػثٝ
ؿذ ٜاص عشیك اٍِٛسیتٓ ٚاس ٖٚػاصی ٔٛسد اػتفاد ٜدس یىنی
اص چاٜٞا ٘ـاٖ داد ٜؿذ ٜاػنتٕٞ .ناٌٖ٘ٛن ٝونٔ ٝـنخق
اػت اٍِٛسیتٓ پایٔ ٝذَ تٛا٘ؼت ٝاػت ت ٝكٛست واسآٔذ دس
ٚاس ٖٚػاصی دادٜٞنای ِنشص ٜای اػنتفاد ٜؿنٛد (ؿنىُ - 7
اِف) .دس ٟ٘ایت ٚاسٖٚػاصی دادٜٞای ِشصٜای دس تاص ٜصٔنا٘ی
تنیٗ لاػنذ ٚ ٜساع ػناص٘ذ آػنٕاسی ا٘جناْ ؿنذ ٜاػنت.
ٔحذٚد ٜأپذا٘غ دس تخؾ ٞای ٔختّف تش اػاع سً٘ ،وٝ
دس آٖ سً٘ ػثض تخؾٞای تنا وٕتنشیٗ أپنذا٘غ  ٚس٘نً
تٙفؾ تخؾ ٞای تا تیؾتشیٗ أپذا٘غ سا ٘ـاٖ ٔیدٞنذ اص
 ٓٞتفىیه ؿذ ٜاػت .فایُ ِشصٜای اػتا٘ذاسد حاكنُ 12دس
ٔشحّ ٝتؼذ ت ٝػٛٙاٖ ٘ـاٍ٘ش ِشصٜای خاسجی دس عی فشآیٙنذ
تخٕیٗ اػتفادٔ ٜیؿٛد (ؿىُ  -7ب).
6
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ضکل  .4تطاتق تیي دادُّای لزسُای ٍ ًگارّای چاُپیوایی ،در چاُ ضوارُ ّ ،5واىگًَِ کِ هطخص است پٌجزُ تطاتق ،ضاهل تاالی ساسًذ

آسواری تا پاتذُ هیتاضذ.

الف

ب

ج

د

ضکل  .5هطخصات فاس ،فزکاًس ٍ داهٌِ هَجک هیاًگیي استخزاج ضذُ تزای اًجام ٍارٍىساسی لزسُای( ،الف) فزکاًس در تزاتز داهٌِ ٍ
تغییزات فاس( ،ب) سهاى در تزاتز داهًٌِ .وًَِّایی اس تطاتق ًگارّای چاُپیوایی ٍ دادُّای لزسُای تا استفادُ اس هَجک هیاًگیي( ،ج) چاُ
ضوارُ ( ،5د) چاُ ضوارُ .3
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ضکل  .6تزضی اس هذل اٍلیِ اهپذاًس صَتی در هحل چاُ ضوارُ  5کِ تِ عٌَاى ًوًَِ ًطاى دادُ ضذُ است.

ب

اِف

ضکل ( .7الف) ًگار اهپذاًس صَتی ٍاقعی ٍ حاصل اس رٍش پایِ هذل در هحل چاُ ضوارُ ّ .5واىطَر کِ هطخص است ،تطاتق سیادی
تیي اهپذاًس ٍاقعی ٍ حاصل اس پایِ هذل ،دیذُ هیضَد( .ب) تزضی اس اهپذاًس صَتی ًْایی ،در ایي ضکل ٍضعیت اهپذاًس در هحذٍدُ
چاُ ضوارُ  5تِ عٌَاى ًوًَِ ًطاى دادُ ضذُ است.

تخویي تخلخل ًَتزٍى اس طزیق ًطاًگزّای لزسُای
دِیُ اكّی اػتفاد ٜاص ٘ـاٍ٘شٞای ِشصٜای ت ٝجای دادٜٞای
ِشص ٜای خاْ دس عی فشآیٙذ تخٕیٗ ،ایٗ اػنت ون ٝػٕٔٛنا
٘ـنناٍ٘شٞای ِننشصٜای تٛا٘ننایی تٟتننشی دس تخٕننیٗ سٚاتننظ
غیشخغی تیٗ دادٜٞای ِشص ٜای  ٚپاسأتش ٞذف سا داسا تنٛدٜ
 ٚلادس ت ٝؿٙاخت دلینك تنش اٍِٞٛنا ٞؼنتٙذ ] .[3تناوٖٛٙ
تمؼننیٓتٙننذیٞننای ٔختّفننی تٛػننظ ٔحممننیٗ دس ٔننٛسد
٘ـاٍ٘شٞای ِشصٜای ٔؼشفی ؿذ ٜاػت .تٙش ٕٞ ٚىاساٖ ][14
٘ـاٍ٘شٞا سا ت ٝدٌ ٚش ٜٚاكّی ت ٝكٛست ٙٞذػی  ٚفیضیىنی

تمؼیٓتٙذی ٕ٘ٛد٘ذ .ساػنُ ]٘ [5ـناٍ٘شٞای ِنشصٜای سا دس
ٞفت ٌش ٜٚاكّی ؿأنُ ِحنظٝای ،1فشوننا٘غ پٙجنشٜای،2
تاصٌـتی ،3تا٘ذ ٔحذٚد ،4چٙذ سد ِشصٜای ،5دأٙن ٝدس تشاتنش
دٚسافت ٚ 6تش پایٔ ٝنذَ 7تمؼنیٓتٙنذی ونشد٘ .ـناٍ٘شٞای
1

Instantaneous Attributes
Windowed Frequency Attributes
3
Recursive Attributes
4
Band Pass Attributes
5
Multi-Trace Attributes
6
AVO Attributes
7
Model Base Attributes
2
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ِشص ٜای ت ٝد ٚدػت ٝوّی داخّی  ٚخاسجی تمؼیٓ ٔیؿ٘ٛذ.
٘ـناٍ٘شٞای داخّنی تنا اػنتفاد ٜاص خنٛد ٔناط َٚایٕننشج اص
دادٜٞننای ِننشصٜای خنناْ اػننتخشاج ٔننیؿننٛد .تننشخهف
٘ـاٍ٘شٞای داخّنی٘ ،ـناٍ٘شٞای خناسجی ٔا٘ٙنذ أپنذا٘غ
كٛتی ت ٝدِینُ پییینذٌی تناال ،لاتنُ اػنتخشاج دس خنٛد
ٔاط َٚایٕشج ٘ثٛد ٚ ٜتایذ ت ٝكٛست فایُ خاسجی اػتا٘ذاسد
دس ػایش ٘شْافضاسٞا یا ٔاطٞ َٚای دیٍش ٔا٘ٙذ اػتشاتا ایجاد ٚ
فشاخٛا٘ی ؿ٘ٛذ ] .[12دس ایٗ ٔغاِؼ ٝاتتذا ٘ـناٍ٘ش ِنشصٜای
خاسجی وٕٞ ٝاٖ أپذا٘غ كٛتی ٔنیتاؿنذ ،عنی فشآیٙنذ
ٚاس ٖٚػاصی دس ٔناط َٚاػنتشاتا ایجناد  ٚتن ٝكنٛست فاینُ
اػتا٘ذاسد رخیشٌ ٜشدیذ .اص سٚؽٞای آٔاسی ٛٞ ٚؿٕٙذ تنٝ
ٔٙظٛس ؿٙاخت سٚاتظ خغی  ٚغیشخغنی تنیٗ ٘ـناٍ٘شٞای
ِشص ٜای  ٚپاسأتش ٞنذف (تخّخنُ ٘نٛتش )ٖٚاػنتفاد ٜؿنذٜ
اػت .دادٞ ٜای ٔٛسد ٘یناص تنشای تخٕنیٗ تخّخنُ دس اینٗ
ٔشحّ ٝؿأُ ٍ٘اس تخّخُ ٘ٛتش ٚ ٖٚكٛتی تلنحیح ؿنذ،ٜ
ٕٞشا٘ ٜتایج ٚاسٖٚػاصی ِنشصٜای  ٚدادٜٞنای ِنشصٜای خناْ
ٔیتاؿذ (ؿىُ ٍ٘ .)8اس كٛتی تلحیح ؿذ ٜدس ایٗ ٔشحّٝ
٘مؾ ؿٛت وٙنتشَ سا داؿنتٛٔ ٚ ٝجنة ٔیؿنٛد ،پناسأتش
ٞذف و ٝدس ایٗ ٔغاِؼن ٝتخّخنُ اػنت دس ٔحنُ كنحیح
خٛد دس تشاتش سد ِشصٔ ٜشوة ٘ ٚـاٍ٘ش خاسجی لشاس ٌیشد.
اًتخاب ًطاًگزّای لزسُای تْیٌِ
ا٘تخاب ٚسٚدی ٞنای ٔٙاػنة اص تنیٗ ٘ـناٍ٘شٞای ِنشص ٜای
ٔختّف ،یىی اص ٟٔٓتنشیٗ تخنؾ ٞنای تخٕنیٗ اص عشینك
دادٜٞای ِشصٜای اػتٟٓٔ .تشیٗ ٞذف سٚؽٞنای آٔناسی ٚ
ٛٞؿٕٙذ یافتٗ سٚاتنظ خغنی  ٚغیشخننغی ٔٛجنٛد تیننٗ
دادٜٞای ٚسٚدی  ٚخشٚجی ٔیتاؿذ .آ٘اِیض سٌشػی ٖٛخغی
چٙذ ٘ـاٍ٘شی ،سٚؿی ػاد ٚ ٜوناستشدی تنٙٔ ٝظنٛس ینافتٗ
پاسأتشٞای ٚسٚدی تٟیٔ ٝٙیتاؿذ .دس ایٗ تشسػنی اص سٚؽ
سٌشػیٔ ٖٛشحّٝای ،تشای سػیذٖ تن ٝاینٗ ٞنذف اػنتفادٜ
ٌشدیذ.
دس سٚؽ سٌشػیٔ ٖٛشحّ ٝای ،اتتذا اص تیٗ تٕاْ ٘ـاٍ٘شٞای
ِشصٜای ٔٛجٛد ،اِٚیٗ ٘ـناٍ٘ش تنش اػناع وٕتنشیٗ ٔینضاٖ
خغای پیؾتیٙی  ٚتاالتشیٗ ا٘غثاق تا پاسأتش ٞذف ا٘تخاب
ٔیؿٛد .ػپغ تا ثاتت ٔا٘نذٖ ٘ـناٍ٘ش ا َٚا٘تخناب ؿنذ،ٜ
تٕاْ جفت ٘ـاٍ٘شٞا تشسػی ٘ ٚـاٍ٘شی و ٝداسای وٕتنشیٗ
خغای تخٕیٗ دس تشویة تنا ٘ـناٍ٘ش ا َٚاػنت ،ا٘تننخاب
ٔیٌشدد .ػپغ د٘ ٚـاٍ٘ش ا٘تخاب ؿذ ٜثاتت  ٚاص تیٗ تٕاْ
٘ـاٍ٘شٞا ،ػٔٛیٗ ٘ـاٍ٘ش ون ٝوٕتنشیٗ خغنای تخٕنیٗ سا
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تشویة ػ٘ ٝـاٍ٘شی داؿت ،ٝا٘تخاب ٔیؿٛد .ایٗ فشآیٙذ تٝ
كٛست تىشاسی تا صٔا٘ی و ٝوٕتشیٗ ٔشتغ خغای ٔیاٍ٘یٗ
حاكُ ٌشدد ادأٔ ٝنییاتنذ .تنا افنضایؾ تؼنذاد ٘ـناٍ٘شٞنا
خغای آٔٛصؽ واٞؾ ٔییاتذ ،أنا افنضایؾ ٘ـناٍ٘شٞنا تنٝ
دِیُ سخذاد تغناتك تنیؾ اص حنذٕٞ ،2یـن ٝتاػنث تٟثنٛد
ونناسایی تخٕننیٗ ٕ٘ننیؿننٛد ٘ ٚینناص اػننت تننا اص سٚؽ
اػتثاسػٙجی ٔتماعغ 3تٙٔ ٝظٛس تؼییٗ تؼذاد ٘ـاٍ٘ش تٟیٝٙ
اػتفاد ٜؿٛد .صٔا٘ی و ٝخغای اػتثاسػنٙجی تن ٝوٕتنشیٗ
ٔیضاٖ خٛد ٔیسػذ ،تؼذاد ٘ـاٍ٘ش تٟیٔ ٝٙـخق ٔیؿنٛد.
تش ایٗ اػاع دس تخٕیٗ تخّخُ دس ایٗ ٔغاِؼن ،ٝتؼنذاد 8
٘ـاٍ٘ش تٟی ٝٙاػت  ٚدس عی تخٕیٗ اػنتفاد ٜؿنذ ٜاػنت
(ؿىُ .)9
یىی دیٍنش اص ؿناخقٞنای ٟٔنٓ دس ینافتٗ استثناط تنیٗ
٘ـاٍ٘شٞای ِشص ٜای  ٚپاسأتش ٞذف ع َٛػٍّٕش 4اػت .اینٗ
پاسأتش تشای اص تیٗ تشدٖ اختهف فشونا٘غ تنیٗ دادٜٞنای
ِشص ٜای ٍ٘ ٚاسٞنای چناٜپیٕنایی ،تن ٝوناس تنشدٔ ٜنیؿنٛد.
ٍ٘اسٞننای چنناٜپیٕننایی داسای فشوننا٘غ تنناالتش ٘ؼننثت تننٝ
دادٜٞای ِشص ٜای اػت .ع َٛػٍّٕش تٟی ٝٙاص عشیك آصٔٚ ٖٛ
خغا تؼییٗ ٔیؿٛد .دس ایٗ تحمیك ع َٛػٍّٕش تٟی ٝٙتشاتش
یه ٔیتاؿذ.
اص عشیك سٚؽ سٌشػیٔ ٖٛشحّ ٝایٞ ،ـت ٘ـناٍ٘ش ِنشصٜای
تٟی ٝٙتشای تخٕیٗ تخّخُ و ٝوٕتشیٗ خغا  ٚتنیؾتنشیٗ
استثاط سا تا پاسأتش ٞذف داؿتٝا٘ذٔ ،ـخق ؿذ .دس جذَٚ
ؿٕاس 1 ٜاینٗ ٞـنت ٘ـناٍ٘ش ٔ ٚینضاٖ خغنای آٔنٛصؽ ٚ
اػتثاسػٙجی ٞش وذاْ ٘ـاٖ داد ٜؿذ ٜاػت .ایٗ ٘ـناٍ٘شٞا
ؿأُ ٔشتغ ٘تیجٚ ٝاسٖٚػاصیٔ ،5ـنتك دأٙنِ ٝحظنٝای،6
ا٘تٍشاَ لنذسٔغّك دأٙنٔ ،7ٝـنتك ،8فشونا٘غ ِحظنٝای،9
فیّتش ،10 25/30 - 35/40وؼیٛٙع فناص ِحظن ٝای ٚ 11دادٜ
ِشصٜای خاْ 12اػت.

1

1

Mine Square Error
Overfitting
3
Cross Validation
4
Operator Length
5
Inversion Result
6
Derivative Instantaneous Amplitude
7
Integrated Absolute Amplitude
8
Derivative
9
Instantaneous Frequency
10
Filter 25/30-35/40
11
Cosine Instantaneous Phase
12
Raw Seismic
2
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تا تٛج ٝت ٝإٞیت تىٙیه ٚاسٖٚػناصی دس تخٕنیٗ  ٚلنشاس
ٌشفتٗ ٔشتغ ٘تیجٚ ٝاسٖٚػاصی ت ٝػٛٙاٖ ٘ـاٍ٘ش ا َٚتٟی،ٝٙ
ٔیتٛاٖ ٘تیجٌ ٝشفت وٚ ٝاسٖٚػاصی تا دلت تاال  ٚخغنای
وٓ كٛست ٌشفت ٝاػت.
دس صیش تٛضیح ٔختلشی دستاس ٜایٗ ٞـت ٘ـناٍ٘ش ِنشصٜای
تٟی ،ٝٙآٚسد ٜؿذ ٜاػت:
ٔشتننغ ٘تیجننٚ ٝاس ٖٚػنناصی :ایننٗ ٘ـنناٍ٘ش ِننشصٜای استثنناط
ٔـخلی تنا اورنش پاسأتشٞنای پتشٚفیضیىنی داسد  ٚػٕٔٛنا
یىی اص ٘ـاٍ٘شٞای ِشصٜای ٔ ٟٓدس عی تخٕنیٗ ٔحؼنٛب
ٔیؿٛد .ایٗ ٘ـاٍ٘ش اص حاكُضشب چٍناِی دس ػنشػت تنٝ
دػت ٔیآیذ.
استثاط آٖ تنا تخّخنُ ٔؼىنٛع  ٚتنا افنضایؾ آٖ تخّخنُ
واٞؾ ٔییاتذ ]ٔ .[6ـتك دأِ ٝٙحظٝای :ایٗ ٘ـناٍ٘ش تنٝ
ٚػیّ ٝتثذیُ ٞیّثشت ایجناد ٔنیؿنٛد .[5] .اینٗ ٘ـناٍ٘ش
ِشصٜای ػٕٔٛا ت ٝتغییشات ػنًٙؿٙاػنی ،تخّخنُ  ٚػنایش
پاسأتشٞا حؼاع اػت.
ا٘تٍشاَ لذسٔغّك دأٔ :ٝٙجٕٛع دأٞٝٙای اثنش ِنشصٜای دس
یه ٔحذٚدٔ ٜـخق ٔیتاؿذ .ایٗ ٘ـاٍ٘ش ٘یض ت ٝتغیینشات
تخّخُ  ٚػًٙؿٙاػی ػىغاِؼُٕ ٘ـاٖ ٔیدٞذٔ .ـنتك:
یىی اص ٘ـاٍ٘شٞای ِنشصٜای تنٛد ٜون ٝػٕٔٛنا تن ٝتغیینشات
تخّخُ حؼاػیت ٘ـاٖ ٔنیدٞنذ .فشونا٘غ ِحظنٝای :تنٝ
ػٛٙاٖ ٔـتك فاص ِحظٝای تا صٔناٖ تؼشینف ٔنیؿنٛد .اینٗ
٘ـاٍ٘ش اغّة جٟت تخٕیٗ تضؼیف ِشصٜای  ٚتؼییٗ جنزب
غیشعثیؼننی  ٚحضننٛس الیننٞٝننای ٘نناصن ت ن ٝونناس ٔننیسٚد.
فیّتش : 25/30 - 35/40ایٗ ٘ـاٍ٘ش ٘ٛػی ٘ـاٍ٘ش تا٘ذ ٔحذٚد
تٛد ٜو ٝاص ا٘ٛاع فیّتشٞای تشؿی ٔیتاؿنذ .وؼنیٛٙع فناص
ِحظٝای :ایٗ ٘ـاٍ٘ش اص فاص ِحظٝای تن ٝدػنت ٔنیآینذ .اص
آٖجا و ٝحذٚد (ٔرثت یه تا ٔٙفی یه) آٖ آػاٖتش لاتُ
ف ٟٓاػت اغّة ٕٞشا٘ ٜـاٍ٘ش فاص ِحظنٝای  ٚتنشای ٘ـناٖ
دادٖ تغییشات آٖ ت ٝواس تشدٔ ٜیؿنٛد .دادِ ٜنشصٜای خناْ:
ایٗ ٘ـاٍ٘ش دادٜٞای ِشصٜای خاْ ٔیتاؿذ.
هقایسِ دٍ رٍش رگزسیًَی ٍ ضثکِ عصثی در
تخویي تخلخل
دس ایٗ ٔغاِؼ ٝاص د ٚسٚؽ سٌشػی ٖٛخغی چٙذ ٘ـناٍ٘شی
) ٚ (MLRؿثىٞٝای ػلنثی تنٙٔ ٝظنٛس تخٕنیٗ تخّخنُ
اػتفاد ٜؿذ ٜاػت .چٟاس سٚؽ ؿثى ٝػلثی ٔختّف ؿأُ
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ؿثى ٝػلثی احتٕاِی ) ،(PNNسٚؽ پیـخٛس چٙذ الین،1ٝ
ؿننثى ٝػلننثی تنناتغ پاینن ٝؿننؼاػی ٚ 2تجضینن ٚ ٝتحّیننُ
تفىیىی ،3تٙٔ ٝظٛس تشسػنی وناسایی دس تخٕنیٗ تخّخنُ،
آصٔایؾ ٌشدیذ .دس تیٗ ایٗ سٚؽٞا ،ؿثى ٝػلثی احتٕاِی
ت ٝدِیُ واسایی  ٚدلت تاالتش ا٘تخاب ٌشدیذ.
دس سٚؽ سٌشػی٘ٛی ،سٚاتظ تیٗ ٔتغیشٞا اص عشینك تحّینُ
سٌشػی٘ٛی ٔـخق ٔنیؿنٛدٞ .نذف اِٚین ٝدس سٌشػنی،ٖٛ
وـف  ٚاسائ ٝتٛكیفی تا حذ ٕٔىنٗ دلینك اص سٚاتنظ تنیٗ
ٔتغیشٞا ٔیتاؿذ .ضشیة ٓٞتؼتٍی ،4پناسأتشی اػنت ونٝ
ٔیضاٖ ساتغٓٞ ٚ ٝچٙیٗ ٘ٛع ساتغٝی ٔؼتمیٓ ینا ٔؼىنٛع
تیٗ ٔتغیشٞا سا ٘ـاٖ ٔیدٞذ ٕٛٞ ٚاس ٜتنیٗ  -1 ٚ 1تغیینش
ٔیوٙذ .ػهٔت ضشیة ٓٞتؼتٍی ٕٞاٖ ػهٔت ؿیة خظ
سٌشػیٔ ٖٛیتاؿذ .ضشیة تؼییٗ ،5ون ٝتنٛاٖ د ْٚضنشیة
ٓٞتؼتٍی اػت ،پاسأتش پشواستشدتشی تشای تٛضنیح ساتغنٝ
ٔٛجٛد تیٗ ٔتغیشٞا ت ٝؿٕاس ٔیسٚد .ایٗ پناسأتش تنیٗ ٚ 0
 1تغییننش ٔننیوٙننذ ،صٔننا٘ی وننٔ ٝمننذاس آٖ  1تاؿننذ خننظ
سٌشػی ٖٛدلیما تٛا٘ؼت ٝاػنت تغیینشات  yسا تن ٝتغیینشات
ٔؼتمُ ٘ xؼثت دٞذ  ٚتاِؼىغ ٞش چ ٝت ٝػٕت كفش ٔیُ
وٙذٕ٘ ،یتٛاٖ تا دلت تاالیی تغییشات  yسا ت٘ x ٝؼثت داد.
ؿثى ٝػلثی احتٕاِی ،یه سٚؽ پیؾخٛس  ٚتحت ٘ظناست
تٛد ٜو ٝاص یه تاتغ ا٘تماَ ٕ٘نایی اػنتفادٔ ٜنیوٙنذ .اینٗ
ؿثى ٝتا دادٞ ٜای پشاوٙذ ٜت ٝكٛست ٔٙاػة آٔٛصؽ دینذٜ
 ٚاٍِٞٛای جذینذ سا دس ٍٙٞناْ آٔنٛصؽ تنش سٚی اٍِٞٛنای
لثّی تاص٘ٛیؼی ٔیٕ٘ایذ .ایٗ ؿثىٞ ٝش اٍِنٛی آٔٛصؿنی سا
رخیش ٚ ٜدس ٔٛسد ٔؼائّی و ٝدس آٖ صٔاٖ آٔنٛصؽ ،خیّنی
حؼاع ٘ثٛد ٜیا دادٜٞنای آٔٛصؿنی دس دػنتشع وٛچنه
اػتٔ ،یتٛا٘نذ ٔٙاػنة تاؿنذ ] .[15اینٗ ٘نٛع ؿنثى ٝتنا
اػننتفاد ٜاص دسٖٚینناتی 6اعهػننات آٔٛصؿننیٔ ،ـننات ٝتننا
وشیجی ًٙػُٕ ٕ٘ٛد ٚ ٜتٙٔ ٝظٛس تخٕیٗ دادٜٞای ػذدی
تٛكیٔ ٝیؿٛد .ػه ٜٚتشایٗٔ ،ی تٛا٘ذ ت ٝكٛست ٔؤثش تنشای
عثمٝتٙذی ٘یض اػتفاد ٜؿٛد.
تشاػاع ٔیضاٖ ٓٞتؼتٍی  ٚخغای ٔیاٍ٘یٗ تنیٗ تخّخنُ
ٚالؼی  ٚتخٕنیٗ صد ٜؿنذ ٜدس ٔشحّن ٝاسصیناتی اص د ٚسٚؽ
سٌشػی٘ٛی  ٚؿثىٞٝای ػلثیٔ ،ـخق ٌشدینذ ون ٝسٚؽ
ؿننثى ٝػلننثی احتٕنناِی ونناستشدیتننش ٔننیتاؿننذٔ .اٞیننت
)Multilayer Feed Forward (MLFN
Radial Basis Functions Neural Networks
Discriminate Analysis
Correlation Coefficient
Determination Coefficient
Interpolation

1
2
3
4
5
6
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غیشخغنی ؿنثى ٝػلننثی ،تنا تٛجن ٝتنن ٝسٚاتنظ پیییننذٚ ٜ
غیشخغی تیٗ ٘ـاٍ٘شٞای ِشصٜای  ٚپاسأتش ٞنذف ،وناسایی
تیؾتش ایٗ سٚؽ سا ػثة ٔیؿٛدٔ .مایؼ ٝایٗ د ٚسٚؽ تش
اػاع ٘تنایج اػتثاسػنٙجی آٖٞنا ٘ـناٖ داد ٜؿنذ ٜاػنت
(ؿىُٔ .)10یضاٖ ٓٞتؼنتٍی  ٚخغنای ٔیناٍ٘یٗ دس سٚؽ
سٌشػی ٖٛخغی چٙذ ٘ـاٍ٘شی ت ٝتشتینة 29/5 ٚ 72/9 %
ٞضاسْ ٚاحذ تخّخُ اػت .دس ٔماتنُ ،سٚؽ ؿنثى ٝػلنثی
احتٕاِی تا ٔیضاٖ ٓٞتؼتٍی  ٚخغای ٔیناٍ٘یٗ تن ٝتشتینة

ٞ 25/3 ٚ 80/1 %نننضاسْ ٚاحنننذ تخّخنننُ ،داسای ؿنننشایظ
ٔٙاػةتشی تش اػاع ٔینضاٖ خغنای وٕتنش ٞ ٚنٓتؼنتٍی
تیؾتش ٔنیتاؿنذ .تشػنیٓ ٔتمناعغ تنیٗ ٔمنادیش ٚالؼنی ٚ
تخٕیٗ صد ٜؿنذ ٜتخّخنُ اص عشینك سٚؽ ؿنثى ٝػلنثی
احتٕاِی ٘ـاٖ ٔیدٞذ وٓٞ ٝتؼتٍی تیٗ ٔمنادیش ٚالؼنی ٚ
تخٕیٗ صد ٜؿذ ٜدس ٔشحّ ٝآٔنٛصؽ ،تنٔ ٝینضاٖ 95/52 %
تٛد ٜو٘ ٝـاٖ دٙٞذ ٜدلت تاالی ایٗ سٚؽ دس عی فشآیٙنذ
تخٕیٗ اػت (ؿىُ .)11

ضکل  .8دادُ ّای آهَسضی هَرد استفادُ تزای تخویي تخلخل تا استفادُ اس دادُّای لزسُای ،در ایي ضکل اس چپ تِ راست در ّز چاُ،
ضاخص ّذف ضاهل ًگار ًَتزٍى تِ رًگ قزهش ،رد لزسُای هزکة تِ رًگ سیاُ ٍ ،اهپذاًس صَتی حاصل اس ٍارٍىساسی تِ رًگ آتی ًطاى
دادُ ضذُ است.

ضکل ً .9وَدار اعتثارسٌجی هتقاطع تزای ضٌاسایی تعذاد ًطاًگز تْیٌِ ،خطای آهَسش تِ رًگ سیاُ ٍ خطای اعتثارسٌجی تِ رًگ قزهش
ًطاى دادُ ضذُ است .در ایي ضکل تا افشایص ّز ًطاًگز خطای اعتثارسٌجی تغییز هیکٌذ .تزاساس ایي ضکل ،کوتزیي خطا در تزکیة
تْیٌِ اس ً 8طاًگز دیذُ هیضَد.
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جذٍل ضوارُ ً .1تایج رٍش رگزسیَى هزحلِای تِ هٌظَر ضٌاسایی ًطاًگزّای لزسُای تْیٌِ تزای تخویي تخلخل.
ّواىگًَِ کِ هطخص است خطای آهَسش ٍ اعتثارسٌجی اًذک هیتاضذ.

ب

اِف

ضکل  .10تطاتق تیي هقادیز ٍاقعی (سیاُ) ٍ تخویي سدُ ضذُ (قزهش) تخلخل تا استفادُ اس دٍ رٍش رگزسیَى خطی چٌذ ًطاًگزی ٍ
ضثکِ عصثی هصٌَعی در هزحلِ اعتثارسٌجی( ،الف) رٍش رگزسیَى خطی چٌذ ًطاًگزی( ،ب) رٍش ضثکِ عصثی احتوالی

ضکل  .11تزسین هتقاطع تخلخل ٍاقعی ٍ تخویي سدُ ضذُ اس طزیق ضثکِ عصثی احتوالی در هزحلِ آهَسش ،کِ ًطاى
دٌّذُ هیشاى ّنتستگی تاال هیتاضذ.
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تثذیل هقطع لزسُای تِ تخلخل
پغ اص ٔـخق ؿذٖ واسایی تیؾتنش سٚؽ ؿنثى ٝػلنثی
احتٕاِی دس تخٕیٗ تخّخُ ،تشاػاع ٔیضاٖ ٞنٓتؼنتٍی ٚ
خغای ٔیاٍ٘یٗ ،اص سٚؽ ؿثى ٝػلثی احتٕاِی تٙٔ ٝظنٛس
تثذیُ وُ ٔىؼة ِشصٜای تن ٝتخّخنُ دس ٔحنذٚد ٜصٔنا٘ی
ػاص٘ذ آػٕاسی اػتفاد ٜؿذ ٜاػتٚ .ضؼیت چنا ٜؿنٕاس5 ٜ
اص ٘ظش تخّخُ تخٕیٗصد ٜؿذ ٜاص عشیك ٘ـاٍ٘شٞای ِشصٜای
٘ـاٖ داد ٜؿذ ٜاػت (ؿىُ .)12تش اػاع تغیینشات س٘نً
ٔیتٛاٖ صٖٞٚای تا تخّخُ ٔتفاٚت سا اص  ٓٞتفىیه ٕ٘نٛد.
س٘نً ػنثض ٔحننذٚد ٜتخّخنُٞنای پنناییٗ  ٚس٘نً تننٙفؾ
ٔحذٚد ٜتخّخُٞای تاال سا ٘ـاٖ ٔیدٞذ .ػٕٔٛا تخؾٞای
صیشیٗ تخّخُ تیؾتشی ٘ؼثت ت ٝتخؾٞای تاالیی داس٘ذ.
ًتیجِگیزی
تش اػاع ٔغاِؼ ٝكٛست ٌشفت ٝتٙٔ ٝظٛس تخٕیٗ تخّخُ اص
عشیك ٘ـاٍ٘شٞای ِشص ٜای دس ػاص٘ذ آػٕاسی ٔیذاٖ چـٕٝ
خٛؽ٘ ،تایج صیش حاكُ ؿذ ٜاػت.
 -1تّفیك ٍ٘اسٞنای چناٜپیٕنایی  ٚدادٜٞنای ِنشصٜای ػنٝ
تؼذی ،یىی اص سٚؽٞای واسآٔذ تٙٔ ٝظٛس تخٕیٗ تخّخنُ
دس ٔیادیٗ ٞیذسٚوشتٙی اػت.
 -2دادٜٞای ِشص ٜای تا ٌؼتشؽ جا٘ثی تناالٔ ،نیتٛا٘ٙنذ دس
تخٕیٗ ؿاخقٞای پتشٚفیضیىی ٔختّف تنا ٞنذف وناٞؾ
ٞضیٞٝٙا  ٚصٔاٖ ،تٙٔ ٝظٛس ا٘جاْ ٔغاِؼات تّفیمی  ٚجنأغ
اػتفاد ٜؿ٘ٛذ .تخٕیٗ تخّخُ اص عشیك دادٜٞنای ِنشص ٜای
ٔیتٛا٘ذ سیؼه حفاسی ٞ ٚضی ٝٙاوتـاف سا واٞؾ دٞذ.
 -3تخٕیٗ تخّخُ ت ٝدِیُ استثاط تاالی آٖ تا ٘ـناٍ٘شٞای
ِشص ٜای ٔختّف تٚ ٝیظ ٜأپذا٘غ كٛتیٔ ،یتٛا٘ذ ت ٝكٛست
دلیك  ٚواسآٔذ اص عشیك دادٜٞای ِشص ٜای كٛست پزیشد .دس
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ایٗ تحمیك٘ ،ـاٍ٘ش أپذا٘غ كٛتی اِٚیٗ ٘ـناٍ٘ش ِنشصٜای
تٟی ٝٙا٘تخاب ؿنذ ٜاص سٚؽ سٌشػنیٔ ٖٛشحّنٝای دس عنی
فشآیٙذ تخٕیٗ تٛد ٜو٘ ٝـاٖ دٙٞذ ٜا٘جاْ ٚاسٖٚػناصی تنا
دلت تاال  ٚخغای وٓ ٔیتاؿذ.
 -4تخٕیٗ تخّخنُ اص عشینك ٘ـناٍ٘شٞای ِنشصٜای٘ ،ـناٖ
ٔیدٞذ ؤ ٝیضاٖ ا٘غثاق تخّخُ ٚالؼی تا ٔمنادیش تخٕنیٗ
صد ٜؿذ ٜتنا اػنتفاد ٜاص سٚؽ ؿنثى ٝػلنثی احتٕناِی دس
ٔمایؼ ٝتا سٚؽ سٌشػی ٖٛخغی چٙنذ ٘ـناٍ٘شی تنیؾتنش
اػت .ایٗ ػٕٔٛا ت ٝدِینُ ٔاٞینت غیشخغنی ؿنثىٞٝنای
ػلننثی دس تخٕننیٗ سٚاتننظ غیشخغننی  ٚپیییننذ ٜتننیٗ
پاسأتشٞای ٚسٚدی ٞ ٚذف ٔیتاؿذٔ .ینضاٖ ٞنٓتؼنتٍی ٚ
خغای ٔیاٍ٘یٗ دس سٚؽ سٌشػی ٖٛخغی چٙذ ٘ـاٍ٘شی تٝ
تشتینة ٞ 29/5 ٚ 72/9 %ننضاسْ ٚاحنذ تخّخنُ اػننت .دس
ٔماتُ ،سٚؽ ؿثى ٝػلثی احتٕاِی تا ٔیضاٖ ٞنٓتؼنتٍی ٚ
خغای ٔیاٍ٘یٗ تن ٝتشتینة ٞ 25/3 ٚ 80/1 %نضاسْ ٚاحنذ
تخّخُ ،ؿشایظ تؼیاس ٔٙاػةتشی تشاػاع ٔینضاٖ خغنای
وٕتش ٓٞ ٚتؼتٍی تیؾتش داسد.
 -5دس ٔیذاٖ چـٕ ٝخٛؽ ،تشاػناع تخٕنیٗ تخّخنُ اص
عشیك ٘ـاٍ٘شٞای ِشصٜایٔ ،ـخق ٌشدیذ ون ٝتخنؾٞنای
صیشیٗ ػاص٘ذ آػٕاسی تا ِیتِٛنٛطی ٔاػنٝػنٍٙی-وشتٙاتن،ٝ
٘ؼثت ت ٝتٛاِیٞای آٞىی -دِٔٛٚیتی تخؾٞای تناالیی اص
٘ظش تخّخُ ؿشایظ ٔغّٛبتشی سا داسا ٔیتاؿٙذ.
تطکز ٍ قذرداًی
تذیٗ ٚػیّ ٝاص ٕٞىاسی  ٚحٕایتٞای ؿشوت ٘فت ٔٙناعك
ٔشوضی ت ٝدِیُ دس دػتشع لشاس دادٖ اعهػات ا٘جاْ اینٗ
پظٞٚؾ وٕاَ تـىش  ٚلذسدا٘ی سا داسیٓ.

.
ضکل  .12هقطع لزسُای تخلخل .تغییزات تخلخل در چاُ ضوارُ  5تِ عٌَاى ًوًَِ ًطاى دادُ ضذُ استّ .واىگًَِ کِ دیذُ هی ضَد تخص
تاالیی ساسًذ آسواری دارای تخلخل کنتزی ًسثت تِ تخص پاییٌی هیتاضذ .تزاساس رًگ ،تخصّای سثش رًگ کنتزیي تخلخل ٍ تخصّای
تٌفص تیصتزیي تخلخل را دارًذ.
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