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چکیده
وارونسازی تغییرات دامنه در مقابل دورافت یکی از روشهای مطالعه خصوصییات مزی ن بیا اسیتفاده از ابی ار
لرزه ای می باشد .مطالعه تغییرات دامنه در مقابل دورافت در اکتشاف و ارزیابی کمیی و کیفیی منیابع هییدرات
گازی نی مورد استفاده قرار میگیرد .حضور هیدرات گازی و گاز آزاد در داخل رسوبات باعث تغییر خصوصییات
کشسان رسوب شده و اثر آن را میتوان در پاسخ لرزهای بدست آمده از این منابع مورد بررسی قرار داد .در ایین
مقاله وارون سازی بر اساس رابطه خطی اسمیت و گیدلو بر روی بازتابنده شبیه ساز بستر صورت پذیرفته و بیه
منظور بررسی صحت تزمین صورت پذیرفته ،مقادیر آن با مقادیر واقعی مقایسه شده است .همچنین اثر تغیییر
می ان اشباع هیدرات گازی و گاز آزاد بر روی ضرایب رابطه اسمیت و گیدلو مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج
حاکی از مناسب بودن تزمین می ان سری بازتابی سرعت موج تراکمی نسبت به سرعت موج برشی میباشد.

کلمات کلیدی
وارون سازی تغییرات دامنه در مقابل دورافت ،هیدرات گازی ،اسمیت و گیدلو ،اشباع هیدرات گازی

نکات برجسته پژوهش


اولین بار در کشور برروی هیدرات گازی انجام شده است.



برنامه نوسی برای محاسبات و روتین نبودن آنها.



عدم استفاده از داده های چاهی و جامع و کامل بودن نسبت به کارهای روتین.
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وارون سازی تغییرات دامنه در برابر دور

 -9مقدمه
رابطه اسمیت و گیدلو [ ]1به عنوان یک چینش جدیدی از رابطه آکی و ریچاردز [ ]2در نظر گرفته شده اسیت کیه در
آن سری بازتابی چگالی بر اساس رابطه گاردنر با سری بازتابی سرعت موج تراکمی جایگ ین شده است (( 1و (.)2
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بعد از محاسبه سری بازتابی موج تراکمی و برشی امکان محاسبه نشانگر شبه نسبت پواسون بر اساس رابطه زییر وجیود
دارد.
















()3
که  سرعت موج تراکمی  ،سرعت موج برشی  ،نسبت پواسون g (t ) ،ضریبی بر اساس نسبت سرعت دو میوج
پیکرهای میباشد .نشانگر فاکتور سیال در مواردی که رابطه سرعت موج برشیی و تراکمیی از رابطیه کاسیتاگنا و همکیاران []3
تبعیت نکند (مانند محدوده حاوی گاز و یا الیههای حاوی سنگهای تبزیری و کربناتیه) مقیدار زییادی را بیه خیود اختصیا
می دهد .رابطه کاستاگنا و همکاران برای تزمین سرعت موج برشی از موج تراکمی و یا بیالعک بیرای سینگهای گِیل گونیه1
مورد استفاده قرار میگیرد و به صورت زیر میباشد:
 1.16V S  1360.

P
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()4
با استفاده از وارون سازی اطالعات تغییر دامنه نسبت به دورافت با این اسمیت و گیدلو میتوان نشیانگر سیری بازتیابی
موج تراکمی و موج برشی را بدست آورد .این رابطه با تقریب رابطه بین سرعت موج تراکمی و چگالی زده شده (رابطه گاردنر) و
برای تعیین سری بازتابی سرعت موج تراکمی و موج برشی نیاز به تعیین نسبت دو موج پیکرهای وجود دارد.

 -6وارون سازی بر اساس رابطه اسمیت و گیدلو
وارون سازی بر اساس رابطه  ،2سری بازتابی سرعت موج تراکمی و برشی را نتیجیه خواهید داد .نشیانگر سیری بازتیابی
سرعت موج تراکمی بیانگر می ان تغییر سرعت موج تراکمی در مرز مشترک دو الیه است .در محیطهای رسوبی می ان تغیییرات
چگالی نسبت به تغییرات سرعت امواج لرزهای بسیار کمتر است .این موضوع سبب میشود تا سرعت انتشار امواج لرزهای بییش
از چگالی ،مقاومت لرزهای را تحت تاثیر قرار دهد .به این منظور،مدلسازی براساس چهار مدل توزیع هیدرات توسط اکیر [ ]4و
Mudrock
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بر اساس روابط فی یک سنگی مربوط به هر میدل اراهیه شیده توسیط دورکیین و نیور [ ،]5نیور و همکیاران [ ،]6مینیدلین []7
است.مقدارتزلزل رسوبات  33درصد و  6مقدار مزتلف اشباع هیدرات گازی و  5مقدار مزتلف اشباع گاز در نظر گرفتیه شیده
است .نشانگرهایپیش برانبارشی،مبتنی بر رابطه  2که شامل نشانگر عرض از مبدأ ،گرادیان و انحناء (در تقریب  2و  3جمله ای)
هستند برای 123مدل و برای بازتابنده شبیه ساز بستر مورد بررسی قرار گرفتهاند .در مورد نشانگرهای پیش از برانبارش مقادیر
حاصل از وارون سازی با مقادیر حقیقی در بازتابنده  BSRبرای این مدلهای فی یک سنگی مورد مقایسه قرار گرفتهاند.
شکل  1مقادیر واقعی این نشانگر را در مقادیر مزتلف اشباع هیدرات گازی و گاز آزاد در تزلزل  33درصد بصورت
دو بعدی نشان می دهند .این شکل نشان می دهد که روند تغییر نمودارها به ازای تغییرات اشباع هیدرات و گاز آزاد برای چهار
مدل توزیع مز تلف تقریبا مشابه هستند که برای دو مدل اول و دوم و دو مدل سوم و چهارم این شباهت بیشتر میشود .روند
این نمودارها به این صورت است که اف ایش می ان اشباع هیدرات گازی و گاز آزاد به علت اف ایش اختالف سرعت موج تراکمی
سبب اف ایش اندازه ضریب بازتاب این موج شده است.

شکل  .1نمودار دو بعدی مقادیر واقعی نشانگر سری بازتابی سرعت موج تراکمی مدلهای ساخته شده برای میزان اشباع
هیدرات گازی و گاز آزاد مختلف و در تخلخل  33درصد.

نتایج حاصل از وارونسازی  AVOبرای تعیین نشانگر سری بازتابی سرعت موج تراکمی برای تزلزل  33درصد در
شکل  2بصورت دو بعدی نشان داده شده است .برای تزمین سری بازتابی سرعت موج تراکمی با استفاده از وارون سازی
احتیاج به اطالعات نسبت سرعت موج برشی به سرعت موج تراکمی است و خطای تزمین این نسبت نتیجه وارون سازی را
تحت تاثیر قرار میدهد .در شکل مشاهده میشود که در درصدهای باالی هیدرات گازی و گاز آزاد مقادیر تزمین زده شده
اندکی بیشتر از مقادیر واقعی است و این مساله به واسطه خطای نسبت سرعت موج برشی به سرعت موج تراکمی واقعی است.
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شکل  . 2نمودار دو بعدی مقادیر وارون سازی شده نشانگر سری بازتابی سرعت موج تراکمی مدلهای ساخته شده بر اساس
تحلیل  AVOبرای میزان اشباع هیدرات گازی و گاز آزاد مختلف و در تخلخل  33درصد.

نشانگر سری بازتابی سرعت موج برشی بیانگر می ان تغییر سرعت این موج پیکرهای در مرز مشترک دو الیه است .در
محیطهای رسوبی می ان تغییرات چگالی نسبت به تغییرات سرعت امواج لرزهای بسیار کمتر است و این موضوع سبب میشود
تا سرعت انتشار امواج لرزهای بیش از چگالی ،مقاومت لرزهای را تحت تاثیر قرار دهد .شکل  3مقادیر واقعی این نشانگر را در
مقادیر مزتلف اشباع هیدرات گازی و گاز آزاد در تزلزل  33درصد بصورت دو بعدی نشان میدهد .در مورد مدل اول توزیع
هیدرات گازی تغییر سرعت موج برشی تنها به واسطه تغییر چگالی حاصل میشود .در این حالت با کاهش می ان چگالی به
واسطه حضور هیدرات گازی یا گاز آزاد ،سرعت موج برشی اندکی اف ایش مییابد .مدلهای مزتلف توزیع هیدرات گازی
رفتارهای متفاوتی را در تغییر سری بازتابی سرعت موج برشی به ازای تغییر می ان اشباع هیدرات گازی و گاز آزاد نشان
میدهند.
در مدل اول که هیدرات و گاز نقش پر کننده فضای منفذی را دارند ،سرعت موج برشی وابستگی اندکی به درصد
اشباع سیال منفذی دارد که این وابستگی تنها مربوط به تغییرات چگالی در اثر جایگ ینی آب نمک با هیدرات گازی و گاز آزاد
است .برای این مدل مقدار م قاومت برشی بسیار کوچک و ن دیک به صفر است (همانند سری بازتابی مقاومت لرزهای موج
برشی) .در این مدل توزیع ،زمانی که اشباع گاز کم است ،حضور هیدرات گازی باعث تغییر چندانی در سری بازتابی سرعت
موج برشی نشده است .اما در زمانی که می ان اشباع گاز آزاد باالست ،کاهش چگالی به وجود آمده موجب اف ایش سرعت موج
برشی و در نتیجه اف ایش اندازه سری بازتابی سرعت موج برشی شده است.
در سایر مدلهای توزیع هیدرات گازی ،حضور این کریستالها باعث تغییر مدول برشی رسوب شده و اف ایش می ان سرعت موج
برشی بسیار بیشتر از اف ایش سرعت به واسطه حض ور گاز است (چرا که می ان تغییرات چگالی به علت حضور گاز بسیار کمتر
از تغییرات مدول برشی ناشی از اشباع هیدرات است) .برای این مدلها مقادیر سری بازتابی مقاومت برشی غالبا منفی است .تنها
استثناء مربوط اشباع دو درصد هیدرات در مدل چهارم است که در آن اشباع اندک هیدرات باعث شده تا اف ایش مدول برشی
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کوچک باشد و بنابراین سرعت موج برشی کمتری نسبت به الیه زیرین داشته باشد که موجب مثبت شدن سری بازتابی سرعت
موج برشی میشود.
در مدل اول توزیع هیدرات اف ایش تزلزل موجب اف ایش سری بازتابی سرعت موج برشی شده است و در سایر مدلها
وابستگی به تغییرات تزلزل ناچی است.

شکل  . 3نمودار دو بعدی مقادیر واقعی نشانگر سری بازتابی سرعت موج برشی مدلهای ساخته شده برای میزان اشباع
هیدرات گازی و گاز آزاد مختلف و در تخلخل  33درصد.

نتایج وارون سازی این نشانگر برای تزلزل  33درصد به صورت دو بعدی در شکل  4نشان داده شده است .نتایج
زیر از بررسی این شکل و مقایسه آن با مقادیر واقعی بدست آمده است:
در مواردی که کریستالهای هیدرات گازی به صورت مدل اول در رسوب توزیع شده باشد و تماسی با دانههای رسوب
نداشته باشد ،عدم تغییر سرعت موج برشی با تغییر سیال منفذی سبب شده تا اختالف سرعت موج برشی در دو طرف بازتابنده
 BSRکوچک باشد بگونه ای که اندازه آن تحت تاثیر نوفه ج یی موجود در اطالعات لرزهای قرار بگیرد .به واسطه این امر در
مدل اول توزیع هیدرات گازی م قادیر تزمین زده شده نشانگر با خطا همراه بوده و نمی تواند اطالعات قابل اطمینانی را اراهه
دهد.
در سایر مدل های توزیع هیدرات گازی ،ضریب بازتاب تزمینی روندی مشابه با مقدار واقعی داشته اما اندازه آن
بیشتر از مقدار حقیقی است .به عبارتی مقادیر تزمین زده شده تنها بطور نسبی صحیح هستند .خطای نسبی موجود مرتبط با
خطا در مقدار در نظر گرفته شده برای نسبت سرعت موج برشی به سرعت موج تراکمی موجود در ضریب سری بازتابی سرعت
موج برشی در رابطه  2می باشد .الزم به ذکر است که با توجه به اینکه برای انجام وارون سازی در این مقاله از روند عمومی
تغییر نسبت سرعت موج برشی به سرعت موج تراکمی استفاده شده است با زیاد شدن مقادیر اشباع هیدرات گازی و گاز آزاد و
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فاصله گرفتن نسبت سرعت موج برشی به سرعت موج تراکمی از روند عمومی اختالف میان مقادیر حاصل از وارون سازی و
مقادیر واقعی بیشتر میگردد.

شکل  .4نمودار دو بعدی مقادیر وارون سازی شده نشانگر سری بازتابی سرعت موج برشی مدلهای ساخته شده بر اساس
تحلیل  AVOبرای میزان اشباع هیدرات گازی و گاز آزاد مختلف و در تخلخل  33درصد.

نشانگر سری بازتابی شبه نسبت پواسون بر اساس سری بازتابی سرعت موج تراکمی و سرعت موج برشی بدست آمده
از وارون سازی تقریب خطی اسمیت و گیدلو [ ]1قابل حصول می باشد .این نشانگر مربوط به اختالف سری بازتابی سرعت موج
تراکمی و سری بازتابی سرعت موج برشی بوده و معادل مش تق لگاریتم طبیعی نسبت سرعت موج برشی به موج تراکمی است.
الزم به ذکر است که می ان نسبت سرعت موج تراکمی به سرعت موج برشی رابطه مستقیم با می ان نسبت پواسون دارد.
بنابراین سری بازتابی نسبت دو موج پیکرهای می تواند به عنوان نشانگری از سری بازتابی نسبت پواسون مورد استفاده قرار
بگیرد که به آن شبه نسب پواسون می گویند .مقادیر واقعی این نشانگر که از تفاضل سری بازتابی سرعت دو موج پیکرهای
بدست آمده به صورت دو بعدی برای تزلزل سی درصد در شکل  5نشان داده شده است .به طور کلی نتایج زیر از بررسی این
نشانگر حاصل میشود:
مدل های مزتلف توزیع هیدرات گازی رفتار متفاوتی را در مقابل تغییرات درصد اشباع هیدرات گازی و گاز آزاد نشان
داده اند .با توجه به تاثیر متفاوت نوع توزیع هیدرات بر سرعت دو موج برشی و تراکمی ،نشانگر سری بازتابی شبه نسبت
پواسون با بکارگیری هم مان سرعت این دو موج میتواند در شناسایی نوع توزیع هیدرات موثر باشد.
در شکل مربوط به مدل اول توزیع هیدرات ،حضور گاز در زیر زون هیدرات گازی تاثیری چندانی بر سرعت موج
برشی نداشته است و سرعت موج تراکمی کاهش پیدا کرده است .در این صورت نسبت سرعت موج تراکمی به موج برشی و به
تبع آن نس بت پواسون الیه حاوی گاز کاهش پیدا کرده است .اما در الیه حاوی هیدرات گازی و به شرط مدل اول توزیع
هیدرات گازی سرعت موج تراکمی اف ایش یافته و سرعت موج برشی تغییر چندانی نمیکند .در این صورت نسبت سرعت موج
تراکمی به سرعت موج برشی اف ایش پیدا کرده و شاهد اف ایش نسبت پواسون خواهیم بود .برای این مدل توزیع مقادیر نشانگر
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سری بازتابی شبه نسبت پواسون برای بازتابنده شبیه ساز بستر همواره منفی است و با اف ایش درصد اشباع گاز آزاد و هیدرات،
اندازه آن اف ایش مییابد.
در سایر مدلهای توزیع هیدرات گازی ،اف ایش می ان اشباع هیدرات موجب کاهش نسبت پواسون و ن دیک شدن آن
به مقادیر الیه حاوی گاز آزاد میگردد .همانطور در شکلها و برای این مدل توزیع مشاهده میشود نشانگر سری بازتابی شبه
نسبت پواسون در بعضی از موارد مثبت شده و اثر کاهش نسبت پواسون به واسطه حضور هیدرات گازی به اثر گاز آزاد غالب
شده است .به طور کلی اف ایش می ان گاز آزاد روند تغییر سری بازتابی شبه نسبت پواسون را به سمت مقادیر منفی و اف ایش
می ان هیدرات گازی که به صورت سه مدل مذکور توزیع شده باشند می ان نشانگر را به سمت مقادیر مثبت سوق میدهد.

شکل  .2نمودار دو بعدی مقادیر واقعی نشانگر سری بازتابی شبه نسبت پواسون مدلهای ساخته شده برای میزان اشباع
هیدرات گازی و گاز آزاد مختلف و در تخلخل  33درصد.

نتایج وارونسازی جهت بدست آوردن نشانگر شبه نسبت پواسون برای تزلزل سی درصد به صورت دو بعدی در شکل
 6نشان داده شده است .نتایج به شرح زیر از بررسی نتایج حاصل از وارون سازی و مقایسه آن با مقادیر واقعی بدست آمده
است:
شباهت میان روند کلی حاصل از وارون سازی و مقدار واقعی سری بازتابی شبه نسبت پواسون بازتابنده شبیه ساز
بستر در مدلهای اول و دوم توزیع هیدرات گازی بیشتر از مدلهای سوم و چهارم توزیع میباشد.
به طور کلی مقادیر حاصل از وارون سازی با مقادیر واقعی قابل مقایسه است .از جمله دالیل وجود اختالف ،میتوان
به روند در نظر گرفته شده برای نسبت سرعت موج برشی به سرعت موج تراکمی اشاره کرد که برای انجام وارون سازی با
استفاده از رابطه اسمیت و گیدلو [ ]1مورد نیاز می باشد .تزمین سری بازتابی سرعت موج برشی با خطا همراه بوده و خطای
موجود در تزمین آن در اینجا نی بر روی سری بازتابی شبه نسبت پواسون تاثیر گذاشته است.

وارون سازی تغییرات دامنه در برابر دور

شکل  .2نمودار دو بعدی مقادیر وارون سازی شده نشانگر سری بازتابی شبه نسبت پواسون مدلهای ساخته شده بر اساس
تحلیل  AVOبرای میزان اشباع هیدرات گازی و گاز آزاد مختلف و در تخلخل  33درصد.

 -3نتیجه گیری
حضور هیدرات گازی در داخل رسوب باعث تغییر خصوصیات کشسان رسوب می بان شده و این تغییر وابستگی
زیادی به مدل توزیع هیدرات گازی دارد .برای مقادیر مزتلف اشباع هیدرات گازی ،رفتار نشانگرهای بدست آمده از رابطه
اسمیت و گیدلو در مدلهای اول و دوم و در مدلهای سوم و چهارم قابل مقایسه با یکدیگر خواهند بود .با توجه به این مساله و
در مطالعات مستقیم و وارون انجام شده بر اساس روابط فی یک سنگ باید به نوع توزیع هیدرات گازی اهمیت ویژهای داده
شود .چرا که در نظر گرفتن نوع توزیع مزتلف منجر به کسب نتایج متفاوتی برای مدلهای توزیع مزتلف خواهد شد.
برای انجام مطالعات تغییر دامنه در مقابل دورافت برای انجام وارون سازی بر اساس رابطه اسمیت و گیدلو ،نیاز به
تعیین نسبت سرعت موج برشی به سرعت موج تراکمی است .با توجه به مطالعات انجام شده در این پروژه میتوان به این
مساله اشاره نمود که در نظر گرفتن روند عمومی که با استفاده از روابط فی یک سنگ بدست آمده و در آن تزلزل رسوب تنها
از آب اشباع شده است میتواند معقول ترین روند برای این نسبت باشد.
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