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مقاالت علمي - پژوهشی

مقدمه
هودوگرام1 که از س��ال 2000 وارد مبحث آنالیز 2AVO  ش��ده اس��ت، ما 
را قادر مي کند تا تمام نقاط را بر روي نمودار تصویر کرده و بهترین تفس��یر 
را اعمال نمایی��م. به علت اینکه داده هاي لرزه اي به صورت پهنه اي هس��تند، 
بنابراین، مقادیري که روي نمودار مشخص مي شود، متعلق به یک نقطه معین 
نیست، بلکه از یک سطح مشخص حاصل مي شود. در نتیجه، اثر زون گازي 
و زون ه��اي غیر مخزني در هم ادغام ش��ده و نیاز به تفکی��ک دارد. غالباً در 
تحلی��ل نمودارهاي AVO که در ارتباط ب��ا داده هاي واقعي و غیرمدل انجام 
مي گردد، نقاط زمینه و آنومال)ماس��ه هاي متخلخل حاوي س��یال( از لحاظ 
روند کلي و بعضاً ش��کل خاِص تولیدي باهم ش��باهت دارند که چنانچه از 
هم تفکیک نشوند، احتمال دارد زون هیدروکربوري به عنوان زمینه ي شیلي 
یا آبي در نظر گرفته ش��ود و به این ترتیب، زون مخزني را از دس��ت بدهیم. 
الزم به ذکر اس��ت که هودوگرام یک زاویه غالب خواهد داش��ت که زاویه 
پالریزاس��یون3  نامیده مي ش��ود و در صورتي که مربوط به زمینه باشد، زاویه 
پالریزاسیون زمینه و چنانچه در ارتباط با زون آنومال باشد زاویه پالریزاسیون 

آنومال نامیده مي شود]1[. 
چوپ��را و مارفورت )2007( و نوس و دیگران )2003( نقش نش��انگرهای 
ل��رزه ای را در ارتباط با تعیین ویژگی های مخازن ش��کافدار مورد بررس��ی 
قرار داده اند]2,3[. دلبک و دیگران )2013( و جنر )2002( به بررس��ی تعیین 
 AVO پارامتره��ای مخازن غی��ر یکنواخت در قالب تکنیک ه��ای لرزه ای و
پرداخته ان��د]4,5[. گوارا و کری )2006( و س��ندانایک و باله )2009( نقش 
نش��انگرهای تبدیلی در شناس��ایی زون های هیدروکربنی واق��ع در مخازن 

ش��کافدار را مورد بررسی قرار داده اند]6,7[. الینز)2004( به بحث و بررسی 
در ارتباط با تفاسیر لرزه ای نشانگرهای تبدیلی و غیر تبدیلی پرداخته است]8[. 
مطالعه ي مذکور در الین لرزه اي106 دشت گرگان انجام شده است و بر پایه 
آن، نمودار های هودوگرامی براساس زون های آنومال و کل زمینه از مقاطع 

برگردان شده ي نشانگرهای تبدیلی و غیر تبدیلی تشکیل و تفسیر مي شوند.
  

1- تئوری نمودار هاي هودوگرامي 
به کارگی��ری هودوگرام ها4  در تفس��یر نمودارهای دامن��ه مقابل دورافت 
یک روش نس��بتاً جدید محسوب مي ش��ود، در حالت معمول، نشانگرهای 
س��اخته ش��ده از مدل ها با نشانگرهای اس��تخراج ش��ده از داده های لرزه اِی 
واقعی مقایس��ه می ش��ود. از پالت نش��انگرهای مرتبط با م��دل در زون های 
آنومال نتیجه می شود که به علت اثر موجک ، روند مذکور نزدیک به روند 

آنالیز AVO به شیوه نمودار هاي هودوگرامي در دشت گرگان
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آنالیز AVO براساس نشانگرهای تبدیلی و غیر  تبدیلی قادر به تشخیص مخازن گازي ماسه سنگي است. درشیوه نموداري هودوگرامي ابتدا نمودار کل نقاط زمینه ي مقطع 
برگردان شده نشانگر AVO رسم مي شود و در مرحله بعد، نمودار بخش آنومال)اشباع آبي و گازي( از مقطع ذکر شده بر روي نقاط زمینه پالت و زوایاي پالریزاسیون باهم 
مقایسه مي شود. در این مطالعه که در دشت گرگان انجام شده است، نمودار های هودوگرامی براساس زون های آنومال و کل زمینه از مقاطع برگردان شده نشانگرهای تبدیلی 
و غیر تبدیلی تشکیل و تفسیر مي شوند. در این نوع ازنمودار ها، روند توزیع نقاط در پالت نشانگرهایي که عمدتاً هویت لیتولوژي دارند )مانند عرض از مبدا، بازتابندگي سد 
صوتي موج تراکمي وبازتابندگي سرعت موج تراکمي( و یا عمدتاً هویت سیال دارند)مانند عالمت و ضریب سیال( به صورت خطي است، درصورتي که روند توزیع نقاط 
در پالت نشانگرهایي که یکی از آن ها هویت سیال داشته و دیگری هویت لیتولوژي دارد، به صورت غیر خطي مي باشد و چنانچه سیال چگال تر باشد، توزیع نقاط متمرکز )با 

قابلیت انطباق خطی بوده( و در غیر این صورت، پراکنده خواهد بود. الزم به ذکر است که زاویه پالریزاسیون با توجه به نوع نشانگر مي تواند مثبت یا منفي باشد.
دامنه مقابل دورافت، نشانگرهای تبدیلی، نشانگرهای غیر تبدیلی، نمودار های هودوگرامی.

1  مقطع برگردان شده نشانگرضریب سیال.

هـاي ماسـه   نـده و در زون خطي و پراكصورت غـيرعرض از مبدا به –گازي در كراس پالت گراديان  توزيع نقاط ماسه

در  .]9[خواهـد بـود   ي، در هر دو حالت، زاويـه پالريزاسـيون منفـ   آبي، توزيع نقاط قابليت انطباق خطي خواهند داشت

كـه در  طـور نشان داده شـده اسـت، همـان    1-و بخش زير زون 2و1-هايترتيب در زونتوزيع نقاط به 9تا 7-هايشكل

قابليت انطباق  ،همچنين .كندييد ميأها را را تاين زون وجود ،نحوه توزيع نقاط مخزني ،شودديده مي 8و 7-هايشكل

نمايـد.  را اثبـات مـي   1-نيز ماسه آبـي بـودن بخـش زيـرين زون     9-عرض از مبدا شكل -گراديان نمودارخطي داشتن 

الزم  .پرداخـت مخزني مخزني و غيرهاي ها در زونپالت نشانگرهاي ديگر، به مقايسه پاسخ آنتوان با تشكيل كراسمي

 ،دهنـده نقـاط كـل زمينـه و رنـگ صـورتي      سـير نشـان  معرفي شـده، رنـگ آبـيِ    نمودارهايبه ذكر است كه در تمام 

كننده زون انتخابي در روي مقطع برگردان شده نشانگر پالت شده است.منعكس

.نشانگرضريب سيالمقطع برگردان شده  - 1شكل شماره 

زون گازی 2

زون حاوی آب

زون گازی 1
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زمینه اس��ت. در متد دامن��ه مقابل دورافت - هودوگ��رام5  می توان با در نظر 
گرفتن زاویه پالریزاس��یون، زون های آنوم��ال را از زمینه جدا نمود. با توجه 
به اینکه داده های لرزه ای دارای محدوده باند معینی هس��تند، بنابراین، مقادیر 
بازتابندگ��ی موجود در یک نمودار، به یک س��ری از نقاط تعلق داش��ته و 
تنها به یک نقطه محدود نمی گ��ردد. مقادیر مذکور از هم آمیخت موجک 
با یک س��ری از داده های انعکاس��ی از الیه های زیرسطحی حاصل می شود. 
چنانچه نوفه وجود نداشته باشد، نمودار نشانگرهای عرض از مبدا و گرادیان 
به صورت خط مستقیم خواهد بود. در صورت وجود نوفه، نمودار گرادیان- 
عرض از مبدا به هودوگرام تبدیل خواهد ش��د. هودوگرام دارای یک زاویه 
غالب اس��ت که زاویه پالریزاس��یون نام دارد، این زاوی��ه بیانگر روند غالب 
نمودار در ارتباط با یک انعکاس دهنده منفرد اس��ت. اغلب در حالت آنالیز 
نمودارِی نش��انگرهای استخراج شده از داده های لرزه ای، برخی از زون های 
آنومال به علت قرار گرفتن در زمینه، دیده نمی ش��وند، با این حال، زون های 
مذکور دارای زاویه پالریزاس��یون متفاوتی نس��بت به روند زمینه هستند. به 
این ترتیب، ابزاری جهت شناسایی آن ها فراهم شده و می توان آنومالی های 
پنهان شده در زمینه را به وسیله زاویه پالریزاسیون هودوگرامی تشخیص داد. 
امکان مقایس��ه نمودار مرس��وم با نتایج دامنه مقابل دورافت - هودوگرام از 
طریق به کارگیری نشانگرها وجود دارد. همچنین، با به کارگیری هودوگرام 
به عنوان یک صافی، می توان نشانگرهای بهینه شده ای تولید کرد که قابلیت 
باالتری در شناس��ایی زون های هیدروکربوری دارند، به این ترتیب، با آنالیز 

زاویه پالریزاس��یون، تمای��ز زون های آنومال دامنه مقاب��ل دورافت از زمینه 
محتمل تر خواهد بود.

2- متدولوژي و تفسیر
ابتدا مقاطع برگردان ش��ده ي نشانگرهای تبدیلی ش��امل ضریب سیال6 ، 
گرادیان7 ، عالمت 8  و بازتابندگی س��رعت موج برش��ي9  و در مرحله بعد، 
مقاطع بر گردان ش��ده نش��انگرهای غیرتبدیلی ش��امل ع��رض از مبدأ10 و 
بازتابندگی سرعت موج تراکمي11  تشکیل می گردند. با توجه به اینکه مقادیر 
نشانگرهای تبدیلی متأثر از حضور سیال است، دو زون احتمالِی مخزنی قابل 
 شناس��ایی خواهد بود که در مقاطع مذکور داخل کادر نش��ان داده شده اند 
) ش��کل هاي-1تا6(. الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ک��ه در مقاطع برگردان ش��ده 
درش��کل هاي-1 تا 6، رنگ های س��بز و زرد )در مقاطع س��یاه و سفید رنگ 
روشن( نشان دهنده مقادیر کمتِر نشانگرهای برگردان شده است و برعکس، 
مقاطعی که رنگ آبی و قرمز در آن ها بیشتر دیده مي شود)در مقاطع سیاه و 

سفید رنگ تیره(، نشان دهنده مقادیر باالتِر نشانگرهاست.
توزی��ع نقاط ماس��ه  گازي در کراس پ��الت گرادیان – ع��رض از مبدا 
به صورت غ�یر خطي و پراکنده و در زون هاي ماسه آبي، توزیع نقاط قابلیت 
انطب��اق خطي خواهند داش��ت. در هر دو حالت، زاویه پالریزاس��یون منفي 
خواهد بود]9[. در ش��کل هاي-7 تا9 توزیع نقاط به ترتیب در زون هاي-1و2 
و بخش زیر زون-1 نشان داده شده است، همان طور که در شکل هاي-7 و8 

2  مقطع برگردان شده  نشانگرگرادیان.
  .مقطع برگردان شده  نشانگرگراديان - 2شكل شماره 

مقطع برگردان شده  نشانگرعالمت. -3شكل شماره 

زون گازی 2

زون حاوی آب

زون گازی 1

4   مقطع برگردان شده نشانگربازتابندگي سرعت موج برشي.  
مقطع برگردان شده نشانگربازتابندگي سرعت موج برشي.   - 4شكل شماره 

مـوج تراكمـي مقابـل بازتابنـدگي      و بازتابندگي سرعت عرض از مبدا -هاي گرادياننمودارمقايسه ) 3-1

توزيـع   ،توزيع پراكنده نقاط را خواهيم داشت و در زون آبي نيـز  ،در زون گازي ،در هر دو حالت سرعت موج برشي:

منفي و در حالـت   ،عرض از مبدا، زاويه پالريزاسيون زون آبي -گراديان نموداراما در حالت  وجود دارد.متمركز نقاط را 

. الزم استمقدار زاويه پالريزاسيون مثبت  ،مقابل بازتابندگي سرعت موج تراكمي برشي موجِ سرعت بازتابندگيِ نمودار

 تغييراتبه ذكر است 

زون گازی 2

زون حاوی آب

زون گازی 1

3  مقطع برگردان شده  نشانگرعالمت.

  .مقطع برگردان شده  نشانگرگراديان - 2شكل شماره 

مقطع برگردان شده  نشانگرعالمت. -3شكل شماره 

زون گازی 2

زون حاوی آب

زون گازی 1

5  مقطع برگردان شده  نشانگرعرض از مبدا.

مقطع برگردان شده نشانگربازتابندگي سرعت موج برشي.   - 4شكل شماره 

مـوج تراكمـي مقابـل بازتابنـدگي      و بازتابندگي سرعت عرض از مبدا -هاي گرادياننمودارمقايسه ) 3-1

توزيـع   ،توزيع پراكنده نقاط را خواهيم داشت و در زون آبي نيـز  ،در زون گازي ،در هر دو حالت سرعت موج برشي:

منفي و در حالـت   ،عرض از مبدا، زاويه پالريزاسيون زون آبي -گراديان نموداراما در حالت  وجود دارد.متمركز نقاط را 

. الزم استمقدار زاويه پالريزاسيون مثبت  ،مقابل بازتابندگي سرعت موج تراكمي برشي موجِ سرعت بازتابندگيِ نمودار

 تغييراتبه ذكر است 

زون گازی 2

زون حاوی آب

زون گازی 1
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دیده مي شود، نحوه توزیع نقاط مخزني، وجود این زون ها را را تأیید مي کند. 
همچنین، قابلیت انطباق خطي داشتن نمودار گرادیان- عرض از مبدا شکل-9 
نیز ماسه آبي بودن بخش زیرین زون-1 را اثبات مي نماید. مي توان با تشکیل 
کراس پالت نشانگرهاي دیگر، به مقایسه پاسخ آن ها در زون هاي مخزني و 
غیر مخزني پرداخت. الزم به ذکر است که در تمام نمودارهای معرفي شده، 
رنگ آبيِ سیر نش��ان دهنده نقاط کل زمینه و رنگ صورتي، منعکس کننده 

زون انتخابي در روي مقطع برگردان شده نشانگر پالت شده است.

3- مقایس�ه نمودار هاي گرادیان- عرض از مبدا و بازتابندگی س�رعت موج 
تراکمي مقابل بازتابندگی سرعت موج برشي 

در هر دو حالت، در زون گازي، توزیع پراکنده نقاط را خواهیم داش��ت 
و در زون آب��ي نی��ز، توزیع متمرکز نقاط وجود دارد. ام��ا در حالت نمودار 
گرادیان- ع��رض از مبدا، زاویه پالریزاس��یون زون آبی، منفی و در حالت 
نم��ودار بازتابندگِی س��رعِت موِج برش��ي مقابل بازتابندگی س��رعت موج 
تراکمي، مقدار زاویه پالریزاس��یون مثبت است. الزم به ذکر است تغییرات  
 نش��انگرهای گرادیان و بازتابندگی س��رعت موج برش��ی وابس��ته به سیال 
می باش��ند. این در حالي است که نش��انگرهای عرض از مبدا و بازتابندگی 
سرعت موج تراکمی، وابسته به لیتولوژی هستند. به عبارت دیگر در نمودار 
های ذکر شده، یک نشانگر سیالی مقابل نشانگری وابسته به لیتولوژی پالت 

شده است.)شکل هاي 7 تا11(.

 4- تفس�یر نم�ودار نش�انگرهاي عالم�ت – ضریب س�یال و ع�رض از مبدا – 
بازتابندگي سرعت موج تراکمي

تغییرات نش��انگرهای حاصل ضرب گرادیان در عالمت و ضریب س��یال 
به علت دارا بودن پارامترس��رعت موج برش��ی در روابط مربوطه، وابس��ته به 
س��یال است. در ش��کل- 12 بر خالف کراس پالت هاي قبلي، توزیع نقاط 
در نمودار نش��انگرهای ذکر ش��ده، روند منظمي داشته و پراکندگي کراس 
پ��الت هاي قبل��ي دیده نمي ش��ود. همچنین توزیع نق��اط در کراس پالت 
نشانگرهاي عرض از مبدا - بازتابندگي سرعت موج تراکمي نیز روند منظم 
تري خواهند داشت)شکل- 13(، به این ترتیب نتیجه مي شود که پراکندگي 
نقاط در کراس پالت نشانگرهایي اتفاق مي افتدکه یکي از آنها نشان دهنده 
لیتولوژي و دیگری بیانگر س��یال باشد، به عبارت دیگر توزیع پراکنده نقاط 
در چنین کراس پالت هایي نتیجه تاثیر متقابل لیتولوژي و س��یال در مقادیر 
نشانگرهاس��ت و با توجه به اینکه س��یال آب توزیع پراکن��ده اي از نقاط را 
ایجاد نمي کند بنابراین این س��یال باید گاز و یا هیدروکربور سبک باشد، به 
ای��ن ترتیب به صورت کیفي نیز پراکندگي توزیع نقاط زون هاي گازي در 

کراس پالت ها، اثبات مي شود.

نتیجه گیری
در نمودار هاي هودوگرامي روند توزیع نقاط در پالت نش��انگرهایي که 
عمدتا هویت لیتولوژي دارند )مانند عرض از مبدا وبازتابندگي سرعت موج 

6  مقطع برگردان شده نشانگربازتابندگي سرعت موج تراكمي.   

مقطع برگردان شده  نشانگرعرض از مبدا. - 5شكل شماره 

  

مقطع برگردان شده نشانگربازتابندگي سرعت موج تراكمي.    - 6شكل شماره 

عـرض   كه نشانگرهاي و بازتابندگي سرعت موج برشي وابسته به سيال مي باشند. اين در حاليست نشانگرهاي گراديان

هاي ذكـر شـده، يـك     نموداراز مبدا و بازتابندگي سرعت موج تراكمي، وابسته به ليتولوژي هستند. به عبارت ديگر در 

).11تا 7شماره هاي (شكل نشانگر سيالي مقابل نشانگري وابسته به ليتولوژي پالت شده است.

زون گازی 2

زون حاوی آب

زون گازی 1

7  نمودار گرادیان- عرض از مبدا  در زون گازي1.

مقطع برگردان شده  نشانگرعرض از مبدا. - 5شكل شماره 

  

مقطع برگردان شده نشانگربازتابندگي سرعت موج تراكمي.    - 6شكل شماره 

عـرض   كه نشانگرهاي و بازتابندگي سرعت موج برشي وابسته به سيال مي باشند. اين در حاليست نشانگرهاي گراديان

هاي ذكـر شـده، يـك     نموداراز مبدا و بازتابندگي سرعت موج تراكمي، وابسته به ليتولوژي هستند. به عبارت ديگر در 

).11تا 7شماره هاي (شكل نشانگر سيالي مقابل نشانگري وابسته به ليتولوژي پالت شده است.

8  نمودار گرادیان- عرض ازمبدا در زون گازي2.

.1در زون گازيعرض از مبدا - گراديان نمودار -7شكل شماره 

.2مبدا در زون گازيعرض از - گراديان نمودار -8شكل شماره 

بخش آبي.عرض از - گراديان نمودار -9شكل شماره 

9   نمودار گرادیان- عرض از بخش آبي.

.1در زون گازيعرض از مبدا - گراديان نمودار -7شكل شماره 

.2مبدا در زون گازيعرض از - گراديان نمودار -8شكل شماره 

بخش آبي.عرض از - گراديان نمودار -9شكل شماره 
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تراکمي( و یا عمدتا هویت س��یال دارند )مانند عالمت و ضریب س��یال( به 
صورت خطي اس��ت در صورتي که روند توزیع نقاط در پالت نشانگرهایي 
که هویت سیال- لیتولوژي دارند به صورت غیر خطي مي باشد و چنانچه سیال 
چگال تر باشد توزیع نقاط متمرکز و در غیر این صورت پراکنده خواهد بود. 
به طور جزئی تر مي توان گفت توزیع نقاط درنمودار یک نشانگر با هویت 

سیالي )مانند بازتابندگي سرعت موج برشي ( نسبت به نشانگر لیتولوژي)مانند 
 بازتابنگي سرعت موج تراکمي( در زون اشباع آبي قابلیت انطباق خطي دارد

 در صورتي ک��ه در زون داراي هیدروکربور س��بک، توزیع نقاط پراکنده 
خواهد بود. الزم به ذکر اس��ت که زاویه پالریزاسیون با توجه به نوع نشانگر 

مي تواند مثبت یا منفي باشد.

11    نمــودار بازتابندگی ســرعت موج برشــی مقابــل بازتابندگی 
سرعت موج تراكمی درزون اشباع آبي.

بازتابندگي سرعت موج برشي مقابل بازتابندگي سرعت موج تراكمي در زون گازي. نمودار -10شكل شماره

بازتابندگي سرعت موج برشي مقابل بازتابندگي سرعت موج تراكمي درزون اشباع آبي. نمودار - 11شكل شماره 

بازتابندگي سرعت موج  –و عرض از مبدا ضريب سيال  –نشانگرهاي عالمت  نمودارتفسير ) 2- 3-3

وج مبه علت دارا بودن پارامترسرعت  عالمت و ضريب سيالحاصلضرب گراديان در ي نشانگرهاتغييرات  تراكمي:

 نموداردر بر خالف كراس پالت هاي قبلي، توزيع نقاط  12در شكل  وابسته به سيال است. ،برشي در روابط مربوطه

12  نمودار ضریب سیال مقابل عالمت ضربدر گرادیان.

پراكندگي كراس پالت هاي قبلي ديده نمي شود، همچنين توزيع نقاط روند منظمي داشته و نشانگرهاي ذكر شده، 

نيز روند منظم تري خواهند داشت(شكل  بازتابندگي سرعت موج تراكمي -پالت نشانگرهاي عرض از مبدا  در كراس

 ا نشان)، به اين ترتيب نتيجه مي شود كه پراكندگي نقاط در كراس پالت نشانگرهايي اتفاق مي افتدكه يكي از آنه13

در  دهنده ليتولوژي و ديگري بيانگر سيال باشد، به عبارت ديگر توزيع پراكنده نقاط

ضريب سيال مقابل عالمت ضربدر گراديان. نمودار -12شكل 

عرض ازمبدا مقابل بازتابندگي سرعت موج تراكمي. نمودار -13شكل 
13   نمودار عرض ازمبدا مقابل بازتابندگي سرعت موج تراكمي.

پراكندگي كراس پالت هاي قبلي ديده نمي شود، همچنين توزيع نقاط روند منظمي داشته و نشانگرهاي ذكر شده، 

نيز روند منظم تري خواهند داشت(شكل  بازتابندگي سرعت موج تراكمي -پالت نشانگرهاي عرض از مبدا  در كراس

 ا نشان)، به اين ترتيب نتيجه مي شود كه پراكندگي نقاط در كراس پالت نشانگرهايي اتفاق مي افتدكه يكي از آنه13

در  دهنده ليتولوژي و ديگري بيانگر سيال باشد، به عبارت ديگر توزيع پراكنده نقاط

ضريب سيال مقابل عالمت ضربدر گراديان. نمودار -12شكل 

عرض ازمبدا مقابل بازتابندگي سرعت موج تراكمي. نمودار -13شكل 

10  نمودار بازتابندگی ســرعت موج برشی مقابل بازتابندگی سرعت 
موج تراكمی در زون گازي. بازتابندگي سرعت موج برشي مقابل بازتابندگي سرعت موج تراكمي در زون گازي. نمودار -10شكل شماره

بازتابندگي سرعت موج برشي مقابل بازتابندگي سرعت موج تراكمي درزون اشباع آبي. نمودار - 11شكل شماره 

بازتابندگي سرعت موج  –و عرض از مبدا ضريب سيال  –نشانگرهاي عالمت  نمودارتفسير ) 2- 3-3

وج مبه علت دارا بودن پارامترسرعت  عالمت و ضريب سيالحاصلضرب گراديان در ي نشانگرهاتغييرات  تراكمي:

 نموداردر بر خالف كراس پالت هاي قبلي، توزيع نقاط  12در شكل  وابسته به سيال است. ،برشي در روابط مربوطه

       پا نویس ها
1.Hodogram
2.Amplitude Versus Offset
3.Polarization Angle
4.Hodogram

5.AVO - Hodogram
6.Fluid Factor
7.Gradient
8.SIGN

9.S – Wave Velocity Reflectivity
10. Normal Incidence Reflectivity
11.P – Wave Velocity Reflectivity
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