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عرض از مبدا
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دادههـای لـرزهای از معتبرتریـن ابزارهـای مطالعـهی نیمهکمی برای شناسـایی منابع هیـدرات گازی و
گاز آزاد زیـر آن اسـت .بـا توجـه به عدم وجود دادههـای چاهی در بیشتر زونهـای حاوی هیدرات
گازی در آبهـای عمیـق اقیانوسـی ،اسـتفاده از روشهـای وارونسـازی و مطالعـهی نشـانگرهای
تغییـرات دامنـه در برابـر دورافت ،بـرای ارزیابی گاز محبـوس در زیر زون هیـدرات گازی از اهمیت
ویـژهای برخـوردار اسـت .زیـرا بـا مشـخص شـدن محـل دقیـق زونهـای غنـی از هیـدرات گازی و
گاز آزاد زیـر آن هزینـه حفـاری جهـت تولیـد از ایـن منابـع عظیـم انـرژی ،کاهـش مییابـد .یکی از
روشهای وارونسـازی ،وارونسـازی برانبارش معمولی دادههای لرزهای اسـت کـه در آن ،مقاومت
صوتـی حاصـل میگـردد .هـدف از برانبـارش معمولـی دادههای لـرزهای ،افزایش نسـبت سـیگنال به
نوفـه اسـت ولـی ناهمسـانگردی ،کشـیدگی ایجاد شـده در دورافتهای بیشـتر بر اثر برونرانـد نرمال،
خطـای آنالیـز سـرعت موجـب تغییـر در دامنه شـده و مقطـع دورافت صفـر واقعی را ایجـاد نميكند.
در حالـي كـه نشـانگر عـرض از مبدا فـارغ از این خطاها ،دادههـای مربوط به دور افـت صفر را فراهم
مینمایـد .لـذا مقاومـت صوتـی حاصـل از مقطـع دورافـت صفر تغییـرات محلـی زیر سـطحی را بهتر
از مقاومـت صوتـی حاصـل از دادههـای لـرزهای برانبـارش شـده ،بیان مـیدارد .در ایـن تحقیق مقطع
نشـانگر عـرض از مبـدا (بـا حـذف تاثیـر دورافتهـای دور) تهيـه و از نتایـج حاصـل از وارونسـازی
مقاومـت صوتـی آن بـرای تفسـیر بهتـر گسـترش زون گاز آزاد زیـر زون هیـدرات گازی اسـتفاده
گردیـد .مقاومـت صوتـی حاصـل از مقطع نشـانگر عرض از مبدا نسـبت بـه مقطع برانبـارش معمولی،
گسـترش زون گاز آزاد زیـر رسـوبات حـاوی هیـدرات گازی و بسـتر شبیهسـاز دوگانه بسـتر دریا را
بـا قـدرت تفکیـک باالتری فراهـم نمود.
دامنـه امـواج بازتابـی و عبوری به اختالف خـواص فیزیکی در دو طرف
مرز بازتابنده (تغییرات نسـبت پواسـون ،سـرعت موج تراکمی ،سـرعت
مـوج برشـی و چگالـی) و زاویه برخورد موج اولیه بسـتگی دارد[.]1
روش  1AVOروشـی اسـت کـه میتوانـد بـرای بهدسـت آوردن نسـبت
پواسـون و بررسـی وجـود یـا عـدم وجـود سـیال بـهکار گرفتـه شـود.
بنابرایـن باتوجـه بـه نحـوهی تغییرات دامنـهی بازتابهـا با زاویـه تابش،
خـواص االسـتیکی و فیزیکـی سـنگ قابـل دسـتیابی اسـت[ .]2اولیـن
بـار زوپریتـس [ ]3راهحـل دقیقـی بـرای ضرایـب بازتـاب و عبـوری بـا
زاویـه برخـورد را بـرای یک مـوج تخت پیشـنهاد داد که حـل دقیق این
معـادالت امکانپذیـر نبـود .بنابراین بهمنظـور سادهسـازی از تقریبهای
معـادالت زوپریتـس اسـتفاده گردیـد کـه همـهی ایـن تقریبهـا بـا
فـرض کوچـک بـودن اختلاف خـواص االسـتیک (تغییـرات سـرعت
و تغییـرات چگالـی) در بیـن محیطهـای بازتـاب معتبـر میباشـد[ .]4از
جملـه متداولتریـن تقریبهـا ،تقریـب آکـی و ریچـاردز [ ]4و شـوی
[ ]5میباشـند کـه شـوی معـادالت زوپریتـس را بـرای زوایـای کمتـر از
 30درجـه بهصـورت زیـر نوشـت [:]5
*
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واژگان کلیدی:

تغییـرات دامنـه در برابـر دورافـت ،نشـانگر
عـرض از مبدا ،مقاومت صوتی ،وارونسـازی
لـرزهای ،گاز آزاد ،هیـدرات گازی

()1
کـه ( RPعـرض از مبـدا) و ( Gگرادیـان) و  θiزاویـهی برخـورد مـوج
تراکمـی در محیـط iام میباشـند . .در عمـل عـرض از مبـدا ،AVO
ضریـب بازتـاب نرمـال بانـد محـدود را نشـان میدهـد کـه در مقاطـع
برانبـارش معمولـی بـا اسـتفاده از آن میتـوان نشـانگر مقاومـت صوتـی
را اسـتخراج کـرد .معمـوالً تغییـرات مقاومـت صوتـی را میتـوان بـه
تغییـر نـوع سـیال و میـزان اشـباع آن نسـبت داد .همچنیـن عمومـاً مقطـع
مقاومـت صوتـی بـا میـزان تخلخـل رسـوبات ،نسـبت عکـس دارد.
همچنیـن گرادیـان  ،AVOتغییـرات دامنـه بـا دورافـت را نشـان میدهـد
که مسـتقیماً به پارامترهای االسـتیک و تغییرات نسـبت پواسـون بسـتگی
دارد[ .]2بـا توجـه بـه حساسـیت بـاالی تغییـرات نسـبت پواسـون بـه نوع
سـیال و میـزان اشـباع آن در رسـوبات ،عمومـاً بهعنـوان بهتریـن نشـانگر
پیـش از برانبـارش در بررسـی ایـن مـوارد شـناخته شـده اسـت[.]2
اگـر دامنـه برحسـب تـوان دوم سـینوس زاویـه تابـش رسـم شـود ،یـک
خـط حاصـل میگـردد کـه مقادیـر عـرض از مبـدا و گرادیان براسـاس
آن مشـخص میشـود .شـکل 1-نحوهی بهدسـت آوردن عـرض از مبدا
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و گرادیـان را بـرای ردلرزههـای حاصـل از یـک نقطهی میانی مشـترک
( )CMPبـا اسـتفاده از تحلیـل رگرسـیون خطی نشـان میدهـد [.]6
بـرای یـک ردلـرزهی حاصل از مقاطـع برانبـارش معمولی ،مقـدار دامنه
بـرای هـر زمـان ،میانگیـن مقادیـر دامنـه بـرای همـهی دورافتهاسـت
کـه در ایـن روش تغییـرات نسـبی دامنـه با دورافـت درنظر گرفته نشـده
اسـت .در ایـن تحقیـق بـرای محاسـبهی دامنـهی یـک ردلـرزه در زاویه
برخـورد نرمـال ،از دادههـای  AVOکـه تغییـرات دامنـه با زاویه را نشـان
میدهنـد ،اسـتفاده شـده اسـت ،زیرا یک مقطـع عرض از مبـدا با در نظر
گرفتـن شـرایط مناسـب سـیگنال به نوفـه و با حـذف تاثیـر دورافتهای
دور بـرآورد بهتـری از تغییـرات دامنـه تابـش نرمـال نسـبت بـه مقطـع
برانبـارش معمولـی فراهـم میکند.

1

 -1روش تحقيق

عــرض از مبــدا و گرادیــان بــرای ردلرزههــای حاصــل از
یــک نقط ـهی میانــی مشــترک ) )CMPبــا اســتفاده از تحلیــل
رگرســیون خطــی [.]6

وجــود منابــع هیــدرات گازی بــا اســتفاده از بازتابنــده شبیهســاز بســتر
دریــا 2کــه شــناختهترین نشــانه وجــود هیــدرات گازی در مقاطــع
لــرزهای میباشــد در بخــش ایرانــی دریــای عمــان بــا اســتفاده از
نشــانگرهای لــرزهای بــه اثبــات رســیده اســت[ .]7بازتابنــده شبیهســاز
بســتر دریــا بازتابنــدهای اســت کــه مــرز پایــدار زون حضــور هیــدرات
گازی در رســوبات را نشــان ميدهــد .بازتابنــده شبیهســاز بســتر دریــا
مــرز بیــن رســوبات حــاوی هیــدرات گازی (در زون پایــداری هیدرات)
و رســوبات حــاوی گاز آزاد در زیــر آن (ناحیـهای کــه بهدلیــل وجــود
گرادیــان زمینگرمایــی ،هیــدرات گازی ناپایــدار شــده و گاز آزاد
در زیــر آن تجمــع مییابــد) را نشــان میدهــد .بــا توجــه بــه تغییــرات
جانبــی کــم در گرادیــان زمینگرمایــی و دمــای بســتر آب در عمــق
زیــاد اقیانوسهــا ،عموم ـاً ایــن بازتابنــده از عمــق آب تأثیــر میپذیــرد
و توپوگرافــی بســتر دریــا را تبعیــت میکنــد ،لــذا بــه نــام بازتابنــده
شبیهســاز بســتر دریــا ( )BSRمعرفــی شــده اســت[ .]9بــه دلیــل
ناپایــداری هیــدرات گازی در عمــق زیــر  ،BSRاليــهاي از گاز آزاد
در زیــر ايــن افــق تجمــع مييابــد .در رســوبات حــاوی هیــدرات گازی

ســرعت مــوج تراکمــی افزایــش و چگالــی اندکــی کاهــش مییابــد
در حالیکــه در رســوبات حــاوی گاز آزاد ،ســرعت مــوج تراکمــی
کاهــش و چگالــی اندکــی کاهــش مییابــد .بنابرایــن مقاومــت صوتــی
مــوج تراکمــی در ناحیــه اشــباع از گاز آزاد موجــود در زیــر زون
هیــدرات گازی کاهــش مییابــد[ .]8بــا توجــه بــه کاهــش مقاومــت
صوتــی ،معمــوالً شبیهســاز بســتر دریــا در مقاطــع لــرزهای بهصــورت
یــک بازتابنــده قــوی بــا مقادیــر دامنــه بــاال و قطبیــت معکــوس نســبت
بــه بســتر دریــا ،قابــل مشــاهده اس ـت[ .]10همچنیــن هــر چــه مقاومــت
صوتــی زون هیــدرات بیشــتر باشــد ،میتوانــد بیانگــر اثــر ســیمانی
بــودن آن باشــد[.]7
بهمنظـور شناسـایی محـل دقیـق تجمعـات گازی محبـوس در زیـر زون
هیـدرات گازی ،از تحلیـل  AVOو وارونسـازی نشـانگرهای حاصل از
آن کمـک گرفتـه شـد .بـا توجه به هدف ایـن مطالعه که بهطور مسـتقیم
بـا دامنـه بازتابندههـا در ارتبـاط اسـت ،از دادههای پیـش از برانبارش که
دامنههـا در آن بـازآوری گردیـده بود ،اسـتفاده شـد .تصحیحـات انجام
شـده بهمنظـور تعییـن انـدازه صحیـح دامنههـا شـامل شناسـایی و اصالح
برداشـتهایی (یـا گیرندههایـی) بـا دامنه خـارج از محـدودهی معمول،
اصلاح اثـر گسـترش هندسـی ،اصلاح اثـر جـذب فرکانسـی ،تبدیـل
مقادیـر دامنـه به ضریـب بازتاب و تصحیحات اسـتاتیکی میباشـند[.]11
در ایـن تحقیـق ابتدا دادههـای لرزهای پیـش از برانبارش(که تصحیحات
الزم بهمنظـور مطالعـه دامنـه در برابـر دورافـت بـر روي آن انجـام شـده
بـود) و دادههـای سـرعت کـوچ لـرزهای (كـوچ لـرزهاي پيـش از
برانبـارش) ،دادههـای پـس از برانبـارش در نرمافزار بارگـذاري گرديد.
سـپس بـا اسـتفاده از ردیابـی پرتـو و سـرعت کـوچ لـرزهای ،دادههـای
پیـش از برانبـارش از حیطـهی دورافـت بـه حیطـهی زاویه منتقل شـده و
نشـانگر عـرض از مبـدأ حاصـل از نتایـج  AVOاسـتخراج گردیـد.
بهمنظــور وارونســازی لــرزهای ابتــدا بایــد موجــک لــرزهای اســتخراج
گــردد .روشهــای مختلفــی جهــت اســتخراج موجــک لــرزهای
وجــود دارنــد کــه عمدهتریــن ایــن روشهــا ،شــامل روش آمــاری و
تخمیــن موجــک بــا اســتفاده از دادههــای لــرزهای و نمودارهــای چــاه
میباشــند[ .]12در تخمیــن موجــک بــا اســتفاده از دادههــای لــرزهای
و نمودارهــای چــاه ،ابتــدا بــا اعمــال موجــک اولیــه ،لرزهنگاشــت
مصنوعــی از همامیخــت موجــک لــرزهای و ضریــب بازتــاب به دســت
میآیــد .ســپس لرزهنگاشــت مصنوعــی بــا ردلــرزه واقعــی در محــل
چــاه تطبیــق داده میشــود .اگــر خطــا زیــاد باشــد ،موجــک را تغییــر
داده و ایــن عمــل تــا زمانــی کــه تطابــق خوبــی بیــن لرزهنگاشــت
مصنوعــی و ردلــرزه واقعــی ایجــاد شــود ،ادامــه پیــدا میکنــد .در
نهایــت بــا اســتفاده از لرزهنگاشــت مصنوعــي ،مقطــع لــرزهاي و چــاه
مشابهســازی میشــوند[ .]13معمــوالً بهدلیــل دقیــق نبــودن موجــک
اســتفاده شــده در ســاخت لرزهنگاشــت مصنوعــی ،وجــود بازتابهــای
چندگانــه در دادههــای لــرزهای ،ناهمگــن بــودن مــواد ســازندهی الیههــا
و دقیــق نبــودن تبدیــل دادههــا از حــوزه عمــق بــه زمــان (دقیــق نبــودن
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عملیــات چکشــات) تطابــق کاملــی بیــن لرزهنگاشــت مصنوعــی و
ردلــرزه واقعــی حاصــل نمیشــود[ .]13در ایــن مطالعــه بهدلیــل نبــود
چــاه در منطقــه مــورد مطالعــه از اســتخراج موجــک بــه روش آمــاری
(مبتنــی بــر دادههــای لــرزهای) اســتفاده شــد کــه یــک موجــک ریکــر
بــا فــاز صفــر از دادههــای لــرزهای اســتخراج گردیــد (شــکل .)2-بــا
توجــه بــه اینکــه فــاز دادههــای لــرزهای موجــود طــی فراینــد پــردازش
بــه مقــدار صفــر تغییــر یافتــه اســت ،لــذا فــاز صفــر بــرای موجــک
آمــاری منظــور گردیــد.
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موجــک استخراجشــده بــه روش آمــاری .الــف -نمایــش
موجــک اســتخراج شــده در حیطـهی زمــان .ب -طیــف دامنــه
و طیــف فــاز موجــک اســتخراج شــده.

3

مــدل اولیــه مقاومــت صوتــی کــه بــا افزایــش عمــق
به صــورت پیوســته افزایــش می یابــد.

پــس از اســتخراج موجــک ،بایــد يــك مــدل اوليــه زمینشناســی
ســاخته شــود .کاربــرد مــدل زمینشناســی در وارونســازی دو
مزیــت دارد :مزیــت اول آن ،محــدود کــردن جوابهــای ممکــن در
وارونســازی اســت ،زیــرا جــواب وارونســازی یکتــا نیســت و از نظــر
ریاضــی تعــداد بیشــماری ســری مقاومــت صوتــی وجــود دارنــد کــه
همامیخــت آنهــا بــا موجــک ،میتوانــد ردلــرزه مشــاهده شــده را تولیــد
کنــد[ .]14ولــی در مــدل زمینشناســی شــرطهای محــدود کننــدهای
در هــر عمــق وجــود دارنــد کــه جــواب وارونســازی لــرزهای بــه ایــن
شــرطها محــدود میشــود .مزیــت دوم ،ایجــاد اطالعــات فرکانــس
پاییــن میباشــد .معمــوالً نتیجــهی وارونســازی در فرکانسهــای
پایینتــر از بانــد دادههــای لــرزهای بهخوبــی محــدود نمیشــود
کــه بــا اســتفاده از مــدل زمینشناســی میتــوان ایــن دادههــا را
جایگزیــن کــرد[ .]14بــرای ســاخت مــدل اولیــه معمــوالً از دادههــای
نمــودار چاهــی ،اطالعــات افقهــای تفســیر شــده ،توالــی الیههــا و
ناپیوســتگیها اســتفاده میشــود[ .]14در ایــن تحقیــق بهدلیــل عــدم
وجــود داده درونچاهــی ،از دادههــای ســرعت کــوچ لــرزهای در
مرحلــه پــردازش اســتفاده گردیــد و ســپس بــا اســتفاده از رابطــه گاردنــر
(کــه رابطــه بیــن چگالــی و ســرعت را بیــان میکنــد) چگالــی تخمیــن
زده شــد .در نهایــت ،مــدل اولیــه فرکانــس پاییــن مقاومــت صوتــی بــا
اســتفاده از فیلتــر پاییــن گــذر ســاخته شــد .در شــکل ،3-مــدل اولیــه
مقاومــت صوتــی بهعنــوان ورودی وارونســازی نشــان داده شــده اســت.
همانطــور کــه در شــکل مشــاهده میشــود مقاومــت صوتــی بــا افزایــش
عمــق به صــورت پیوســته افزایــش مییابــد و بهدلیــل فرکانــس پاییــن
آن اثــری از آنومالــی الیــه گازی در آن دیــده نمیشــود .لــذا ایــن
مــدل تنهــا نشــاندهنده تغییــرات عمومــی مقاومــت صوتــی رســوبات
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طرحــواره انجــام بازیابــی مقاومــت صوتــی مــوج تراکمــی بــا
اســتفاده از وارون ســازی مقطــع عــرض از مبــدأ.
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6

الــف -مقطــع پــس از برانبــارش .ب -مقطــع عــرض از
مبــدأ .مقطــع عــرض از مبــدأ دارای محتــوای فرکانســی
باالتــری نســبت بــه مقطــع پــس از برانبــارش میباشــد.

مقایســه مقاومــت صوتــی مــوج تراکمــی حاصــل از مقطــع عــرض
از مبــدأ و پــس از برانبــارش .در قســمت الــف مقطــع مقاومــت
صوتــی مــوج تراکمــی حاصــل از مقطــع عــرض از مبــدأ مشــاهده
میشــود کــه شبیهســاز دوگانــه بســتر دریــا بهوضــوح دیــده
میشــود .همچنیــن مقاومــت صوتــی مــوج تراکمــی حاصــل
از مقطــع عــرض از مبــدأ دارای محتــوای فرکانــس باالتــری
نســبت بــه مقطــع پــس از برانبــارش در قســمت ب میباشــد.
بنابرایــن قــدرت تفکیــک عمــودی باالتــری دارد.

ناحیــه اســت.
پـس از سـاخت مـدل اوليـه و اسـتخراج موجـک ،وارونسـازی لرزهای
انجـام شـد .جهـت انجـام وارونسـازی بـر روی دادههـای موردنظـر از
روش برمبنـای مـدل اسـتفاده شـد .در روش وارونسـازی بـر مبنای مدل
(وارونسـازی تعمیـم یافتـه خطـی) ،ابتدا یک مدل زمینشناسـی سـاخته
میشـود و سـپس ردلـرزهی مصنوعـی حاصـل از آن با ردلـرزهی واقعی
مقایسـه میگـردد .از نتایج مقایسـه بیـن ردلرزهی مصنوعـی و ردلرزهی
واقعـی مقایسـه میگـردد تا مـدل اصالح گـردد[.]14
در شـکل 4-رونـد انجـام وارونسـازی لـرزهای بـر روی دادههـای پیش
از برانبـارش نشـان داده شـده اسـت .در شـکل 5-مقطـع لـرزهای حاصل
از برانبـارش معمولـی و عرض از مبدأ نشـان داده شـده اسـت .همانطور
کـه در شـکل -5الـف میبینیـد مقطـع عـرض از مبـدأ دارای محتـوای
فرکانسـی باالتـری نسـبت بـه مقاطـع برانبـارش معمولـی بـا محتـوای
فرکانـس پاییـن در شـکل -5ب میباشـد ،بنابرایـن قـدرت تفکیـک
عمـودی باالتـری دارنـد.
افزایــش قــدرت تفکیــک و افزایــش محتــوای فرکانســی مقطــع
مقاومــت صوتــی مــوج تراکمــی حاصــل از مقطــع عــرض از مبــدأ
نســبت بــه مقطــع برانبــارش شــده ،میتوانــد بهدلیــل کشــیدگی
رخدادهــا در دورافتهــای بــاال بعــد از تصحیــح برونرانــد نرمــال،
خطــای آنالیــز ســرعت و وجــود ناهمســانگردی در مقطــع برانبــارش
شــده باشــد .در مقطــع لــرزهای برانبــارش شــده متــداول ،ردلرزههــای
بــا محتــوای فرکانســی کــم بــا ردلرزههایــی بــا محتــوای فرکانســی
باالتــر ،میانگینگیــری میشــوند .لــذا محتــوای فرکانســی در ایــن
مقاطــع کاهــش مییابــد.
در حالیکـه مقطـع عـرض از مبـدا کـه از آنالیـز  AVOحاصل میشـود،
از وجـود ردلرزههـای کـم فرکانـس موجـود در دورافتهـای زیـاد،
متأثـر نشـده و لـذا محتوای فرکانسـی باالتری نسـبت به مقطـع برانبارش
معمولـی دارد .همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه وجـود ناهمسـانگردی در
محیـط ،عمومـاً تأثیر بیشـتری بـر دادههای لـرزهای با دورافت بـاال دارد،
لـذا مقطـع عـرض از مبـدا کمتر از مقطع برانبارش شـده معمولـی ،از این
پدیـده تأثیـر میگیرد.
مقطــع برانبــارش معمولــی در دورافــت صفــر ،متوســط دامنههاســت
در حالیکــه مقطــع عــرض از مبــدأ بــا اســتفاده از تحلیــل رگرســیون
خطــی ،یــک مقطــع دورافــت صفــر واقعــی میباشــد .بنابرایــن بــا توجــه
بــه مزايــاي مقطــع عــرض از مبــدأ نســبت بــه مقطــع برانبــارش معمولــی،
از مقاومــت صوتــی حاصــل از آن بــرای تفســیر بهتــر اســتفاده گردیــد.
همانطــور کــه در شــکل 6-مشــاهده میکنیــد زون حــاوی هیــدرات
گازی بــا مقاومــت صوتــی بــاال در بــاالی شبیهســاز بســتر دریــا و زون
حــاوی گاز آزاد در زیــر شبیهســاز بســتر دریــا قــرار دارنــد .از مقایســه
مقاومــت صوتــی مــوج تراکمــی حاصــل از ایــن دو مقطــع در شــکل5-
مشــاهده گردیــد کــه مقطــع مقاومــت صوتــی حاصــل از مقطــع عــرض
از مبــدأ دارای محتــوای فرکانســی باالتــر و در نتیجــه قــدرت تفکیــک
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از برانبـارش معمولـی و وارونسـازی انجـام شـده بـر روی آنهـا مـورد
مقایسـه قـرار گرفتندکـه در آن بـرای محاسـبهی دامنـهی یـک ردلـرزه
 کـه تغییـرات دامنـه بـاAVO  از دادههـای،در زاویـه برخـورد نرمـال
 مقطـع عـرض از مبـدا بـا توجـه. اسـتفاده شـد،زاویـه را نشـان میدهنـد
 مقطـع،بـه حـذف تأثیـر دورافتهـای دور و افزایـش بانـد فرکانسـی
بهتـری بـا قـدرت تفکیـک عمـودی باالتری نسـبت بـه مقاطـع برانبارش
معمولـی در زوایـای نرمـال ارائه نمود کـه از آن میتوان برای شناسـایی
الیههـای نـازک و بهتـر نشـان دادن تجمعـات گازی موجـود در زیـر
 وارونسـازی بـر پایه مدل.زون اشـباع از هیـدرات گازی اسـتفاده کـرد
 شناسـایی خـواص الیهها را،اعمـال شـده بـر روی مقطـع عـرض از مبدا
بـا آشکارسـازی سـطح شبیهسـاز دوگانـه بسـتر دریـا در دادهي لـرزهای
 همچنیـن در قسـمتهایی.مربـوط بـه هیـدرات گازی بهبـود بخشـید
 عملکـرد هیـدرات در،کـه هیـدرات دارای مقاومـت صوتـی باالسـت
 در ایـن مطالعـه در مورد.ایـن نواحـی از نـوع سـیمانی پیشـنهاد میشـود
ارزیابـی و کیفیـت سـیال نمیتوان اشـاره کـرد و تنها شناسـایی محدوده
.هیـدرات و گاز امکانپذیـر اسـت

1- Amplitude Variations with Offset

 همچنیــن در مقطــع مقاومــت صوتــی حاصــل.عمــودی باالتــر میباشــد
 شبیهســاز بســتر دریــا و شبیهســاز دوگانــه،از مقطــع عــرض از مبــدأ
بســتر دریــا بــا مقاومــت صوتــی کمتــر نســبت بــه الیههــای مجــاور
بــا قــدرت تفکیــک بهتــری مشــاهده گردیــد در حالیکــه شبیهســاز
دوگانــه بســتر دریــا در مــدل اولیــه و همچنیــن مقاومــت صوتــی مــوج
.)6-تراکمــی حاصــل از برانبــارش معمولــی مشــاهده نمیشد(شــکل
 در7000  تــا6000 CRP 3 در محــدوده،5-عالوهبــر ایــن در شــکل
 زون حــاوی هیــدرات بــا مقاومــت صوتــی،بــاالی شبیهســاز بســتر دریــا
بــاال نســبت بــه زون هیــدرات گازی نواحــی مجــاور آن مشــاهده
میشــود کــه ایــن میتوانــد نشــان از عملکــرد ســیمانی تجمــع
 همچنیــن بهعلــت پاییــن بــودن.هیــدرات در ایــن قســمتها باشــد
، در نواحــی ذکــر شــدهBSR مقاومــت صوتــی مــوج تراکمــی در زیــر
.زونهــای غنــی از گاز آزاد بهخوبــی قابــل شناســایی اســت
نتيجهگيري

 (عرض از مبـدا) و پسAVO در ايـن تحقیـق مقاطـع حاصـل از نشـانگر
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