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تاکنـون روش هـای مختلـف ژئوفیزیکـی جهـت اکتشـاف ذخایـر هیدروکربنـی استفاده شـده کـه از 
میـان آنهـا روش هـای متـداول لـرزه ای محبوبیـت ویـژه ای دارنـد. اگرچـه روش هـای لـرزه ای رایـج 
مزایـای زیـادی دارند امـا برخی محدودیت هـا ژئوفیزیکدانان را واداشـت تا روش هـای جدیدتری از 
جملـه روش لـرزه ای با چشـمه ی طبیعـی را مدنظر قرار دهنـد. در این روش از امواج منتشـره در زمین 
اسـتفاده می شـود کـه در عبـور از مخـازن هیدروکربنـي باعـث تحریـک آنهـا شـده و سـیگنال های 
بـا فرکانـس کـم ۶-1 هرتـز کـه خاصیـت ذاتـي هیدروکربن هـا هسـتند تشـدید شـده و به صـورت 
یـک ناهنجـاري طیفـي نمایـان می شـوند. بنابرایـن انـرژي ایـن امـواج به طـور چشـمگیري در بـاالي 
مخـازن هیدروکربـن افزایـش می یابـد و به عنـوان نشـانگر مسـتقیم مخـزن قابل توجه و بررسـي اسـت. 
در ایـن مقالـه نشـانگر طیفـی V/H کـه برابـر نسـبت دامنـه ی مؤلفـه ی قائـم بـه افقـی در فرکانس های 
مختلف اسـت بررسـی شـده اسـت. مطالعات مختلف نشـان می دهد کـه آنالیز طیفـی در فرکانس کم 
بـرای تعییـن موقعیـت هیدروکربـن قابل اسـتفاده اسـت. در مطالعـات لـرزه ای با چشـمه ی طبیعـی تنها 
نوفه هـای ناشـی از میکروترمورهـای هیدروکربنـی قابل اسـتفاده اسـت و سـایر نوفه هـا یا سـیگنال های 
لـرزه ای گـذرا بایـد حذف شـوند. در این مطالعـه در ابتدا نوفه های گـذرا را از داده هـای خام به روش 
STA/ LTA حـذف می شـود سـپس فیلتـر بانـد پهن را در بـازه ی 1۰-1 هرتـز اعمال می کنیـم و داده ها 
بـا اسـتفاده از تبدیـل فوریـه از حـوزه ي زمـان به حـوزه ي فرکانـس برده می شـوند. در نهایـت در این 
مطالعـه نتایـج روش V/H را جهـت انتخـاب بهتریـن موقعیـت هیدروکربـن در ایسـتگاه های مختلـف 
بـا یکدیگـر مقایسـه می کنیـم. نتیجـه نشـان می دهـد کـه نسـبت طیفـی V/H نشـانگر مناسـبی بـرای 

پی جویـی مخـازن هیدروکربنی اسـت.

بــا  لــرزه ای  روش  در  هیدروکربنــي  ذخایــر  نشــانگرهای  از  یکــی 
ــه  ــم ب ــه ی قائ ــه ی مؤلف ــف فرکانســی دامن ــی نســبت طی چشــمه ی طبیع
افقــی اســت. اگــر بخواهیــم ریشــه ی تئــوری نســبت مؤلفــه ی قائــم بــه 
افقــي را پیــدا کنیــم نظریــه ی اصلــی توســط ناکامــورا و بــرای عکــس 
 SH ــواج ــدید ام ــس تش ــه پیکــی را در فرکان ــد ک ــان ش ــن نســبت بی ای
می دهــد. جهــت مطالعــه ی امــواج SH بایــد پیکــی را در مؤلفــه ی 
ــه  ــم ک ــور ببینی ــم میکروترم ــه ی قائ ــور و مؤلف ــی میکروترم ــف افق طی
به ســادگی به عنــوان یــک تابــع نرمالیزاســیون عمــل می کنــد. ایــن 
ــه  ــه امــواج ســطحی تجزی ــد کــه میکروترمــور ب ــان می کن تحقیقــات بی
 H/V ــد در ــن تفاســیر پیکــی کــه می توان ــه ای ــا توجــه ب شــده اســت. ب
ــن  ــی اســت و ای ــای افق ــک در مؤلفه ه ــل پی وجــود داشــته باشــد به دلی
ــا از  ــود. آزمایش ه ــاد می ش ــا SH ایج ــواج الو ی ــیله ی ام ــک به وس پی
ــی  ــد ناش ــل می توان ــف حاص ــه طی ــد ک ــان می ده ــی نش ــاظ تجرب لح
ــد  ــدید باش ــی تش ــا پراکندگ ــف ی ــدگی، تضعی ــل تقویت ش ــه دلی از س

ــکل-1(. )ش
دلیـل تقویت شـدگی اینسـت کـه بـا افزایـش عمـق، فشـار روبـاره بـر 
ذخیـره ی هیدروکربنـی بیشـتر می شـود و فشـار سـیال مخـزن افزایـش 

می یابـد. همچنیـن بـا افزایـش فشـار روبـاره انـداز ی حفـرات و تخلخـل 
سـنگ های مخـزن کاهـش می یابـد و در نتیجـه بـا افزایـش عمـق، پیک 
دامنـه نیـز افزایـش می یابـد. اسـاس تضعیـف بدیـن صـورت اسـت که با 
عبـور امـواج لـرزه ای از روی یـک محیـط حـاوی هیدروکربـن امـواج 
برشـی عبـوری از آن محیـط میـرا خواهـد شـد؛ زیـرا امـواج برشـی از 
سـیال عبـور نمی کننـد؛ امـا امـواج طولـی بـا میرایـی کمتـر از محیـط 
عبـور خواهنـد کـرد و به عبـارت دیگـر اسـاس ایـن روش بـر تضعیـف 
بیشـتر امـواج برشـی نسـبت بـه امـواج تراکمـی در محیط هـای حـاوی 
سـیال اسـت؛ بنابرایـن امـواج تراکمـی P در محیط هـای سـیال می توانند 
حرکـت کننـد امـا انـرژی امـواج برشـی )SH( کـه مؤلفـه ی افقـی دارند 
بـا عبـور از چنیـن محیط هایـی به شـدت کاسـته می شـوند. پراکندگـی 
تشـدید به دلیـل تفـاوت امپدانـس محیـط هیدروکربن و محیط غیرسـیال 

اسـت و ایـن تضـاد امپدانـس باعـث بازتـاب می شـود.
نسـبت طیفـی جهـت اکتشـاف ذخایـر هیدروکربنـی بـرای اولین بـار در 
سـال 2۰۰3 توسـط دانـگل و از مؤلفـه ی قائـم میکروترمـور بـر آنومالـی 
ذخیـره ی هیدروکربنـی گـزارش شـد ]2[. چنیـن آنومالی ایـی در بازه ی 
4-1 هرتـز بـرای طیف نسـبی قائم با محیط های اطراف مقایسـه می شـد. 
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تـا اینکـه در سـال 2۰۰8 آنومالی های ظاهراً مشـابهی شـروع به نقد شـد و 
پـس از آن در سـال 2۰۰8 پیـک مؤلفه ی طیفی قائم در بازه ی فرکانسـی 
بزرگ تـر از 3/۷-1/۷ هرتـز یـا به عبارتـی در بازه ی فرکانسـی ۷-1 هرتز 

توسـط واکر بررسـی گردید ]3[.
در ســال های اخیــر مطالعــات متعــددي جهــت اســتفاده از امــواج لرزه ای 
ــده  ــام ش ــی انج ــع هیدروکربن ــاف مناب ــن در اکتش ــه در زمی ــار یافت انتش
ــورد  ــا، برخ ــا، خردلرزه ه ــل زلزله ه ــي مث ــع مختلف ــه ی مناب ــت. نوف اس
ــا  ــوي ی ــرایط ج ــانی، ش ــای انس ــا، فعالیت ه ــا قاره ه ــوس ب ــواج اقیان ام
فعالیت هــای ناشــی از میکروترمورهــای هیدروکربنــی دارد و بــا توجــه 
بــه اینکــه متغیرهــاي چشــمه ی انــرژي آنها برخــالف روش هــای لرزه ای 
معمــول کنتــرل شــده نیســت، در مطالعــات لــرزه ای بــا چشــمه ی طبیعــی 
ــتفاده  ــی قابل اس ــای هیدروکربن ــی از میکروترموره ــای ناش ــا نوفه ه تنه
ــور  ــا عب ــکل-2( ]4[. ب ــوند )ش ــذف ش ــد ح ــا بای ــایر نوفه ه ــت و س اس
امــواج لــرزه ای از روی مخــازن هیدروکربنــی، امــواج بــا فرکانس هــای 

۶-1 هرتــز به وســیله ی دســتگاه های ثبــات، ثبــت می شــوند. بــا بررســی 
ــیده  ــواج رس ــی V/H ام ــه افق ــم ب ــای قائ ــه ی مؤلفه ه ــای دامن طیف ه
به هــر ایســتگاه، به وســیله ی لرزه نگارهــای روی مخــزن و اطــراف آن و 
مقایســه ی آنهــا بــا یکدیگــر می تــوان چگونگــی توزیــع آنومالــی روی 
ــاس  ــر اس ــت آورد. ب ــتگاه ها را به دس ــر ایس ــی و زی ــزن هیدروکربن مخ
ــر هیدروکربنــي  گــزارش ســاینگر در ســال 2۰۰۷ نشــانگر دیگــر ذخای
ــز نســبت طیــف لرزه نگاشــت های مؤلفــه ی  ــا آنالی ــرزه ای ب در امــواج ل
ــه  ــم ب ــه ی قائ ــف مؤلف ــبت طی ــود و نس ــتخراج می ش ــي اس ــم و افق قائ
ــه حضــور  ــز ب ــای کــم ۶-1 هرت ــي V/H در محــدوده ی فرکانس ه افق
ــزان  ــزن می ــاالي مخ ــای ب ــوده و در موقعیت ه ــط ب ــا مرتب هیدروکربن ه
آن بــه بیــش از یــک افزایــش می یابــد ]۶و5[. نشــانگر V/H نســبت بــه 
طیــف مطلــق مؤلفه هــای قائــم و افقــي تقریبــاً یکنواخــت اســت و ایــن 
امــر مؤیــد آنســت کــه میــزان دامنــه ی طیــف یــا چگالــي طیــف تــوان در 
ــد؛ به طــوری  ــر می کنن ــاً یکنواخــت تغیی ــم و افقــي تقریب مؤلفه هــای قائ

ــد ]۷[.  ــرات قابل توجهــی را نشــان نمی ده ــا تغیی ــن آنه کــه نســبت بی

1- زمین شناسی منطقه ی مورد مطالعه
کیلومتـري   4۰ در  ایـران  جنوب غـرب  در  مطالعـه  مـورد  منطقـه ی 
جنوب شـرق اهـواز قـرار دارد. ایسـتگاه ها روي رئـوس یـک پنج ضلعی 
در اطـراف تاقدیـس مارون به شـرح زیـر قرارگرفته اند )شـکل-2(. طول 
و عـرض جغرافیایـي، ارتفاع از سـطح آزاد دریا و زمین شناسـی سـطحي 

ایسـتگاه ها در جـدول-1 و شـکل-3 آورده شـده اسـت.
شــکل-3 موقعیــت تمــام ایســتگاه ها را نشــان می دهــد کــه در آن 
ایســتگاه MAR1 در روســتاي ســودان در فاصلــه ی حدود یــک کیلومتر 
در جنوب غــرب تاقدیــس مــارون و حــدود 35۰ متــر در غــرب گســل 
ــک در  ــرف کوچ ــتا مش ــتگاه MAR2 در روس ــرار دارد. ایس ــارون ق م
فاصلــه ی حــدود ۷/۷ کیلومتــر از ایســتگاه-1 به مــوازات گســل مــارون 
ــارون  ــس م ــز در جنوب غــرب گســل و تاقدی ــن ایســتگاه نی اســت و ای
ــده  ــع ش ــر واق ــر و 1/2 کیلومت ــي 3۰۰ مت ــه ی تقریب ــا فاصل ــب ب به ترتی
ــرقي  ــوادي در شمال ش ــت س ــتاي بی ــتگاه MAR3 در روس ــت. ایس اس
تاقدیــس مــارون قــرار دارد. ایســتگاه MAR4 در روســتاي الــوان مســلم 
بــا فاصلــه ی حــدود 9/۶ کیلومتــر از ســه ایســتگاه در شمال شــرقي 
تاقدیــس مــارون واقــع شــده اســت. ایســتگاه MAR5 در روســتاي اوده 
ــارون  ــس م ــاي شــمالي تاقدی ــري از انته ــه ی حــدود ۷ کیلومت در فاصل

ــرار دارد ]9و8[. ق

1-1- داده برداری در منطقه ی مورد مطالعه
برداشــت داده هــای لــرزه ای در میــدان نفتــي مــارون و اطــراف آن 
ــال  ــتگاهی در س ــج ایس ــگاری پن ــت لرزه ن ــبکه ی موق ــک ش ــط ی توس
ــای  ــد چاه ه ــا روي تولی ــر زمین لرزه ه ــي و تأثی ــدف بررس ــا ه 2۰۰5 ب
اســتخراج نفــت انجــام شــده و به مــدت یــک مــاه داده بررســی گردیــد. 
امــواج لــرزه ای توســط پنــج لرزه نگاشــت بانــد پهــن ســه مؤلفه ای 

در 1 نشانگر  به عنوان  طیف  تولید  برای  محتمل  مکانیسم های 
تقویت شدگی، تضعیف  از  عبارتند  میکروترمورهای هیدروکربنی 

و پراکندگی تشدید ]1[

یک 2 از  کمتر  بازه ی  کم.  فرکانس های  در  نوفه ها  مختلف  منابع 
هرتز   3/7 از  بیشتر  بازه ی  است،  جوی  شرایط  مربوط  هرتز 
با  لرزه ای  روش های  در  و  است  انسان  فعالیت های  به  مربوط 
چشمه ی طبیعی به دلیل اینکه در بازه ی 3/7-1/7 هرتز مربوط به میکروترمورهای 
حذف  نوفه ها  سایر  و  است  بازه  این  بر  تمرکز  بیشتر  پس  است،  هیدروکربنی 

می شوند.
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از   MAR1-4 ایســتگاه های  در  گردیده انــد.  ثبــت  شــبکه  ایــن  در 
لرزه نگاشــت GBV-316 بــا پاســخ فرکانســي 5-4/5 هرتــز و حساســیت 
ــای  ــت. حس گره ــده اس ــتفاده ش ــه اس ــر ثانی ــر ب ــر مت ــت ب 28۰۰۰ ول
ــده اند و  ــب ش ــاد ترکی ــي زی ــا بزرگ نمای ــر ب ــا آمپلی فای ــز ب 4/5 هرت
ــراي  ــز ب ــا لرزه نگاشــت های اســتاندارد یــک هرت حساســیت مشــابهي ب
ــد. در ایســتگاه  ــز دارن ــس بیــش از ۰/2 هرت ــا فرکان ثبــت لرزش هــای ب
 GURALP–6TD رکــورد امــواج توســط لرزه نگاشــت های MAR5
ــر متــر  ــا پاســخ فرکانســي 5۰-۰/۰3 هرتــز و حساســیت 2۰۰۰ ولــت ب ب

ــه انجــام شــده اســت. ــر ثانی ب

2- پردازش داده ها
درروش لــرزه ای بــا چشــمه ی طبیعــی نســبت طیــف فرکانســی دامنــه ی 
مؤلفــه ی قائــم بــه افقــی، بایــد مراحــل زیــر را به ترتیــب شــکل-4 انجــام 

داد ]1۰[.

2-1- حذف نوفه های گذرا
پــس از تبدیــل فرمــت داده هــای خــام، بــرای جداســازی نوفه هــای گذرا 
ــن  ــه میانگی ــدت ب ــن کوتاه م ــبت میانگی ــرزه، از روش نس ــد زمین ل مانن
بلندمــدت یــا STA/LTA اســتفاده می شــود. به عبــارت  دیگــر ایــن نــوع 
پــردازش جهــت حــذف زمین لــرزه یــا نوفــه ی گــذرا از نوفه هــای 
طبیعــی زمیــن اســت )در مطالعــات لــرزه ای بــا چشــمه ی طبیعــی، زلزلــه 
ــردد( ]11[. در  ــذف گ ــد ح ــان بای ــط انس ــی توس ــای مصنوع و نوفه ه
ایــن مطالعــه روش STA/LTA در شناســایی رویدادهــا عملکــرد موفقــی 
دارد. میــزان نوفه هــای گــذرا بــرای دســامبر 2۰۰5، تعــداد 211 رویــداد 
بــود کــه حــذف شــد. از آنجــا کــه پایــش لــرزه ای بــا چشــمه ی طبیعــی 
ــا  ــل داده ه ــه  و تحلی ــرد، تجزی ــان بب ــال ها زم ــا و س ــت ماه ه ــن اس ممک
و تعییــن رویــداد زلزلــه در آن به صــورت دســتی وقت گیــر و غیردقیــق 
ــوع، تشــخیص رســید  ــن در حضــور نوفه هــای متن ــر ای اســت. عــالوه ب
ــن  ــتفاده از ای ــن رو، اس ــود. از ای ــد ب ــز خواه ــا چالش برانگی زمین لرزه ه
روش خــودکار بســیار مفیــد اســت. ایــن روش یــک روش محاســباتی 

محل نصب ایستگاه های لرزه ای باند پهن در حوالی میدان نفتی 3
رنگ  سبز  مثلث  با  )ایستگاه ها   5002 دسامبر  در  اهواز  مارون 

مشخص شده اند(

طول جغرافیایی ارتفاع )متر(وضعیت خاک
)درجه(

عرض جغرافیایی 
شناسه ی ایستگاهنام روستا)درجه(

MAR1سودان3349/2۷531/۰8۶آبرفت و در نزدیکی سازند آغاجاری

MAR2مشارفه کوچک51/۶49/22۶31/145آبرفت و در نزدیکی سازند آغاجاری

MAR3بیت سوادی۷۷49/3۰131/19۶آبرفت

MAR4الوان مسلم1۰۶/949/3831/118آبرفت

MAR5اوده53/249/13131/2۷8آبرفت

موقعیت، ارتفاع از سطح آزاد دریا و زمین شناسی سطحي ایستگاه ها در میدان نفتي مارون1

4)H/V( مراحل پیاده سازی روش نسبت طیف فرکانسی دامنه ی مؤلفه ی قائم به افقی
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ســریع بــرای تشــخیص رویــداد در داده هــای لــرزه ای ثبــت شــده اســت. 
الگوریتــم شناســایی خــودکار رویــداد زلزلــه یــا نوفــه ی گــذرا از طریــق 
ــر  ــی امکان پذی ــمه ی طبیع ــا چش ــرزه ب ــای ل ــرژی داده ه ــای ان پنجره ه
ــر  ــدت ه ــن بلندم ــه میانگی ــدت ب ــن کوتاه م ــبت میانگی ــت و از نس اس
ــه  ــن مطالع ــام ای ــدف از انج ــود. ه ــبه می ش ــورد STA/LTA محاس رک
عــالوه بــر جداســازی نوفــه ی طبیعــی از نوفــه ی مصنوعــی، جداســازی 

ــت. ــز هس ــا نی زلزله ه
در آغـاز شـروع ثبـت یـک رویـداد، نسـبت STA/LTA )توجـه داشـته 
باشـید کـه نسـبت های STA/LTA به عنـوان تغییـر دامنه هـای ایـن نسـبت 
بـا توجـه بـه زمـان ثبـت سـیگنال تعریـف می شـود( به طـور قابل توجهی 
افزایـش می یابـد و در پایـان ایـن رویـداد، نسـبت STA/LTA در قیاس با 
بقیـه ی سـیگنال لرزه با چشـمه ی طبیعی به سـرعت کاهـش می یابد ]12[. 
از ایـن رو الگوریتـم مذکـور برای شناسـایی رویدادهایی ماننـد زلزله که 
با تغییری ناگهانی در دامنه مشـخص می شـوند اسـتفاده می گردد. روش 
STA/LTA اسـتفاده شـده یـک رویـداد را بـا اندازه گیـری شـباهت های 
نسـبت انـرژی STA/LTA در زمـان وقـوع آن در گیرنده هـا شناسـایی 

می کنـد.
روش STA/LTA روشـی جهـت تشـخیص خـودکار رویـداد اسـت کـه 
از  بلندمـدت  میانگیـن  بـه  میانگیـن کوتاه مـدت  انـرژی  نسـبت  آن  در 
داده هـای لـرزه ای بـا چشـمه ی طبیعـی و اسـتفاده از عملیـات حرکـت 
پنجره هـا محاسـبه می شـود. میانگیـن کوتاه مـدت و میانگیـن بلندمـدت 
در اولیـن پنجـره ی زمانـی بـه ترتیـب در 19۷8 توسـط آلـن و در 2۰۰۷ 

توسـط تـن محاسـبه شـد ]13و12[:

  )1(

  )2(

کـه در آن L و S به ترتیـب تعـداد نمونـه داده ها در پنجره هـای بلندمدت 
  ،STA/LTA، R ام نمونه اسـت. نسـبتj دامنه ی aj و کوتاه مدت اسـت و
بـا  بـرآورد شـده اسـت. پـس از محاسـبه ی R در ایـن پنجره، 
پنجـره توسـط یـک نمونـه حرکـت کـرده و نسـبت STA/LTA بـرای 
پنجـره ی جدید محاسـبه می شـود. برای پنجـره ی nام، STA و LTA طبق 

روابط- 4و3 محاسـبه می شـوند.

  )3(

  )4(

ــدت  ــه م ــدت S ب ــره ی کوتاه م ــدازه ی پنج ــه ان ــت ک ــه داش ــد توج بای

رویــداد ثبــت شــده )نیــاز بــه تشــخیص دارد( بســتگی دارد و انــدازه ی 
پنجــره ی بلندمــدت L حــدود 1۰-5 برابــر پنجــره ی کوتاه مــدت اســت. 
ــال  ــت اعم ــوج از لرزه نگاش ــکل م ــر ش ــرای ه ــم STA/LTA ب الگوریت
شــد. در ایــن مطالعــه انــدازه ی پنجــره ی STA، 2 ثانیــه و انــدازه ی 
ــق  ــال آن موف ــا اعم ــد و ب ــه ش ــر گرفت ــه درنظ ــره ی LTA، 2۰ ثانی پنج
شــدیم 211 رویــداد لــرزه ای و نوفــه ی گــذرا را از کل داده هــا حــذف 

کنیــم.

3- تبدیل فوریه ی داده ها
بـا  لرزه نگاشـت ها  بایـد  افقـي  بـه  قائـم  مؤلفـه ی  نسـبت  در محاسـبه ی 
اسـتفاده از تبدیـل فوریـه از حـوزه ي زمـان بـه حـوزه ي فرکانـس بـرده 
شـوند و سـپس در ایـن حـوزه نسـبت دامنـه ی مؤلفـه ی قائـم بـه افقـي 

محاسـبه گـردد.

  )5(

  )۶(

  )۷(

بـر اسـاس گـزارش المبـرت در 2۰۰۷ میـزان این نشـانگرها بـرای تعیین 

به ترتیب 5 و  الف-ث  اشکال  برای   H/V طیفی  نسبت  محاسبه ی 
MAR 1-5  برای ایستگاه های
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ایـن گزارش هـا  بـه کار مـی رود. طبـق  موقعیـت مخـازن هیدروکربنـی 
میـزان ایـن نشـانگر در بـاالی مخـازن هیدروکربنی در بـازه ی ۶-1 هرتز 
بـه بیـش از یـک افزایـش می یابـد. به عبـارت دیگـر ایـن پدیـده مؤیـد 
نوسـان  قائـم  راسـتای  در  هیدروکربنـی  میکروترمورهـای  کـه  آنسـت 
داشـته و عامـل ایجـاد ناهنجـاری طیفـی در مؤلفـه ی قائـم می شـود. در 
بررسـی طیف هـای دامنـه ی قائـم و افقـی این نتیجـه حاصل می شـود که 
عبـور امـواج برشـی از مـواد کم چگال تـر و سـیال تر دشـوار اسـت و در 
نتیجـه میرایـی بیشـتری دارند. با محاسـبه ی نسـبت طیف دامنـه ی قائم به 
افقـی روی یـک مخـزن هیدروکربنـی مقـدار حاصـل از این نسـبت باید 

بیشـتر از یک باشـد.
ــر ۰/9  ــک V/H براب ــزان پی ــتگاه MAR1 می ــکل-5-الف در ایس در ش
 MAR3 و   MAR2 ایســتگاه های  در  پ  و  شــکل-5-ب  در  اســت. 
میــزان پیــک V/H به ترتیــب برابــر 1/2 و 1/4 اســت کــه در هــردو 

ــت. ــک اس ــتر از ی ــر بیش مقادی
هرتز   1-۶ فرکانس  در  که  می شود  مشاهده  شکل-5-ت  به  توجه  با 
شکل  طیف  که  است  به ذکر  الزم  است.  یک  از  کمتر  طیف  مقدار 
خاصی را پیروی نمی کند و متغیر است که این به دلیل نویزی بودن بیش 
پرداخته  بدان  به تفصیل  دیگر  نشانگرهای  در  سیگنال هاست که   از حد 

 V/H نمودار می شود  مالحظه  در شکل-5-ث  که  همان طور  می شود. 
در ایستگاه-5 در بازه ی فرکانسی موردنظر باالی عدد یک است و پیک 
V/H در آن 1/8 است که با توجه به تئوری های گفته شده در مورد این 

نشانگر وجود هیدروکربن در آن قابل توجیه است.

نتیجه گیری
وجــود  میــزان   V/H مقــدار  بــه  توجــه  بــا   MAR1 ایســتگاه  در 
ــات  ــه مطالع ــا توجــه ب ــه ب ــه رد می شــود کــه البت ــن در منطق هیدروکرب
ــزان  ــه می ــه ب ــا توج ــت. ب ــار می رف ــه انتظ ــین این گون ــی پیش ژئوفیزیک
V/H در ایســتگاه های MAR2 و MAR3 تــا حــدی احتمــال وجــود 
منبــع هیدروکربنــی مســتقل وجــود دارد امــا بــا توجــه بــه مقــدار کــم آن 

ــت. ــود جس ــتر س ــان بیش ــرای اطمین ــر ب ــای دیگ ــد از روش ه بای
در ایسـتگاه MAR4 طیـف حاصـل شـکل خاصـی نـدارد و متغیر اسـت 
کـه ایـن به دلیـل نویـزی بـودن بیـش از حـد سیگنال هاسـت و بنابرایـن 

نشـانگر V/H بـا داده ی موجـود، قابل بررسـی و اسـتفاده نیسـت.
کــه  شــد  مشــاهده   V/H مقــدار  بیشــینه ی   MAR5 ایســتگاه  در 
ــت های  ــج برداش ــا نتای ــت و ب ــن اس ــور هیدروکرب ــان دهنده ی حض نش
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