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گازي درياي عمان
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در این مقاله از وارون سازي ترکیبي)فرآیند ساخت چاه مصنوعي بر اساس الگوریتم بهینه سازي سراسري و در ادامه،  وارون سازي مقاومت صوتي( و اعمال وارون سازي 
فیزیک سنگي بر روي نتایج آن براي تخمین تخلخل و اشباع هیدرات هاي گازي و همچنین گاز آزاد موجود در زیر آن ها در یکي از ساختارهاي دریاي عمان استفاده شده 
است. این روش، اطالعات جامعي راجع به غلظت هیدرات گازي و گاز آزاد در تمامي زون هاي حاوي آن و همچنین، تخلخل ارائه مي نماید. براساس مطالعات کّمي در 

یکي از ساختارهاي دریاي عمان، میزان اشباع هیدرات گازي به 30% و میزان اشباع گاز آزاد به 5% مي رسد. 
هیدرات گازي، وارون سازي فیزیک سنگي، وارون سازي ترکیبي، ارزیابي کمي، دریاي عمان

)b.hosseini@aut.ac.ir( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
س��ه مسأله توجه محققان را در زمینه منابع هیدرات گازي به خود جلب 
کرده است: 1( هیدرات هاي گازي و گاز آزاد موجود در زیر آن در کجا 
حض��ور پیدا کرده ان��د، 2( در کدام یک از این مناط��ق، زون هاي غني از 
هی��درات گازي و گاز آزاد تجمع یافته و 3( میزان اش��باع هیدرات گازي 
و گاز آزاد محبوس ش��ده در این س��اختارها چقدر مي باشد. تنهابا استفاده 
از داده ه��اي لرزه اي، حضور هی��درات گازي و گاز آزاد در دریاي عمان 
شناسایي ش��د که اصلي ترین نشانه آن نیز بازتابنده شبیه ساز بستر1 مي باشد. 
براي پاس��خ به دو س��وال دیگر و تخمین هی��درات گازي و گاز آزاد زیر 
آن از اطالعات مقاومت صوتي حاصل از وارون س��ازي ترکیبي اس��تفاده 
ش��ده اس��ت. حض��ور هی��درات گازي و گاز آزاد باعث تغیی��ر مقاومت 
صوتي نسبت به رسوبات اش��باع از آب شده]1[ که این تغییر براي تخمین 
میزان اشباع مورد اس��تفاده قرار مي گیرد، زیرا میزان تغییر در خصوصیات 
کشس��ان ب��ا می��زان اش��باع هی��درات گازي و گاز آزاد و همچنی��ن مدل 
توزیع آن ها مرتبط اس��ت]2[. برقراري ارتباط میان خصوصیات کشس��ان 
و میزان اش��باع با اس��تفاده از روابط فیزیک س��نگي که به آن وارون سازي 
فیزیک س��نگي گفته مي ش��ود، در ای��ن مقاله به کار گرفته ش��ده اس��ت. 
الزم به ذکر اس��ت که تعیین ن��وع توزیع هی��درات و کاهش عدم قطعیت 
 آن در تخمی��ن ب��ا اس��تفاده از روش تغیی��رات دامنه در مقاب��ل دورافت2

انجام شده است]3[.

1-ساخت چاه مصنوعي و استخراج موجك
ب��راي به دس��ت آوردن خصوصیات کشس��ان، در این مقال��ه از روش 
وارون س��ازي ترکیب��ي اس��تفاده ش��ده اس��ت. در ای��ن روش، از ترکیب 

وارون س��ازي شکل موج )وارون س��ازي سراس��ري(3 و روش هاي مرسوم 
وارون سازي )وارون س��ازي محلي(4 اس��تفاده ش��ده که پایداري و کارایي 
وارون س��ازي را در مناطقي مانند آب هاي عمیق که تعدادچاه ها کم بوده 
و یا منطقه، اکتش��اف نش��ده تلقي مي ش��ود، باال مي ب��رد. در ابتدا فرآیند 
وارون سازي پیش از برانبارش در چند محل با استفاده از الگوریتم ژنتیک 
که یک روش بهینه سازي سراس��ري است، انجام مي شود. سپس، از نتایج 
خصوصیات کشس��اِن به دس��ت آمده، به عنوان قید5 براي روند زمینه)مدل 
فرکان��س پائین یا مدل اولی��ه( و همچنین براي کالیبره ک��ردن دامنه ها در 
وارون س��ازي پس و پی��ش از برانبارش اس��تفاده مي ش��ود]4[.طیف دامنه 
موجک مورد اس��تفاده از طیف دامنه خود همبس��تگي داده لرزه اي حاصل 
ش��د و با اس��تفاده از varimax norm نیز فاز ثابتي براي موجک استخراج 

1   نتیجه وارون سازي سراسري با استفاده از الگوریتم ژنتیک به منظور ساخت 
چــاه مصنوعي. )a( ركورد زاویــه اي حاصل از داده واقعي، )b( نتایج حاصل 
از وارون ســازي، )c( داده مصنوعي بازسازي شده و )d( اختالف میان داده 
واقعي و داده مصنوعــي. وجود اختالف ناچیز میان داده واقعي و مصنوعي 
و همچنیــن نابهنجاري مرتبط با هیدرات گازي در بــاالي BSR و گاز آزاد در 
زیر آن از مواردي است كه در كنترل كیفیت نتایج حاصله باید مورد توجه 

قرار گیرد.
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گردید]5[. در ش��کل- 1 نتیجه وارون س��ازي سراسري، در شکل-2 مقطع 
لرزه اي به همراه نموداِر مقاومِت صوتي حاصل از وارون س��ازي ترکیبي و 
در شکل-3 موجک مورد استفاده براي انجام وارون سازي نشان داده شده 

است.

2- ساخت مدل اوليه و وارون سازي
به واس��طه ذات قطع کنندگي BSR که ناقض قوانین زمین شناسي است، 
ساخت مدل اولیه در وارون سازي اطالعات لرزه اي مرتبط با منابع هیدرات 
گازي تا حدودي متفاوت با ساخت مدل اولیه در وارون سازي هاي معمول 
مي باش��د. چراکه در نظر گرفتن اثر نابهنجاري مرتبط با هیدرات گازي و 
گاز آزاد در باال و پایین BSR باید جدا از مدل مرتبط با ساختار زمین شناسي 
در نظر گرفته شوند. درنهایت، مدل اولیه از ترکیب دو مدل و با اعمال فیلتر 
فرکانس��ي پایین گذر با فرکانس گذر 10 و فرکانس قطع 15 هرتز بر روي 
نمودار مقاومت صوتي ساخته ش��د. در شکل-4 طرز ساخت مدل اولیه و 
 در شکل- 5 نتیجه حاصل از وارون سازي به روش خارهاي پراکنده مقید6

 

نشان داده شده است. 

3- وارون سازي فيزيك سنگي
به منظور مرتبط کردن اطالعات مقاومت صوتي به میزان اشباع هیدرات 
گازي و گاز آزاد ب��ا اس��تفاده از تئوري محیط موث��ر، اطالعات تخلخل، 
ترکیب کاني شناس��ي و عمق رس��وب م��ورد نیاز بود. ح��ل همزمان براي 
تمامي کّمیت هاي فیزیک س��نگي و میزان اش��باع، منجر به جواب غیریکتا 
مي ش��ود]6[. براي حل این مس��أله از طرحواره وارون سازي فیزیک سنگي 

استفاده شده است)شکل-6(.
براي ترکیب کاني شناسي بر اس��اس مطالعاتي که در منطقه مکران انجام 
شده]7[ 20 درصد رس و 80 درصد کوارتز در نظر گرفته شد. عمق رسوبات 
با استفاده از مدل سرعتي بر اس��اس مقاومت صوتي حاصل از وارون سازي 
تعیین شد و در نهایت، میزان تخلخل با در نظر گرفتن رسوبات اشباع کامل 
از آب بر اس��اس وارون سازي فیزیک سنگي تعیین گردید. در مورد دریاي 
عمان، در نظر گرفتن اشباع 100 درصد از آب در رسوبات، تقریباً در تمامي 

2   مقطــع لرزه اي مربوط به ســاختار هیــدرات گازي در دریاي عمان به همراه 
نمودار مقاومت صوتي حاصل از چاه مصنوعي. سرسازندهایي كه در ساخت 
مدل اولیه مورد توجه قرار گرفته اند، در شــکل نشــان داده شده  است. 
تطابــق خوب میان نتایج حاصل از چاه مصنوعي با نشــانه هاي لرزه اي مانند 

تقلیل دامنه در تفسیر سر سازندها مورد استفاده قرار گرفته است.
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 )c( طیف دامنه و )b( موجک اســتخراج شده به روش آماري به همراه )a(   3
طیف فاز كه نشان مي دهد موجک داراي فاز 30 درجه مي باشد.
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4   فرآیند ساخت مدل اولیه براساس داده هاي چاه مصنوعي. )a( مدل اولیه 
زمین شناســي كه از بازتابنده هاي چینه شناســي تبعیت كرده و از سرعت 
بازه اي حاصل از پردازش وزن مي گیرد، )b( مدل افزایش یا كاهش مقاومت 
 BSR صوتي به ترتیب در زون حاوي هیدرات و گاز كه در راستاي بازتابنده
برونیابي شده و از دامنه BSR وزن گرفته است و )c( نتیجه حاصل از جمع 
مدل )a( و مدل )b( كه به عنوان مدل اولیه براي انجام وارون ســازي مورد 

استفاده قرارگرفته است. 
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بازتا راستاي در كه

س وارون انجام براي

سا ل از وارون

شن چينه هاي تابنده
ك گاز و هيدرات وي
ب اوليه مدل عنوان ه

نتيجه حاصل 5

بازت از كه شناسي ن
حاو زون در ترتيب

به كه) b( مدل و) 
  . ت

 

5-  و در شكل

a (زمين اوليه مدل
ت به صوتي مقاومت

a( مدل جمع از ل
است قرارگرفته فاده

ت مدل اوليه
.  

. (مصنوعي چاه ي
م كاهش يا افزايش

حاصل نتيجه) c( و
استف

طرز ساخت 4
.ده شده است

هاي داده براساس ليه
مدل) b( گيرد، مي

B است گرفته وزن

4- در شكل .د
نشان داد 6قيد

اولي مدل ساخت ند
م وزن پردازش از ل
BSR دامنه از و ده

ساخته شد
پراكنده مق

فرآين. 4شكل 
حاصل اي بازه

شد برونيابي
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مقطع )به جز قس��مت هاي حاوي هیدرات گازي و گاز آزاد( فرضي صحیح 
است. از این رو، میزان تخلخل حاصل از وارون سازي فیزیک سنگي در زون 
حاوي هیدرات گازي کمتر و در زون حاوي گاِز آزاد بیشتر از مقدار واقعي 
تخمین زده ش��د. تخلخل تخمین زده ش��ده به همراه آنومالي هاي مرتبط در 
شکل-7 نشان داده شده است. از سوي دیگر، با استفاده از مدل زمین شناسي، 
امکان محاس��به روند زمینه تخلخل وجود داش��ت. بنابراین، اختالف میزان 
زمینه تخلخل از میزان تخلخل به دس��ت آمده از وارون سازي فیزیک سنگي 
در قس��مت هاي حاوي هیدرات گازي و گاِز آزاد، به میزان هیدرات گازي 
و گاز آزاد نس��بت داده ش��د. در زون حاوي هیدرات گازي، این اختالف، 
مثبت و در زون حاوي گاز آزاد، منفي بود. در زون حاوي هیدرات گازي، 
با در نظر گرفتن تخلخل واقعي و با کاهش میزان اش��باع آب از 100 درصد 
و جایگزین کردن آن با می��زان هیدرات گازي تا زماني که مقاومت صوتِي 
به دست آمده با مقاومت صوتي حاصل از وارون سازي یکسان شود، فرآیند 
وارون سازي فیزیک سنگي انجام شد. این فرآیند براي زون حاوي گاز آزاد 
نیز ص��ورت پذیرفت و بر این اس��اس، میزان هی��درات گازي و گاز آزاد، 
تخمین زده شد. تفسیر دقیق زون حاوي هیدرات گازي و گاز آزاد در مقطع 
مقاومت با استفاده از نشانه هاي لرزه اي موجود در مقاطع لرزه اي )زون تقلیل 
دامن��ه در ب��االي BSR(و مقاومت صوت��ي)زون داراي نابهنجاري مقاومت 
صوتي در زیر BSR( انجام ش��د. از روند تغیی��رات دامنه در مقابل دورافت 
بازتابنده BSR براي شناسایي مدل توزیع هیدرات گازي استفاده شد و بدین 
طری��ق، عدم قطعیت مرتب��ط با تخمین منابع هی��درات گازي کاهش یافت. 
در ای��ن س��اختارBSR غالب��اً داراي کالس AVO 3 ب��وده و از این رو، نوع 

غیرسیماني و مدل دوم براي وارون سازي فیزیک سنگي در نظر گرفته شد.
در ش��کل هاي-8 و9 مقط��ع ل��رزه اي به همراه می��زان تخمیني هیدرات 
گازي و گاز آزاد با اس��تفاده از وارون سازي فیزیک سنگي نشان داده شده 
اس��ت. با توجه به نتای��ج حاصله، زون هاي غني از هی��درات گازي و گاز 
آزاد در این ساختار بر اساس میزان اشباع تخمیني قابل تشخیص مي باشند. 

5    نتیجه وارون سازي مقاومت صوتي با روش CSSI و استفاده از چاه مصنوعي 
به همراه نمودار مقاومت صوتي مربوط به آن. تطابق نسبتًا خوبي میان نتیجه 
وارون سازي و نمودار مقاومت صوتي مشاهده مي شود. زون هاي حاوي گاز و 
 BSR هیدرات گازي به ترتیب به صورت مقادیر پایین مقاومت صوتي در زیر

و مقادیر باالي مقاومت صوتي در باالي BSR مشخص مي باشند.

  
خوبي  سبتاً

ت صوتي در 

 از تئوري 
ي تمامي 
 طرحواره 

تطابق نس. ط به آن
ين مقاومتيقادير پا

د با استفاده
همزمان براي 
از لهأمس نيا

قاومت صوتي مربوط
صورت مق ترتيب به ه

  .باشند  مي

زي و گاز آزاد
حل. نياز بود

حل ا يبرا. 6]

همراه نمودار مق  به
 و هيدرات گازي به

مشخص م BSRي

ع هيدرات گا
رسوب مورد ن

[6شود كتا مي

 

ده از چاه مصنوعي
هاي حاوي گاز ون

ومت صوتي در باالي

ه ميزان اشباع
سي و عمق ر
ه جواب غيريك

  .)6-ل

استفادو  CSSIش
زو. شود مشاهده مي

و مقادير باالي مقاو

ومت صوتي به
شناس يب كاني

منجر به ،شباع
شكل(شده است

قاومت صوتي با روش
ر مقاومت صوتي م

و BSRزير 

  ي سنگ
 اطالعات مقاو
 تخلخل، تركي
ي و ميزان اش

استفاده ش يگ

سازي مق يجه وارون
سازي و نمودا وارون

كيزيف يساز
مرتبط كردن
ثر، اطالعات

سنگي ي فيزيك
سنگ كيزيف ي

نتي. 5شكل 
ميان نتيجه و

  
س وارون -3
منظور م به

محيط موث
هاي كميت
يساز وارون

6    فرآیند وارون سازي فیزیک سنگي به جهت تخمین میزان تخلخل براي زون 
100درصد اشباع از آب و میزان هیدرات گازي و گاز آزاد براي زون داراي 

نابهنجاري مقاومت صوتي.

 

  
 داراي زون براي آزاد گاز و گازي هيدرات ميزان و آب از اشباع% 100 زون براي تخلخل ميزان تخمين جهت به سنگي فيزيك سازي وارون فرآيند. 6شكل 

  .صوتي مقاومت نابهنجاري
  
 درصد 80رس و  درصد 20 [7]اساس مطالعاتي كه در منطقه مكران انجام شده بر شناسي تركيب كاني يبرا

عمق رسوبات با استفاده از مدل سرعتي بر اساس مقاومت صوتي حاصل از  .در نظر گرفته شد كوارتز
سازي تعيين شد و در نهايت ميزان تخلخل با در نظر گرفتن رسوبات اشباع كامل از آب بر اساس  وارون
از آب در  درصد 100نظر گرفتن اشباع  ردر مورد درياي عمان، د. سنگي تعيين گرديد سازي فيزيك وارون

از . فرضي صحيح است) و گاز آزاد يگاز دراتيه يحاو يها به جز قسمت( در تمامي مقطع قريباًرسوبات، ت

Acoustic impedance (Ip)  

Estimation of sediment depth and 
assuming most probable 
mineralogy content

Estimation of porosity by 
acoustic impedance and 
assuming 100% of water

Identification of hydrate and gas 
bearing zones 

Estimation of porosity in 
anomalous zones by empirical 

relations or background geological 
impedance model 

Gradual replacement of water 
with hydrate or gas until the 

estimated Ip matches with input Ip 

Estimated saturation of 
hydrate and gas 

Selection of appropriate hydrate 
distribution modes based on AVO 

analysis of BSR  
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7    تخلخل تخمین زده شــده از مقطع مقاومت صوتي حاصل از وارون سازي. 
درزون هــاي حاوي هیدرات میــزان تخلخل كمتر و در زون هــاي حاوي گاز 
آزاد میــزان تخلخل بیشــتر از مقدار روند زمینه تخمین زده مي شــوند و 

بدین وسیله امکان تعیین آن ها فراهم مي شود.

 

سنگي در زون حاوي هيدرات گازي كمتر و در زون حاوي  سازي فيزيك ميزان تخلخل حاصل از وارون ،رو اين
مرتبط در  يها يآنومالهمراه  ن زده شده بهيتخلخل تخم .شدآزاد بيشتر از مقدار واقعي تخمين زده  گازِ

شناسي، امكان محاسبه روند زمينه  با استفاده از مدل زمين ،ديگر سوياز  .نشان داده شده است 7-شكل
سازي  دست آمده از وارون هاختالف ميزان زمينه تخلخل از ميزان تخلخل ب ،بنابراين. تخلخل وجود داشت

به ميزان هيدرات گازي و گاز آزاد نسبت داده  ،دآزا گازي و گازِ يدراتهاي حاوي ه سنگي در قسمت فيزيك
در زون حاوي . منفي بود ،مثبت و در زون حاوي گاز آزاد ،اين اختالف ،در زون حاوي هيدرات گازي. شد

و جايگزين كردن  درصد 100و با كاهش ميزان اشباع آب از  يواقعبا در نظر گرفتن تخلخل  ،هيدرات گازي
سازي  دست آمده با مقاومت صوتي حاصل از وارون هب كه مقاومت صوتيِ با ميزان هيدرات گازي تا زماني نآ

اين فرآيند براي زون حاوي گاز آزاد نيز صورت . سنگي انجام شد سازي فيزيك فرآيند وارون ،يكسان شود
ر دقيق زون حاوي هيدرات تفسي. تخمين زده شد ،ميزان هيدرات گازي و گاز آزاد ،پذيرفت و بر اين اساس

زون تقليل دامنه ( اي اي موجود در مقاطع لرزه هاي لرزه از نشانهبا استفاده گازي و گاز آزاد در مقطع مقاومت 
از روند . شد انجام )BSRزون داراي نابهنجاري مقاومت صوتي در زير (مقاومت صوتيو )BSRدر باالي 

بدين  استفاده شد وبراي شناسايي مدل توزيع هيدرات گازي  BSRتغييرات دامنه در مقابل دورافت بازتابنده 
كالس  يدارا غالباً BSRن ساختاريدر ا .قطعيت مرتبط با تخمين منابع هيدرات گازي كاهش يافت وسيله عدم

3 AVO سنگي در نظر گرفته شد سازي فيزيك مدل دوم براي وارونو نوع غيرسيماني  ،از اين رو بوده و.  

  
 گاز حاوي هاي زون در و كمتر تخلخل ميزان هيدرات حاوي هاي درزون. سازي وارون از حاصل صوتي مقاومت مقطع از شده زده تخمين تخلخل. 7شكل 
  .شود مي فراهم ها آن تعيين امكان وسيله بدين و شوند مي زده تخمين زمينه روند مقدار از بيشتر تخلخل ميزان آزاد
  

ترتيب هيدرات گازي و گاز آزاد با استفاده از  همراه ميزان تخميني به اي به مقطع لرزه 9و 8-يها در شكل
هاي غني از هيدرات گازي و  با توجه به نتايج حاصله، زون. نشان داده شده استسنگي  سازي فيزيك وارون

 در نزديكي  ،بر اين اساس. باشند گاز آزاد در اين ساختار بر اساس ميزان اشباع تخميني قابل تشخيص مي

Anomalous free gas zones 
in estimated porosity

Anomalous hydrate 
zones in estimated 

8    میزان هیدرات گازي تخمین زده شده در باالي BSR و در زون تقلیل دامنه 
با اســتفاده از وارون سازي فیزیک سنگي. مقادیر تخمیني اشباع هیدرات 

گازي به صورت رنگي بر روي مقطع لرزه اي نشان داده شده است.

 

BSR و ميانCRP 6500  ترين زون هيدرات گازي و گاز آزاد قرار گرفته است كه در آن غني ،7000تا، 
  .رسد مي درصد 5و ميزان گاز آزاد به  درصد 30ميزان اشباع هيدرات گازي به 

  
مقادير تخميني اشباع . سنگي سازي فيزيك و در زون تقليل دامنه با استفاده از وارون BSRميزان هيدرات گازي تخمين زده شده در باالي . 8شكل 

اي نشان داده شده  صورت رنگي بر روي مقطع لرزه هيدرات گازي به

  .است
مقادير تخميني اشباع گاز آزاد به صورت رنگي بر روي . سنگي سازي فيزيك با استفاده از وارون BSRميزان گاز آزاد تخمين زده شده در زير . 9شكل 

  . اي نشان داده شده است مقطع لرزه
  گيري نتيجه

مورد ميزان اشباع هيدرات گازي و گاز آزاد در تمامي سنگي اطالعات جامعي در  سازي فيزيك وارون- 1
  .دكرها فراهم  هاي حاوي آن زون

، ات كشسانيدست آوردن خصوص هو ب سازي براي انجام وارون ،در شرايط نبود يا كمبود اطالعات چاه - 2
   .وابستگي كمتر نسبت به مدل اوليه موثر واقع شدواسطه  بهسازي تركيبي  استفاده از روش وارون

Highly concentrated free gas 
zone 

Highly concentrated hydrate 
zone  

9    میزان گاز آزاد تخمین زده شــده در زیر BSR با اســتفاده از وارون سازي 
فیزیک سنگي. مقادیر تخمیني اشباع گاز آزاد به صورت رنگي بر روي مقطع 

لرزه اي نشان داده شده است. 

 Highly concentrated free gas zone

 

BSR و ميانCRP 6500  ترين زون هيدرات گازي و گاز آزاد قرار گرفته است كه در آن غني ،7000تا، 
  .رسد مي درصد 5و ميزان گاز آزاد به  درصد 30ميزان اشباع هيدرات گازي به 

  
مقادير تخميني اشباع . سنگي سازي فيزيك و در زون تقليل دامنه با استفاده از وارون BSRميزان هيدرات گازي تخمين زده شده در باالي . 8شكل 

اي نشان داده شده  صورت رنگي بر روي مقطع لرزه هيدرات گازي به

  .است
مقادير تخميني اشباع گاز آزاد به صورت رنگي بر روي . سنگي سازي فيزيك با استفاده از وارون BSRميزان گاز آزاد تخمين زده شده در زير . 9شكل 

  . اي نشان داده شده است مقطع لرزه
  گيري نتيجه

مورد ميزان اشباع هيدرات گازي و گاز آزاد در تمامي سنگي اطالعات جامعي در  سازي فيزيك وارون- 1
  .دكرها فراهم  هاي حاوي آن زون

، ات كشسانيدست آوردن خصوص هو ب سازي براي انجام وارون ،در شرايط نبود يا كمبود اطالعات چاه - 2
   .وابستگي كمتر نسبت به مدل اوليه موثر واقع شدواسطه  بهسازي تركيبي  استفاده از روش وارون

Highly concentrated free gas 
zone 

Highly concentrated hydrate 
zone  

بر این اس��اس، در نزدیکي  BSR و میانCRP 6500 تا 7000، غني ترین 
زون هیدرات گازي و گاز آزاد قرار گرفته اس��ت که در آن، میزان اشباع 

هیدرات گازي به 30 درصد و میزان گاز آزاد به 5 درصد مي رسد.

نتيجه گيري
1-وارون س��ازي فیزیک س��نگي اطالعات جامعي در مورد میزان اش��باع 

هیدرات گازي و گاز آزاد در تمامي زون هاي حاوي آن ها فراهم کرد.
2- در ش��رایط نبود ی��ا کمبود اطالعات چاه، براي انجام وارون س��ازي 
و به دس��ت آوردن خصوصیات کشس��ان، اس��تفاده از روش وارون سازي 

ترکیبي به واسطه وابستگي کمتر نسبت به مدل اولیه موثر واقع شد. 
3- میزان تخلخل به دس��ت آمده از وارون س��ازي فیزیک س��نگِي روند 

زمینه، بسیار دقیق تر از استفاده از روابط تجربي بود.
4- اس��تفاده از کالس AVO بازتابن��ده BSR در شناس��ایي و کاه��ش 
عدم قطعی��ت مرتبط با مدِل توزیع هی��درات گازي، نقش موثري در دقت 

هر چه بیشتر تخمین ها ایفا نمود. 
5- نتایج مطالعات کمّي در محدوده مورد بررس��ي در این مقاله نش��ان 
مي ده��د که می��زان هیدرات گازي ب��ه 30 درصد و می��زان گاز آزاد به 5 

درصد نیز مي رسد.
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