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مقاالت علمي - پژوهشی

مقدمه
ذخای��ر هیدرات گازي به عن��وان یک منبع احتمال��ي تأمین کننده انرژي 
درآینده در نظر گرفته مي ش��ود. اکتشاف این ذخایر نامتعارف از دهه  هفتاد 
میالدي آغاز ش��ده و در س��ال هاي پس از آن، رش��د فزاینده اي را به منظور 
شناسایي ذخایر و تعیین درصد اشباع هیدرات داشته است]1[. شرایط ترمو-
باریک )فش��ار و دما( که تش��کیل و پایداري هیدرات هاي گازي را ممکن 
مي سازد، به گونه اي اس��ت که امکان حضور این کریستال ها را در رسوبات 
حاشیه شیب قاره فراهم مي نماید. در این شرایط، روش هاي لرزه اي به عنوان 

یک ابزار کاربردي در ارزیابي این ذخایر اهمیت مي یابند.                                                                                                  
ب��ا تعمیم روابط مربوط به مقاومت صوتي )AI( و در نظر گرفتن زوایاي 
تابش غیرصفر، امکان استفاده از اطالعات سرعت موج برشي براي محاسبه 
مقاومت کشسان )EI( پدید آمد]2[. در مقایسه با مقاطع برانبارش، تفکیک 
محدوده هاي زوایاي تابش مختلف داراي این مزیت است که اثر تغییرات 
دامن��ه در هر مح��دوده به صورت جداگانه ارزیابي ش��ده و امکان مقابله با 
برخ��ي پدیده هاي نامطلوب مانن��د اثر پدیده تداخ��ل بازتاب ها را ممکن 
مي سازد. استفاده از مقاومت کشسان براي توصیف ذخایر هیدراته، نخستین 
بار توس��ط مالِک  صورت گرفت]3[. پس از آن، چندین ارزیابي دیگر در 

نق��اط مختلف دنیا با اس��تفاده از اطالعات EI ص��ورت گرفته که در همه 
آن ها، دسترسي به اطالعات چاه وجود داشته است]4[و]5[. در این مطالعه، 
محاسبه مقاطع مقاومت کشسان بدون در اختیار داشتن داده هاي چاه و تنها 
با در نظر گرفتن اطالعات مربوط به تغییرات دامنه صورت پذیرفته اس��ت. 
با توجه به این موضوع ک��ه در منطقه ي مورد مطالعه در دریاي عمان هیچ 
چاه دریایي حفر نش��ده است و داده هاي لرزه اي دو بُعدي تنها اطالعات در 
دسترس هس��تند، به کارگیري روشي براي تعیین خواص کشسان رسوبات 
بدون اس��تفاده از اطالعات چاه حائز اهمیت اس��ت و ب��ه ارزیابي بهتر این 
ذخایر کمک مي کند.در این مطالعه، فرآیند وارون سازي براي هر یک از 
مقاطع برانبارش با زاویه محدود توسط روش خارهاي پراکنده مقید انجام 

پذیرفت]6[.

1- هیدرات گازي
نیاز روزافزون جهان به انرژي و کاهش حجم ذخایر هیدروکربوري جهان 
موجب گشته تا طي دو دهه گذشته، ذخایر هیدرات گازي به عنوان بزرگترین 
منبع بالقوه تأمین کننده انرژي جهان در س��ال هاي آینده، توجه روزافزوني را 
به خ��ود جلب کنن��د]7[. ش��رایط ترمودینامیکِي)دما و فش��ار( خاصي که 

ارزیابي کیفي ذخایر هیدرات گازي دریاي عمان با اس�تفاده از وارون سازي 
مقاومت کشسان

احسان صالحي، عبدالرحیم جواهریان، مجید عطایي پور  دانشگاه صنعتي امیرکبیر
ناصر کشاورز فرج خواه  پژوهشگاه صنعت نفت
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ش��رایط ترمو-باریک )فش��ار و دما( که تش��کیل و پایداري هیدرات هاي گازي را ممکن مي س��ازد، به گونه اي اس��ت که امکان حضور این 
کریس��تال ها را در رسوبات حاشیه ش��یب قاره فراهم مي نماید. در این ش��رایط، روش هاي لرزه اي به عنوان یک ابزار کاربردي در ارزیابي این 
ذخایر اهمیت مي یابند.                                                                            وارون سازي مقاومت کشسان )EI( از جمله ي این روش هاست که امکان تعیین خواص کشسان و شناسایي جنس سنگ 
و س��یاِل رس��وبات حاوي هیدرات و گاز آزاد را از مقاطع برانبارش با زاویه ي محدود فراهم مي س��ازد. در مقایسه با مقاطع برانبارش، تفکیک 
محدوده هاي زوایاي تابش مختلف داراي این مزیت اس��ت که اثر تغییرات دامنه در هر محدوده به صورت جداگانه ارزیابي مي ش��ود.                                                                            حضور 
هیدرات هاي گازي در رس��وبات دریاي عمان بر اس��اس شواهد لرزه اي به اثبات رسیده است. هیچ چاه دریایي در منطقه موردنظر حفر نشده و 
داده هاي لرزه اِي دو بعدي، تنها اطالعات در دسترس در این منطقه هستند. در این شرایط، براي ساخت مدل فرکانس پایین از سرعت برانبارش، 
براي تعیین س��رعت موج تراکمي از نمودارهاي متقاطِع نش��انگرهاي عرض از مبداء و گرادیان، براي تعیین س��رعت موج برش��ي، و از روابط 
تجربي، براي تعیین چگالي استفاده گردید. در مقایسه با مقطع لرزه اي اصلي، مقطع EI قدرت تفکیک باالتري داشت و تفسیر پدیده هایي که 

در مقطع لرزه اي قابل مشاهده نبودند، را ممکن نمود.                                                                                                  
هیدرات گازي، وارون سازي مقاومت کشسان، دریاي عمان

)e_salehi@aut.ac.ir( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*
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پایداري هیدرات هاي گازي را س��بب مي ش��ود، موجب گشته تا این ذخایر 
در موقعیت هاي زمین شناس��ي خاص مانند مناطق قطبي1، حاشیه شیب قاره و 
یا گوه هاي افزایشي2 و در نقاطي که عمق آب متجاوز از چند صد متر است، 

ایجاد شوند.                                                                                                                                                 
تالش هاي جاري در خصوص امکان س��نجي اقتصادِي برداشت از ذخایر 

هیدرات، بر فناوري مورد نیاز در سه حیطه ي زیر متمرکز شده است:                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. تهیه پروتکل هاي جامع اکتشافي به منظور شناسایي نهشته هاي هیدرات 

گازي با پتانسیل مخزني
2. توسعه فناوري با هدف برداشت از این ذخایر در مقیاس صنعتي

3. تهیه پروتکل هاي ارزیابي تأثیر برداشت بر مولفه هاي زیست محیطي.
فاز جامد هیدرات ها در ش��رایط پایداري موجب مي گردد تا حضور این 
کریستال ها در رسوبات، کاهش چشم گیر تراوایي را به دنبال داشته و به همین 
علت، مي تواند نقش پوش سنگي را براي گاز آزاد تجمع یافته در زیر رسوبات 
حاوي هیدرات داش��ته باش��د ]8[. در صورت تغییر در شرایط ترمو-باریکي 
و زمین س��اختي، عمق و محدوده پای��داري هیدرات ها تغییر خواهد کرد که 
این موضوع، نش��ان از متغیر بودن س��طح تالقي گاز آزاد و هیدرات دارد.                                                                        از 
آنجایي که که گاز متان بخش اعظم هیدرات هاي گازي را تشکیل مي دهد، 
آزاد ش��دن مولکول هاي این گاز در اثر ناپایداري طبیع��ي و ورود به َجو، با 
ایجاد اثر گلخانه اي در گرم شدن کره زمین و تغییر در شرایط جهاني آب و 
هوا تأثیر گذار خواهد بود. ایجاد مش��کالت و مخاطرات در حفاري از جمله 
تأثیرات دیگر هیدرات هاي گازي اس��ت. بخشي از این مشکالت مربوط به 
تغییر فاز گاز اس��تخراج ش��ده از اعماق و گرفتگي لوله هاي حفاري اس��ت. 
همچنین، عدم استحکام سیمان پشت لوله هاي جداري، سست شدن ناگهاني 
رس��وبات و دش��وار بودن کنترل چاه، از دیگر معضالت ایجاد شده توسط 

هیدرات گازي است.                                                                                                                                                            
فعالیت هاي متعددي در خصوص مطالع��ات کیفي و کّمي هیدرات هاي 
گازي به منظ��ور تعیین پراکندگي و تخمین درجه اش��باع آن ها انجام ش��ده 
است. بر اس��اس مطالعات لرزه اي و به کارگیري نشانگرهاي لرزه اي، وجود 
هیدرات ه��اي گازي در بخش ایرانِي دریاي عمان نیز به اثبات رس��یده و 55 
هدف اکتشافي براي آن تعیین شده است. محدوده این رسوبات در آب هاي 
ایران در حدود 72000 کیلومتر مربع بوده که در صورت ش��ناخت دقیق این 

ذخایر و محاسبه درصد اشباع و حجم آن ها، قابل بهره برداري خواهند بود ]9[.                             

2- مقاومت کشسان 
مفهوم مقاومت کشس��ان براي اولین بار توس��ط کونولي معرفي ش��د]2[. 
مقاومت کشسان، مقدار تعمیم یافته کّمیت مقاومت صوتي است و همان گونه 
که مي توان با استفاده از وارون سازي داده هاي لرزه اي پس از برانبارش، مقدار 
IA را محاس��به نمود، کمیت IE نیز س��اختار با ثباتي را براي وارون س��ازي 
داده هاي پیش از برانبارش ایجاد مي کند. این کّمیت تابعي از چهار متغیر شامل 
، چگالي )ρ( و زاویه تابش )θ( بوده  ، سرعت موج  سرعت موج 

و رابطه ي آن به صورت زیر است]4[:                                        

که  و VS و VP میانگین س��رعت دو موج در دو س��وي یک 
 IA به جاي IE سطح مشترک هستند. ش��کل هاي-1 و 2 مزیت به کارگیري
را در مطالعات مخزن نش��ان مي دهند. ش��کل-1 هیس��توگرام توزیع مقادیر 
IA و IE را براي ماس��ه حاوي نفت، ماس��ه حاوي آب نمک و ش��یل نش��ان 
مي دهد. عالوه ب��ر کمتر بودن انحراف از معیاِر توزیع هر یک از س��ه گروه 
در IE، هم پوشاني کمتري نیز بین سیال منفذي نفت و آب نمک در مقاومت 
کشس��ان وجود دارد. در شکل-2 میزان تغییرات مقاومت کشسان و صوتي 
در برابر تغییرات اش��باع نفت، نشان داده شده است. میزان تغییر IE با افزایش 
درصد اشباع نفت از 50 تا 90، چهار برابر تغییرات IA در شرایط مشابه است. 
 IE در هر درصد اش��باع بیش��تر است. کمیت IE عالوه بر این، نرخ تغییرات
ب��راي اولین بار در منطقه اي به کار گرفته ش��د ک��ه در آن، کیفیت داده هاي 
لرزه اي به عل��ت وجود تکراري هاي gel-gep مطلوب نبود و به خصوص در 
 ،OVA دورافت هاي نزدیک و حضور بازتابنده هایي با ویژگي هاي کالس دو
نسبت سیگنال به نوفه به شدت کاهش مي یافت. بنابراین، نیاز به کّمیتي بود تا 
بت��وان داده هاي چاه را با بازتاب هاي زوایاي بزرگ منطبق نموده و بدون نیاز 
به انطباق با داده هاي دورافِت نزدیک، فرآیند وارون سازي را انجام داد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        به طور 
کلي مي توان مزایاي EI را نس��بت ب��ه AI                                              در؛ 1- تفکیک اثر زوایاي تابش 
مختلف و 2- تفکیک پذیري بهتر نمونه هاي مختلف سنگ و سیال و مزیت 
EI نس��بت به AVO را در؛ 1- تضعیف اثر نامطلوب حضور نوفه بر نش��انگر 

1  هیســتوگرام AI و )EI )30 بــراي ســه گروه ســنگ و ســیال شــامل: 
ماسه سنگ نفت دار، ماسه سنگ حاوي آب نمک و شیل. انحراف از معیار 
 AI نرمال شده براي این سه گروه به ترتیب 0/11، 0/12 و 0/15 در

و 0/09، 0/08 و 0/10 در EI است]2[.

4 
 

 ،كار گرفته شد كه در آناي بهبراي اولين بار در منطقه IEدر هر درصد اشباع بيشتر است. كميت  IEتغييرات 
هاي نزديك و خصوص در دورافتهمطلوب نبود و ب gel -gepهاي علت وجود تكراريي بهاهاي لرزهكيفيت داده

نياز  ،يافت. بنابراينشدت كاهش مي، نسبت سيگنال به نوفه بهOVAهاي كالس دو هايي با ويژگيحضور بازتابنده
بدون نياز به انطباق با  هاي زواياي بزرگ منطبق نموده وهاي چاه را با بازتابيتي بود تا بتوان دادهبه كم

  AI را نسبت به EI يايتوان مزايم يطور كلهب 

 
نمك و شيل. انحراف از معيار نرمال شده سنگ حاوي آبدار، ماسهسنگ نفتبراي سه گروه سنگ و سيال شامل: ماسه EI(30)و  AIهيستوگرام  - 1شكل 

  .]2[است EIدر  10/0و  08/0، 09/0و  AIدر  15/0و  12/0، 11/0ترتيب براي اين سه گروه به

  

 

  .]2[هاي مغزه استگيري نمونهدر سمت راست. نتايج فوق حاصل اندازه EIدر سمت چپ و اشباع نفت و  AI. رابطه بين اشباع نفت و 2شكل 

 EIت يو مز هاي مختلف سنگ و سيالپذيري بهتر نمونهتفكيك -2و  زواياي تابش مختلفتفكيك اثر  - 1 ؛در
هاي كارگيري نُرمهرغم بتضعيف اثر نامطلوب حضور نوفه بر نشانگر گراديان(علي -1 ؛را در AVOنسبت به 

نظر گرفتن افت در  -3و  هاي دورافت مختلفهاي جداگانه براي هر يك از محدودهاستخراج موجك -2، پايدار)
  عنوان نمود.  محتواي فركانسي با افزايش دورافت

 

2  رابطه بین اشــباع نفت و AI در سمت چپ و اشباع نفت و EI در سمت 
راست. نتایج فوق حاصل اندازه گیري نمونه هاي مغزه است]2[.                                                              
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گرادیان)علي رغم به کارگیري نُرم هاي پایدار(، 2- اس��تخراج موجک هاي 
جداگانه براي هر یک از محدوده هاي دورافت مختلف و 3- در نظر گرفتن 

افت محتواي فرکانسي با افزایش دورافت عنوان نمود.                

2-1- وارون سازي مقاومت کشسان
محاس��به مقادیر EI نیازمند به کارگیري مقاطع برانبارش با زاویه محدود 
است. براي ساخت این مقاطع ابتدا داده ها، از حیطه دورافت به حیطه زاویه 
تابش منتقل ش��دند و س��پس، ردلرزه هاي متعلق به ی��ک محدوده معین از 
زاویه هاي تابش با یکدیگر جمع ش��دند. در این مطالعه، چهار مقطع زاویه 
محدود س��اخته ش��د که به ترتیب محدوده 8-3، 16-9، 24-17 و 25-32 
درجه از زوای��اي تابش را در بر مي گرفتند. این مقاطع برانبارش براي یک 
خط شمالي-جنوبي از داده هاي لرزه اي دریاي عمان در شکل-3 نشان داده 
ش��ده اس��ت.مراحل بازیابي دامنه ها و اصالحات انجام ش��ده بر این داده ها 
توسط صالحي و همکاران مورد بحث قرار گرفته است]10[. نکته قابل توجه 

در این ش��کل، تفاوت دامنه هاي بازتابنده هاي مختلف در چهار مقطع فوق 
اس��ت. تفکیک محدوده هاي زوایاي تابِش مختلف داراي این مزیت است 
که اثر تغیی��رات دامنه در هر محدوده به صورت جداگانه ارزیابي ش��ده و 
امکان مقابله با برخي پدیده هاي نامطلوب مانند اثر پدیده تداخل بازتاب ها را 
ممکن مي سازد. وارون سازي مقاومت کشسان عالوه بر تفکیک اثر زوایاي 
تابش مختلف، داراي یک مزیت مهم دیگر اس��ت که آن، عبارت اس��ت 
از در نظ��ر گرفتن موجک هاي مختلف مربوط ب��ه زوایاي تابش متفاوت. 
این موضوع از این جهت حائز اهمیت اس��ت که موجک در دورافت هاي 
مختلف دچار تغییر ش��کل ناشي از افت فرکانسي مي شود. شکل-4، طیف 
دامن��ه چهار موجک مرب��وط به چهار مقطِع ش��کل-3 را نش��ان مي دهد. 
چنانکه مشاهده مي ش��ود، با افزایش زاویه تابش، باند فرکانسي موجک ها 
به تدریج به س��مت فرکانس هاي کمتر جابه جا شده است. مرحله ي بعد از 
انجام فرآیند وارون سازي EI ، مربوط به محاسبه مدل فرکانس پایین است. 
این مدل بر اس��اس تعریف EI ساخته شده و متشکل از سرعت برانبارش و 

5  نمــودار متقاطــع عــرض از مبــداء و گرادیان براي چهــار پنجره زماني 
مختلف )از بســتر دریا تا 3400 میلي ثانیه(. در هر پنجره، شیب خط 
برازش شده به نقاط به مقادیر VS/VPنسبت داده شد كه در نهایت 
 EI براي ســاخت مدل فركانس پایین ورودي به فرآیند وارون سازي

مورد استفاده قرار گرفت.
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. با افزايش زاويه تابش، طيف دامنه موجك (كه در بردارنده اطالعات طيف دامنه 3راج شده از مقاطع شكل طيف دامنه مربوط به چهار موجك استخ- 4شكل 

  شود.هاي پايين منتقل مياي است) به سمت فركانسلرزه يداده

  

ي ثانيه). در هر پنجره، شيب خط برازش شده به ميل 3400(از بستر دريا تا نمودار متقاطع عرض از مبداء و گراديان براي چهار پنجره زماني مختلف- 5شكل 
  مورد استفاده قرار گرفت. EIسازي نسبت داده شد كه در نهايت براي ساخت مدل فركانس پايين ورودي به فرآيند وارونP/VSVنقاط به مقادير 

  

2200 ms to 2400 ms 2400 ms to 2700 ms 

2700 ms to 3000 ms 3000 ms to 3400 ms 

3  چهــار مقطع لــرزه اي زاویه محدود. )a( مقطع مربوط بــه زوایاي نزدیک 
)زاویه میاني 5 درجه(، )b( مقطع مربوط به زوایاي میاني 1 )زاویه میاني 
12 درجه(، )c( مقطع مربوط به زوایاي میاني 2 )زاویه میاني 20 درجه( 

و )d( مقطع مربوط به زوایاي دور )زاویه میاني 28 درجه(.
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كه تحت  P/VSVنسبت  يو جانب يرات عمقييان هستند. با توجه به تغيب عرض از مبدا و گراديترتبه Bو  Aكه 
انجام  يو زمان ير جانبيمتغ يزمان يهان نسبت در پنجرهيو استحكام رسوبات است، محاسبه ا ير فشردگيثأت

رات يين تغين شدند، اييبا زمان تع P/VSVرات نسبت ييهر پنجره، تغ يِلرزه مركزرد يكه برا يرفت. زمانيپذ
ه ضرب شدند تا ياول ير مقاومت صوتيدر مقاد ،ن مقاطع سپسيد شوند. ايتول PV/SV طعمقا تا شده يابيدرون

 دهند.  يخروجرا  يمقاومت موج برش ،شده ن نَرمييك مقطع فركانس پاي

  و تفسير نتايج براي ذخاير هيدرات گازي درياي عمان EIسازيوارون -3

صورت تركيبي توان به. اين روش را مي[6]كار رفتبه) CSSI(، روش خارهاي پراكنده مقيدEIسازي براي وارون
سازي سازي خار پراكنده و روش مبتني بر مدل در نظر گرفت. اگرچه اين روش براي واروناز دو روش وارون

  اما امكان بازيابي سري مقاومت كشسان را نيز  ،مقاومت صوتي توسعه داده شده است

  
 12(زاويه مياني  1مياني  ي) مقطع مربوط به زواياbدرجه)، ( 5نزديك (زاويه مياني  يمقطع مربوط به زوايا) aاي زاويه محدود. (چهار مقطع لرزه - 3شكل 

  درجه). 28دور (زاويه مياني  ي) مقطع مربوط به زواياdدرجه) و ( 20(زاويه مياني  2مياني  ي) مقطع مربوط به زواياcدرجه)، (
  

S

4  طیف دامنه مربوط به چهار موجک اســتخراج شــده از مقاطع شکل 3. با 
افزایش زاویه تابش، طیف دامنه موجک )كه در بردارنده اطالعات طیف 
دامنه داده ي لرزه اي است( به سمت فركانس هاي پایین منتقل مي شود.
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ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره 119 / دی ماه 1393

 EI چگالي محاس��به شده از رابطه همیلتون اس��ت]11[. اما براي تولید مدل
مي باید اطالعاتي از سرعت موج برشي نیز در دسترس باشد. در نبود چنین 
اطالعاتي در منطقه ي مورد مطالعه، س��رعت موج برش��ي از تحلیل نمودار 
متقاطع AVO محاس��به شد )شکل-5(. در این نمودارها، امکان تعیین شیب 
روند کلي )مربوط به رس��وبات اش��باع با آب( وجود دارد و پس از آن، از 
روابط کاس��تاگنا و همکاران براي محاس��به نسبت س��رعت موج برشي به 
سرعت موج تراکمي استفاده شد]12[. بدین منظور، در مرحله وارون سازي 
AVO، پس از محاس��به ي نش��انگرهاي عرض از مبداء و گرادیان، نمودار 
متقاطع آنها ترسیم شد و یک خط به نقاط درون این نمودار برازش گردید. 
پس از اندازه گیري ش��یب این خط، نسبت VS/VP از رابطه ي زیر محاسبه 

گردید]12[: 
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  مقاومت كشسان سازيوارون -1- 2

مقاطع ابتدا  نيساخت ا يبراه محدود است. يمقاطع برانبارش با زاو يريكارگازمند بهين EIر يمحاسبه مقاد
از  نيمحدوده مع كيمتعلق به  يهاردلرزه ،و سپس ندتابش منتقل شد هيزاو طهيدورافت به ح طهياز ح ،هاداده
محدوده  بيترتمحدود ساخته شد كه به هيچهار مقطع زاو ،ن مطالعهياجمع شدند. در  گريكديتابش با  يهاهيزاو
ك خط ي يبرامقاطع برانبارش  ني. اگرفتنديتابش را در بر م ياياز زوادرجه  25-32و  24-17، 16-9، 3- 8

ها و دامنه يابيمراحل باز.است نشان داده شده 3- در شكل عمان يايدر يالرزه يهادادهاز  يجنوب- يشمال
توجه در نكته قابل. ]10[و همكاران مورد بحث قرار گرفته است يها توسط صالحن دادهياصالحات انجام شده بر ا

 تابشِ يايزوا يهادودهك محيمختلف در چهار مقطع فوق است. تفك يهابازتابنده يهان شكل، تفاوت دامنهيا
شده و امكان مقابله  يابيصورت جداگانه ارزرات دامنه در هر محدوده بهييت است كه اثر تغين مزيا يمختلف دارا

مقاومت كشسان  يسازوارون سازد.يها را ممكن مده تداخل بازتابينامطلوب مانند اثر پد يهادهيپد يبا برخ
در نظر گرفتن عبارت است از  ،آن كهست ا گريت مهم ديك مزي يدارا ،تلفتابش مخ يايك اثر زوايبر تفكعالوه

ت است كه موجك در ين جهت حائز اهمين موضوع از ايتابش متفاوت. ا يايمختلف مربوط به زوا يهاموجك
ف دامنه چهار موجك مربوط يط ،4-شكل .دشويم ياز افت فركانس يناشر شكل ييتغدچار مختلف  يهادورافت
ها موجك يه تابش، باند فركانسيش زاويافزا با ،شوديچنانكه مشاهده مدهد. يرا نشان م 3- شكل مقطعِ به چهار

مربوط به ،  EI يسازند وارونياز انجام فرآبعد  يجا شده است. مرحلهكمتر جابه يهاج به سمت فركانسيتدربه
متشكل از سرعت برانبارش و ه و شدساخته  EIف ين مدل بر اساس تعري. ااستن ييمحاسبه مدل فركانس پا

 ياز سرعت موج برش ياطالعات ديبايم EIد مدل يتول ي. اما برا]11[استلتون يمحاسبه شده از رابطه هم يچگال
ل نمودار ياز تحل يمورد مطالعه، سرعت موج برش يدر منطقه ين اطالعاتيز در دسترس باشد. در نبود چنين

(مربوط به رسوبات اشباع با يب روند كلين شييامكان تع ،ن نمودارهاير اد). 5-(شكلمحاسبه شد AVOمتقاطع 
به سرعت موج  يمحاسبه نسبت سرعت موج برش ياز روابط كاستاگنا و همكاران برا ،آب) وجود دارد و پس از آن

بداء م عرض از ينشانگرها يپس از محاسبه ،AVOيسازدر مرحله وارون ،منظورنيبد. ]12[شداستفاده  يتراكم
 يريگد. پس از اندازهين نمودار برازش گرديك خط به نقاط درون ايم شد و يان، نمودار متقاطع آنها ترسيگرادو 
  : [12]دير محاسبه گرديز ياز رابطه P/VSVن خط، نسبت يب ايش

B = [1 - 8(VS/ VP)2]A,    (2) 

که A و B به ترتیب، عرض از مبدا و گرادیان هس��تند. با توجه به تغییرات 
عمقي و جانبي نسبت VS/VP که تحت تأثیر فشردگي و استحکام رسوبات 
است، محاس��به این نس��بت در پنجره هاي زماني متغیر جانبي و زماني انجام 
پذیرفت. زماني که براي رد لرزه مرکزِي هر پنجره، تغییرات نسبت VS/VP با 
زمان تعیین شدند، این تغییرات درون یابي  شده تا مقاطع VS/VP تولید شوند. 
این مقاطع سپس، در مقادیر مقاومت صوتي اولیه ضرب شدند تا یک مقطع 

فرکانس پایین نَرم شده ، مقاومت موج برشي را خروجي دهند. 

3- وارون سازيEI و تفسیر نتایج براي ذخایر هیدرات گازي دریاي عمان
براي وارون سازي EI، روش خارهاي پراکنده مقید )CSSI( به کار رفت]6[. 
این روش را مي توان به صورت ترکیبي از دو روش وارون سازي خار پراکنده 
و روش مبتن��ي بر مدل در نظر گرفت. اگرچه این روش براي وارون س��ازي 
مقاومت صوتي توس��عه داده ش��ده اس��ت، اما امکان بازیابي سري مقاومت 
کشسان را نیز داراست ]6[. تابع هدف در این روش، ترکیبي از سه تابع مجزاي 
عدم تناسب3 است که به ترتیب شامل؛ کمینه کردن مجموع مقادیر خارها در 
سري بازتاب، تناسب داده ي لرزه اي مشاهده شده و داده ي لرزه اي مصنوعي 
و تبعیت نتیجه وارون سازي از مدل فرکانس پایین ورودي به الگوریتم است. 
شکل-6 مقاطع EI خروجي این وارون سازي را نشان مي دهد. بنابر تعریِف 
مقاومت صوتي که مربوط به زوایاي تابش نزدیک به صفر است، مقطع بخش 
)a( این شکل به عنوان کّمیت AI قابل تفسیر خواهد بود. در خصوص بازتابنده 
BSR، نتیجه مربوط به محدوده تابش دور )زاویه 28 درجه(، بهترین تفکیک، 
الی��ه حاوي هیدرات و الیه حاوي گاز را دارا بود و امکان رهگیري BSR و 
تعیین مناطق با درصد اشباع باالتر گاز و هیدرات را فراهم مي نمود. دو الیه با 
مقاومت باال در مقاطع EI کاماًل قابل مشاهده هستند)H1 و H2(. عالوه بر این، 
در این مقاطع، یک الیه با مقاومت کشسان پایین در زیر الیه H2 قابل مشاهده 
است)L2( که احتمال حضور گاز در زیر H2 و همچنین، تفسیر آن به عنوان 
BSR دوگانه را تقویت مي کند. در نتیجه، وارون سازي EI عالوه بر تفکیک 

زوایاي تابش و ارزیابي جداگانه آن ها، امکان مشاهده و رهگیري پدیده هایي 
را فراهم نمود که بر روي مقطع لرزه اي قابل تشخیص نبودند.

عالوه بر این، امکان محاسبه مقاطع مقاومت دو موج VP و VS نیز بر اساس 
نتایج وارون س��ازي EI فراهم مي گردد. الگوریتم وارون سازي براي تخمین 

ρVP و ρVS نیازمند حداقل 2 مقطع مستقل EI است]4[:
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مل؛ كمينه كردن ترتيب شااست كه به 3از سه تابع مجزاي عدم تناسب]. تابع هدف در اين روش، تركيبي 6[داراست
اي مصنوعي و تبعيت نتيجه لرزه ياي مشاهده شده و دادهلرزه يمجموع مقادير خارها در سري بازتاب، تناسب داده

  سازي از مدل فركانس پايين ورودي به الگوريتم است. وارون

تابش  يايبوط به زواكه مر يمقاومت صوت فيدهد. بنابر تعريم را نشان يسازن وارونيا يخروج EIمقاطع  6-شكل
خواهد بود. در خصوص بازتابنده  ريقابل تفس AIت يعنوان كمبهن شكل يا) aمقطع بخش ( ،ك به صفر استينزد

BSRگاز را  يه حاويال درات ويه يه حاويال ،كين تفكيبهتر ،درجه) 28ه ي(زاوجه مربوط به محدوده تابش دوري، نت
ه با ينمود. دو اليدرات را فراهم ميناطق با درصد اشباع باالتر گاز و هن مييو تع BSR يريدارا بود و امكان رهگ

ه با مقاومت يك الين مقاطع، يدر ا ،نيبر ا). عالوهH2و  H1كامالً قابل مشاهده هستند( EIمقاومت باال در مقاطع 
ر آن يتفس ،نيو همچن H2ر ي) كه احتمال حضور گاز در زL2قابل مشاهده است( H2ه ير الين در زييكشسان پا

جداگانه  يابيتابش و ارز يايك زوايبر تفكعالوه EI يسازجه، وارونيكند. در نتيت ميدوگانه را تقو BSRعنوان به
  ص نبودند.يقابل تشخ يامقطع لرزه يرا فراهم نمود كه بر رو ييهادهيپد يريها، امكان مشاهده و رهگآن

گردد. يفراهم م EI يسازج وارونيز بر اساس نتاين SV و PV موج مقاومت دو محاسبه مقاطعامكان  ،نيبر اعالوه
  :[4]است EIمقطع مستقل  2نيازمند حداقل  SρVو  PρVسازي براي تخمين الگوريتم وارون

ln(EI) ≈ (1 + sin2θ)ln(ρVP) - 8γsin2θln(ρVS) - 6γ(0.25 – γ) (1/aγ – γ/b)sin2(θ), (3)  

-. شكلاست b= 3/0و  a= 3/0، 25/0بزرگتر از  γر يمقاد يو برا b= 5/0و   a=8/0، 25/0تر از كوچك γر يمقاد يكه برا
ه ينه، اليزمروند پس يبرا P/VSVنسبت  ،ن شكليبر اساس ادهد. يحاصل از رابطه باال را نشان م P/VSVمقطع  7

با عمق  ييهاطيمح يبرا است. 53/0و حدود  21/0- 24/0، 24/0-27/0ب يترتگاز آزاد به يه حاويدرات و اليه يحاو
ن بودن سرعت موج يي(رسوبات) موجب پاسنگ يمانند منطقه مورد مطالعه در مكران، عدم استحكام كاف ،ن كميتدف
رسوبات اشباع با آب،  يبرا ،نجايشود. در ايز ميآن ن P/VSVن بودن نسبت يين موضوع سبب پايگردد. ايآن م يبرش

افته يآن در رسوبات استحكام  يشده يريگباً نصف مقدار اندازهياست كه تقر 25/0در حدود  VS/VPنه) يمقدار(پس زم
شده در  يريگاندازه 64/0ن مقدار از رقم يدر نظر گرفته شده است). ا 5/0ن نسبت ياندازه ا ،است(در اغلب مطالعات

ست، مربوط به ه نيز يشتريزن بو يل آنكه داراين دلينخست؛ دارد يل فاصله فاحشيبه دو دل يا روابط نظريشگاه يآزما
ن ياندك بودن درصد اشباع گاز در ا ،لين دليآنهاست. دوم SVعمق و كوچك بودن سرعت ن رسوبات كميعدم استحكام ا

به  ،7-شكلدر گاز  يه حاويدر ال P/VSVبودن نسبت ان داشت كه كميتوان بيم ،ن موضوعيرسوبات است. با توجه به ا
نقاط  از يادراته، مجموعهيه هيال يدر بخش قرار گرفته بر رو ،نيم استحكام رسوبات است. همچنعلت عدبه زياد،احتمال 

                                                      
3 misfit  
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که براي مقادیر γ کوچک تر از 0/25؛ a=0/8  و b =0/5 و براي مقادیر 
γ بزرگتر از 0/25؛ a =0/3 و b =0/3 است. شکل-7 مقطع VS/VP حاصل 
از رابطه باال را نش��ان مي دهد. بر اس��اس این ش��کل، نسبت VS/VP براي 
رون��د پس زمینه، الیه ح��اوي هیدرات و الیه ح��اوي گاز آزاد به ترتیب 
0/27-0/24، 0/24-0/21 و حدود 0/53 اس��ت. براي محیط هایي با عمق 
تدفی��ن کم، مانند منطقه م��ورد مطالعه در مکران، عدم اس��تحکام کافي 
سنگ )رس��وبات( موجب پایین بودن س��رعت موج برشي آن مي گردد. 
این موضوع س��بب پایین بودن نس��بت VS/VP آن نیز مي شود. در اینجا، 
براي رس��وبات اش��باع با آب، مقدار)پس زمینه( VS/VP در حدود 0/25 
است که تقریباً نصف مقدار اندازه گیري شده ي آن در رسوبات استحکام 
یافته اس��ت)در اغلب مطالعات، اندازه این نسبت 0/5 در نظر گرفته شده 
اس��ت(. این مقدار از رقم 0/64 اندازه گیري شده در آزمایشگاه یا روابط 
نظري ب��ه دو دلیل فاصله فاحش��ي دارد؛ نخس��تین که وزن بیش��تري نیز 
دارد، مربوط به عدم اس��تحکام این رس��وبات کم عمق و کوچک بودن 

6  نتایــج وارون ســازي EI با اســتفاده از روش خارهــاي پراكنده مقید. 
ترتیب مقاطع این شــکل مشــابه با شــکل 3 اســت. حضــور دو الیه 

ُپر سرعت تقریبًا بر روي هر چهار مقطع مشاهده مي شود.
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از  ،ترنييپا يهااست كه از بخش ين نقاط احتماالً مربوط به حضور گازيشوند. ايده ميصورت پراكنده دمقاومت بهكم
ا، ين بخش تا بستر دريا يريعدم امكان رهگ ،بتهده است. اليرس ييبخش باالبه ها فرار كرده و يق درزه و شكستگيطر

 ،ر نقاطيده در ساين پديكند، گرچه با توجه به مشاهده ايرا فراهم نم يامكان اظهار نظر در خصوص وجود دودكش گاز
وجود آورد كه در را به ييهادهيپد ييامكان شناسا ،P/VSVز رد نمود. در هر صورت، مقطع ين فرض را نيتوان اينم

  قابل مشاهده نبودند. ياصل يِاع لرزهمقط
  

  گيرينتيجه
 و هيدرات حاوي هايمحدوده ترموجب شناسايي دقيق ،با تفكيك اثر زواياي مختلف تابش EIسازي روش وارون -1

  . شد گاز
  در اين روش، دورترين مقطع برانبارش با زاويه محدود، بيشترين حساسيت را به حضور گاز و هيدرات داشت.  -2
 خط يشده وارون درمقطع هاآن زير مقاومتكم هاي(حاوي هيدرات) و اليهرسرعتفسير دو اليه پامكان ت -3

  . يافتنزديك كاهش مي EIدور به مقطع  EIمقطع  از ترتيببه دواليه اين مشاهده امكان. داشت وجود ايلرزه
و گاز را  يدراته يحاو يهايهال يريرا فراهم ساخته و امكان رهگ P/VSVامكان محاسبه مقطع  EIمحاسبه  -4

  .ختسايممكن م

  
سرعت تقريباً بر روي راست. حضور دو اليه پ 3با استفاده از روش خارهاي پراكنده مقيد. ترتيب مقاطع اين شكل مشابه با شكل EIسازي نتايج وارون-6شكل 

  شود.هر چهار مقطع مشاهده مي

H2 

S
H1

L2

L1
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مقاالت علمي - پژوهشی

س��رعت VS آنهاست. دومین دلیل، اندک بودن درصد اشباع گاز در این 
رسوبات اس��ت. با توجه به این موضوع، مي توان بیان داشت که کم بودن 
نس��بت VS/VP در الیه حاوي گاز در ش��کل-7، به احتمال زیاد، به علت 
عدم اس��تحکام رس��وبات اس��ت. همچنین، در بخش قرار گرفته بر روي 
الیه هیدرات��ه، مجموعه اي از نقاط کم مقاوم��ت به صورت پراکنده دیده 
مي شوند. این نقاط احتماالً مربوط به حضور گازي است که از بخش هاي 
پایین تر، از طریق درزه و شکستگي ها فرار کرده و به بخش باالیي رسیده 
است. البته، عدم امکان رهگیري این بخش تا بستر دریا، امکان اظهار نظر 
در خص��وص وجود دودکش گازي را فراهم نمي کند، گرچه با توجه به 
مش��اهده این پدیده در سایر نقاط، نمي توان این فرض را نیز رد نمود. در 
هر صورت، مقطع VS/VP، امکان شناس��ایي پدیده هایي را به وجود آورد 

که در مقطع لرزه اِي اصلي قابل مشاهده نبودند.

نتیجه گیري
1- روش وارون س��ازي EI با تفکیک اثر زوایاي مختلف تابش، موجب 

شناسایي دقیق تر محدوده هاي حاوي هیدرات و گاز شد. 
2- در ای��ن روش، دورترین مقط��ع برانبارش با زاویه محدود، بیش��ترین 

حساسیت را به حضور گاز و هیدرات داشت. 
3- امکان تفسیر دو الیه پُرسرعت )حاوي هیدرات( و الیه هاي کم مقاومت 

زیر آن ها درمقطع وارون ش��ده ي خط  لرزه اي وجود داشت. امکان مشاهده 
این دوالیه به ترتیب از مقطع EI دور به مقطع EI نزدیک کاهش مي یافت. 

4- محاس��به EI امکان محاس��به مقطع VS/VP را فراهم س��اخته و امکان 
رهگیري الیه هاي حاوي هیدرات و گاز را ممکن مي ساخت.

7  مقطع VS/VP كه با استفاده از دو مقطع مقاومت كشسان 5 و 28 درجه 
محاسبه شده است. الیه قرمز رنگ در این شکل مربوط به اثر حضور گاز 
است كه باعث كاهش قابل مالحظه VP و افزایش VS/VP شده است. 
بر روي الیه هیدراته، مجموعــه اي از نقاط با VS/VP باال )كم مقاومت( 

به صورت پراكنده دیده مي شوند كه احتمااًل مربوط به حضور گاز است.
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درجه محاسبه شده است. اليه قرمز رنگ در اين شكل مربوط به اثر حضور گاز  28و  5ز دو مقطع مقاومت كشسان كه با استفاده ا P/VSVمقطع  - 7شكل 
صورت پراكنده باال (كم مقاومت) به P/VSVاي از نقاط با شده است. بر روي اليه هيدراته، مجموعه P/VSVو افزايش  PVاست كه باعث كاهش قابل مالحظه 

  الً مربوط به حضور گاز است.شوند كه احتماديده مي
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