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داده هـای لـرزه ای از معتبرتریـن ابزارهـای مطالعـه ی نیمه کمی برای شناسـایی منابع هیـدرات گازی و 
گاز آزاد زیـر آن اسـت. بـا توجـه به عدم وجود داده هـای چاهی در بیش تر زون هـای حاوی هیدرات 
گازی در آب هـای عمیـق اقیانوسـی، اسـتفاده از روش هـای وارون سـازی و مطالعـه ی نشـانگرهای 
تغییـرات دامنـه در برابـر دورافت، بـرای ارزیابی گاز محبـوس در زیر زون هیـدرات گازی از اهمیت 
ویـژه ای برخـوردار اسـت. زیـرا بـا مشـخص شـدن محـل دقیـق زون هـای غنـی از هیـدرات گازی و 
گاز آزاد زیـر آن هزینـه حفـاری جهـت تولیـد از ایـن منابـع عظیـم انـرژی، کاهـش می یابـد. یکی از 
روش های وارون سـازی، وارون سـازی برانبارش معمولی داده های لرزه ای اسـت کـه در آن، مقاومت 
صوتـی حاصـل می گـردد. هـدف از برانبـارش معمولـی داده های لـرزه ای، افزایش نسـبت سـیگنال به 
نوفـه اسـت ولـی ناهمسـانگردی، کشـیدگی ایجاد شـده در دورافت های بیشـتر بر اثر برونرانـد نرمال، 
خطـای آنالیـز سـرعت موجـب تغییـر در دامنه شـده و مقطـع دورافت صفـر واقعی را ایجـاد نمي کند. 
در حالـي کـه نشـانگر عـرض از مبدا فـارغ از این خطاها، داده هـای مربوط به دور افـت صفر را فراهم 
می نمایـد. لـذا مقاومـت صوتـی حاصـل از مقطـع دورافـت صفر تغییـرات محلـی زیر سـطحی را بهتر 
از مقاومـت صوتـی حاصـل از داده هـای لـرزه ای برانبـارش شـده، بیان مـی دارد. در ایـن تحقیق مقطع 
نشـانگر عـرض از مبـدا )بـا حـذف تاثیـر دورافت هـای دور( تهیـه و از نتایـج حاصـل از وارون سـازی 
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 شبیه سـاز دوگانه بسـتر دریا را 

بـا قـدرت تفکیـك باالتری فراهـم نمود.
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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 1AVO روشـی اسـت کـه می توانـد بـرای به دسـت آوردن نسـبت 
پواسـون و بررسـی وجـود یـا عـدم وجـود سـیال بـه کار گرفتـه شـود. 
بنابرایـن باتوجـه بـه نحـوه ی تغییرات دامنـه ی بازتاب هـا با زاویـه تابش، 
خـواص االسـتیکی و فیزیکـی سـنگ قابـل دسـتیابی اسـت ]2[. اولیـن 
بـار زوپریتـس ]3[ راه حـل دقیقـی بـرای ضرایـب بازتـاب و عبـوری بـا 
زاویـه برخـورد را بـرای یك مـوج تخت پیشـنهاد داد که حـل دقیق این 
معـادالت امکان پذیـر نبـود. بنابراین به منظـور ساده سـازی از تقریب های 
بـا  تقریب هـا   ایـن  همـه ی  کـه  اسـتفاده گردیـد  زوپریتـس  معـادالت 
فـرض کوچـك بـودن اختـالف خـواص االسـتیك )تغییـرات سـرعت 
و تغییـرات چگالـی( در بیـن محیط هـای بازتـاب معتبـر می باشـد ]4[. از 
جملـه متداول تریـن تقریب هـا، تقریـب آکـی و ریچـاردز ]4[ و شـوی 
]۵[ می باشـند کـه شـوی معـادالت زوپریتـس را بـرای زوایـای کمتـر از 

30 درجـه به صـورت زیـر نوشـت ]۵[:

                                                                                                          )1(
کـه RP )عـرض از مبـدا( و G )گرادیـان( و θi زاویـه ی برخـورد مـوج 
 ،AVO از مبـدا  . در عمـل عـرض  iام می باشـند.  تراکمـی در محیـط  
ضریـب بازتـاب نرمـال بانـد محـدود را نشـان می دهـد کـه در مقاطـع 
برانبـارش معمولـی بـا اسـتفاده از آن می تـوان نشـانگر مقاومـت صوتـی 
بـه  تغییـرات مقاومـت صوتـی را می تـوان  را اسـتخراج کـرد. معمـوالً 
تغییـر نـوع سـیال و میـزان اشـباع آن نسـبت داد. همچنیـن عمومـاً مقطـع 
دارد.  عکـس  نسـبت  رسـوبات،  تخلخـل  میـزان  بـا  صوتـی  مقاومـت 
همچنیـن گرادیـان AVO، تغییـرات دامنـه بـا دورافـت را نشـان می دهـد 
که مسـتقیماً به پارامترهای االسـتیك و تغییرات نسـبت پواسـون بسـتگی 
دارد ]2[. بـا توجـه بـه حساسـیت بـاالی تغییـرات نسـبت پواسـون بـه نوع 
سـیال و میـزان اشـباع آن در رسـوبات، عمومـاً به عنـوان بهتریـن نشـانگر 

پیـش از برانبـارش در بررسـی ایـن مـوارد شـناخته شـده اسـت ]2[. 
اگـر دامنـه برحسـب تـوان دوم سـینوس زاویـه تابـش رسـم شـود، یـك 
خـط حاصـل می گـردد کـه مقادیـر عـرض از مبـدا و گرادیان براسـاس 
آن مشـخص می شـود. شـکل-1 نحوه ی به دسـت آوردن عـرض از مبدا 



۷۵ 

139

و گرادیـان را بـرای ردلرزه هـای حاصـل از یـك نقطه ی میانی مشـترک 
)CMP( بـا اسـتفاده از تحلیـل رگرسـیون خطی نشـان می دهـد ]۶[.

بـرای یـك ردلـرزه ی حاصل از مقاطـع برانبـارش معمولی، مقـدار دامنه 
بـرای هـر زمـان، میانگیـن مقادیـر دامنـه بـرای همـه ی دورافت هاسـت 
کـه در ایـن روش تغییـرات نسـبی دامنـه با دورافـت درنظر گرفته نشـده 
اسـت. در ایـن تحقیـق بـرای محاسـبه ی دامنـه ی یـك ردلـرزه در زاویه 
برخـورد نرمـال، از داده هـای AVO کـه تغییـرات دامنـه با زاویه را نشـان 
می دهنـد، اسـتفاده شـده اسـت، زیرا یك مقطـع عرض از مبـدا با در نظر 
گرفتـن شـرایط مناسـب سـیگنال به نوفـه و با حـذف تاثیـر دورافت های 
دور بـرآورد بهتـری از تغییـرات دامنـه تابـش نرمـال نسـبت بـه مقطـع 

برانبـارش معمولـی فراهـم می کند.

1- روش تحقیق
ــده شبیه ســاز بســتر  ــا اســتفاده از بازتابن ــدرات گازی ب ــع هی وجــود مناب
دریــا2 کــه شــناخته ترین نشــانه وجــود هیــدرات گازی در مقاطــع 
لــرزه ای می باشــد در بخــش ایرانــی دریــای عمــان بــا اســتفاده از 
ــاز  ــده شبیه س ــت]۷[. بازتابن ــیده اس ــات رس ــه اثب ــرزه ای ب ــانگرهای ل نش
بســتر دریــا  بازتابنــده ای اســت کــه مــرز پایــدار زون حضــور هیــدرات 
ــا  ــتر دری ــاز بس ــده شبیه س ــد. بازتابن ــان مي ده ــوبات را نش گازی در رس
مــرز بیــن رســوبات حــاوی هیــدرات گازی )در زون پایــداری هیدرات( 
و رســوبات حــاوی گاز آزاد در زیــر آن )ناحیــه ای کــه به دلیــل وجــود 
گرادیــان زمین گرمایــی، هیــدرات گازی ناپایــدار شــده و گاز آزاد 
ــرات  ــه تغیی ــا توجــه ب ــد( را نشــان می دهــد. ب ــر آن تجمــع می یاب در زی
ــق  ــتر آب در عم ــای بس ــی و دم ــان زمین گرمای ــم در گرادی ــی ک جانب
ــر می پذیــرد  ــاد اقیانوس هــا، عمومــاً ایــن بازتابنــده از عمــق آب تأثی زی
ــده  ــام بازتابن ــه ن ــذا ب ــد، ل ــت می کن ــا را تبعی ــتر دری ــی بس و توپوگراف
دلیــل  بــه  اســت ]9[.  شــده  معرفــی   )BSR( دریــا  بســتر  شبیه ســاز 
ــه اي از گاز آزاد  ــر BSR، الی ــق زی ــدرات گازی در عم ــداری هی ناپای
در زیــر ایــن افــق تجمــع مي یابــد. در رســوبات حــاوی هیــدرات گازی 

ــد  ــش می یاب ــی کاه ــی اندک ــش و چگال ــی افزای ــوج تراکم ــرعت م س
ــی  ــوج تراکم ــرعت م ــاوی گاز آزاد، س ــوبات ح ــه در رس در حالی ک
کاهــش و چگالــی اندکــی کاهــش می یابــد. بنابرایــن مقاومــت صوتــی 
مــوج تراکمــی در ناحیــه اشــباع از گاز آزاد موجــود در زیــر زون 
ــت  ــش مقاوم ــه کاه ــه ب ــا توج ــد]8[. ب ــش می یاب ــدرات گازی کاه هی
ــورت  ــرزه ای به ص ــع ل ــا در مقاط ــتر دری ــاز بس ــوالً شبیه س ــی، معم صوت
یــك بازتابنــده قــوی بــا مقادیــر دامنــه بــاال و قطبیــت معکــوس نســبت 
بــه بســتر دریــا، قابــل مشــاهده اســت ]10[. همچنیــن هــر چــه مقاومــت 
صوتــی زون هیــدرات بیشــتر باشــد، می توانــد بیانگــر اثــر ســیمانی 

ــد]۷[.  ــودن آن باش ب
به منظـور شناسـایی محـل دقیـق تجمعـات گازی محبـوس در زیـر زون 
هیـدرات گازی، از تحلیـل AVO و وارون سـازی نشـانگرهای حاصل از 
آن کمـك گرفتـه شـد. بـا توجه به هدف ایـن مطالعه که به طور مسـتقیم 
بـا دامنـه بازتابنده هـا در ارتبـاط اسـت، از داده های پیـش از برانبارش که 
دامنه هـا در آن بـازآوری گردیـده بود، اسـتفاده شـد. تصحیحـات انجام 
شـده به منظـور تعییـن انـدازه صحیـح دامنه هـا شـامل شناسـایی و اصالح 
برداشـت هایی )یـا گیرنده هایـی( بـا دامنه خـارج از محـدوده ی معمول، 
اصـالح اثـر گسـترش هندسـی، اصـالح اثـر جـذب فرکانسـی، تبدیـل 
مقادیـر دامنـه به ضریـب بازتاب و تصحیحات اسـتاتیکی می باشـند]11[. 
در ایـن تحقیـق ابتدا داده هـای لرزه ای پیـش از برانبارش )که تصحیحات 
الزم به منظـور مطالعـه دامنـه در برابـر دورافـت بـر روي آن انجـام شـده 
از  پیـش  لـرزه اي  )کـوچ  لـرزه ای  کـوچ  سـرعت  داده هـای  و  بـود( 
برانبـارش(، داده هـای پـس از برانبـارش در نرم افزار بارگـذاري گردید. 
سـپس بـا اسـتفاده از ردیابـی پرتـو و سـرعت کـوچ لـرزه ای، داده هـای 
پیـش از برانبـارش از حیطـه ی دورافـت بـه حیطـه ی زاویه منتقل شـده و 

نشـانگر عـرض از مبـدأ حاصـل از نتایـج AVO اسـتخراج گردیـد. 
به منظــور وارون ســازی لــرزه ای ابتــدا بایــد موجــك لــرزه ای اســتخراج 
لــرزه ای  موجــك  اســتخراج  جهــت  مختلفــی  روش هــای  گــردد. 
ــاری و  ــامل روش آم ــا، ش ــن روش ه ــن ای ــه عمده تری ــد ک ــود دارن وج
ــرزه ای و نمودارهــای چــاه  ــا اســتفاده از داده هــای ل تخمیــن موجــك ب
ــرزه ای  ــای ل ــتفاده از داده ه ــا اس ــك ب ــن موج ــند]12[. در تخمی می باش
و نمودارهــای چــاه، ابتــدا بــا اعمــال موجــك اولیــه، لرزه نگاشــت 
مصنوعــی از همامیخــت موجــك لــرزه ای و ضریــب بازتــاب به دســت 
ــل  ــی در مح ــرزه واقع ــا ردل ــی ب ــت مصنوع ــپس لرزه نگاش ــد. س می آی
ــر  ــك را تغیی ــد، موج ــاد باش ــا زی ــر خط ــود. اگ ــق داده می ش ــاه تطبی چ
داده و ایــن عمــل تــا زمانــی کــه تطابــق خوبــی بیــن لرزه نگاشــت 
مصنوعــی و رد لــرزه واقعــی ایجــاد شــود، ادامــه پیــدا می کنــد. در 
ــاه  ــرزه اي و چ ــع ل ــي، مقط ــتفاده از لرزه نگاشــت مصنوع ــا اس ــت ب نهای
ــل دقیــق نبــودن موجــك  مشابه ســازی می شــوند]13[. معمــوالً به دلی
اســتفاده شــده در ســاخت لرزه نگاشــت مصنوعــی، وجــود بازتاب هــای 
چندگانــه در داده هــای لــرزه ای، ناهمگــن بــودن مــواد ســازنده ی الیه هــا 
و دقیــق نبــودن تبدیــل داده هــا از حــوزه عمــق بــه زمــان )دقیــق نبــودن 

1
عــرض از مبــدا و گرادیــان بــرای ردلرزه هــای حاصــل از 
ــا اســتفاده از تحلیــل  یــک نقطــه ی میانــی مشــترک (CMP) ب

ــی ]6[. ــیون خط رگرس
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ــی و  ــت مصنوع ــن لرزه نگاش ــی بی ــق کامل ــات( تطاب ــات چك ش عملی
ــود  ــل نب ــه به دلی ــن مطالع ــود]13[. در ای ــل نمی ش ــی حاص ــرزه واقع ردل
ــه روش آمــاری  چــاه در منطقــه مــورد مطالعــه از اســتخراج موجــك ب
)مبتنــی بــر داده هــای لــرزه ای( اســتفاده شــد کــه یــك موجــك ریکــر 
ــا  ــکل-2(. ب ــد )ش ــتخراج گردی ــرزه ای اس ــای ل ــر از داده ه ــاز صف ــا ف ب
توجــه بــه اینکــه فــاز داده هــای لــرزه ای موجــود طــی فراینــد پــردازش 
ــك  ــرای موج ــر ب ــاز صف ــذا ف ــت، ل ــه اس ــر یافت ــر تغیی ــدار صف ــه مق ب

ــد. ــاری منظــور گردی آم

پــس از اســتخراج موجــك، بایــد یــك مــدل اولیــه زمین شناســی 
دو  وارون ســازی  در  زمین شناســی  مــدل  کاربــرد  شــود.  ســاخته 
ــن در  ــای ممک ــردن جواب ه ــدود ک ــت اول آن، مح ــت دارد: مزی مزی
وارون ســازی اســت، زیــرا جــواب وارون ســازی یکتــا نیســت و از نظــر 
ریاضــی تعــداد بی شــماری ســری مقاومــت صوتــی وجــود دارنــد کــه 
همامیخــت آنهــا بــا موجــك، می توانــد رد لــرزه مشــاهده شــده را تولیــد 
ــده ای  ــدود کنن ــرط های مح ــی ش ــدل زمین شناس ــی در م ــد ]14[. ول کن
در هــر عمــق وجــود دارنــد کــه جــواب وارون ســازی لــرزه ای بــه ایــن 
ــس  ــات فرکان ــاد اطالع ــت دوم، ایج ــود. مزی ــدود می ش ــرط ها مح ش
فرکانس هــای  در  وارون ســازی  نتیجــه ی  معمــوالً  می باشــد.  پاییــن 
نمی شــود  محــدود  به خوبــی  لــرزه ای  داده هــای  بانــد  از  پایین تــر 
را  داده هــا  ایــن  می تــوان  زمین شناســی  مــدل  از  اســتفاده  بــا  کــه 
ــه معمــوالً از داده هــای  ــدل اولی ــرای ســاخت م ــن کــرد ]14[. ب جایگزی
ــا و  ــی الیه ه ــده، توال ــیر ش ــای تفس ــات افق ه ــی، اطالع ــودار چاه نم
ناپیوســتگی ها اســتفاده می شــود ]14[. در ایــن تحقیــق به دلیــل عــدم 
وجــود داده درون چاهــی، از داده هــای ســرعت کــوچ لــرزه ای در 
مرحلــه پــردازش اســتفاده گردیــد و ســپس بــا اســتفاده از رابطــه گاردنــر 
)کــه رابطــه بیــن چگالــی و ســرعت را بیــان می کنــد( چگالــی تخمیــن 
زده شــد. در نهایــت، مــدل اولیــه فرکانــس پاییــن مقاومــت صوتــی بــا 
ــه  ــدل اولی ــن گــذر ســاخته شــد. در شــکل-3، م ــر پایی اســتفاده از فیلت
مقاومــت صوتــی به عنــوان ورودی وارون ســازی نشــان داده شــده اســت. 
همانطــور کــه در شــکل مشــاهده می شــود مقاومــت صوتــی بــا افزایــش 
ــن  ــس پایی ــل فرکان ــد و به دلی ــش می یاب ــته افزای ــورت پیوس ــق به ص عم
ــن  ــذا ای ــود. ل ــده نمی ش ــه گازی در آن دی ــی الی ــری از آنومال آن  اث
ــی رســوبات  ــت صوت ــی مقاوم ــرات عموم ــا نشــان دهنده تغیی ــدل تنه م

2
موجــک استخراج شــده بــه روش آمــاری. الــف- نمایــش 
موجــک اســتخراج شــده در حیطــه ی زمــان. ب- طیــف دامنــه 

ــاز موجــک اســتخراج شــده. ــف ف و طی

مــدل اولیــه مقاومــت صوتــی كــه بــا افزایــش عمــق 3
می یابــد. افزایــش  پیوســته  ــا 4به صــورت  ــی ب ــوج تراكم ــی م ــی مقاومــت صوت ــام بازیاب طرحــواره انج

ــدأ. ــرض از مب ــع ع ــازی مقط ــتفاده از وارون س اس
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ــه اســت. ناحی
پـس از سـاخت مـدل اولیـه و اسـتخراج موجـك، وارون سـازی لرزه ای 
انجـام شـد. جهـت انجـام وارون سـازی بـر روی داده هـای مورد نظـر از 
روش برمبنـای مـدل اسـتفاده شـد. در روش وارون سـازی بـر مبنای مدل 
)وارون سـازی تعمیـم یافتـه خطـی(، ابتدا یك مدل زمین شناسـی سـاخته 
می شـود و سـپس ردلـرزه ی مصنوعـی حاصـل از آن با ردلـرزه ی واقعی 
مقایسـه می گـردد. از نتایج مقایسـه بیـن ردلرزه ی مصنوعـی و ردلرزه ی 

واقعـی مقایسـه می گـردد تا مـدل اصالح گـردد ]14[.
در شـکل-4 رونـد انجـام وارون سـازی لـرزه ای بـر روی داده هـای پیش 
از برانبـارش نشـان داده شـده اسـت. در شـکل-۵ مقطـع لـرزه ای حاصل 
از برانبـارش معمولـی و عرض از مبدأ نشـان داده شـده اسـت. همان طور 
کـه در شـکل ۵-الـف می بینیـد مقطـع عـرض از مبـدأ دارای محتـوای 
محتـوای  بـا  معمولـی  برانبـارش  مقاطـع  بـه  نسـبت  باالتـری  فرکانسـی 
تفکیـك  قـدرت  بنابرایـن  می باشـد،  در شـکل ۵-ب  پاییـن  فرکانـس 

عمـودی باالتـری دارنـد.
مقطــع  فرکانســی  محتــوای  افزایــش  و  تفکیــك  قــدرت  افزایــش 
ــدأ  ــرض از مب ــع ع ــل از مقط ــی حاص ــوج تراکم ــی م ــت صوت مقاوم
کشــیدگی  به دلیــل  می توانــد  شــده،  برانبــارش  مقطــع  بــه  نســبت 
رخدادهــا در دورافت هــای بــاال بعــد از تصحیــح برونرانــد نرمــال، 
ــارش  ــع برانب ــانگردی در مقط ــود ناهمس ــرعت و وج ــز س ــای آنالی خط
ــداول، رد لرزه هــای  ــارش شــده مت ــرزه ای برانب شــده باشــد. در مقطــع ل
ــی  ــوای فرکانس ــا محت ــی ب ــا ردلرزه های ــم ب ــی ک ــوای فرکانس ــا محت ب
باالتــر، میانگین گیــری می شــوند. لــذا محتــوای فرکانســی در ایــن 

مقاطــع کاهــش می یابــد.
در حالی کـه مقطـع عـرض از مبـدا کـه از آنالیـز AVO حاصل می شـود، 
از وجـود ردلرزه هـای کـم فرکانـس موجـود در دورافت هـای 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 داده های لـرزه ای با دورافت بـاال دارد، 
لـذا مقطـع عـرض از مبـدا کمتر از مقطع برانبارش شـده معمولـی، از این 

تأثیـر می گیرد. پدیـده 
ــت  ــط دامنه هاس ــر، متوس ــت صف ــی در دوراف ــارش معمول ــع برانب مقط
ــیون  ــل رگرس ــتفاده از تحلی ــا اس ــدأ ب ــرض از مب ــع ع ــه مقط در حالی ک
خطــی، یــك مقطــع دورافــت صفــر واقعــی می باشــد. بنابرایــن بــا توجــه 
بــه مزایــاي مقطــع عــرض از مبــدأ نســبت بــه مقطــع برانبــارش معمولــی، 
از مقاومــت صوتــی حاصــل از آن بــرای تفســیر بهتــر اســتفاده گردیــد. 
ــدرات  ــاوی هی ــد زون ح ــاهده می کنی ــکل-۶ مش ــه در ش ــور ک همانط
ــا و زون  ــاالی شبیه ســاز بســتر دری ــاال در ب ــا مقاومــت صوتــی ب گازی ب
حــاوی گاز آزاد در زیــر شبیه ســاز بســتر دریــا قــرار دارنــد. از مقایســه 
مقاومــت صوتــی مــوج تراکمــی حاصــل از ایــن دو مقطــع در شــکل-۵ 
مشــاهده گردیــد کــه مقطــع مقاومــت صوتــی حاصــل از مقطــع عــرض 
از مبــدأ دارای محتــوای فرکانســی باالتــر و در نتیجــه قــدرت تفکیــك 

5
 الــف- مقطــع پــس از برانبــارش. ب-  مقطــع عــرض از 
از مبــدأ دارای محتــوای فركانســی  مبــدأ. مقطــع عــرض 
باالتــری نســبت بــه مقطــع پــس از برانبــارش می باشــد.

6
مقایســه مقاومــت صوتــی مــوج تراكمــی حاصــل از مقطــع عــرض 
از مبــدأ و پــس از برانبــارش. در قســمت الــف مقطــع مقاومــت 
صوتــی مــوج تراكمــی حاصــل از مقطــع عــرض از مبــدأ مشــاهده 
ــده  ــا به  وضــوح دی ــه بســتر دری ــه شبیه ســاز دوگان می شــود ك
می شــود.  همچنیــن مقاومــت صوتــی مــوج تراكمــی حاصــل 
از مقطــع عــرض از مبــدأ دارای محتــوای فركانــس باالتــری 
نســبت بــه مقطــع پــس از برانبــارش در قســمت ب می باشــد. 

بنابرایــن قــدرت تفکیــک عمــودی باالتــری دارد.
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عمــودی باالتــر می باشــد. همچنیــن در مقطــع مقاومــت صوتــی حاصــل 
ــه  ــاز دوگان ــا و شبیه س ــتر دری ــاز بس ــدأ، شبیه س ــرض از مب ــع ع از مقط
ــاور  ــای مج ــه الیه ه ــبت ب ــر نس ــی کمت ــت صوت ــا مقاوم ــا ب ــتر دری بس
ــاز  ــه شبیه س ــد در حالی ک ــاهده گردی ــری مش ــك بهت ــدرت تفکی ــا ق ب
دوگانــه بســتر دریــا در مــدل اولیــه و همچنیــن مقاومــت صوتــی مــوج 
ــکل-۶(.  ــاهده نمی شد )ش ــی مش ــارش معمول ــل از برانب ــی حاص تراکم
عالوه بــر ایــن در شــکل-۵ ، در محــدودهCRP 3  ۶000 تــا ۷000 در 
بــاالی شبیه ســاز بســتر دریــا، زون حــاوی هیــدرات بــا مقاومــت صوتــی 
بــاال نســبت بــه زون هیــدرات گازی نواحــی مجــاور آن مشــاهده 
تجمــع  ســیمانی  عملکــرد  از  نشــان  می توانــد  ایــن  کــه  می شــود 
هیــدرات در ایــن قســمت ها باشــد. همچنیــن به علــت پاییــن بــودن 
مقاومــت صوتــی مــوج تراکمــی در زیــر BSR در نواحــی ذکــر شــده، 

ــت. ــایی اس ــل شناس ــی قاب ــی از گاز آزاد به خوب ــای غن زون ه

نتیجه گیري
در ایـن تحقیـق مقاطـع حاصـل از نشـانگر AVO )عرض از مبـدا( و پس 

از برانبـارش معمولـی و وارون سـازی انجـام شـده بـر روی آنهـا مـورد 
مقایسـه قـرار گرفتندکـه در آن بـرای محاسـبه ی دامنـه ی یـك ردلـرزه 
بـا  تغییـرات دامنـه  AVO کـه  از داده هـای  نرمـال،  برخـورد  در زاویـه 
زاویـه را نشـان می دهنـد، اسـتفاده شـد. مقطـع عـرض از مبـدا بـا توجـه 
بانـد فرکانسـی، مقطـع  افزایـش  تأثیـر دورافت هـای دور و  بـه حـذف 
بهتـری بـا قـدرت تفکیـك عمـودی باالتری نسـبت بـه مقاطـع برانبارش 
معمولـی در زوایـای نرمـال ارائه نمود کـه از آن می توان برای شناسـایی 
الیه هـای نـازک و بهتـر نشـان دادن تجمعـات گازی موجـود در زیـر 
زون اشـباع از هیـدرات گازی اسـتفاده کـرد. وارون سـازی بـر پایه مدل 
اعمـال شـده بـر روی مقطـع عـرض از مبدا، شناسـایی خـواص الیه ها را 
بـا آشکارسـازی سـطح شبیه سـاز دوگانـه بسـتر دریـا در داده ي لـرزه ای 
بخشـید. همچنیـن در قسـمت هایی  بهبـود  هیـدرات گازی  بـه  مربـوط 
کـه هیـدرات دارای مقاومـت صوتـی باالسـت، عملکـرد هیـدرات در 
ایـن نواحـی از نـوع سـیمانی پیشـنهاد می شـود. در ایـن مطالعـه در مورد 
ارزیابـی و کیفیـت سـیال نمی توان اشـاره کـرد و تنها شناسـایی محدوده 

هیـدرات و گاز امکان پذیـر اسـت.
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