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مقدمه
در چندين سال اخير استفاده از روش تحليل تغييرات دامنه 
در مقابل دور افت AVO( 1( براي مطالعه داده هاي لرزه اي بازتابي 
در اكتش��اف منابع نفت و گاز اهميت قابل توجهي يافته است. به 
تدريج و با توجه دانشمندان و بسط نظريه هاي مربوطه، همگام با 
پيشرفت فناوري و افزايش سرعت محاسبات رايانه اي، جنبه هاي 
عملي و كاربردي تحليل AVO امكان پذير ش��ده است. )با توجه 
به اين موضوع كه اكثر مخازن هيدروكربوري جنوب ايران از نوع 
مخازن كربناته مي باشد، مي توان با الگو قراردادن اين مطالعه كه 
از لحاظ ليتولوژي س��نگ مخزن مشابه سنگ  مخازن نفت و گاز 
در اكثر ميادين جنوب ايران مي باشد، به تكنيك هاي جديدي در 

اين زمينه دست يافت(.

بحث
در چند سال اخير تالش هاي بسياري براي استفاده از روش 
AVO در مخازن نفت و گاز حوضه رسوبي كاناداي غربي صورت 

گرفته است.
 )2000( Li and Downton در مطالع��ه اي ك��ه ب��ه وس��يله
)2( انجام ش��د، امكان پذيري، پتانس��يل و حساسيت ويژگي هاي 
سنگ هاي كربناته در پاسخ به مشخصات AVO تخلخل و سيال، 
براي انواع مخازن معمول مورد بررسي قرار گرفت. امكان كاربرد 
وارون ويژگي هاي االستيك AVO سنگ نيز مورد بحث و بررسي 
قرار گرفت. آنها عقيده داش��تند كه نيازمندي به اطالعات خواص 
س��نگ هاي كربناته يكي از موانع كاربرد روش AVO در توصيف 

اين مخازن است.

چكيده:
كارب�رد روش دامنه در براب�ر تغيير مكان )AVO( در تجزيه و تحليل مخازن كربناته در حوضه رس�وبي كاناداي غربي در 
حال افزايش اس�ت. اين مس�ئله با افزايش سريع دانِش ويژگي هاي فيزيكي سنگ هاي كربناته و اكتشاف فعال و تعيين حدود 

مخازن كربناته همراه بوده است.
 AVO اين مقاله نشان خواهد داد كه نه  تنها تخلخل بلكه حتي احتماالً اثر سيال را ممكن است بتوان با روش هاي مبتني بر
در انواع مش�خصي از اطالعات رخس�اره اي لرزه اي، از مخازن كربناته محاس�به كرد. حتي با اس�تفاده از تحليل مشخصه ها و 

وارون سازي پارامتر االستيك، اثرات سيال را مي توان از جمع كننده هاي پايه AVO استخراج و مدل سازي كرد.
 AVO پيش�رفت هاي كنوني در اي�ن موضوعات با مطالعات جديد در زمينه ويژگي هاي س�نگ هاي كربناته،و مش�خصات
كربنات ها به دليل تأثير سياالت و ويژگي هاي االستيك سنگ ها مورد بازنگري قرار گرفته است. اين دانسته هاي پتروفيزيكي 

مبناي مدرج كردن AVO و تعبير و تفسير آنها را تشكيل مي دهند كه يك مبناي كليدي است كه بايد آن را لحاظ كرد.
 Vp/Vs مخازن كربناته، داده هاي لرزه اي، نسبت ،AVO كلمات كليدي: روش

* دانشجوي كارشناسي ارشد زمين شناسي/ گرايش سنگ شناسي رسوبي و رسوب شناسي

1. Amplionde Versns Offset

 

 
 مصطفي سبوحي*

 AVO پيشرفت جديد در كاربرد روش
در مخازن كربناته

مطالعه موردي )حوضه رسوبي كاناداي غربي(
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اي��ن وضعيت ب��ه دليل اس��تفاده قاب��ل توج��ه از داده هاي 
ش��ماري از الگ هاي س��ونيك دوقطبي و نمونه برداري از انواعي 
از ليتولوژي ها و مخازن كربناته بهبود يافته اس��ت. اين الگ هاي 
تازه به دس��ت آمده و گرفته ش��ده اطالعات درج��ا از بخش هاي 
مخزن و غيرمخزن را در اختيار ما قرار مي دهند كه ممكن است 
از پيش بيني هاي تئوري و آزمايش��گاهي خواص فيزيكي س��نگ 

دقيقاً سازگار نباشد.
 AVO در ش��اخه لرزه اي، تجربه در زمينه پردازش و تفسير
و تحليل دامنه و تحليل وارون س��ازي ويژگي هاي سنگ ها نيز در 

حال رشد مي باشند.
مس��ائل و مشكالت عمده و شناخته ش��ده اي كه در كاربرد 

AVO در مخازن كربناته وجود دارند عبارتند از:
1. ارتباط فيزيكي ميان ويژگي هاي سنگ هاي مختلف

2. حساسيت س��يال در ويژگي ها و شاخص هاي شناسايي كننده 
سنگ هاي كربناته

3. داده پردازي
4. مدرج سازي و تعبير و تفسير آنها.

در اين مطالعه س��عي ش��ده اس��ت تا بر تمام جنبه هاي اين 
موضوع نظري افكنده شود اما توجه عمده به مدرج سازي و تعبير 

و تفسير معطوف شده است. 

ويژگي  ها و خواص سنگ هاي كربناته
توصيف كلي براي نشان دادن ويژگي هاي سنگ هاي كربناته 
و ارتباط آنها با س��نگ هاي آواري با توجه به دامنه س��رعتي و با 
كمك الگ چاه هاي دوقطبي WCSB، را Li and Downton  در 

سال 2000 ارائه كرده اند.)2(
ب��راي تأكيد بر اين مقايس��ه ش��كل آن در دامنه مدول هاي 

االستيك در شكل-1 آمده است.
در شكل )a -1( خط گلسنگ در آواري ها Vs = 0.862Vp - 1172.4 است.

خط گل سنگ كربناته Vs = 0.4878Vp + 230.0 مي باشد كه 
بس��تگي به ليتولوژي گروه كربنات ه��ا دارد. براي اين چاه نمونه، 

سنگ ها مرطوب بوده و اكثراً از سنگ آهك مي باشند.
عوامل مؤثر بر تأثير س��ياالت در سنگ هاي كربناته، به ويژه 
اگر كه اين س��يال گاز باش��د، بحث و اختالف نظر زيادي وجود 
دارد، ام��ا موضوعي ك��ه جالب و مورد توجه اس��ت نظر عمومي 

بر اين اس��ت كه يا به طور منطقي تأثير اين س��ياالت بر خواص 
سنگ هاي كربناته بايد كم باشد يا اصاًل تأثيري نداشته باشد، چرا 

كه سنگ هاي كربناته داراي مدول دامنه بسيار بااليي هستند. 
راه ديگري كه بايد در نظر گرفت اين است كه سرعت باال در 

بخش زمينه سنگ هاي كربناته باعث
مي ش��ود كه امواج لرزه اي بيشتر و س��ريع تر از درون زمينه 
س��نگ عب��ور كنن��د و از س��ياالت درون حفره اي تأثي��ر اندكي 
 )Rafavich1984 ( بپذيرند. با اين حال تجزيه و تحليل داده هاي
ش��ان مي دهد كه وجود گاز بر خواص س��نگ هاي كربناته تأثير 

مي گذارد و اين تأثير چشمگير است. )2(
ش��واهد بيش��تر در اين زمينه را مي توان در تجزيه و تحليل 
مجموعه داده هاي فراوان اندازه گيري هاي آزمايشگاهي سنگ هاي 
كربناته WCSB يافت )ش��كل-2(. تجزيه و تحليل اين مجموعه 
داده ها ش��امل آهك و دولوميت ش��ده كه بيانگر بازه گسترده اي 
از كربنات ه��اي مخزني و غير مخزني اس��ت و مؤيد نتيجه گيري 

انجام شده توسط Li and Downton )2000( است. )2(
شكل-1 س��نگ آهك را برحسب زمان و مدول دامنه نشان 
مي ده��د و به نظر مي رس��د رفتار س��نگ آهك در طول اش��باع 
 ،Vs/Vp نسبت ، p گاز مش��ابه ماسه مي باشد كه س��رعت امواج
نسبت هاي λρ و λμ همگي كاهش مي يابد. در شكل1 بايد توجه 

كرد ميزان حساسيت سيال تابعي از تخلخل است.
تأثيرپذيري ويژگي ها و خواص س��نگ از سياالت شرح داده 
شده در باال اشاره بر اين دارد كه واكنش AVO براي اشباع گاز و 
آب ش��ور بايد متفاوت باشد. يك برآورد علمي آزمايش شده، اين 

تفاوت را در شكل-3 نشان مي دهد.
براي مخازن آهكي پوشيده ش��ده توسط آهك متراكم، گراديان 
براي هر دو مورد گاز و آب مشابه است و ميدان نوسان گراديان در 
نزديكي صفر مي تواند به عنوان نسبتي در تشخيص گاز از آب باشد. 
به هرحال ما مي دانيم اين ويژگي در تش��خيص نوع سيال به عنوان 
تخلخل مي تواند به تنهايي يك نتيجه  و پاسخ مؤثر را براي ما داشته 
باشد. اثر گاز در مخازن دولوميتي پوشيده شده با آهك متراكم براي 
كالس3، تفاوت مش��خصي براي تخلخل وجود دارد كه تخلخل از 6 
درص��د به 10 درصد تغيي��ر مي كند و براي كالس 3 به كالس 5، از 
12 درصد به 20 درصد اين عدد تغيير مي كند. تغييرات تخلخل به 

صورت كمي در )شكلd-3( تفسير شده است.

WCSB شكل-2. اثر سیال در سنگ هاي دولومیتي بر مبناي داده هايWCSB و مدول از الگ چاه هاي دوقطبي در Vs/Vp شكل-1. سرعت، نسبت
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در اين مخازن كربناته، تأثيرات AVO از كالس 3 به كالس 5، 
ب��ا جابجايي حداكثري به طرف صفر، منعكس كننده  مخازن گازي 
با يك تخلخل خوب مي باش��د، به هرحال در مرز تبديل ش��يل به 
آهك، اثركالس 2 و يا كالس 3 مي تواند مش��خص باش��د، كه اين 

سطح بايد در آناليز استاندارد AVO مورد توجه قرار گيرد. 
 در ش��كل3، تأثير AVO ب��راي مخازن كربنات��ه در هر دو 
دسته 2 و 3 نمايش داده شده است. همان گونه كه ديده مي شود 
مشخص اس��ت كه اگر در اين تفسير از دسته دوم استفاده شود 
چه مقدار از اطالعات ذخاير كربناته مي تواند ناديده گرفته شود. 

لذا تفسير دقيق بسيار مهم است.
در واق��ع تأثيرات AVO در مخ��ازن كربناته با مخازن آواري 
متفاوت بوده و متذكر مي ش��ويم كه ب��راي آواري ها و كربنات ها 
بايد كاليبراس��يون مجزايي صورت گيرد. چ��ه  اين تركيب اثرات 
كاليبراس��يون، مي تواند مشخصات و ويژگي ها و همچنين تجزيه 

و تحليل را وارون كند.
انواع مخازن كربناته و دولوميتي بحث ش��ده در باال، در كل 
آه��ك و دولوميت هس��تند، به هر حال انواع ديگري از س��طوح 
مش��ترك و نيز مخازن مرتبط با كربنات ها نيز در WCSB وجود 
دارند. دولوميت هاي پوشيده ش��ده با انيدريت، س��طوح مشترك 
شيل با كربنات ها، ماسه هاي پوشيده شده با كربنات ها و ماسه هاي 

قرار گرفته بر روي كربنات ها نيز در اين ميدان وجود دارند.
به دلي��ل افزايش پيچيدگي ليتولوژي ه��ا، چنين مدلي باعث 
مي ش��ود تا م��ا بتوانيم حالت هاي خ��اص زمين ش��ناختي، را با 
مدل س��ازي AVO انجام داده و با تش��خيص نوع نابهنجاري هاي 
AVO، حالت خاص زمين شناختي منطقه را نشان دهيم. در اين 
مدل، مخازن كربناته شكسته ش��ده نيز ممكن است وجود داشته 
باش��ند كه با تكنيك هاي ديگر از جمله موج P آزيموتيAVO  و 
اس��تفاده از بازگش��ت موج برش��ي مي توان اطالعات با ارزشي را 

بدست آورد.

موارد مطالعاتي
ب��ا انتخاب چند چاه نمونه و تفس��ير دقي��ق الگ ها، مخازن 
دولوميت��ي اش��باع از گاز در عم��ق حدود3700مت��ري و مخازن 
دولوميت��ي اش��باع از آب در عمق3000 مت��ري را مورد آزمايش 
و آنالي��ز قرار مي دهيم. در ش��كل-4، اطالعات الگ چاه به  روش 
ترسيم متقاطع )Cross-Plot( ترسيم و نقاط مربوط به اطالعات 
گاز، آب و آهك متراكم به ترتيب به صورت مربع هاي قرمز، سبز 

و سياه مشخص شده اند.
نسبت هاي تجربي براي ماسه، شيل و كربنات ها در اين كراس 
پالت ها روي خط��وط قرار گرفته اند. اين كراس پالت ها ليتولوژي  
آواري ها را با كربنات ها مقايس��ه مي كند. كه اين مقايس��ه توافق 
آزمايش هاي بين الگ ها و آزمايش��گاه را به خوبي نشان مي دهد. 
نقاط مربوط به ماس��ه حاوي گاز را مي توان از اطالعات شكل-1 
به دس��ت  آورد. به دنبال اين مشاهدات مي توان اين كراس پالت ها 

را طراحي و تفسير كرد: 
)a تأثير گاز آشكار است و دامنه آن در نسبت Vp/Vs،  λ/μو 

محدوده هايλρ به صورت واضح نشان داده شده است.

 شكل-3، تأثیرAVO براي مخازن کربناته به صورت تئوري 

شكل-4. مخازن اشباع گاز و آب در سرعت و محدوده هاي استاندارد. 
)نقاط آبي داخل، نقاط الگ چاه هستند(.
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)b دولوميت مرطوب و يا آهك مرطوب يا تركيبي از هر دو را بايد 
به عنوان زمينه  مرجع )مبنا( از لحاظ كيفيت تأثير گاز مشخص كرد.

Biot- براي تعيين تأثير اشباع ش��دگي سيال روش جانشيني
Gassmann انجام مي شود كه در حالت كلي اين نظريه مي تواند 

به صورت زير بيان شود:
با اس��تفاده از س��رعت موج P )و چگالي انتخابي( براي يك 
تخلخل و اشباع آب معلوم، سرعت هاي موج P و موج S و نسبت 
پواس��ن در تخلخل ها و اش��باعات آب مختلف به دست مي آيد و 
يك مدل AVO ايجاد مي ش��ود كه در ش��كل- 5 ديده مي شود. 
در شكل-5 حالت گازي يك ناهنجاري AVO دسته دوم يا سوم 

ايجاد مي كند كه دامنه آن در جابجايي زياد مشخص مي شود.
در م��ورد ش��وراب ها )brine case(، AVO دس��ته دوم ب��ا 

دامن��ه جابجايي صفر بس��يار ك��م را تغيير مي دهد ك��ه اين امر 
ب��ا پيش بيني هاي تئوريك و آزمايش��گاهي نيز ص��دق مي كند. 

)شكل-3(.
مث��ال تبدي��ل AVO ب��راي دولوميت داراي ذخي��ره گاز به 
ژرفاي3000 متر در ش��كل- 6 آمده است. تخلخل اين مخزن در 
حدود 14 بوده و ويژگي هاي س��نگي بر  مبناي محاسبات تبديلي 
در يك صفحه شبكه بندي شده )Cross-Plot(، با نقاط سياه نشان 
داده ش��ده اس��ت. در عمليات تبديل از روش گودوي و همكاران 

Goodway et al )1997(  استفاده شده است.)2(
در ابت��دا بازتاب م��وج P و موج S از نقطه عمقي مش��ترك 
 S و موج P جمع ش��ده و اين بازتاب ها به س��مت م��وج )CMP(
ظاهري منحرف شدند. نسبت هايي كه مورد استفاده قرار گرفتند 

شكل-5. پاسخ AVO در مخازن دولومیتي پرشده از گاز و اشباع از آب.

شكل-7. فلوچارت مراحل پردازش AVO و تفسیر آن در مخازن کربناته.
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عبارتند از:
.λρ = Ip2 – 2Is2 و μρ = Is2 و λ/μ و μρ و λρ

برهم نگاش��ت ارتباطات ليتولوژي تجربي ك��ه در اينجا به كار 
رفته اند همانند شكل-4 هستند. گاز را مي توان با توجه به دولوميت 
اش��باع از آب شناس��ايي كرد. بايد توجه داشت كه اگر ويژگي هاي 
س��نگ مخ��زن دولوميتي را با كم��ك روش الگوي رش��د يافته از 
آواري ها تعبير و تفسير مي كنيد، بيشتر مجموعه داده هاي نقطه اي 

را به اشتباه شيل و يا ماسه شيلي تشخيص خواهيد داد.
بررس��ي نادرس��ت گردآوري ه��اي نقط��ه عمق��ي مش��ترك                      
Common Mid Point = CMP و مقياس بن��دي نادرس��ت آنها در 
هر مرحله از پردازش داده  ها با اطالعات پايه اي نادرس��ت س��رعت 
و چگال��ي در تبدي��ل AVO ، ممك��ن اس��ت از ارزش ويژگي هاي 
به دست آمده براي آن سنگ بكاهد و در نتيجه موقعيت نقاط داده ها 

را به صورت نادرستي نشان دهد.
اين امر به اشتباه در تعبير و تفسير خواهد انجاميد و همانگونه 
كه اش��اره شد بدترين حالت اين اس��ت كه براي سنگ هاي آواري 

غيرمخزني مورد استفاده قرار گيرد.
فلوچارت كاليبره كردن و تعبير و تفسير كربنات ها با استفاده از 
 AVO در شكل-7 آمده است كه دو شاخه عمده مدل سازي AVO
و پردازش لرزه اي را نشان مي دهد. اطالعات زمين شناسي مورد نياز 
در مرحله تعبير و تفس��ير و نيز در مرحله مدرج سازي QC نهايي 

به كار مي روند. يك سنگ آهك سخت
و يا يك واحد زمين شناسي زمينه اي و مشخص مي تواند مورد 
اس��تفاده قرار گيرد ت��ا اينكه كنترل كند كه تبدي��ل به طور كامل 

انجام شده است.
گذش��ته از توجه ب��ه فرآيندهاي حفظ دامنه، ب��ه افتادگي هاي 
موجود در نمودار نيز بايد توجه كرد و در تعبير و تفس��ير آنها دقت 
داش��ت. در اين نمونه تش��ابه ويژگي هاي س��نگي ميان كربنات هاي 
متخلخ��ل يا كربنات هاي متخلخل و ش��يل هاي محتوي گاز اس��ت. 
به دليل اينكه ش��يل اغل��ب با كربنات ها همراه اس��ت مي توان آن را 
ي��ا به ص��ورت مخ��ازن داراي گاز يا بدون گاز تفس��ير كرد. هر س��ه 
ش��كل6،4،1، اي��ن واقعيت را ب��ه نمايش مي گذارند. ب��ه عبارتي، با 
افزاي��ش تخلخل، س��نگ هاي كربنات��ه در محدوده ش��يل متمركز 
مي شوند. در چنين شرايطي، اطالعات زمين شناسي در محدودكردن 
تعبير و تفس��ير حياتي هستند. گذش��ته از اين، تداخل امواج تبديل 
ش��ده خود به عنوان يك دس��ته درجه 2 خوب��ي از ناهنجاري هاي 
AVO به شمار مي آيند و مرز شيل و كربنات ها را مي توان به عنوان 

ناهنجاري AVO دس��ته 3 طبقه بندي كرد. ضريب ها نير مس��ئله اي 
اس��ت كه كيفيت مجموعه هاي پيش از گردآوري را تحت تأثير قرار 
مي دهد. در پاي��ان، عواملي كه پيچيدگي س��اختاري و حفظ دامنه 
تصويربرداري مي ش��وند را بايد لحاظ كرد و از بابت ش��دت تغييرات  

AVO مورد آزمايش قرار داد.

نتيجه 
ام��روزه تحلي��ل AVO مي توان��د يك ابزار پي جوي��ي معتبر و 
مفيد براي تش��خيص ليتولوژي س��نگ هاي كربناته و سيال درون 
آن در مخازن باش��د. با درك بهتر خواص سنگ هاي كربناته و بروز 
پيشرفت هايي در بررس��ي داده هاي لرزه اي، كاليبراسيون و تفسير 
صحيح اهميت بيش��تري پيدا مي كند. مهمترين مرحله در تحليل 
AVO پردازش داده ها اس��ت، چرا كه يك پردازش نادرست ممكن 
اس��ت بي هنجاري AVO را از بين ببرد و يا اينكه يك بي هنجاري 
مصنوعي ايجاد كند. با بررسي و تحليل داده هاي صحيح مدل سازي 
AVO، اطالعات ورودي زمين شناسي و هشدار نسبت به حفره هاي 
پوش��يده، ميزان ريسك استفاده از فن آوري هاي AVO در اكتشاف 

مخازن كربناته مي تواند كاهش داده شود.

منابع:

1.Goodway, W., Chen, T., and Downton, J., 1997, Improved AVO fluid 
detection and lithology discrimination using Lame’s petrophysical 
parameter, CSEG Recorder, 22, No.7, 3-5. 
2.Li, Y.Y., and Jon Downton, 2000, Application of amplitude versus offset 
in carbonate reservoirs: re-examining the potential, SEG Expanded 
Abstracts, 166-169. 
3.Li, Y.Y., Goodway,B., and Downton,J., 2000,. Recent advances in 
application of AVO to carbonate reservoirs,. Core Lab Reservoir 
Technologies Division,. EnCana Corporation.1-7
4.Rafavich, F., Kendall, C. H. St. C., and Todd, T. P., 1984, The 
relationship between acoustic properties and the petrographic character 
of carbonate rocks, Geophysics, 49, 1622-1634.

شكل-6. کراس پالت انحراف االستیك در مخازن دولومیتي اشباع از گاز


