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 چکیده  

 از يکی است.  هیدروکربن جای در ذخیره میزانتعیین نسبتا دقیق   وگاز، نفت مخازن توصیف  در اصلی اهداف از يکی

در    الیس  یمحتو  است که   نيروش ا  نيادر    یفرض اصل.  است  شدگی  اشباع کمیت اين  تعیین رایب  اصلی پارامترهای

و    یعدد  یمدلساز،  سنگ  كيزیف  یها  توسط مدل  که اين فرض  شودیم  یاو پاشش امواج لرزه  يیرایمخازن باعث م

 سنگی ماسه مخزن نوع  سه وايت، سنگ فیزيك مدل از  استفاده با مطالعه اين در شده است. د يیتاديگر مطالعات  یبرخ

تخلخل   و ها  اشباع  تاثیر متلب  افزار  نرم از استفاده با سپس .  هستند متفاوت تراکم درجه و عمق در که است شده  تعريف

و بر روی گرفته  قرار بررسی مورد فاز زاويه عمودی و بازتاب ضريب میرايی، فاز، سرعت نشانگرهای روی بر متفاوت های

 مجموعه بین از که  دهدمی  نشان  بررسیاين  نتايج  . نفتی خلیج فارس مورد آزمون قرار گرفت داده های يکی از میادين 

 يکسانی روند مختلف های دراشباع فرکانس، به وابسته بازتاب زاويههمچنین    و  فرکانس به وابسته سرعت نشانگرها،

 تحلیل و تجزيه است، شده استفاده پاشش  تخمین برای بازتاب ضريب از علمی تقريبهای از استفاده با ادامه در .دارند

 ازکراس استفاده با ادامه در.  گذارندمی تاثیر پاشش روی تخلخل  و گاز اشباع میدهدکه نشان سرعت و بازتاب ضريب

 . شد زده تخمین گاز شدگی اشباع میزان پاشش، و بازتاب ضريب پالت

 

 بازتاب ريبض ای، لرزه امواج پاشش وايت، مدل گ،سن فیزيك اشباع شدگی،: های کلیدیواژه 
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Abstract 

Accurate estimation of in-situ hydrocarbon is one of the most important objectives for oil/gas 

reservoir description. Fluid saturation is an essential parameter for this purpose. In this context it 

is assumed that fluid content in a reservoir can cause seismic wave attenuation and dispersion. 

This assumption, however, has been confirmed using rock physics and numerical modeling and 

other research approaches. In this research based on a White’s rock physics model three types of 

sandstone reservoirs of different depth and degree of compaction were synthesized. A MATLAB 

code was developed to investigate the impact of saturation and porosity variations on velocity, 

attenuation, vertical reflection coefficient and phase angle and the results were implemented on 

the data from an oil field in the Persian Gulf.. These investigations revealed that among different 

attributes, frequency related velocity and frequency related reflection angle at different saturation 

status show similar trends. In this research approximate reflection angle was carefully obtained 

for estimation of dispersion. Analysis of reflection coefficient and velocity reveals that gas 

saturation and porosity affect dispersion. Finally reflection coefficient and dispersion cross plots 

were successfully used to estimate gas saturation.  
 

Keywords: gas saturation, rock physics, White's model, seismic wave dispersion, reflection 

coefficient 
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 مقدمه      1

 تولید و اکتشاف ی زمینه در اکتشافی های ژئوفیزيست اصلی وظايف از يکی سیال میزان و وجود شناسايی

 نفتی مخازن در  سیال وجود و شناسی سنگ تشخیص برای  گسترده طور به AVO روش از امروزه .است نفت

 روش اين دارد، وجود AVO روش در که نظری های محدوديت به  توجه با  و وجود اين با .شودمی استفاده

 که میدهد نشان قبلی ی  شده انجام مطالعات .گیرد قرار استفاده مورد اشباع میزان تخمین برای تواندنمی

 ای  لرزه امواج پاشش  بنابراين شود.می ای  لرزه اموج تضعیف و پاشش موجب مختلف سیاالت اشباع میزان

 میرايی و  پاشش مورد در متعددی مطالعات.  باشد مخزن يك در اشباع میزان شناسايی در موثر روشی تواندمی

 و عددی مدلسازی سنگی، فیزيك مدلسازی از استفاده با آن اهمیت و است گرفته صورت ای لرزه امواج

  يیرایبر پاشش و م  یاریداده که عوامل بسمطالعات انجام شده نشان  تايید قرار گرفته است.   مورد ديگر روشهای

 . باشدیآن پارامترها، اشباع گاز م نياز مهمتر ی کيگذاشته و  ریتاث امواج
 

 روش تحقیق      2

متفاوت از نظر   سنگی ماسه مخزن سه ای لرزه امواج  پاشش تحلیل بوسیله گاز اشباع میزان بینی پیش هدفبا  

  می  پاشش ويژگی دارای مخزن سنگ و،  پاشنده غیر روباره  مدل سه هر در.  شد  تعريف  تراکم درجه و عمق

 دوره  با متخلخل بخش دو از متشکل متناوب، بندی  اليه با محیط يك مخزن سنگ مدل، سه اين در  .باشد

 خیلی 2d و d 1پارامترهای  .باشدمی دوم بخش ضخامت 2d و اول بخش ضخامت d 1که است  d1d+2 تناوب

 .  پاشنده است غیر شیل يك مخزن یروباره و هستند ذرات اندازه از بزرگتر  بسیار ولرزها  موج  طول از کوچکتر

 به و دارد پايینی تراوايی و کم تخلخل مخزن اين که باشد می زياد بسیار عمق با متراکم مخزن يك اول مدل

 مخزن سنگ صوتی  مقاومت  مخزن نوع اين  در .شودمی تعريف پايین فرکانس dim-out مخزن يك عنوان

 دارد متوسطی تراوايی و  تخلخل که  است متوسط  تراکم و عمق با مخزن  يك دوم مدل.   است روباره از بیشتر

 که است  غیرمتراکم و عمق کم مخزن يك سوم مدل.  شودمی تعريف phase-shift مخزن يك  عنوان به و

 . شودمی تعريف bright-spot مخزن يك عنوان به و بوده  بیشتر ديگر مدل دو به نسبت آن تخلخل

 سیال و سنگ  قاب، مشخصات .است 3gr/m 2.6 و  Gpa 38 بترتیب  ایماسه ذرات چگالی و بالك مدول

 برشی مدول و بالك مدول بترتیب mμ و  mk، 1 شماره جدول در .است شده آورده 1 شماره جدول در منفذی

 به مربوط قسمت در فوق جدول  در  .است منفذی  ابعاد  a و ، (انحنا)  خمش  پارامتر  mC ، تخلخل  φ  ،سنگ

 gas انديسهای .باشند می سیال ويسکوزيته و  چگالی بالك،  مدول بترتیب η و k ، ρ منفذی، سیال مشخصات

 جدول در (غیرپاشنده شیل)  روباره برای چگالی و P و  S   موج سرعت.  هستند آب و گاز یدهندهن  نشا w و

 .است مخصوص جرم و برشی موج تراکمی، موج سرعت رتیببت ρ و Vp ،Vs  جدول اين در .است آمده 2
 ی منفذ الیمشخصات قاب، سنگ و س 1جدول شماره 

 مشخصات   مدل اول  مدل دوم  مدل سوم 

1.82 1.72 1.62 Cm 

6-10 6-10 6-10 a(m) 

38 38 38 Kg (Gpa) 

44 44 44 μg (Gpa) 

2.65 2.65 2.65 ρg (gr/m3) 

kg(1-φ)
5.35/(1-φ) kg(1-φ)

3.99/(1-φ) φ)-4/(1
φ)-kg(1 km 

φ)-5.35/(1
φ)-μg(1 μg(1-φ)

3.99/(1-φ) μg(1-φ)
4/(1-φ) μm 

2 1.6 0.2 K(Darcy) 

2.42 2.58 2.8 Kw (Gpa) 

1 1.01 1.02 (gr/m3) wρ
 

1 1.3 1.6 w (cp)
η

 

0.03 0.13 0.29 Kgas (Gpa) 

0.15 0.28 0.34 (gr/m3) gasρ
 

0.01 0.01 0.01 gas (cp)
η
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 ماوکو توسط که تجربی هایداده طبق بر .دارد قرار متفاوتی های محدوده در تخلخل مختلف، های عمق در  مخازن برای

 تخلخل .است شده انتخاب مدل سه در  تخلخل  برای مختلفی هایمحدوده گرديده، بندی   طبقه (2009) همکارانش و

و برای مدل سوم در محدوده    4/0تا    1/0برای مدل دوم در محدوده ی   ،225/0تا    0/ 01 ی  محدوده در اول مدل برای

 قرار دارد. 7/0تا   0 بین مدل سه برای گاز اشباع میزانمی باشد.   48/0تا  2/0ی 

 برای مختلف، تخلخلهای و ها  اشباع در را میرايی و فاز سرعت، بازتاب زاويه و  بازتاب ضريب  تغییرات اول ی مرحله در 

 :شود می تعريف زير بصورت سرعت  ترکیبی پارامتر . است شده گرفته قرار بررسی مورد مدل سه
V=√(E/(P1ρb1+P2ρb2))  )1( 

 برای نسبی اشباع 2P و 1P و میباشد متناوب بندی اليه با محیط برای بالك ترکیبی مدول E ،1در رابطه    بطوريکه

 . میباشند مخزن سنگ در دوم و اول بخش چگالی bρ 2 و b1ρ   میباشد، مخزن سنگ در دوم و اول بخش

 : گردد می محاسبه زير رابطه از فاز سرعت

Vp=[Re(1/V)]-1  )2( 

 .است ترکیبی سرعت V و بوده فاز سرعت Vp باال رابطه در

 . است میرايی وارون و شود می تعريف زير بصورت Q کمکی پارامتر
Q=Re(V2)/Im(V2)  )3( 

 :میشود محاسبه زير رابطه از و است (NI)  عمودی عمودی بازتاب ضريب مطالعه اين در ديگر نشانگر
|NI|=√(ω2(Vp2ρ2-Vp1ρ1)²+V2

p1 V2
p2 (ρ1α2)²)/( ω2(Vp2ρ2+Vp1ρ1)²+V2

p1 V2
p2 (ρ1α2)²)  )4( 

 به نیز 2ρ و 1ρ. است بندی اليه محیط در فاز سرعت p1V روباره، در فاز سرعت p1V زاويهای،  فرکانس ω فوق  رابطه  در

 می تعريف زير  بصورت مخزن  سنگ ضريب .است مخزن  سنگ  ضريب  2α و بندی اليه محیط  و روباره چگالی ترتیب

 :شود

α2= (√((1+Q2) - Q))*(ω/Vp2))  )5( 

 :شود می استفاده زير رابطه از فاز زاويه محاسبه برای

Ψ (ω) = tan-1((2ρ2Vp1ρ1ωα2V
2

p2)/(V
2
p2ρ

2
2ω

2-V2
p1ρ

2
1(ω

2+V2
p2α

2
2)))  )6( 

 بازتاب ضريب برای زير رابطه شده انجام تقريب با که شده استفاده بازتاب ضريب فرمول از پاشش میزان تخمین برای

 : است آمده بدست
NI ≈ ((Z2-Z1)/(Z2+Z1))=0.5*(ΔZ/Z)  ΔZ= Z2-Z1 , Z= (Z2+Z1)*0.5  )7( 

1Z    2وZ  تقريبی فرمول سنجی اعتبار برای ادامه در.  میباشد بندی اليه محیط و روباره  در موجی مقاومت ترتیب به 

 گرديده بررسی مدل سه برای محاسبات اصلی، فرمول با آن مقايسه  و  (باشد می نیز فرکانس از تابعی که)  بازتاب ضريب

 ضريب تغییرات است الزم مطالعه مورد محیط در فاز سرعت بر موثر  عوامل شناخت  برای  .است  شده محاسبه خطا ومیزان

 شده گرفته مشتق فرکانس  به نسبت تقريبی بازتاب ضريب رابطه از منظور بدين .گردد بررسی فرکانس به نسبت بازتاب

 . است زير رابطه بصورت گیری مشتق نتیجه. است

)∂NI/∂f( ≈ 0.5*(∂/∂f)(Δν/ν) (8 )  

 متناسب فرکانس به  نسبت سرعت جزئی مشتق با فرکانس به نسبت بازتاب ضريب مشتق که دهد می نشان 8  رابطه

 استفاده فرکانس به  نسبت بازتاب ضريب تغییرات از توان  می سرعت پاشش بررسی برای که دهد می نشان رابطه .است

 ضريب و بازتاب ضريب  تغییرات نمودارهای  بصورت نتايج و گرفته انجام نظر مورد مدل سه برای محاسبات بنابراين  .کرد

 مییابد، افزايش تخلخل وقتیبر اساس تحلیلهای ترسیمی می توان نتیجه گیری کرد که    ترسیم گرديد. ارائه پاشش

 تغییرات. نکته ديگر اينکه  يابندمی  کاهش بازتاب ضريب  و فاز سرعت مقدار اما،  افزايش فاز زاويه  و میرايی اوج مقدار

 تخلخلبنابر اين    است.  اشباع به نسبت شان تغییرات از بزرگتر تخلخل، به  نسبت بازتاب، ضريب و میرايی،  فاز سرعت

 اشباع در حالی که میگذارد تاثیر فريم مدول روی تخلخل  زيرا دارد ها نشانگر روی بیشتری  تاثیر  گاز اشباع به نسبت

 روباره  یبرا  یو چگال Pو  Sسرعت موج   2جدول شماره 
 مشخصات روباره  مدل اول  مدل دوم  مدل سوم 

2190 2650 3100 Vp (m/s) 

820 1160 1520 Vs (m/s) 

2.16 2.27 2.4 ρ (gr/m3) 
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 بالك های مدول روی   را بزرگتری تاثیر سیال مدول با مقايسه در فريم  مدولهای .میگذارد تاثیر مختلط سیال مدول  روی

 تخلخل و اشباع افزايش با و ماندمی باقی مثبت  بازتاب ضريب متراکم، ای ماسه مخزن يك در خالصه طور به .دارد

 انرژی که دارد وجود بحرانی اشباع يك پس.  مییابد کاهش سپس و افزايش  ابتدا در میرايی اوج و میکند پیدا کاهش

 . است هرتز 10 از کمتر های فرکانس   در  و درصد 30 حدود در بحرانی اشباع اين .دارد را کاهش بیشترين  ای،لرزه امواج

 به فرکانس،  افزايش بادارد مالحظه شد که   (شیل) روباره به  نسبت کمتری امپدانس اکوستیك مخزنکه    دوم مدلدر  

 تخلخل اغلب متوسط فشردگی با مخزن  سنگ اين .شودمی روباره امپدانس از بیشتر مخزن امپدانس سرعت، پاشش علت

 به منفی از فاز طیف زياد، به کم های  فرکانس از که  است اين مخزن  اين بارز ويژگیهای از .دارد متوسطی تراوايی و

 نسبت  به توجه با و است اندک مخزن اين بازتاب بزرگی .شود فاز شدن معکوس به منجر میتواند  که میکند تغییر مثبت

برای بررسی تاثیر اشباع گاز    .بود خواهد دشوار  ای لرزه فرکانس ی محدوده در فاز تغییر  ی مشاهده نوفه به سیگنال

 ثابت نگه داشته و تغییرات سرعت فاز و ضريب بازتاب در اشباع های مختلف بررسی شده اند.  26/0تخلخل را در 
 

 مطالعه موردی 

 بندی  دانه و ساختار مدل مورد استفاده در اين پژوهش،  به توجه با .هستند سنگی ماسه يا و هکربنات نفتی مخازن عموما

 نوع از مخزن که میدانی در موردی مطالعه است الزم است، حاکم سیال محتوای با همراه سنگی ماسه تشکیالت در که

 عمومی پارامترهای و شده انتخاب ايران درجنوب  سنگی ماسه مخازن  از يکی رو اين از .گردد بررسی باشد، سنگی ماسه

 میزان جمله از  مخزن نیازدر مورد پارامترهای همچنین و روباره در عرضی  و طولی امواج  های سرعت ازجمله میدان

 مخازن  عموم برای نیز  آنها از برخی و بوده مخزن  مختص که ديگری پارامترهای و ويسکوزيته سیاالت، چگالی ، تخلخل

 ضريب فاز، زاويه دامنه فاز، سرعت به مربوط نمودارهای ی مجموعه از حاصل تايجن  . باشد می مشترک سنگی ماسه

  .است شده  آورده  2و  1  های شکل در ترتیب  به مخزن مختلف های تخلخل و ها اشباع در میرايی و بازتاب

 همچنین.  يابند می کاهش  اشباع افزايش با و افزايش فرکانس افزايش با بازتاب ضريب و سرعت ،1 شکل به  توجه با

 فاز 2درشکل  .  است يافته کاهش آن از پس  و افزايش درصد  15  حدود تا باعاش افزايش با میرايی که میگردد هدهمشا

 میرايی میدهدکه رخ هنگامی و میباشد 4/0در  تخلخل بحرانی نقطه و میافتد تفاق  0/ 25 از بیشتر تخلخل در معکوس

 می کاهش سرعت تخلخل، افزايش با و میگذارد تاثیر بیشتر ها دامنه روی تخلخل شکل به توجه ا. بمیرسد خود اوج به

  و مثبت    25/0 تخلخل از قبل تا  فاز زاويه و يابد  می افزايش آن از پس  و  کاهش 25/0تخلخل    تا  بازتاب وضريب يابد 

 با تخلخل بینی پیش بنابراين. است فاز شدن معکوس تاثیر تحت بازتاب ضريب که آنجايی از .شودمی منفی آن از پس

 روی زيادی تاثیر تخلخل و گاز اشباع که فهمید توانمی مدل اين اساس بر.  باشد می مشکل بازتاب ضريب از استفاده

  همکارانش  و رندر همین رابطه   .میباشد بازتاب ضريب تغییرات با متناسب سرعت تغییرات و دارد  میرايی و پاشش

 فرمول يك  از آنها کار براساس اند نوشته غیرپاشنده محیط و پاشنده محیط بین بازتاب ضريب  برای فرمولی(  2009)

 .  کرد استفاده تخلخل و گاز اشباع تحلیل منظور به آن از میتوان که است شده استفاده پاشش برای تقريبی

 

 گیری نتیجه      3

  پاشش که داد نشان  مختلف های  تخلخل و ها  اشباع با میرايی  و فاز زاويه بازتاب، ضريب سرعت، پاشش پاسخ مشخصات

 ضريب برایبا خطای قابل قبول   تقريبیيك رابطه   فرکانس است.   به وابسته بازتاب ضريب  تغییرات با متناسب سرعت

 پاشش که داد نشانارائه شد. اين تحقیق   مختلف  هایتخلخل و اشباع  در پاشش تخمین برای فرکانس به وابسته  بازتاب

 گاز اشباع بینی پیش برای  تواندمیبالقوه   و اين روش  هستند حساس  گاز اشباع به بازتاب ضريب از بیشتر میرايی و

 دارد وجود  گاز بحرانی اشباع نقطه يك پذيری تراکم از متفاوتی های درجه با سنگی ماسه مخازن برایاستفاده شود.  

 بیشترين و يابد  می افزايش تراکم افزايش  با بحرانی اشباع  نقطه اين کلی طور به.  میرسد خود مقدار حداکثر به پاشش که

 وقتیقابل مشاهده است.    پالت کراس در را  بحرانی اشباع  نقطه ايناست.   متراکم غیر و  عمق  کم مخزن به مربوط پاشش

اينصورتيابد  می افزايش پاشش باشد بحرانی اشباع  از کمتر اشباع  نقطه اساس بر .يابد  می کاهش  پاشش . در غیر 

 .کنیم بینی پیش را گاز اشباع توانیممی ما بخش هر در و شودمی تقسیم بخش دو به پالت کراس بحرانی
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