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  چكيده 

- ها در يك مخزن به كار گرفته ميهايي از توزيع رخسارهاي متعددي براي به دست آوردن مدل يا مدلنشانگرهاي لرزه

هاي معمولي از جمله تغيير نسبت رآنومالي هاي سرعت بين امواج تراكمي و برشي و يا نشانگ AVOهاي ند. تحليلشو
پذيرد را مورد تجزيه و تحليل قرار پواسون كه بر اثر تغييرات ايجاد شده در سيال منفذي يا سنگ شناسي صورت مي

استخراج پارامترهاي لامه و در نهايت محاسبه پيشرفته با  AVO روش تحليل به عنوان  LMRدهد ولي روشمي
در ارتباط با خصوصيات سنگ مخزن و تشخيص دقيق  اطلاعات بيشتريحاصلضرب دانسيته در اين پارامترها 

هيدروكربور به مفسر مي دهد. در اين مطالعه با اعمال دو تكنيك نامبرده بر روي داده هاي يكي از مخازن كربناته 
در   AVOغرب خليج فارس به مقايسه اين دو روش پرداخته شده است. با ترسيم نشانگرهاي آسماري واقع در شمال

با موفقيت  LMR بهره گيري از تكنيكمشخص شد كه  λρو  µρ مقاطع تجزيه و تحليلزون كربناته مورد مطالعه و 
  مخزن كربناته همراه است.بيشتري جهت مشخصه سازي 

، پارامترهاي لامه، سنگ مخزن، هيدروكربور، مخازن كربناته، مشخصه سازي نشانگرهاي لرزه ايهاي كليدي: واژه
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Abstract 

Multiple seismic attributes are used to obtain a model or models of facies distribution in a 
reservoir. AVO analysis technique analyzes velocity anomalies between compression and shear 
waves or common attributes, including changes in the Poisson ratio due to changes in porous 
fluid or lithology. However, the LMR method as an advanced AVO analysis method by 
extracting the Lame parameters and finally calculating the density product in these parameters 
gives the interpreter more information about the characteristics of the reservoir rock and 
accurate hydrocarbon detection. In this study, AVO analysis and LMR method were utilized to 
compare them.  By comparing AVO attributes in the studied carbonate zone with the µρ and λρ 
sections, it was found that the use of LMR technique is associated with more success in 
characterizing the carbonate reservoir. 
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  مقدمه    ١
 

تواند نشانگر خوبي جهت رويدادهاي ي شود ميشناخته مAVO به عنوان تحليل كه امروزه تغييرات دامنه با دورافت، 
هاي مدل واقعي زمين شامل تواند به عنوان يك روش قابل اعتماد براي تشخيص ويژگيروش مي. اين لرزه اي باشد

اي هاي لرزهتوده سنگ و سيال و همچنين ارزيابي عكس العمل هاي توأم اين دو در شرايط طبيعي زمين از روي داده
قرار گيرد. به كمك اين روش با داشتن درك مناسبي از لايه هاي زير زمين و دانستن چگونگي بكارگيري  مورد استفاده

   . اين تكنولوژي مي توان خصوصيات كمي مخزن را مشخص كرد
  :بندي كردتوان بصورت زير طبقهرا مي AVOروشهاي تفسير 

 ارزيابي بصري به عنوان يك روش قديمي و كيفي  - 

(عرض از مبدأ و شيب) به عنوان يك روش كمّي. تركيب اين دو نشانگر نشانگرهاي جديدي توليد  تقريب نشانگرها - 
 را آشكار سازد. AVOهاي تواند جنبه خاصي از پاسخكند كه هر يك ميمي

 باشد.شامل استخراج پارامترهاي لامه و همچنين محاسبه مقاومت كشسان مي كه AVOسازي وارون - 
 
 اتياز جمله خصوص زيكارآمد است و نو يعنيلامه،  ياستخراج پارامترها يبرا نيهمچن AVO يسازوارون
  .)٢٠١٨(سريواستاوا و مالتز، شوندياز برانبارش استخراج م شيپ يهاداده يسازهستند كه از وارون يشناسسنگ

) و PIاي تراكمي(ه سرعت هاي امواج تراكمي و برشي و همچنين تعريف مقاومت لرزهبا توجه به معادلات مربوط ب
  به صورت زير هستند: RLM)  روابط عنوان شده براي نشانگرهاي SIبرشي(

    )١                                (22 2IsIp    2    وIs  

  
  روش تحقيق    ٢
  

داده  و افقهاي استفاده شده ،هاي پتروفيزيكينگاره ،داده هاي چاهشامل داده هاي موجود در اين مطالعه  به طور كلي
و پس از  اي انطباق به وجود آوردهاي لرزهبايد بين نگارهاي چاه و داده ابتدا .باشندهاي پيش از برانبارش لرزه اي مي

است(چوپرا و ضروري  با بهره گيري از يك مدل سرعتي برانبارش زاويه نياز به تبديل مقادير دورافت به زاويه و توليد آن
تر واقع بيان صحيحدر  .كندزيرا وارون سازي پيش از برانبارش در حوزه زاويه تابش عمل مي )٢٠١٤كاستاگنا، 

بر اساس  همان تغييرات دامنه  AVA پردازد، عبارتكه به بررسي تغييرات دامنه بر اساس دورافت مي  AVOمطالعات
 .باشدزاويه است كه به بررسي تغييرات دامنه لرزه اي بر اساس زاويه تابش موج به فصل مشترك دو محيط مي

همانطور كه در اين . تصوير يكي از نقاط مياني مشترك پس از انتقال به حيطه زاويه نشان داده شده است ١در شكل 
ه سرعت مشخص است كه اين مسئله بيانگر وجود شود هر زاويه تقريبا معرف يك محدودشكل مشاهده مي

پس از آماده سازي داده هاي لرزه اي، نوبت به . ناهمسانگردي در محيطي است كه موج در آن انتشار يافته است
 نتيجه  ٢شكل  .نمايدرسد كه نقش بسيار مهمي را در تضمين كيفيت نتايج نهايي ايفا مياستخراج موجك مي

فاز متوسط   .دهدرا نمايش مياز داده هاي لرزه اي   ٢٥- ٣٦و  ١٦- ٢٥، ٠٤-١٥ه اي در زواياي استخراج سه موجك لرز
هاي استخراج شده از تطابق قابل قبولي نسبت به يكديگر درجه بوده و موجك ٩٠اين داده ها در حدود منفي

   برخوردارند
نمايد. حضور و يا پراكندگي از آن را مي ها، شيب زمينهكمك به شناسايي آنومالي  AVOترسيم متقاطع نشانگرهاي 

داشته باشد ممكن است كاهش يا افزايش دامنه نسبت به دورافت را  AVOهاي هيدروكربن كه وابسته به آنومالي
شكل مقياس در اين بر حسب گراديان نمايش داده شده است.   intercept ترسيم متقاطع ٣شامل شود. در شكل 

بر اساس نتايج بدست آمده در زون كربناته، به طور كلي همگوني مشخصي در قسمت  .دباشرنگي نمايشگر زمان مي
 تواند بيانگر حضور سيال يكساني در اين ناحيه باشدشود كه اين مسئله ميمورد مطالعه از مخزن كربناته مشاهده مي

ن سازي پيش از برانبارش قابل از وارو LMRنشانگرهاي  همانگونه كه قبلا اشاره شد .ولي نوع سيال مشخص نمي باشد
نيز از جمله نشانگرهاي كاربردي براي تفكيك ليتولوژي و خواص مخزني هستند كه از  µρو  λρباشند. استخراج مي



  

  

٣

  شوند.پيش از برانبارش استخراج مي وارون سازي داده هاي
  

ي متوسط آنها در زون كربناته هاي مورد مطالعه، نقشهدر محدوده MRو  LRبراي درك بهتر تغييرات جانبي خواص 
سيال از گاز فاز كشد، احتمال تغيير را به تصوير مي كه تغييرات ٤ارائه شده است. در شكل  ٥و  ٤هايدر شكل

شمال شرقي  به سمت جنوب غربي و به نفت مورد مشاهده است. اين مسئله با توجه به تغييرات افزايش مقدار
دهد، يافته هاي پيشين مبني بر بهبود را نشان مي MRكه نقشه  ٥در شكل محدوده مورد مطالعه قابل تفسير است. 

زون بندي انجام شده براي  ٦. در شكل  كيقيت مخزني به سمت شمال غرب محدوده مورد مطالعه مورد تاييد است.
براي  ١,٨به بالا براي كلسيت،  ١,٩برابر  Vp/Vsي، نسبت تفكيك ليتولوژي انجام شده است. در اين تقسيم بند

قسمتهاي فوقاني مخزن عمدتا لذا  براي مابقي كانيها لحاظ شده است ١,٧براي انيدريت و كمتر از  ١,٧دولوميت و 
  كند.رسوبات كربناته بوده و به سمت پايين ليتولوژي به سمت رسوبات غير كربناته تغيير مي

  
  گيرينتيجه    ٣
  

نبوده  در مشخصه سازي مخازن كربناته گزينه خوبي AVOنشانگرهاي همانگونه كه از نتايج اين مطالعه مشخص است 
موضوع نيز نبايد به عنوان نقطه اين طرح اما  نيستنشانگرها ميسر اين با تفسير تنها سيال و تمييز تغييرات جانبي 

و استفاده از اطلاعات به دست آمده از  LMRگيري از روش هبهرمحسوب شود چرا كه با  ايداده هاي لرزهضعف براي 
و مي توان علاوه بر شناخت سيال به بوده امكان شناخت تغييرات جانبي سيال مخزن ميسر آن در كنار روش فوق 

شناخت ليتولوژي نيز پرداخت. همانگونه كه از نتايج حاصل از دوتكنيك فوق مشخص است مخزن مورد مطالعه گازي 
عمدتا رسوبات كربناته بوده و به سمت پايين ليتولوژي به سمت  از نقطه نظر ليتولوژي قسمتهاي فوقاني مخزنو بوده 

  كند.رسوبات غير كربناته تغيير مي
  

  
  منابع

 
 

Chopra, S., and J.P. Castagna, J. P., 2014, AVO: SEG Investigations in Geophysics,16.   
 
Gholami, A., 2016. A fast automatic multichannel blind seismic inversion for high-resolution impedance 
recovery, Geophysics, 81(5), 357-364.                                             

 
Martins, J. L., 2006, Elastic impedance in weakly anisotropic media, Geophysics, 71(3), 73- 83.                
                                                                                                                   

   
Srivastava, R. and Maultzsch, S., 2018. Integration of results from two seismic inversion methods – A 
Case Study. In 80th EAGE Conference and Exhibition, 11th- 14th June, Copenhagen, Denmark.                
                                                                                           

 
Taner, M.T. , 2001, Seismic attributes. CSEG Recorder, September, 48-56.                       

  
  

  
  
  



  ٤

     

  
              نقطه مشترك به حيطه زاويه براي . تبديل ١شكل                                زاويه   ٣. سه موجك لرزه اي استخراج شده در محدوده ٢شكل 

    اطراف يكي از چاهها
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 كربن بخش در  λρ متوسط نقشه. ٥ شكل                                               Vp/Vsنسبت . زون بندي بر اساس  ٦شكل               


