
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران                 

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان، 9316 اردیبهشت 62-62                   
 

 

  

 

ل تعیین نشانگرهای پیش برانبارشی عرض از مبدا و گرادیان برای  مد

 مفهومی انباشت هیدرات گازی

 
 4حمید صیفی،  3 بهنام حسینی  شعار، *6اصغر نادری، 9 صالحی احسان

  

 
  پژوهنده پژوهشگاه صنعت نفت، ضلع غربی ورزشگاه آزادی  1
  پژوهشگاه صنعت نفت، ضلع غربی ورزشگاه آزادی ،  پژوهنده 2
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 کارشناس ارشد، مدیریت اکتشاف نفت ایران.  4

 

 

 چکیده         
 بررسلی سازی تغییرات دامنه در مقابل  دوراتلت  ملی باشلد. مخزن وارونهای مطالعه خصوصیات یکی از روش

در اکتشاف و ارزیابی کمی و کیفی منابع هیلدرات الازی نیلز ملورد ( AVO)تغییرات دامنه در مقاب  دوراتت 

ایرد. حضور هیدرات اازی و ااز آزاد در داخ  رسوبات باعث تغییر خصوصیات کشسان رسوب استفاده قرار می

ای بدست آمده از این منابع مورد بررسلی قلرار داد. در ایلن مقالله وارون توان در پاسخ لرزهو اثر آن را میشده 

بر روی بازتابنده شبیه ساز بستر صورت پذیرتته و به منظلور بررسلی  آکی ریچاردزسازی بر اساس رابطه خطی 

است. همچنین اثر تغییلر میلزان اشلبا  صحت تخمین صورت پذیرتته، مقادیر آن با مقادیر واقعی مقایسه شده 

مورد بررسلی قلرار ارتتله اسلت. نتلایی حلاکی از  آکی ریچاردزهیدرات اازی و ااز آزاد بر روی ضرایب رابطه 

 باشد.مناسب بودن تخمین میزان سری بازتابی سرعت موج تراکمی نسبت به سرعت موج برشی می

  

 کلیدی کلمات         

 دامنه در مقاب  دوراتت، هیدرات اازی، اکی ریچاردز، اشبا  هیدرات اازیوارون سازی تغییرات 

  

 نکات برجسته پژوهش
 روی هیدرات اازی انجام شده است.راولین بار در کشور ب 

 .برنامه نوسی برای محاسبات و روتین نبودن آنها 

 .عدم استفاده از داده های چاهی 
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  مقدمه -9

پلذیرد کله از  میلان آنهلا انجام مطالعات کمی و کیفی در منابع هیدرات اازی با کمک ابزارهلای مختلفلی صلورت می

توان به نشانگرهای پیش و پس از برانبارش اشلاره نملود. اسلتفاده بهینله از ایلن نشلانگرها نیازمنلد در  صلحیحی از اثلر می

باشلد. در بعضلی از ملوارد نتلایجی از وارون سلازی و مطالعلات نشلانگرهای پلیش روی نتایی حاصله می پارامترهای مختلف بر

هلای اندازد. شلناخت ووابشود که مفسر را در مورد تصمیم ایری درباره پارامترهای مخزنی به اشتباه میبرانبارشی حاص  می

بررسی تاثیر  مفسر کمک کند. هدف اصلی از انجام این مطالعهتواند به تصمیم سازی صحیح نادرست در انجام وارون سازی، می

نو  توزیع هیدرات و درصد اشبا  آن بر نشانگرهای پیش برانبارشی است.به این منظور،مدلسلازی براسلاس چهلار ملدز توزیلع 

، نور و همکلاران [2]دورکین و نور  بر اساس روابط تیزیک سنگی مربوط به هر مدز ارائه شده توسط و  [1]هیدرات توسط اکر 

مقدار مختللف اشلبا  الاز  5مقدار مختلف اشبا  هیدرات اازی و  6درصد و  33رسوبات  است.مقدارتخلخ  [4]، میندلین [3]

( کله شلام  نشلانگر علر  از 1)رابطله  [5]در نظر ارتته شده است. نشانگرهایپیش برانبارشی،مبتنی بر رابطه اکی و ریچاردز 

مدز و برای بازتابنده شبیه ساز بستر ملورد بررسلی قلرار 123ومله ای( هستند برای  3و  2)در تقریب  مبدأ، ارادیان و انحناء

بلرای ایلن  BSR. در مورد نشانگرهای پیش از برانبارش مقادیر حاص  از وارون سازی با مقادیر حقیقلی در بازتابنلده اندارتته

 اند. مورد مقایسه قرار ارتته های تیزیک سنگیمدز

 

 رابطه اکی و ریچاردز -6
 رابطه اکی ریچاردز بصورت زیر است:
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اسلت. در ایلن ملوج و عبور زاویه تابش  میانگین، میانگین سرعت تراکمی و برشی در باال و پایین بازتابنده و α ،βکه 

باشند. میزان عر  از مبدا برابر با سری بازتابی ملوج ز مبدا، ارادیان و انحنا میبه ترتیب عر  ا Cو  A ،Bای رابطه سه ومله

 تراکمی در حالتی است که موج با زاویه صفر به سطح مشتر  دو الیه برخورد کند.

برای هر یک از نشانگرهای این معادله نمودارهای دو بعدی مقادیر واقعی )محاسلبه شلده از خروولی مرحلله ملدز     

ای مصنوعی( نمایش داده شلده و ملورد بحلث سازی رکوردهای  لرزهتیزیک سنگی( و  مقادیر تخمینی )حاص  از وارونسازی 

 برای تمامی نشانگرها به صورت ودااانه رسم شده و مورد ارزیابی قرار ارتته است. 33است. تخلخ   قرار ارتته

ای این رابطله ای و یا سه وملهتوان از تقریب دو وملهسازی میبا تووه به اندازه زاویه برخورد موج،  برای انجام وارون 

 .استفاده نمود
 

 
 نشانگر عرض از مبدا  .  9. 9

(برابر است با ضریب بازتاب موج تراکمی در حالتی که موج به صورت عمود 1( بر اساس رابطه )Aنشانگر عر  از مبدا )

مقادیر واقعی نشانگر عر  از مبدا در مقادیر اشلبا  مختللف شک  کند )دوراتتهای صفر(. به سطح مشتر  دو الیه برخورد می

نشان می دهلد کله دهد.این شک  درصد را با استفاده از نمودار دو بعدی بعدی نشان می 33هیدرات اازی و ااز آزاد و تخلخ  
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ای در امتلداد بازتابنلده شلبیه برای چهار مدز،اتزایش میزان اشبا  هیدرات اازی و ااز آزاد باعث اتزایش اختالف مقاومت لرزه

یابلد. میلزان ایلن اتلزایش بیشلتر تحلت تلاثیر ساز بستر دریا شده و در نتیجه اندازه ضریب بازتاب برخورد عمودی اتزایش می

الردد. در حلالتی کله است بطوری که حضور چند درصدی ااز مووب اتزایش شدید اندازه ضریب بازتاب می اتزایش اشبا  ااز

هیدرات نقش سیمان شدای را داشته باشد، اشبا  اند  هیدرات اازی نیز با اتزایش مقاوملت صلوتی، تلاثیرات حضلور الاز را 

 نماید.تشدید می

 

 

 گازآزاد و گازی هیدرات اشباع میزان برای شده ساخته هایمدل ازمبدا نشانگرعرض مقادیرواقعی نموداردوبعدی. 9شکل 

 .درصد 33 درتخلخل و مختلف

 

درصلد  33 مدز ساخته شده تخلخ  123برای تعیین نشانگر عر  از مبدا برای  AVOسازی نتایی حاص  از وارون   

ند. با مقایسه این دو شک  اای نشان داده شدهبا استفاده از تقریب سه وملهشک  ای و در با استفاده از تقریب دو وملهشک  در 

سازی مقادیر درستی را ارائه کرده است. همچنین مقادیر علر  از مبلدا تخملین زده می توان افت بطور کلی وارون 1با شک  

( نیلز 1رابطه ).Error! Reference source not found ای با یکدیگر مساوی هستند.شده برای تقریب دو و سه ومله

 نشان می دهد که  مقدار عر  از مبدا مستق  از زاویه تابش موج و خطاهای مرتبط با آن است.
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 تقریب با AVOتحلیل براساس شده ساخته هایمدل ازمبدا عرض نشانگر شده وارونسازی مقادیر بعدی نموداردو .6شکل 

 .درصد 33 تخلخل در و مختلف آزاد گاز و گازی هیدرات اشباع میزان برای ایجمله دو

 

 

 

 باتقریبAVOتحلیل براساس شده ساخته هایمدل مبدا از عرض نشانگر شده وارونسازی مقادیر بعدی دو نمودار. 3شکل 

 .درصد 33 درتخلخل و مختلف آزاد گاز و گازی هیدرات اشباع میزان برای ایجمله سه
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 نشانگر گرادیان  .  6. 9

( در دامنه بازتاب موج تراکمی در دوراتتهای نزدیک تا متوسط اهمیت 1نشانگر ارادیان  بر اساس رابطه )

باشد. اتزایش زاویه کند و نشانگر نرخ تغییرات ضریب بازتاب در مرز مشتر  دو الیه با اتزایش دوراتت میپیدا می

و در صورت داشتن  هم عالمت باشند مووب اتزایش ضریب بازتابتابش در شرایطی که ارادیان و عر  از مبدا 

اردد که این کاهش تا زمانی است که ضریب بازتاب به صفر برسد و عالمت مخالف باعث کاهش ضریب بازتاب می

 پس از آن روند اتزایشی در اندازه دامنه مشاهده خواهد شد. الزم به ذکر است که این نشانگر به همراه نشانگر عر 

مقادیر واقعی نشانگر ارادیان را در مقادیر اشبا  مختلف شک  کاربرد دارد.  AVOاز مبدا برای تعیین کالس 

درصد بصورت دو بعدی برای چهار مدز توزیع هیدرات نشان  33 هیدرات اازی و ااز آزاد برای تخلخ 

زیع هیدرات برروی نشانگر ارادیان تأثیر اذاشته و در دهد.همانگونه که در این شک  مشاهده می شود نو  تومی

توزیع مدز اوز مقدار ارادیان برای تمامی مدلهای ساخته شده منفی است و با تووه منفی بودن عر  از مبدا در 

از این  AVO 2و  3یابد و بنابراین انتظار کالس این مدلها اندازه ضریب بازتاب با اتزایش زاویه تابش اتزایش می

رود.  در مدز توزیع نو  دوم نشانگر ارادیان دارای مقادیر مثبت و منفی است. زمانی که اشبا  دز توزیع میم

هیدرات اازی از حد خاصی کمتر باشد، رتتار این مدز کم و بیش مشابه رتتار مدز اوز خواهد بود. اما در شرایطی 

اعظم تضای خالی حفرات را اشغاز خواهد نموده و درصد تراتر برود، هیدرات بخش  45که اشبا  هیدرات از حدود 

باعث کاهش میزان تخلخ  شده و سرعت موج برشی نیز اتزایش چشم ایری پیدا خواهد کرد. در این حالت مقدار 

ارادیان نزدیک به صفر است )عدم تغییر ضریب بازتاب با اتزایش زاویه تابش( که با اتزایش درصد هیدرات اازی 

شود. با تووه به منفی بودن عر  از مبدا، در این مدز توزیع هیدرات برای مقدار معموز اشبا  می ترمقدار آن مثبت

مشاهده خواهد شد. الزم  AVO 4و برای مقدار باالی اشبا  هیدرات اازی کالس  AVO 3هیدرات اازی کالس 

از  AVOرصد باشد، پاسخ د 53تا  43به ذکر است زمانی که اشبا  ااز کم و اشبا  هیدرات اازی در محدوده 

و  خواهد بود.در مدز توزیع سوم نقش موثر سیمان کنندای هیدرات اازی باعث کاهش نسبت پواسون شده 2کالس 
را ایجاد نماید. در نهایت در مدز  AVO 4در نتیجه ارادیان این مدز توزیع هیدرات اازی مثبت بوده و کالس 

هیدرات اازی و اشبا  ااز باال، اثر کاهشی نسبت پواسون اشبا  ااز غالب  توزیع نو  چهارم، برای مقادیر پائین اشبا 

شود. اما برای مقادیر باالی اشبا  هیدرات اازی اثر کاهش نسبت پواسون به مشاهده می AVO 3بوده و کالس 

 شود. مشاهده می  AVO 4واسطه حضور هیدرات اازی غالب شده و کالس 

 برای هر چهار نو  مدز توزیع هیدرات ، اتزایش اشبا  هیدرات و ااز باعث اتزایش اندازه ارادیان شده است. 
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 آزاد گاز و گازی هیدرات اشباع میزان برای شده ساخته هایمدل گرادیان نشانگر واقعی مقادیر بعدی دو نمودار.4شکل 

 .درصد 33 درتخلخل و مختلف

 

های ساخته شده برای تعیین نشانگر ارادیان بصورت دو بعدی برای تخلخل  مدز AVO سازیواروننتایی حاص  از   

های ایلن اشلکاز اند. نتایی حاص  از بررسیای نشان داده شدهای و سه وملهبرای تقریب دو ومله شک  و شک  درصد در  33

م تخملین می توان نتیجه ارتت که مقادیر حاص  از انجام وارون سازی تا اندازه زیادی با مقادیر واقعی مشلابهت دارنلد. علیلرغ

سازی بخصوص در مقادیر باالی اشبا  هیدرات و ااز آزاد مقدار ارادیلان را انلدکی کلوچکتر از مقلدار کلی مناسب، نتایی وارون

سلازی اسلت کله بطلور ذاتلی واقعی تخمین زده است. این موضو  مربوط به استفاده از رابطه حداق  مربعات در ترآینلد وارون

 نسخه نرم شده پاسخ واقعی است و بنابراین قادر به تخمین مقادیر کمینه و بیشینه نیست.نماید که پاسخی را ارائه می

 Error! Referenceای با یکدیگر متفاوت هستند. چنانکه از مقادیر ارادیان تخمین زده شده توسط تقریب دو و سه ومله

source not found.( مشخص است ومله مربوط به ارادیان وابسته به زاویه تابش است و استفاده از زوایلای تلابش بزراتلر 1بطه )

سازی با تقریب سه ومله منجلر بله ها نتایی وارون)دخی  نمودن ومله سوم( منجر به تخمین متفاوت خواهد شد. در این مدز

 ده است. تر مقدار ارادیان شتخمین دقیق
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 دو تقریب باAVOتحلیل براساس شده ساخته هایمدل گرادیان نشانگر شده وارونسازی مقادیر بعدی دو نمودار. 2شکل 

 .درصد 33 درتخلخل و مختلف وگازآزاد گازی هیدرات اشباع میزان برای ایجمله

 
 

 

 سه تقریب با AVOتحلیل براساس شده ساخته هایمدل گرادیان نشانگر شده وارونسازی مقادیر دوبعدی نمودار. 2شکل 

 .درصد 33 درتخلخل و مختلف آزاد وگاز گازی هیدرات اشباع میزان برای ایجمله
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 نشانگر انحناء .  3. 9

شود. ( مربوط به سری بازتابی سرعت موج تراکمی بوده که در دوراتتهای زیاد نمایان می1نشانگر انحنا بر اساس رابطه )

این نشانگر کنترز کننده چگونگی تغییرات ضریب بازتاب در زوایای تابش بزرگ بوده و میلزان ولدایش آن از حاللت خطلی را 

وه(. در شرایطی که انحنا و ارادیان هم عالمت باشند رونلد اتزایشلی یلا کاهشلی در 43دهد )زوایای تابش بزراتر از نشان می

ضریب بازتاب در زوایای بزراتر شدیدتر شده و در صورت داشتن عالمت مخالف روند اتزایشی یا کاهشی ضریب بازتلاب عکلس 

درصلد بصلورت  33 مقادیر واقعی نشانگر انحنا را در مقادیر مختلف اشبا  هیدرات اازی و ااز آزاد در تخلخ 1شک  اردد. می

 دهد. دو بعدی نشان می

روی این شک  نشان می دهد که تغییرات اشبا  هیدرات و ااز آزاد در چهار مدز توزیع هیدرات اازی رتتلار مشلابهی 

های سلوم و چهلارم شود.در مدزنشانگر انحناء دارند. اتزایش مقدار اشبا  هیدرات اازی و ااز آزاد باعث اتزایش اندازه انحنا می

های اوز و دوم توزیلع هیلدرات الازی توزیع هیدرات اازی تاثیر پذیری میزان انحنلا در مقلادیر اشلبا  پلائین بیشلتر از ملدز

 شود.ااز نیز سبب اتزایش قاب  تووه انحنا میباشد.حضور مقادیر اند  می
 

 

 مختلف گازآزاد و گازی هیدرات اشباع میزان برای شده ساخته هایمدل انحنا نشانگر واقعی مقادیر بعدی دو نمودار. 1شکل 

 .درصد 33 درتخلخل و

 

درصد بلرای چهلار ملدز  33برای تعیین نشانگر انحنا بصورت دو بعدی در تخلخ   AVOسازی از وارون نتایی حاص 

است. به طور کلی مقادیر بدست آملده از وارون سلازی ولواب قابل  قبلولی را ارائله  نشان داده شده2 شک توزیع هیدرات، در 

شلابه مقلادیر ای مدهند. اار چه در مدز اوز نتایی وارون سازی تلا انلدازهننموده و رتتارهای متفاوتی با مقادیر واقعی نشان می

های کلامال ها و بخصوص در مقادیر باالی اشبا  ااز مقادیر انحنا بدست آمده از وارون سازی ووابواقعی است اما در سایر مدز
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 دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران                 

  دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان، 9316 اردیبهشت 62-62                   
 

 

 اند. ها بصورت مقادیر مثبت تخمین زده شدهاند و برای مثاز مقدار منفی واقعی مدزمتفاوتی داشته
 

 

 سه تقریب با AVOتحلیل براساس شده ساخته هایمدل انحنا نشانگر شده سازی وارون مقادیر دوبعدی نمودار 2 شکل

 .درصد 33 درتخلخل و مختلف گازآزاد و گازی هیدرات اشباع میزان برای ایجمله

 

 نتیجه گیری  

مطالعله  و مقایسله آن بلا مدز سلاخته شلده در ایلن  123برای [ 5]رابطه آکی و ریچاردز   AVOاز وارون سازی     

 شود:مقادیر واقعی به طور کلی نتایی زیر حاص  می

وارون سازی این رابطه نیاز به تعیین نسبت سرعت موج برشی به سرعت موج تراکمی نداشته بنابراین وواب قاب  قبوز 

ازی با نمودارهای مقلادیر دقیلق دهد و نمودارهای حاص  از وارون سهای خطی زوپریتس ارائه میتری را نسبت به سایر تقریب

 همخوانی بیشتری دارد. 

را تعیلین کلرد و بلا  AVOهای مختلف توان کالساز نشانگرهای عر  از مبدا و ارادیان بدست آمده از این رابطه می

 استفاده از آن نو  توزیع هیدرات اازی و میزان اشبا  آن را مشخص نمود.
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