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مقابل  تعیین نوع توزیع هیدرات گازی با استفاده از روش تغییرات دامنه در

 دورافت
   

 4مجتبی محمدو خراسانی،  3صالحی احسان، *6ناصر کشاورز فرج خواه، 9بهنام حسینی  شعار

  
  پژوهنده پژوهشگاه صنعت نفت، ضلع غربی ورزشگاه آزادی  1

  پژوهشگاه صنعت نفت، ضلع غربی ورزشگاه آزادی ،  عضو هئیت علمی 2
  پژوهنده پژوهشگاه صنعت نفت، ضلع غربی ورزشگاه آزادی ،  3

 رئیس اداره ژئوفیزیک، مدیریت اکتشاف نفت ایران.  4

 

  

 

 چکیده         
شناسائی نوع توزیع هیدرات گازی در پائین آوردن میزان عدم قطعیت تخمین منابع هیدرات گاازی بار اساا  

تئوری های فیزیک سنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توزیع هیدرات گازی در میان ذرات رسوب را مای 

، حضور هیادرات گاازی باعا  توان به دو دسته کلی سیمانی و غیر سیمانی تقسیم نمود. در مدل های سیمانی

پیوستگی رسوبات شده و مدول برشی را تحت تاثیر قرار می دهد. در مدل های غیر سایمانی، حضاور هیادرات 

گازی خصوصیات سیال درون منفذی را تحت تاثیر قرار می دهد و تاثیر بسزایی در مدول برشی رسوب نخواهد 

توزیع هیدرات گاازی باا اساتفاده از داده هاای  ارزه ای  داشت. با توجه به این خصوصیات امکان شناسایی نوع

فراهم می باشد. در این مطا عه امکان بررسی نوع توزیع هیدرات گازی باا اساتفاده از روت تیییارات دامناه باا 

دورافت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطا عه نشان می دهد که مدل های سیمانی و غیر سیمانی باه 

 قرار می گیرند.   AVO 3و  4  ترتیب در کال

 

 کلیدیکلمات    
  هیدرات گازی، مد های فیزیک سنگ، اشباع هیدرات گازی، خصوصیات کشسانی

 

 نکات برجسته پژوهش
 .)تازه و نو بودن کار بروی هیدرات گازی )او ین بار در کشور 

 .از داده های  رزه ای فقط استفاده شده 

 تکنیک ها. جامع و کامل و ارزان و سریع بودن 
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 مقدمه -9
دارد.  با استفاده به عنوان یک روت موثر برای تعیین خصوصیات مخزن کاربرد  تیییرات دامنه در مقابل دورافت تحلیل

از برقراری شرایط مرزی امکان محاسبه دامنه موج تراکمی و برشی بازتاب شده و عبور کرده از سطح مشترک فراهم مای شاود. 

هاای پایا از برانباارت مقادیر دامنه بازتاب و عبور را برای دو موج تراکمی و برشی بر اسا  وارون ساازی داده [1]زوپریتس 

توجه به خطی نبودن حل این معاد ه و تعداد پارامترهای کشسان زیاد آن، استفاده از این معاد اه بارای وارون محاسبه نمود.  با 

خطای ساازی شاده  [4]، اسمیت و گید و [3]فتی و همکاران  [2]ها توسط  آکی و ریچاردز این رابطه .سازی مشکل می سازد

بات حاوی هیدرات از رابطاه آکای ریچااردز اساتفاده شاده  کاه رسو  AVOاست. در این مطا عه به منظور بررسی پاسخ های 

 بصورت زیر می باشد:   
2 2
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 ماوجو عباور زاویاه تاابا  میانگین میانگین چگا ی دو الیه و ρ، میانگین سرعت تراکمی و برشی دو الیه،  α ،βکه 

 باشد.می
 

بدسات آوردن ایان ضارایب  بارایباشاند. مقادیر عرض از مبدا، گرادیان و انحنا می [2]ضرایب جمالت آکی و ریچاردز 

نتیجاه وارون  .گیاردماورد اساتفاده قارار می رکورد نقطه میانی مشترک که تصحیح برونراند روی آن صورت پذیرفتهاطالعات 

، مقاطع سری بازتابی خواهند بود که به عناوان نشاانگرهای تیییارات دامناه در مقابال سازی تیییرات دامنه در مقابل دورافت

 . شونددورافت شناخته می

رسوبات حاوی هیادرات و بررسای امکاان شناساائی ناوع توزیاع  AVOدر این مطا عه به منظور بررسی پاسخ های     

الیه فراهم شده است. در این مادل  4(، مد سازی مصنوعی برای یک مدل [7[، ]6[، ]5]هیدرات گازی طبق تقسیم بندی اکر )

الیه اول ستون آب، الیه دوم رسوبات حاوی هیدرات گازی، الیه سوم رسوبات حاوی گاز آزاد و الیه چهارم رساوبات حااوی آب 

یاه حااوی هیادرات گاازی باا درصد بوده و ال 53و  43، 33در نظر گرفته شده است. رسوبات میزبان دارای سه میزان تخلخل 

اشباع های مختلف، الیه حاوی گاز دارای مقدار اشباعهای مختلاف  در نظار گرفتاه شادند. بعاد از بدسات آوردن خصوصایات 

، مد سازی مستقیم با استفاده از حل معاد ه موج یک بعادی انجاام شاد و  [8]کشسان الیه ها با استفاده از تئوری محیط موثر 

نقطه میانی مشترک از مدل های مصنوعی بدست آمد. رکوردهای مصنوعی حاصله برای انجاام وارون ساازی داده های  رزه ای 

AVO  .به جهت تعیین نوع توزیع هیدرات گازی مورد استفاده قرار گرفت 

 

 AVOهای تئوری کالس-6
پواساون بیاان کارد. بار ایان اساا  در نحوه تیییرات دامنه در مقابل دورافت را نسبت  فاکتور تاثیرگذار [9]اوستراندر 

تیییارات دامناه در مقابال  ثابت بوده  ذانسبت پواسون در مرز مشترک دوالیه (.  شکل) توان سه حا ت زیر را در نظر گرفتمی

دامنه بازتااب باا دورافات باه صاورت جباری  نتیجهدر  بودهنسبت پواسون الیه باالیی از الیه پائینی  اچیز خواهد بود.دورافت ن

در این حا ت دامنه بازتااب باا دورافات باه صاورت جباری  .نسبت پواسون الیه باالیی از الیه پائینی کمتر است یابد.کاها می

                                                           
1 Amplitude variation versus offset, AVO 
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 یابد.افزایا می

 

 

 الیه دو مشترک مرز در پواسون نسبت تغییر چگونگی مختلف حالت سه برای دورافت مقابل در دامنه تغییرات نحوه : 9 شکل

[91]. 

ر نظر گرفات. رادرفاورد و توان به عنوان یک فاکتور تیییر دهنده نسبت پواسون دحضور گاز در یک الیه متخلخل را می

اند که فاکتور تعیین کننده در ماسه سنگی حاوی گاز بیان کردههای مختلفی را برای مرز مشترک یک الیه کال [ 11] ویلیامز

 باشد.می (R0)در حا ت تابا عمودی موج  آنها ضریب بازتاب

اسات  مربوط به حضور هیدرات گاازی و گااز آزاد توان به تیییرات نسبت پواسون کهرا می AVOتیییرات پاسخهای   

های گازی، مقداری گاز آزاد وجود داشاته باشاد سارعت سوبات زیری هیدراتکه در داخل ر مرتبط دانست. برای مثال هنگامی

 مقاداری کمای چگاا یی کااها کند. در حا ی که سرعت موج برشی باه واساطهبه مقدار زیادی کاها پیدا می موج تراکمی

باع  تیییر در میزان ضریب بازتااب و کااها در نسابت  کند. میزان کاها ایجاد شده در سرعت موج تراکمیافزایا پیدا می

VP/VS توان و می[ 12]شود شود که در نهایت افزایا دامنه نسبت به دورافت را منجر میو کاها شدید نسبت پواسون می

ایا میزان در این حا ت میزان عرض از مبدا و گرادیان هر دو منفی بوده و باع  افز را برای آن در نظر گرفت. AVO 3کال  

 شود. دامنه با دورافت می

را ناتمام خوانده و کال  جدیدی را برای  [12]توسط رادرفورد و ویلیامز  تقسیم بندی انجام شده [13]کاستاگنا و همکاران     

معرفی نمودند. در این کال  ضریب بازتاب در حا ت تابا  را AVO 4های حاوی گاز در نظر گرفته و کال  مرز باالی زون

یابد و از  حاظ مقدار دامنه به صورت جبری افزایا می ،عمود بر سطح مشترک همچنان منفی بوده و ی با افزایا دورافت

آن  یه باالییافتد که سرعت موج برشی در الیه حاوی گاز کمتر از المی یابد. این کال  در شرایطی اتفاقاندازه کاها می

                                                           
2 Reflection coefficient 
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باشد که به واسطه آن میزان دامنه با دورافت ، میزان عرض از مبدا منفی و میزان گرادیان مثبت میAVOدر این کال   باشد.

  (.  شکلیابد )نمودار آبی رنگ افزایا می

 

 

 (.[93] همکاران، و کاستاگنا یافته تغییر)  AVO مختلف کالس چهار برای دورافت مقابل در دامنه تغییرات نحوه :6 شکل

 

 برای مدل های مصنوعی AVOنمودار متقاطع  -3

باشد. گرادیان می های مختلف، استفاده از نمودارهای متقاطع )عرض از مبدا در مقابلهای بررسی کال یکی از روت

روت محاسبه ضرایب عرض از مبدا و گرادیان با استفاده از روت حداقل مربعات می باشد که در به صورت شماتیک نشان داده 

شده است.
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 مربعات حداقل روش از استفاده با ضرایب محاسبه نحوه :3 شکل

های زمانی مختلف و رسم آنها به صورت یک نقطه برای نمونههای پیا از برانبارت بعد از استخراج این دو نشانگر از داده

 شود. فراهم می 1 شکلطبق  3های مختلف و روند زمینهدر نمودار مذکور، امکان شناسایی کال 

                                                           
3 Background trend 
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 هایزون در AVO مختلف هایکالس شودمی مشاهده که همانطوری گرادیان؛ و مبدا از عرض متقاطع نمودار :1 شکل

 .[93] شوندمی شناخته زمینه روند عنوان تحت ندارند هیدروکربوری آنومالی که رسوباتی و گیرندمی قرار مختلف

 
نمودار متقاطع تهیه شده برای چهار مدل توزیع هیدرات گازی نشان داده شده است. همانطوری که در این  2 شکلدر     

معمول درکال  قرار گرفته و مدل دوم با میزان اشباع هیدرات گازی  3شود مدل اول کامال در کال  نمودار متقاطع دیده می

و درحا یکه برای درصد اشباع باالی هیدرات گازی به واسطه کاها شدید تخلخل رفتار تیییر دامنه در مقابل دورافت آن در  3

در اشباع هیدرات گازی پائین، اثر حضور گاز در الیه  4قرار گرفته، برای مدل  4کامال در کال   3گیرند. مدل قرار می 4کال  

قرار خواهد گرفت. با افزایا اشباع هیدرات  گازی  3یا مقدار دامنه در مقابل دورافت خواهد شد و در کال  زیرین باع  افزا

تبدیل می شود. همینطور اشباع گاز نیز در تعیین کال  مدل  3به کال   4کال   2و  1مخصوصاً در مد های توزیع هیدرات 

 آمده است. 3 شکلصه در نقا دارد. نتایج حاصل شده از نمودار متقاطع بصورت خال
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 .شده تولید مدل 321 بستر ساز شبیه بازتابنده برای گرادیان و مبدا از عرض متقاطع نمودار :6 شکل

 

 سیمان بر اثری گازی هایهیدرات که هنگامی. بستر ساز شبیه بازتابنده متقاطع نمودار بررسی از شده حاصل نتایج:  3 شکل

 توانمی آن زیر در گرفته قرار آزاد گاز میزان به بسته و هیدرات معمول اشباع درصدهای برای باشند نداشته رسوب کنندگی

هنگامی که حضور هیدرات باعث پیوستگی رسوب شده باشد در آنصورت برای مدل  اما. گرفت نظر در را AVO 6 یا 3 کالس

 توان در نظر گرفت. را می AVO 4یا  3بسته به میزان اشباع هیدرات و گاز آزاد کالس  4و برای مدل  4سوم کالس 
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 نتیجه گیری -4
تواند در شناسائی نوع توزیع شود میکه با ابزاری همچون نمودار متقاطع بررسی می AVOبا مطا عه کالسهای مختلف 

های دهد که مدلهیدرات گازی تا حدودی موثر واقع شود. برای مقادیر معمول اشباع هیدرات گازی نتایج مطا عات نشان می

و مدل چهارم توزیع هیدرات گازی  4کال   ، مدل سوم توزیع هیدرات در3و  2های اول و دوم توزیع هیدرات گازی در کال 

توان جهت شناسائی نوع توزیع شود که با استفاده از این ابزار میگیرند. بنابراین مشاهده میقرار می AVO 4یا  3در کال  

هیدرات گازی و یا حداقل کاها عدم قطعیت مرتبط با آن استفاده نمود.
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