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تحلیل  AVOبر روی مخزن ماسه سنگی غار در
میدان هندیجان
محمد طیبی* ،1مجید نبیبیدهندی ،2بهزاد نظری 3و حسین خوشدل
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 -1دانشکده نفت و گاز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحدعلوم وتحقیقات تهران ،ایران
 -2مؤسسه ژئوفیزیک ،دانشگاه تهران ،ايران
 -3مدیریت اکتشاف ،شرکت نفت فالت قاره ایران ،تهران ،ايران
 -4مدیریت اکتشاف نفت ،تهران ،ايران

تاريخ دريافت92/7/23 :

تاريخ پذيرش93/8/20 :

چكيده
اســتفاده از روشهــای کمــی در تفســیر دادههــای لــرزهای بــه جــای روشهــای کیفــی در مراحــل اکتشــاف تــا تولیــد از مخــازن نفتــی،
بــه مــرور زمــان جــای خــود را در صنعــت بــاال دســتی نفــت پیــدا کــرده اســت .یکــی از مهمتریــن روشهــای کمــی ،بررســی نحــوه
تغییــر ضرایــب بازتــاب امــواج لــرزهای بــر حســب تغییــر دورافــت ( )AVOبیــن گیرنــده و چشــمه اســت .بــا اســتفاده از ارتبــاط دامنــه
در برابــر دورافــت ،روابــط زوپريتــس و تقريبهــاي آن ميتــوان نشــانگرهای مختلفــی اســتخراج کــرد و بــه کمــک آنهــا محدودههــای
مخزنــی را از لحــاظ ســیال و ســنگ شناســی تفکیــک نمــود .هــدف از ایــن مقالــه ارزیابــی تواناییهــای روش  AVOدر تشــخیص
هیدروکربــن در میــدان هندیجــان واقــع در منطقــه شــمال غــرب خلیــج فــارس بــا اســتفاده از دادههــای لــرزهای پیــش از انبــارش
میباشــد .بدیــن منظــور در میــدان هندیجــان ،بــا اســتفاده از مدلســازی مســتقیم ،لــرزه نگاشــت مصنوعــی حاصــل از نگارهــای چــاه
پیمایــی ایجــاد گردیــد و بــه کمــک آن علــت ناهنجــاری مشــاهده شــده بــر روی دادههــای لــرزهای قبــل از برانبــارش در مــرز باالیــی
مخــزن غــار مشــخص شــد .ســپس بــا تولیــد منحنــی  AVOنــوع ناهنجــاری مربوطــه ،کالس اول تشــخيص داده شــد .روشهــای تحلیــل
 AVOشــامل مدلســازی مســتقیم ،مدلســازی جانشــینی ســیال ،مطالعــه نشــانگرها و کــراس پالتهــای  AVOدر محــدوده مخــزن،
انجــام گرفــت .کارایــی ایــن روش بــه عنــوان یــک روش جامــع بــرای اکتشــاف مخــازن ماســه ســنگی بــا هیدروکربــن ســبک بــه اثبــات
رســیده اســت .ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از دادههــای چــاه پیمایــی و ســری دادههــای ســه بعــدی دریایــی قبــل از برانبــارش ،انجــام
گرفتــه اســت.

كلمــات كليــدي :تغییــر دامنــه بــا دورافــت ،مدلســازی مســتقیم ،مدلســازی جانشــینی ســیال ،نشــانگر
لــرزهای ،کــراس پــات

*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

Mohtayebi@gmail.com
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کوفــود [ ]4اولیــن کســی اســت کــه تغییــرات ضریــب

مقدمه

روش آنالیــز  1 AVOدر ســال 1982میــادی معرفــی
شــد و در ســالهای اخیــر ،ایــن تکنیــک بــه یــک ابــزار

اصلــی در اکتشــافات منابــع هیدروکربنــی تبدیــل شــده
اســت .بــه کمــک ایــن روش بــا داشــتن درک مناســبی
از الیههــای زیرزمیــن و دانســتن چگونگــی بهکارگیــری

ایــن تکنولــوژی ،میتــوان خصوصیــات کمــی مخــزن را
مشــخص کــرد.

تحلیــل  AVOیــک تکنیــک لــرزهای اســت کــه با اســتفاده

از دادههــای پیــش از برانبــارش ،2وجــود هیدروکربــن در
مخــزن را مشــخص میکنــد .اســاس آنالیــز  AVOبــر

پایــه روابــط تئوریــک بیــن ضریــب بازتــاب ،زاویــه تابــش،

تغییــرات مــوج طولــی ( ،)VPســرعت مــوج برشــی

()VS

و چگالــی ( )ρدر طــول ســطح برخــورد اســت .ایــن

روابــط ،بــه خصوصیــات فیزیکــی ســنگها بســتگی دارد.
بهخصــوص در مــرز بیــن رســوبات متراکــم و یــا نســبتا
متراکــم اشــباع از گاز و اشــباع از آب ،روابــط متمایــزی

بیــن ایــن پارامترهــا مشــاهده مــی شــود.

اولیــن تحقیقاتــی کــه منجــر بــه منتــج شــدن معادالتــی
در مــورد بازتــاب و انکســار امــواج االســتیکی همســاز 3در

مــرز بیــن دو جامــد االســتیکی همــوژن و ایزوتروپیــک

گردیــد ،توســط نــات [ ]1و زوپریتــس [ ]2انجــام
گرفــت .اولیــن کارهــا جهــت درک ایــن معــادالت و درک
بازتابهــای لــرزهای توســط موســکات و مِــ ِرس [ ]3در

ســال  1940انجــام شــد .آنهــا نتیجــه گرفتنــد کــه انــرژی

بازتابــی از ســطوح مختلــف االســتیکی بــا افزایــش زاویــه
تابــش ،کاهــش خواهــد یافــت.

تفکیــک انــرژی یــک مــوج فــرودی بــه یــک ســطح
بازتابــی را میتــوان بــا چندیــن دســته معــادالت نشــان

داد کــه نســبت دامنــه امــواج فــرودی بــه بازتابــی را
محاســبه میکنــد .معــادالت زوپریتــس بــه توصیــف

بازتابــی بــا زاویــه برخــورد را ناشــی از تفــاوت نســبت

پوآســون در عــرض یــک بازتابنــده توصیــف کــرد .وی

پیشبینــی نمــود کــه تغییــرات ضرایــب بازتابــی را
میتــوان بــرای پیشبینیهــای ســنگ شناســی بــهکار

بــرد.

تــا ســال  1982کارهــای اندکــی در مــورد اســتفاده از

 AVOبــرای تشــخیص مســتقیم هیدروکربــن 4موجــود
اســت .اُســتراندر [ ]5شــروع بــه پایهگــذاری یــک مبحــث
جدیــد در تفســیرهای لــرزهای کــرد و در آن زمــان در
مجمــع ســالیانه ژئوفیزیســتهای اکتشــافی،

AVO

را

بــه عنــوان یــک ابــزار اکتشــافی جدیــد معرفــی نمــودد.
اُســتراندر از شــرکت شــورون 5در ســال  1984اســتفاده از
 AVOرا بــرای تشــخیص مســتقیم گاز در دره ســاکرمنتو
در کالیفرنیــا بــه چــاپ رســاند .اُســتراندر یــک کاربــرد

عملــی از

AVO

را معرفــی نمــود .او بــا بهکاربــردن

معــادالت زوپریتــس ،منحنیهــای ضریــب بازتــاب در

مقابــل زاویــه تابــش را بــرای یــک مــدل ســه الیــهای
ســاده تحلیــل كــرد.

هــدف از ایــن پژوهــش ،بررســی امــکان تشــخیص

هیدروکربــن بــا اســتفاده از روش  AVOدر منطقــه شــمال
غــرب خلیــج فــارس میباشــد و ایــن مطالعــه بــر روی
مخــزن ماســه ســنگی غــار در میــدان هندیجــان انجــام

گرفتــه اســت.

مبانی تئوریک AVO

معادالت زوپریتس

معــادالت زوپریتــس ضرایــب بازتــاب و عبــور مــوج را

بــه صــورت تابعــی از زاویــه تابــش مشــخص مینمايــد،
ولــی ایــن معــادالت چگونگــی تغییــرات دامنــه بــا تغییــر
پارامترهــای فیزیکــی ســنگ را بــه درســتی نشــان

جابهجایــی ذرات میپــردازد .حــل معادلــه زوپریتــس

بــرای یــک بازتابنــده خــاص بــه تفــاوت میــان ســرعت
مــوج برشــی ،ســرعت مــوج تراکمــی و چگالــی هــر دو
محیــط وابســته اســت.

1. Amplitiude Versus Offsett
2. Pre-stack
3. Harmonic
)4. Direct Hydrocarbon Indicator (DHI
5. Chervron
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نمیدهــد .تقريبهــاي معــادالت زوپريتــس نســبت بــه

 -نشانگر تقاطع :)A( 1این نشانگر تقریبی از ضریب بازتاب

تقریبهــای مشــهوری کــه بــرای معادلــه زوپریتــس ارائــه

میشود.

معــادالت كلــي،ســادهتر و عموميتــر اســت .از جملــه

نرمال است که بر روی مقطع برانبارش معمولی نشان داده

گردیــد ،تقریــب آکــی ریچــاردز و فریــزر ،تقریــب شــوی

 -نشانگر گرادیان :)B( 2این نشانگر مقدار گرادیان

تقریبهــا نشــانگرهای مختلفــی اســتخراج میشــود.

گرادیان وابستگی زیادی به تغییرات نسبت پواسون در

رادرفــورد و ويليامــز [ ]6بــر اســاس نحــوه تغییــرات

تغییرات دامنه با دورافت باشد ،از این رو با نشانگر تقاطع

مختلــف بــرای مــرز بااليــي يــك ماســه گازدار در نظــر

گازدار دارای گرادیان و تقاطع منفیتری نسبت به ماسههای

پيشــنهاد نمودنــد کــه در آن ضريــب بازتــاب منفــي بــوده

 -نشانگر حاصلضرب تقاطع در گرادیان ( :)A*Bاین نشانگر

 AVOبــرای مــرز بااليــي يــك ماســه گازدار در شــکل 1

در مواردی که ضریب بازتاب نرمال ،منفی و گرادیان نیز

و تقریــب فاتــی و همــکاران مــی باشــد .بــه کمــک ایــن
کالس بندی پاسخهای AVO

AVO

را برای هر نقطه میانی مشترک نشان میدهد .تغییرات

بازتابنده دارد .این نشانگر به تنهایی نمیتواند نشاندهنده

ضریــب بازتــاب و دامنــه نســبت بــه دورافــت ،ســه کالس

بهصورت ترکیبی مورد استفاده قرار ميگیرد .ماسههای

گرفتنــد .كاســتاگنا و همــكاران [ ]7نیــز كالس چهارمــي

آبدار میباشند.

و بــا افزايــش دورافــت ،بيشــتر ميشــود .کالس بنــدی

از حاصلضرب نشانگر تقاطع در گرادیان حاصل میشود.

نشــان داده شــده اســت.

منفی باشد ،پاسخ به صورت مثبت ظاهر میشود( .کالس

نشانگرهای

نوع سوم آنومالی  .)AVOپدیدههایی با دامنه فرود نرمال

AVO

نشــانگرها پارامترهایــی هســتند کــه بهوســیله روابــط
مختلــف اســتخراج شــده و هــر کــدام قابلیتهــای خــاص

خــود را دارنــد .برخــی از آنهــا در تشــخیص ســیال و

برخــی در تشــخیص سنگشناســی توانایــی بیشــتری
دارنــد .رایجتریــن نشــانگرهای  AVOعبارتنــد از:

ضعیف ،ممکن است در این مقاطع پنهان بماند .این نشانگر

اغلب برای تشخیص هیدروکربن نامناسب است ،چرا که
تنها وقتی که تقاطع و گرادیان هر دو منفی باشد ،مثبت و

کارآمد است .بنابراین اغلب در تشخیص آنومالی کالس نوع

سوم بهکار میرود.
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شکل  -1کالسبندی  AVOبرای مرز بااليي يك ماسه گازدار [راهنمای نرم افزار همپسون-راسل]
1. Intercept
2. Gradient
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 نشــانگر(  :) A −2 Bایــن نشــانگر معــادل نشــانگر ضریــببازتــاب نرمــال مــوج برشــی اســت
()1

ا ست

میتوانــد تقریــب مناســبی از تفــاوت ضریــب بازتــاب

مــوج تراکمــی و برشــی باشــد (معادلــه  .)2ایــن نشــانگر

اغلــب در مــرز بیــن شــیل بــه ماســه گازی منفــی بــوده
و کارایــی آن بیشــتر در ماســههای گازی بــا ســرعت

مــوج تراکمــی پاییــن میباشــد .از مزایــای ایــن نشــانگر

نســبت بــه نشــانگرهای دیگــر ایــن اســت کــه اغلــب بــرای
ماســههای گازدار نســبت بــه ماســههای آبدار مقــدار

منفیتــری دارد و ممکــن اســت بــرای ماســههای گازی
A +B
= Rp − Rs
2

در رابطــه بــاال  RPضریــب بازتــاب نرمــال مــوج تراکمــی
اســت.

 نشــانگر تغییــر نســبت پواســون :ضریبــی از  A+Bبــاتوجــه بــه ســاده ســازیهای معادلــه خطــی شــوی
میتوانــد بیانگــر تغییــرات نســبت پواســون باشــد.

گرادیــان بــا اســتفاده از معادلــه خطــی شــوی بــه صــورت
معادلــه  3نوشــته میشــود:

()3

به گونهاي كه:

سیلیســی اشــباع از آب و شــیل در مقطــع کــراس پــات
 Vpنســبت بــه  Vsتقریبــاً بــر روی خــط گل-ســنگ
قــرار میگیرنــد .در حالیکــه ماســههای اشــباع از گاز

 -نشــانگر(  :) A +2 Bبــا توجــه بــه معادلــه  1ایــن نشــانگر

()2

ماســههای گازدار ارائــه شــد [ .]8ماســهها و ســنگهای
1

در رابطــه بــاال  Rsضریــب بازتــاب نرمــال مــوج برشــی

مثبــت ،صفــر و یــا منفــی باشــد.

اســمیت و گیدلــو در ســال  ،1987بــه منظــور تشــخیص

∆σ
2

) (1 − σ

=
B RpA 0 +

ســرعت مــوج تراکمــی کمتــر و تــا حــدودی ســرعت مــوج
برشــی باالتــری دارنــد و در زون گازدار قــرار میگیرنــد.
ماس ـههای بــا تخلخــل بــاال در قســمت ســرعت پاییــن و
ماســههای بــا تخلخــل پاییــن در قســمت ســرعت بــاال

قــرار میگیرنــد .آنهــا بــه طــور تجربــی معادلــه خــط گل

ســنگ را بهصــورت زیــر ارائــه دادنــد:
()6

Vp=1360+1.16Vs

كه مشتق آن به صورت زير است:

()7

∆Vp=1.16 ∆Vs

که میتواند به صورت زیر تغییر کند:
()8

()∆Vp/2Vp)=1.16 (Vs/Vp) (∆Vs/2Vs

()9

Rp-1.16(Vs/Vp)Rs=0

معادلــه  9تنهــا در طــول خــط گل-ســنگ صحیــح

میباشــد ،بنابرایــن فاکتــور ســیال  ∆Fبــه صــورت زیــر
تعریــف میشــود:
()10

اگر الیههای باال و پایین مرز بازتابش روی خط گل-سنگ
قرار گیرد ∆F=0 ،است .ولی اگر یکی از الیهها شیل یا ماسه

اشباع از آب و الیه دیگر ماسه گازدار باشد ،ماسه گازدار

اندکی در خارج از خط قرار میگیرد و در این حال  ∆Fصفر
نخواهد بود .بنابراین ،میتوان گفت که مقدار
باالیی و پایینی ماسههای گازدار صفر نيست.

 ∆σتغییــرات نســبت پواســون در بازتابنــده و  σمیانگیــن
نســبت پواســون دو محیــط اســت .اگــر نســبت Vp/Vs

برابــر  2باشــد ،میتــوان گرادیــان را بــه شــکل ســاده
معادلــه  4نوشــت:

()4

4
= B
− Rp + ∆σ
9

همچنیــن معادلــه  4را میتــوان بــر حســب تغییــرات
نســبت پواســون بــه صــورت زيــر بازنويســي كــرد:
()5

 -نشــانگر فاکتــور ســیال :مفهــوم فاکتــور ســیال توســط

∆F

در مرز

موقعیت جغرافیایی واطالعات زمینشناسی و ژئوفیزیکی

میدان هندیجان

میدان نفتی هندیجان

میــدان نفتــی هندیجــان در شــمال غربــی خلیــج فــارس

و در ناحيــه دزفــول جنوبــي بيــن ميدانهــاي ماهشــهر

و دیلــم در خشــكي و در دريــا در فاصلــه  10 kmشــمال
شــرقی میــدان بهرگانســر واقــع شــده اســت .ســاختمان
1. Silstone
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هندیجــان یــک تاقدیــس بــا رونــد ســاختماني شــمالی ـ

جنوبــی در محــدوده جــزر و مــد دريــا واقــع شــده و عمــق
آب حداكثــر  4 mميباشــد .ايــن ميــدان در ســال 1968

هندیجــان -بهرگانســر اســتفاده شــده اســت .مســاحت

تقريبــي عمليــات برداشــت شــده حــدود

km2

620

بــود و شــامل مناطــق خشــكي ،حدواســط و آبهــای

توســط شــركت شــد ســيريپ ،كشــف شــد و بــا حفــر

کــم عمــق باشــد كــه در حــدود  110 km2آن در ناحيــه

وجــود نفــت در چهــار افــق ،بخــش ماســه ســنگی غــار،

مطابــق شــکل  ،3از ســه نــوع گیرنــده شــامل ژئوفــون،

 5حلقــه چــاه در بخــش دريايــي ســاختمان هنديجــان
آســماری کربناتــه ،ســروک و در ماســه ســنگ نهر-امــر

بــه اثبــات میرســيد (شــکل  .)2درایــن تحقیــق از ســه
چــاه کــه دارای کاملتریــن نگارههــای برداشــت شــده

بودنــد ،اســتفاده شــد.

خشــكي واقــع شــده اســت .هنــگام برداشــت ایــن دادههــا،
مارشــفون و هیدروفــون و همچنیــن مطابــق شــکل  ،4از

ســه نــوع چشــمه شــامل ویبراتــور ،دینامیــت و تفنــگ

بــادی اســتفاده شــده اســت.

مخزن ماسه سنگی غار درمیدان هندیجان

تحلیل  AVOبر روی مخزن غار

این بخش از نظر سنی ،معادل بخش ماسه سنگی اهواز

در ایــن مقالــه بــرای تحلیــل  ،AVOروشهــای مدلســازی

میباشد و یکی از بخشهای مخزنی شناخته شده ناحیه
خلیج فارس را تشکیل میدهد كه عمدتـاً از مـاسه

مختلــف و ترســیم کــراس پــات بــر روی مخــزن ماســه

با الیـههـای نـازکـی از دولومیتهای ریز بلور ماسهای

 AVOدر تشــخیص هیدروکربنهــای ســبک در منطقــه

سنگهای کوارتـزی ریـز دانه بـا سیمان دولومیتی همـراه
گاهی فسیل دار قهوهای کم رنگ و همچنین تکههایی از
ندولهـای انیدریتی به انضمام الیههای نازکی از شیل سبز

رنگ تشکیل شده است .از قسمت میانی به پایین برمقدار

مســتقیم ،جانشــینی ســیال ،اســتخراج نشــانگرهای
ســنگی غــار اعمــال گردیــد تــا امــکان اســتفاده از روش
شــمال غــرب خلیــج فــارس بررســی شــود .ایــن مطالعــه

بــر روی دادههــای لــرزهای ســه بعــدی و ســه حلقــه چــاه

میــدان هندیجــان ،انجــام میگیــرد.

دولومیتهای ماسهای و همچنین شیلی افزوده میشود.

نگارهای چاه پیمایی شامل نگار چگالی ،سرعت موج

در ایــن تحقیــق ،از دادههــای ســه بعدی پیــش از برانبارش

این چاهها برداشت شده است.

دادههای لرزهای سه بعدی میدان هندیجان

S

و

سرعت موج  Pکه برای مدلسازی مستقیم الزم است ،در

شکل  -2نقشه میادین نفت و گاز در شمال غربی خلیج فارس و موقعيت جغرافيايي ميدان هندیجان

تحليل  AVOبر روي مخزن...
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شکل  -3سه نوع گیرنده شامل ژئوفون ،مارشفون و هیدروفون استفاده شده در عمليات لرزهنگاري
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شکل  -4سه نوع چشمه شامل ویبراتور ،دینامیت و تفنگ بادی بهکارگرفته شده در عمليات لرزهنگاري

مراحل انجام کار به شرح ذیل میباشد:
مدلسازی مستقیم

مدلسازی

AVO

به منظور مشخص نمودن چگونگی

تغییرات دامنه با دورافت و تعيين پارامترهای ایجاد کنندۀ
این تغییرات انجام میشود .با کمک نگارهای موجود و با

استفاده از معادله زوپریتس و ردیابی پرتو ،1لرزهنگاشت

مصنوعی حاصل از چاه تولید میشود .به منظور از بین بردن
اسپایکهای شدید در نگارهای چاه پیمایی از یک فیلتر

مدین 7 2استفاده شد .همچنین نگارها در محدودههای 10 m

بلوکهبندی میشوند .پس از ايجاد لرزهنگاشت مصنوعی
اولیه ،بازتابهای مشخص بر روی داده لرزهای واقعی و
لرزه نگاشت مصنوعی چاه مقایسه میشود .بازتاب مربوط

به مرزباالیی ماسه سنگ غار بر روی دادههای لرزهای

بهصورت پیک نمایان است و در مرز پایینتری نسبت به

بازتاب مربوطه بر روی لرزه نگاشت مصنوعی چاه قرار دارد.
برای تطابق لرزه نگاشت مصنوعی و ردلرزهای در محل

چاه ،بازتابهای مشخص بر روی لرزه نگاشت مصنوعی
جابهجا میشود .پس از این مرحله ،موجک مناسب با روش

همبستگی چاه و داده لرزهای استخراج میشود (شکل )5
که با استفاده از آن ،لرزه نگاشت مصنوعی مجددا ً تولید
میشود .لرزه نگاشتهای مصنوعی در این مرحله تطابق
بیشتری با داده لرزهای واقعی دارد .ضریب تطابق برای

چاههاي

HD-06، HD-07

و

HD-01

( %79شكل  %72 ،)6و  %86میرسد.

به ترتيب به بیش از

1. Ray Tracing
2. Median
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الف)

ب)

دامنه

دامنه

فركانس ()Hz

زمان ()ms

زمان ()ms

عمق عمودي واقعي ()m

شکل -5موجک استخراج شده از تطابق بین چاه  HD-07و داده لرزهای واقعی

شکل -6تطابق داده لرزهای واقعی و لرزه نگاشت مصنوعی با استفاده از موجک استخراج شده از چاه ( HD-07ضریب تطابق بیش از )%79

در ایــن مرحلــه منحنــی زمــان -عمــق چــاه تصحیــح و

محــل چــاه کــه بهصــورت تغییــرات دامنــه نســبت بــه

میگــردد .در ادامــه بــر روی لــرزه نگاشــت مصنوعــی

کــه در شــکل نمایــان اســت ،بــر روی  CDPواقعــی نیــز

لــرزه نگاشــت مصنوعــی بــا دادههــای لــرزهای کالیبــره
ایجــاد شــده در محــل چــاه  ،HD-07بــرای مــرز بــاالی
ماســه ســنگ غار(زمــان  1534/4میلــی ثانیــه) ،منحنــی

 AVOکــه تغییــرات ضریــب بازتــاب را نســبت بــه دورافــت

دورافــت مرتــب شــده ،نشــان میدهــد .همانگونــه
دامنههــا بــا افزایــش دورافــت ،کاهــش مییابــد کــه

دلیلــی بــر ناهنجــاری  AVOکالس اول میباشــد.
مدلسازی جانشینی سیال

نشــان مــی دهــد ،اســتخراج میگــردد .منحنــی مربوطــه

در ایــن مرحلــه بــه منظــور تأییــد اینکــه ناهنجــاری

ماســه ســنگ غــار از نــوع کالس اول اســت ،یعنــی دارای

بیشــتر متأثــر از گاز میباشــد یــا خيــر ،از مدلســازی

ایــن کالس ماســهها نســبت بــه محیــط اطــراف دارای
مقاومــت باالتــری بــوده و معمــوالً در ســنگهای ســخت

کمــک مدلســازی جانشــینی ســیال ،بهتریــن نشــانگرها

بــرای تشــخیص مــرز بــاالی ماســه ســنگ غــار مشــخص

قابــل رؤیــت اســت .شــکل  8ناهنجــاری  AVOدر مــرز

منفــذی وابســته میباشــند.

مــرز بــاالی

 AVOمربــوط بــه بخــش غــار ناشــي از ســیال بــوده و

تأكيــد ميكنــد کــه ناهنجــاری

گرادیــان منفــی و تقاطــع مثبــت میباشــد (شــکل  .)7در

جانشــینی ســیال در چــاه  HD-07اســتفاده میگــردد .بــه

AVO

از جملــه ماسـههای بالــغ بــا فشــردگی متوســط تــا زیــاد
باالیــی ماســه ســنگ غــار را بــر روی  CDPواقعــی در

میشــود .ایــن نشــانگرها تــا حــد زیــادی بــه ســیال درون
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دورافت ()m
شکل  -7منحنی  AVOدر مرز باالی بخش غار در چاه  HD-07که ناهنجاری  AVOکالس نوع اول را نشان میدهد.

زمان ()ms

دورافت ()m
شکل  -8نمایش دادههای لرزهای در حوزه دورافت

اساس جانشینی سیال بر معادله گاسمن استوار است .برای این

است .تغییراتی که در نگارها در حالتهای مختلف ایجاد

سرعت موج  ،Pسرعت موج  Sو چگالی در سه حالت مختلف

 -1حالت  %100اشباع آب :نگار موج  Sتغییر نکرده ولی نگار

 %80گاز و  %20آب -شکل )9محاسبه و لرزهنگاشت مصنوعی

میدهد.

مصنوعی برای چاه در سه حالت سیال مختلف رسم شده است.

نکرده و نگار چگالی ،مقدار خيلي كمي تغيير را نشان ميدهد.

 %80گاز و  %20آب و حالت واقعي ميباشند .منحنیهای زیر

مدلسازی جانشینی سیال ،استخراج گرديد تا مشخص شود کدام

حالت واقعي موجود بسیار نزدیک به حالت  %20آب و %80

نشانگرهای استخراج شده ،نشانگرهای تغییرات ضریب پواسون،

منظور در محدوده هیدروکربنی مخزن در محل چاه ،نگارهای
(حالت واقعی موجود ،حالت اشباع  %100آب و حالت اشباع

میشود به شرح ذیل است:

سرعت موج  Pبیشتر و نگار چگالی نیز مقدار بیشتری را نشان

مربوط به سه حالت محاسبه گردید .در شکل CDP ،10های

 -2حالت  %20اشباع آب و  %80اشباع گاز :نگار موج  Sو  Pتغییر

از چپ به راست مربوط به حالت اشباع  %100آب ،حالت اشباع

در ادامه نشانگرهای مختلف بر روی لرزه نگاشتهای حاصل از

هر  ،CDPتغییرات دامنه نسبت به دورافت را نشان میدهد.

نشانگرها نسبت به تغییر سیال حساسیت بیشتری دارد .از بین

گاز میباشد .ولی با توجه به تغییراتی که در نگار چگالی در

تقاطع ،تقاطع در عالمت گرادیان 1و تقاطع در گرادیان ،نسبت به

میگردد (کاهش در چگالی) ،میتوان نتیجه گرفت که مرز

مقدار کمی حساسیت نشان دادند (شکلهای  11تا .)14

حالت  %20آب و  %80گاز نسبت به حالت واقعي موجود ایجاد
باالی مخزن غار دارای گاز با درجه اشباع کمتر از

%80

تغییر سیال در مرز باالیی مخزن غار (محدوده بیضی قرمز رنگ)
1. A*signB
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شکل  -9نگارهای ایجاد شده در سه حالت (اول :حالت اشباع  %100آب و دوم :حالت اشباع  %80گاز و  %20آب و سوم :حالت واقعی موجود)

زمان ()ms

دورافت ()m
شکل -10لرزه نگاشتهای مصنوعی چاه  HD-07در سه حالت مختلف (به ترتیب از چپ به راست مربوط به حالت اشباع  %100آب ،حالت
اشباع  %80گاز و  %20آب و حالت واقعی)

زمان ()ms

دورافت ()m
شکل  -11نشانگر تغییرات نسبت پواسون
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زمان ()ms

دورافت ()m
شکل  -12نشانگر تقاطع

زمان ()ms

دورافت ()m
شکل  -13نشانگر تقاطع در عالمت گرادیان

زمان ()ms

دورافت ()m
شکل  -14نشانگر تقاطع در گرادیان
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همانطــور کــه انتظــار میرفــت نشــانگر تقاطــع ،مقادیــر

مخــزن غــار دارای تغییــرات كمــي اســت .قســمتهایی از

نشــان میدهنــد.

میدهــد ،دارای تخلخــل باالتــری اســت .نشــانگر گرادیــان

مثبــت و نشــانگر تقاطــع در گرادیــان مقادیــر منفــی را
بررسی نشانگرهای  AVOبر روی دادههای لرزهای

مقطــع زمانــی نشــانگرهای AVOبــا اســتفاده از دادههــای

لــرزهای واقعــی بــه منظــور تشــخيص بهتــر نابهنجاريهاي
 AVOاســتخراج گرديــد .از جملــه ایــن نشــانگرها ،ميتــوان
بــه نشــانگرهاي گرادیــان ،تقاطــع و تغییــرات ضریــب

پواســون اشــاره كــرد.

از آنجایــی کــه مــرز باالیــی ماســه ســنگ غــار در میــدان

هندیجــان دارای ناهنجاری  AVOکالس اول (تقاطع مثبت

و گرادیــان منفــی) بــوده و متأثــر از تغییــرات لیتولــوژی
اســت ،تغییــرات ســیال تاثیــر ناچيــزي بــر روی آنهــا

میگــذارد .بنابرایــن ،نشــانگرهای  AVOبــر روی دادههــای

لــرزهای تغییــرات زیــادی نشــان نمیدهــد کــه عواملــی
ماننــد ضعــف کیفیــت اطالعــات برداشــت شــده ،پاییــن

بــودن نســبت ســیگنال بــه نویــز ،تغییــر در نــوع چشــمه

و گیرنــده ،وجــود گســلها و شکســتگیهای فــراوان در
منطقــه و عــدم وجــود نگارهــای مــوج  Pو مــوج  Sدر

بــاالی مخــزن غــار ،باعــث تضعیــف بیشــتر نشــانگرهای
 AVOشــده اســت .در شــکل  15نشــانگر تقاطــع بــر روی

مقطــع تقاطــع نشــان داده شــده اســت کــه در بخــش

مخــزن بــه رنــگ قرمــز میباشــد و نشــاندهنده مقادیــر

مخــزن کــه تغییــرات ضریــب پواســون زیادتــری را نشــان

نیــز در شــکل  17نشــان داده شــده کــه بــر روی آن مــرز
باالیــی ماســه ســنگ غــار دارای مقادیــر منفــی اســت .ایــن

نتایــج بــا نتایجــی کــه پيشــتر از بررســی نشــانگرها در
مدلســازی جانشــینی ســیال بهدســت آمــده ،هماهنگــی

دارد .بــه منظــور تشــخیص راحتتــر ناهنجاریهــا بــر

روی مقاطــع نشــانگرها بهتــر اســت مقیــاس رنگــی تغییــر

داده شــود تــا نقــاط ناهنجارکــه دارای مقادیــر بیشــترین و
یــا کمتریــن هســتند ،بــر روی مقاطــع بهتــر نمایان شــوند.
کراس پالت

کــراس پــات تقاطــع نســبت بــه گرادیــان بــا اســتفاده از
لــرزه نگاشــت مصنوعــی حاصــل از چــاه

کراس پالتها ابزار قدرتمندی برای تفکیک زونهای
مختلف از لحاظ سیال و سنگشناسی میباشند .ميتوان

کراس پالت ناشی از دادههای تقاطع را نسبت به دادههای
گرادیان در تفسیر ناهنجاریهای

AVO

بهکار برد .كراس

پالت يك ابزار تشخيصي براي دستهبندي پاسخهاي

AVO

و تشخیص رسوبات هیدروکربنی میباشد .با مرتبط کردن
پارامترهای فیزیک سنگ ،مدلسازی  AVOو رسم کراس

پالت ،میتوان قطبیت ناهنجاریهای  AVOرا تحلیل کرد.

مثبــت اســت .همچنیــن در شــکل  16مقطــع تغییــرات
ضریــب پواســون نشــان داده شــده کــه در آن مــرز باالیــی

زمان ()ms

دورافت ()m
شکل  -15نشانگر تقاطع بر روی مقطع تقاطع
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زمان ()ms

دورافت ()m
شکل  -16نشانگر تغییرات نسبت پواسون بر روی مقطع تقاطع

زمان ()ms

دورافت ()m

شکل  -17نشانگر گرادیان بر روی مقطع گرادیان
کراس پالت در اواخر سال 1990بر مبنای طرح رادرفورد

کراس پالت تقاطع نسبت به گرادیان استفاده گردد .شکل

زمینشناسی ،مقادیر گرادیان و تقاطع در ماسههای آبدار

که در شکل مشخص است ،اکثر نقاط بهدست آمده یک

و ویلیامز [ ]4توسعه یافت .تحت شرایط مختلف
و شیل از یک روند مشخص زمینه پیروی میکند .آنومالی
 AVOبه صورت انحراف از این روند زمینه مشخص میگردد

که ميتواند مربوط به فاکتورهای سنگ شناسی یا حضور

هیدروکربن باشد.

تکنیک کراس پالت برای تفکیک سیاالت محدوده مخزن

بر روی دادههای واقعی و لرزه نگاشت حاصل از چاه انجام
ميشود .بر روی لرزه نگاشت مصنوعی در محدوده مخزن

غار یک پنجره زمانی به ضخامت  70میلی ثانیه در نظر

گرفته میشود تا از نقاط مربوط به این محدوده برای ترسیم

 18کراس پالت بهدست آمده را نشان میدهد .همانگونه
روند آبدار را نشان ميدهد (در جهت ربع دوم و چهارم) و
برخی نقاط نیز در ربع سوم و چهارم قرار گرفتهاند که مربوط
به نواحی هیدروکربنی است .بر روی کراس پالت بهدست

آمده محدوده خاکستری رنگ مربوط به نقاط آبدار ،محدوده

خاكستري كم رنگ مربوط به نقاط باالی مخزن با هیدروکربن
سبک (احتماالً گاز) و محدوده رنگ خاكستري تيره مربوط
به نقاط هیدروکربن دار در پایین مخزن است که به احتمال

زیاد مربوط به محدوده نفتدار میباشد .به دليل اينكه منحنی
 AVOاز نوع اول است ،زون گازی در ربع چهارم قرار میگیرد.
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گراديان

تقاطع
شکل  -18کراس پالت تقاطع نسبت به گرادیان درچاه HD-07

با جداکردن زونهای مختلف بر روی کراس پالت ،میتوان

دقیق مخزنی ،ترسیم کراس پالت بر روی ناحیهای در

را نمایش داد .شکل  19زونهای تفکیک شده را بر روی

انجام گرفته است .کراس پالتهای مورد نظر در یک پنجره

بر روی لرزه نگاشت مصنوعی نیز محدودههای تفکیک شده
لرزه نگاشت مصنوعی نشان میدهد .همانطور که در شکل
مشاهده میگردد ،بین زونهای هیدروکربنی تفکیک شده

یک زون جداگانه وجود دارد که نقاط آن بر روی کراس

پالت در محدوده رنگ خاكستري تيره قرارگرفته است .با
توجه به اینکه این زون نمیتواند زون آبدار باشد (به علت

قرارگیری بین هیدروکربن) ،به عنوان زون شیلی در نظر

گرفته میشود.

کراس پالت تقاطع نسبت به گرادیان با استفاده از
دادههای لرزهای واقعی

برای بهدست آوردن نتایج دقیقتر و شناسایی محدوده

اطراف خط لرزهای که چاه  HD-07بر روی آن واقع گردیده،

زمانی

ms

 50که نسبت به زمان

ms

( 1534محدوده

زمانی مرز باالیی ماسه سنگ غار) حالت تقارن دارد ،ترسیم
شدهاند .اين کراس پالت توانایی زیادی در تفکیک محدوده

مخزنی دارد ،اما همانگونه که درشکل مشاهده میشود،
قادر به جداسازی زون گازدار نیست که علت آن به ترکیب

عوامل کیفیت اطالعات (پایین بودن نسبت سیگنال به نویز
و وجود شکستگیهای فراوان) و پیچیدگی نوع منحنی
 AVOمربوط میشود .شکل 20کراس پالت به دست آمده

را نشان میدهد .تمام نقاط به دست آمده بر روی روند
آبدار (در جهت ربع دوم و چهارم) قرار دارند و نمیتوان

نواحی مربوط به هیدروکربنی را تشخیص داد.

زمان ()ms
شکل  -19تفکیک زونهای آبدار (رنگ خاکستری) و هیدروکربن دار بر اساس کراس پالت تقاطع نسبت به گرادیان در چاه HD-07
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گراديان

تقاطع

شکل -20کراس پالت تقاطع نسبت به گرادیان (امکان تفکیک زونهای مختلف وجود ندارد)

نتیجهگیری

هدف از این مقاله ارزیابی تواناییهای روش

در عالمت گرادیان و تقاطع در گرادیان نسبت به تغییر

در

سیال در مرز باالیی مخزن غار ،حساسیت كمي از خود

شمال غرب خلیج فارس با استفاده از دادههای لرزهای

در ادامه کراس پالت تقاطع نسبت به گرادیان حاصل از

AVO

تشخیص هیدروکربن در میدان هندیجان واقع در منطقه

پیش از انبارش میباشد .بدین منظور در میدان هندیجان،
با استفاده از مدلسازی مستقیم ،لرزه نگاشت مصنوعی
حاصل از نگارهای چاه پیمایی ایجاد گردید و به کمک آن

علت ناهنجاری مشاهده شده بر روی دادههای لرزهای قبل
از برانبارش در مرز باالیی مخزن غار مشخص شد .همچنين
با تولید منحنی

AVO

تشخيص داده شد.

نوع ناهنجاری مربوطه ،کالس اول

در مرحله مدلسازی مستقیم ،نگارهای چاهپیمایی
بهصورت مصنوعی با استفاده از مدلسازی جانشینی سیال
تولید گردید و به کمک لرزه نگاشت مصنوعی در سه حالت

متفاوت سیاالت (حالت واقعي موجود ،حالت  %20آب و

 %80گاز و حالت  %100آب) ،نشانگرهای مختلف استخراج
شد تا مشخص شود کدام نشانگرها نسبت به تغییر سیال

حساسیت بیشتری دارند .از بین نشانگرهای استخراج
شده ،نشانگرهای تغییرات ضریب پواسون ،تقاطع ،تقاطع

نشان دادند.

لرزه نگاشت مصنوعی چاه در محدوده مخزن رسم شد و به

کمک آن دو محدوده هیدروکربنی در باال و پایین مخزن

تفکیک گردید .نشانگرهای

AVO

که قادر به تشخیص

محدوده مخزنی بودند ،بر روی دادههای لرزهای واقعی

بررسی شدند و مشاهده شد که با نتایج بهدست آمده از
مدلسازی مستقیم همخوانی ندارند .دليل اين اختالف

به عواملی همچون ضعف کیفیت اطالعات برداشت شده
و پایین بودن نسبت سیگنال به نویز ،تغییر در نوع چشمه و

گیرنده ،وجود گسلها و شکستگیهای فراوان در منطقه و
عدم وجود نگار  Pو  Sدر باالی مخزن غار مربوط ميگردد.
تشکر و قدردانی

با تشکر از شرکت نفت فالت قاره ایران و بهخصوص بخش

پژوهش و توسعه آن شرکت که با انجام این طرح موافقت
نموده و دادههای مورد نیاز را در اختیار قرار دادند.
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