
 23-13، صفحه 1387، 1، شماره 2مجله ژئوفيزيك ايران، جلد 
 

  متفاوتهاي  شناسي  در تفكيك سياالت مخزني و سنگLMR شور زا فادهتسا  
 فارس سنگي غار ميدان ابوذر در خليج در مخزن ماسه

 
 3 و مهدي اصغرزاده2عبدالرحيم جواهريان،  1ه ميرزاخانيانيمرض

 
 (e-mail:mirzakhanian@ut.ac.ir)سسه ژئوفيزيك دانشگاه تهرانؤمآموخته كارشناسي ارشد،  دانش1

 (e-mail: javaheri@ut.ac.ir)  عضو هيئت علمي مؤسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران، ايران2

 (e-mail: masgharzadeh@iooc.co.ir)كارشناس ژئوفيزيك شركت نفت فالت قاره3

 )03/04/87: ، پذيرش نهايي26/09/86: دريافت( 

 
 چكيده
 μρ و   λρ.كار رود   هاي متفاوت به    شناسي  تواند در تشخيص سياالت مخزني و سنگ        مي) μ و   λ( در استخراج پارامترهاي المه      AVOسازي    وارون

 LMR تواننـد   مفسـران مـي   اين روش   بر اساس   . دست آورد   از برانبارش به    پيش  اي    لرزههاي    توان از داده    اند كه مي    شناسي  از جمله خصوصيات سنگ   
)Lambda-Mu-Rho(       را در حكم روش تحليل AVO     در ايـن  . شناسي مخزن مورد استفاده قرار دهند  پيشرفته در تشخيص هيدروكربور و نوع سنگ

هـاي   سـمتي از داده  روي ق)از جمله تغييرات نسـبت پواسـون  ( AVO و مقايسه آن با نشانگرهاي معمولي   LMRمقاله به بررسي نتايج كاربرد روش       
هاي نگار يك چاه واقع در  در اين بررسي از داده   . شود  فارس پرداخته مي    غربي خليج     سنگي غار ميدان نفتي ابوذر واقع در شمال         بعدي مخزن ماسه    سه

 موج برشي با اجـراي تحليـل   پس از تهيه مقاطع ضرايب بازتاب موج تراكمي و    . است  هاي واقعي استفاده شده     زون نفتي به منظور كاليبره كردن داده      
AVO،   اي موج تراكمي       مقاطع مقاومت لرزه   ،سازي بر پايه مدل      به كمك وارون)Ip (  اي موج برشي      و مقاومت لرزه)Is (سپس با  . است  دست آمده   به

شناسي متفاوت تهيه شده      هاي هيدروكربوري و واحدهاي سنگ       به منظور تفكيك زون    μρ و   λρكمك اين مقاطع و روابط موجود بين آنها، مقاطع          
 . است و مورد تفسير قرار گرفته

 
 سنگ غار ، ماسهLMR، پارامترهاي المه، روش AVOسازي  وارون :ها كليدواژه

 
 مقدمه
طور  ه ب(AVO) تغييرات دامنه در برابر دورافت بررسي

 AVOكلي عبارت است از استخراج نشانگرهاي معمول 
 و همچنين بدر ارتباط با تغييرات عرض از مبدأ و شي

 كه با استخراج خصوصيات كشسان AVOسازي  وارون
تواند در تشخيص سياالت مخزني و  سنگ مي

تغيير دامنه بازتاب . كار رود ه بمتفاوتهاي  شناسي سنگ
يرنده، بستگي به سرعت، گ-اي با فاصله فرستنده لرزه

 يك در حكمچگالي و تغيير نسبت پواسون دارد كه 
خاطر تغيير  هويژه گاز، ب ه ب،نشانگر مستقيم هيدروكربور

مورد آورد  وجود مي هزيادي كه در نسبت پواسون ب
رو تحليل پتروفيزيكي و  از اين. گيرد قرار مياستفاده 

AVOموج  مرسوم، به بررسي تغييرات غيرمعمول سرعت 
به منظور تعيين ) Vs(و سرعت موج برشي ) Vp(تراكمي 

شناسي  تغييرات نوع سيال و همچنين خصوصيات سنگ
؛ كاستاگنا، 1982 ؛ تاتام، 1951گَسمن، (پردازد  مي

هاي  گيري هاي تحليلي ديگر از اندازه روش). 1993
، )1984استراندر، (نسبت پواسون اي به منظور تعيين  لرزه

فتي (اي  يعني تفاوت مقاومت لرزه S  وPضرايب بازتاب
استفاده ) 1984استراندر، ()Vs/Vp(2يا ) 1994و همكاران، 

پيوستگي (با در نظر گرفتن شرايط مرزي . كند مي
به كمك ) ر يك سطح بازتابندهجايي ذره و تنش د جابه

معادالت زوپريتس دامنه موج بازتاب و دامنه موج عبوري 
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حاصل از برخورد موج تراكمي به يك بازتابنده تخت و 
تبديل . آيد دست مي هاي ب در نهايت چگالي و سرعت لرزه

 و λ(هاي سرعت به پارامترهاي مدول المه  گيري اندازه
μ(، بينش جديدي در ارتباط با فاكتورهاي كنترل كننده 

هاي  تعيين دقيق زون. دهد  ميدست بهخصوصيات سنگ 
 فاكتور تراكم ناپذيري به زياد حساسيت مخزني با توجه به

شناسي  تفكيك سنگگيرد و  سياالت منفذي صورت مي
ناپذيري و چگالي  به كمك تغييرات ضريب برشي، تراكم

گيرد   صورت مياند، اي هاي لرزه كه پارامترهاي سرعت
 ).1997گودوِي و همكاران، (

 
  و روش كارنظريه    2

 به ظاهر با آنكه، پيش گفتههاي استاندارد تحليلي  روش
و  Vpرسند، اساساً وابسته به تغييرات  متفاوت به نظر مي

Vsدر آنها  هر چند پارامترهاي المه  اگرچهد؛ان  و چگالي
معتقدند كه ) 1993(كاستاگنا و همكاران . دمان پنهان مي

كه ) K( مدول بالك با كمكتشخيص سياالت منفذي 
=+ρμ(در معادله سرعت موج تراكمي  /))3/4(K(Vp2 (

 ارتباط 2 و 1معادالت . پذير است حضور دارد امكان
 شاخص ماتريكس سنگ μ شاخص سيال منفذي و λبين

 .دهد اي را نشان مي با سرعت امواج لرزه
 
)1(                                                ρμ+λ= /)2(Vp2 

 
)2(                                                             ρμ= /Vs2 

 
 مستقل ي كميتبه مثابة چگالي ،از آنجا كه در اين معادالت

شود، به منظور باال بردن  ها ظاهر مي در استخراج مدول
د كه از رابطه شو ، پيشنهاد ميت و كاهش تعداد مجهولقد

. دشو استفاده اي ها يا مقاومت لرزه چگالي با سرعت/مدول
اي و   با سرعت لرزه،)I(اي  اومت لرزهرابطه بين مق

 .دشو  بيان مي4 و 3انند معادالت ها هم مدول

)3(                                     ρμ+λ=ρ= )2().Vp(Ip 22 
 
)4(                                               μρ=ρ= 22 ).Vs(Is 

 
 از نگارهاي μ و λخراج پارامترهاي است،بر اين اساس

اي بدون  هاي لرزه  از دادهμρ و λρ ، يا چگاليصوتي و 
گودوي و (دانستن چگالي و به كمك روابط زير 

 .پذيرد ميصورت ) 1997همكاران، 
 
)5(                  ρ=μ .Vs2 وρ−ρ=λ .Vs2.Vp 22 

 
)6(                                  2Is=μρ 22 و Is2Ip −=λρ 

 
  وهاي ساده  استفاده از تقريبAVOنقطه شروع تحليل 

  را كه يكي از آنهااست) 1919(خطي معادله زوپريتس 
 ،ها در اين تقريب، كردندارائه ) 1980(آكي و ريچاردز 

 تابع زاويه برخورد را بر در حكمتغييرات ضريب بازتاب 
اساس تغييرات سرعت موج تراكمي، سرعت موج برشي و 

 حتي اين تقريب. كند بندي مي  در بازتابنده فرمولچگالي
در زواياي بيشتر از زاويه بحراني در صورتي كه تفاوت 

داونتون و اورسنباخ،  (استبازتاب كوچك باشد صحيح 
زاويه فرود بستگي به عمق و شيب بازتابنده دارد و ). 2005

براي تبديل دور افت به زاويه برخورد به مدل سرعت و 
 رديابي پرتو كه به كمك نياز است صحيح شيب برآورد

معادله آكي و ). 2007گروگر،  مك(گيرد  صورت مي
ي به صورت ريچاردز با توجه به عبارات مدول و چگال

 ). 2001گودوِي، (كند  تغيير مي) 7(معادله 
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 را با توجه به مدول AVOاز آنجا كه اين معادله، تغييرات 
دهد، شايد براي تحليل  و عبارت مستقل چگالي نشان مي

AVOبراي معادله اصالح شده.  چندان كاربردي نباشد 
 يا  و موج برشياستخراج ضرايب بازتاب موج تراكمي

 ارائه) 1994( فتي و همكاران رااي  تفاوت مقاومت لرزه
 .كردند

)8(                    
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  روشترين مربعات يا  با استفاده از روش كمدر اين معادله

R)0(، مقدار L1 نرم  p0( و(R s به كمك دو جمله اول 
 تقريباً Vs/Vpكه معادله با حذف جمله سوم در صورتي

گودوي و (د شو  و زوايا كوچك باشد، محاسبه مي2برابر 
و  Pبا دانستن مقاطع ضرايب بازتاب  ).2006همكاران، 

S،دست آوردن  ه بعدي ب مرحلهIpو Is راه از 
 Is وIpدر نهايت با استفاده از روابط . استسازي  وارون

 μρ وλρ ذكر شد، استخراج 6 كه درمعادله μρ وλρبا 
 .استممكن 
 

  LMRمزاياي تحليل     3
اي پيش  توان به كمك داده هاي لرزه ميرا هاي المه  مدول

 نيز از μρ و λρطور خاص  هد و بوردست آ هاز برانبارش ب
مفاهيم . اند محاسبهقابل شناسي  جمله پارامترهاي سنگ

 AVOپذيري و ضريب برشي در درك پاسخ هاي  نا تراكم

 اساسي ي مفاهيم،چرا كه در عين سادگياند   كاربردي
شاخص در  AVO مثال تفاوت بين پاسخ هاي براي. هستند
ها و  كه سنگدر اين است ها  ها و كربنات سنگ ماسه

از گدر كه   در حالي،شوند راحتي فشرده نمي هسياالت ب
 گاز وجودرو  از اين. گيرد فشردگي به آساني صورت نمي

 مانند بعضي ،اي هاي دانه ها و منافذ سنگ در شكستگي
 باعث كاهش قابل توجه تراكم ناپذيري ،سنگها ماسه

حضور گاز روي ضريب برشي سنگ تأثير ندارد، . دشو مي
 قابل توجهي كه حاصل تفاوت بين AVOبنابراين پاسخ 
. گردد  و ضريب برشي است حاصل ميتراكم ناپذيري
 AVOدهد كه پاسخ   نشان ميAVOهاي  مقايسه پاسخ

هاي كربناته گازدار، معموالً نسبت به ماسه هاي  سنگ
). 2001گري و آندرسون، (گازدار اهميت كمتري دارد 
از طريق ماتريكس  تراكمي چرا كه بيشتر انرژي موج

استفاده از ن توضيح با اي. دشو  منتقل ميكربناته سخت
ناپذيري و ضريب برشي در درك تفاوت  مفاهيم تراكم
 مشاهده شده در اين دو نوع AVOپاسخ هاي 

در مواردي كه مواد بيشتر . شناسي كاربرد دارد سنگ
 يك توزيع است، μ>λناپذيرند تا سخت يعني  تراكم

ها و كشيدگي در   شكل دانهغيريكنواخت تنش باعث تغيير
هاي  بندي اغلب در شيل اين شكل دانه. دشو يك جهت مي

در مواردي كه توزيع يكنواخت . شود متورق ديده مي
صورت اتفاقي مرتب  هها ب دانه ،)μ=λ( تنش وجود دارد

. شود يها ديده م چنين رفتاري اغلب در ماسه .شوند مي
 در تفكيك شيل و ماسه از يكديگر μ بهλبنابراين نسبت 

 در شرايطي كه خصوصيات. ربرد داردكا
 اثر خواهد λشناسي تغيير نكند تغييرنوع سيال روي  سنگ
گاز ناپذيري كمترين مقدار و  تأثير آب روي تراكم. داشت

پذيري  چگونگي تغيير تراكم 1 شكل. بيشترين مقدار است
رو انواع متفاوت  از اين. دهد با تغيير نوع سيال را نشان مي

 قابل μρ و λρشناسي در مقطع كراس پالت  سنگ
الزم به ذكر است كه اين دو پارامتر را . تفكيك است
طور جداگانه   مستقل در نظر گرفت و بهتوان همچنين مي

صورت تركيبي اين پارامترها  تفسير كرد هر چند به
شناسي و  اطالعات مضاعفي در مورد خصوصيات كاني

اين مزيت مهمي . دهند دست مي ها به محتواي سيال سنگ
كار رفته درتشخيص تجمع  هاي قبلي به در مقايسه با روش

ت سرعت موج برشي پال براي نمونه در كراس. گاز است
به سرعت موج تراكمي، يا نسبت پواسون به سرعت موج
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 ).2003پِرِز و تان،  (λρنسبت بهμρپالت شناسي و پتروفيزيكي با استفاده از  مقطع كراس بررسي تغييرات سنگ. 1شكل

 

 

 
عبارات داخل شـكل بـدين معنـي        . دهد  هاي متفاوت را بصورت مرزهاي عمودي نشان مي         شناسي   كه مرز بين سنگ    λρنسبت به  μρپالت   كراس .2شكل  
 ).2000گِري و آندرسون، (، آهك  CaCO3سنگ سيماني و  ، ماسهTightSSسنگ؛  ، ماسهSS، شيل؛ SH، ماسه گازدار؛ GasSSزغال؛  ، Coil  . هستند
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طور همزمان تفسير  بايست به كمي، هر دو پارامتر ميترا
هاي هدف به كمك يكي   زونLMRولي در روش . شوند

شوند و مقطع ديگر براي   شناسايي ميμρ و λρاز مقاطع 
براي مثال . رود كار مي تر اوليه به توضيح بهتر و دقيق

 از آنجا. ، نمايانگر حضور گازاند كم، λρهايي با  زون
 زياد هستند،  به μρهاي گازي داراي  كه ماسه

 از حضور گاز اطمينان μρاطالعات حاصل از كمك
تشخيص درجه اشباع ماسه از گاز . شود بيشتري حاصل مي
، و همچنين درجه سختي ماسه از λρبه كمك مقدار 

). 2005ژانگ و لي، ( قابل تشخيص است μρروي مقدار 
پالت  در اينجا بايد اشاره كرد كه يكي از مزاياي كراس
شناسي  اين روش آن است كه مرز جدايي واحدهاي سنگ

 از آنجا كه ).2شكل ( صورت عمودي است متفاوت به

ط ضرايب المه نسبت به ساير درصد تغييرات متوس
 نسبت به ساير LMRنشانگرها بيشتر است، روش 

 از دقت و قدرت بيشتري AVOهاي تحليل  روش
 براي نمونه نسبت پواسون كه متناسب با. برخوردار است

2)Vs/Vp(ترين خصوصيت   است رابطه نزديكي با حساس
μλسنگ  / ،)2/)Vs/Vp( 2 +μλ= ( 2دارد ولي ثابت 

μλدر اين معادله هم مرتبه با    است /
از اين رو تأثير تغييرات نسبي اين نسبت در خصوصيات 

). 2001گودوي، (يابد  شناسي كاهش مي متفاوت سنگ
 بعدي  اين روش روي قسمتي از داده هاي سه

  رفت كه كار ميدان نفتي ابوذر در خليج فارس به
 .شود در ادامه به بررسي آن پرداخته مي

 

 
 

دار و آبي مربوط بـه      در اثر تغيير نوع سيال در مخزن ، نگار نارنجي مربوط به حالت گازدار، سرخ مربوط به حالت نفت                   چگالي و   Vp،Vsمقايسه تغييرات    .3شكل  
مقدار چگالي و سرعت موج تراكمي در حالـت گـازدار   . يابد  شود با عبور از رأس مخزن مقدار اين متغيرها كاهش مي            طور كه مالحظه مي     همان. دار است   حالت آب 

 ناحيه مخزن به كمك دو      .ها برابر ولي مقدار آن در حالت گازدار اندكي بيشتر است            سرعت موج برشي تقريباًَ براي همه حالت      . دو حالت ديگر مخزن است    كمتر از   
 .مشخص شده است )OWC و TOP Ghar(افق 

 

      Density             Pwave                    Swave      
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 بررسيمنطقه مورد     4

 ،غرب خليج فارس در ميدان ابوذر واقع در شمال
. شود دروكربور از سازند اليگوميوسن غار توليد ميهي

 يميدان تاقديس. است متر 880 تا 820عمق مخزن غار بين 
  متر62 با ستون هيدروكربور در حدود NW-SEبا روند 

 متر آن متعلق به قشر گازدار 18 متر آن نفت و 44 كه است
 رامخزن غار .  در زير آن اليه آبدار گسترش دارد.است

تر اليه انيدريتي متعلق به سازند آسماري بااليي چندين م
 اي و گذاري دلتايي و رودخانه  محيط رسوب.است پوشانده

نشده   متر ماسه سخت 100مخزن نفتي غار شامل حداكثر 
 2500 متوسط  و نفوذپذيري30%تخلخل (با كيفيت خوب 

ها با   ماسه و دولوميت وهاي شيل اليه با بين) دارسي ميلي
در قسمت . استهاي انيدريتي  لوميتي و اليهسيمان دو

هاي كربناته متعلق به آسماري زيرين قرار  پايين سازند اليه
  .دارد

 كه در زون نفتي قرار دارد به يدر اين تحقيق از چاه

. است  هشدهاي واقعي استفاده  منظور كاليبره كردن داده
. است  گيري شده سرعت موج برشي در اين چاه نيز اندازه

تغييرات ناگهاني   و حذفmedianس از اعمال فيلتر پ
 ،سرعت و چگالي به ترتيب نگارهاي صوتي و چگالي

بيني تغييرات خواص  براي پيش) 1951(معادله گَسمن 
جايي سيال  در اثر جابه) ρ وpV وsV(اي مخزن  لرزه

  تغييرات3در شكل . رد استفاده قرار گرفتموجود مو
چگالي، سرعت موج تراكمي و سرعت موج برشي مرتبط 

نشان داده شده ) گاز، نفت و آب (متفاوتبا سياالت 
 با عبور از ،شود طور كه مالحظه مي همان. است 

، هر سه متفاوتسنگ به داخل مخزن براي سياالت  پوش
بايست  بنابراين مي. يابد  كاهش مي)ρ وpV وsV(پارامتر 

سنگ و مخزن  اي منفي بين پوش يك تفاوت مقاومت لرزه
سازي مستقيم به كمك معادله  مدل. وجود داشته باشد
 180و موجك استخراج شده با ) 1980(آكي و ريچاردز 

 مشترك مصنوعي با تغيير نوع سيالتغييرات دامنه در برابر دورافت در رأس مخزن  مربوط به گروههاي نقطه مياني .4شكل 
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ر باالي مخزن درجه چرخش فاز براي سه نوع سيال د
با . دشو  مشاهده مي4 كه در شكل است صورت گرفته

 AVOتوان نتيجه گرفت كه پاسخ  توجه به اين شكل مي
بندي رفتار   طبقه،IVمربوط به باالي غار متعلق به كالس

AVO)  ،هاي  ، كه با دادهاست) 1998كاستاگنا و همكاران
 ضريب ،ي در هر سه جانشينييعن. واقعي نيز همخواني دارد

 در البته . است مثبت ببازتاب نرمال منفي و شي
 ناشي از بتفاوت مربوط به عرض از مبدأ و شي 3شكل 

صورت  هباشد كه باالي مخزن ب چرخش فاز موجك مي
دهد  سازي نشان مي مدل. است هدشيك قله مشخص 

هاي حاوي گاز، نفت و آب در اين مخزن داراي  زون
 ولي مقادير عرض از مبدأ بريباً يكسان شيمقادير تق

هاي   هرچند زونAVOتحليل با . اند متفاوت
هاي  د ولي تشخيص زونشهيدروكربوري شناسايي 

 از AVOدار به كمك نشانگرهاي معمولي  گازدار و نفت
، يا تركيب آنها و تغيير نسبت بجمله عرض از مبدأ، شي

ي گازهاي ، كه نفت داراگرفتن به راحتي صورت پواسون
 شباهت دارد گاز  به آنAVO و پاسخ استمحلول 

 نسبت پواسون  تغييرات5شكل  در .)1386ميرزاخانيان، (
است كه در آن  شده  در افق بااليي مخزن غار نشان داده 

 با توجه به مقدار اين ،هاي نفتي و گازي تفكيك قسمت
دار  هاي گازدار و نفت درمرز بين زون.  مشكل است،متغير

 . استمشاهدهر تيونينگ قابل اث

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ايـن نشـانگر هـر چنـد        . دهـد    مقياس رنگي نسبت تغييرات اين پارامتر را نشـان مـي           ،AVO تغييرات نسبت پواسون در رأس مخزن در حكم يك نشانگر            .5شكل  
نقطه سـياه    .پديده تيونينگ در مرز بين گاز و نفت قابل مشاهده است          . دار وجود ندارد    هاي گازدار و نفت    كند ولي تمايزي بين قسمت      سياالت مخزني را تفكيك مي    

 .دار مورد استفاده است محل چاه منطقه نفت
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 از تحليل S وPبعد از تهيه مقاطع ضريب بازتاب 
AVOسازي بر پايه مدل، مقاطع   ، با انجام وارونIpو Is 

 با Is و Ipسپس با توجه به روابط موجود بين . توليد شد
 μρ، مقاطع )6معادله (گفته   پيشλρ و μρضرايب المه 

 مورد نظر روي يكي  مقاطع5در شكل .  ساخته شدλρو 
نگاري كه چاه روي آن قرار دارد مشاهده  از خطوط لرزه

پذيري كم  نا  يك زون با تراكمλρدر مقطع . شود مي
رود  شود كه بنا بر آنچه بيان شد انتظار مي مشاهده مي

 ).1386ميرزاخانيان، (وكربور باشد مربوط به زون هيدر
 را در باالي مخزن نشان μρ و λρ  تغييرات 6شكل

، λρشود به كمك  طور كه مالحظه مي همان. دهد مي
بدين . دار و گازدار مقدور است هاي نفت تفكيك قسمت

 كمتري نسبت به λρار هاي گازي مقد ترتيب كه قسمت
اين نتايج، با نتايج حاصل از تفسير . قسمتهاي نفتي دارند

 در قسمت مخزن μρمقطع . هاي منطقه مطابقت دارد چاه
با توجه به كاهش سرعت و چگالي، در مقايسه با قسمتهاي 

 μρقشه ن. دهد بااليي و پاييني مقدار كمي را نشان مي
 در قسمت گازدار )6شكل (مربوط به افق بااليي مخزن 

در ادامه با . رود مقدار بيشتري دارد طور كه انتظار مي همان
هاي   دادهμρ نسبت به λρپالت  تهيه مقطع كراس

زن پرداخته شناسي در مخ اي، به بررسي تغييرات سنگ لرزه
در اين . آورده شده است 7 شكلشد كه نتايج آن در 

هاي شيلي قابل  شود، اليه طور كه مالحظه مي مقطع همان
 .اند هاي غالب مخزن شناسي و تفكيك از ماسه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در قسـمت    μρشـود مقطـع       طـور كـه مالحظـه مـي          همـان  اسـت دهنده حضور هيدروكربور       نشان λρ ،كاهش غير معمول در مقطع       μρ و   λρمقاطع   .6شكل  
 .دهد مقياس رنگي، تغييرات پارامترهاي المه را نشان مي. هاي كربناته و انيدريتي باال و پايين مخزن دارد تري نسبت به اليه سنگ مخزن مقدار كم ماسه

 
 
 



 21                                                                                                                      هاي متفاوت در شناسي  در تفكيك سياالت مخزني و سنگLMRاستفاده از روش 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي صورت گرفته بـا نگارهـاي چـاه  با توجه به مقايسه   هاي رنگي در مقطع كراس پالت         گون  هاي متفاوت به كمك ترسيم پلي       شناسي  تفكيك سنگ  .8شكل  
به خوبي در مقطع قابل) سبز(هاي شيلي     شود، اليه   طور كه مالحظه مي     پالت به انجام رسيده، همان        اي مربوط به كراس     مقطع لرزه ). سمت راست (مورد استفاده   

 ).سمت چپ(اندشناسي غالب مخزن شناسايي و تفكيك از سنگ

. دهد   را نشان مي   μρ و   λρ تغييرات   ،روي افق باالي غار، مقياس رنگي     ) سمت راست  (μρو   )سمت چپ  (λρ نمايش تغييرات نسبي     .7شكل  
ها با كيفيت و سـختي    قابليت جداسازي ماسهμρدار هستيم،  هاي گازدار و نفت      قادر به جداسازي قسمت     λρكمك  شود به   طور كه مالحظه مي     مانه

طـور كـه    در منطقه گازدار همـان  .نطقه همخواني داردهاي موجود در م باشد كه با نتايج حاصل از تفسير چاه       متفاوت در روي افق باالي غار را دارا مي        
.دهدنقطه سياه محل چاه مورد استفاده را نشان مي. باال استμρرود مقدار  انتظار مي
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 گيري     نتيجه5
 از آنجا كه متوسط تغييرات پارامترهاي المه بيشتر از ديگر

جدا كردن اين پارامترها   است،AVOنشانگرهاي تحليل 
اي، ديد فيزيكي بهتري از  هاي لرزه از پاسخ بازتاب

استفاده از اين روش . دهد دست مي خصوصيات سنگي به
سنگي غار ميدان ابوذر توانايي جداسازي  ن ماسهدر مخز

هاي  اليه. شناسي را داشت مرز سياالت و تفكيك سنگ
 قابل λρهيدروكربوري از روي آنومالي كم مقدار 
هاي نفتي  شناسايي بود و به كمك اين روش، تفكيك اليه

. بخشي صورت گرفت نحو رضايت و گازي از يكديگر به
سنگ مخزن داشتند   كمي نسبت به ماسهμρهاي شيلي  اليه

 و μρهاي انيدريتي و آهكي از روي مقدار بيشتر  و اليه
λρپالت اين دو نشانگر  كراس.  قابل تشخيص بودند

شناسي مخزن  گهمچنين در تشخيص بهتر خصوصيات سن
 توانايي تفسير LMRبر اساس اين روش . مؤثر واقع شد

تر و بهتر مخزن مورد نظر را نسبت به نشانگرهاي  سريع
 .داشته است AVOمعمول 

 
 تشكر و قدرداني

نگارندگان بدين وسيله مراتب قدرداني خود را از مدير 
هاي اكتشافي شركت نفت فالت قاره ايران كه  محترم طرح

 اين تحقيق را براي عملي ساختنو اطالعات الزم امكانات 
 . ددارنمهيا كردند ابراز 
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