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(Introduction )مقدمة -1
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السيزميةعطياتالممنوتستخلصالسيزمية،المعطياتمنمشتقةرياضيةتوابععنعبارةهي•
.اقةالطوتخامدوالترددوالسعةالزمنالمعطياتهذهتشمل،والترددالزمنحقليفي

وعنالطبقات،استراتيغرافيوعنالبنيات،شكلعنمهمةمعطياتالسيزميةالخصائصتقدم•
.(Brown,2001)ونفوذيتهاالطبقةبمائعتتعلقمعلوماتتوفركما.الخزانخواص

.التكديسعمليةبعدأوقبلالسيزميةالمعطياتمنالسيزميةالخصائصاستخالصيمكن•
الىتحويلهو (السيزميالمكعب)السيزميةالبياناتمنالسيزميةالخصائصاستخالصيتم•

Timeأفقيةشرائحأخذمنيمكنالذياألمرالخصائصلتلكمكعب Sliceمقاطعأو
.شاقولية

تعريف الخصائص السيزمية



 )Classification of attributes) الخصائص السيزمية تصنيف -2
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المعلومات المستخلصة من الخصائص السيزمية -3
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(Information)المعلومات(Attribute)الخاصية 

معلومات بنيوية مشتقة من الزمن 

معلومات عن الخزان مشتقة من السعة 
والسترتيغرافيا

معلومات عن الخزان مشتقة من التردد 

والسترتيغرافيا

النفاذيةمشتقة من تخامد الطاقة 
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(:قيمة الميل( )Dip)الميل •

.تظهر خارطة الميل قيمة التدرج في الزمن•

ذلك باتجاهات العاكس مع عينتين مجاورتين لها و زمنية من تستخلص من خالل المقارنة بين كل عينة •
.متعامدة

كل واحدة الميلي ثانية لبواحدات كل ثالث عينات تحدد مستٍو، ولهذا المستوي قيمة ميل تحدد •
:بعبارة اخرى تحدد بالعالقة1000مسافة مضروبة بالقيمة 

x,y، على اعتبار yقيمة الميل في االتجاه x ،dt/dyقيمة الميل في االتجاه dt/dxحيث •
.احداثيات عالمية حقيقة

(:الشرائح االفقية)السيزمية المشتقة من الزمن الخصائص -4
(Time derived Horizon attributes(
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(:قيمة الميل( )Dip)الميل •

شكل خارطة الميل كل اتجاه و امتداد الفوالق و الشقوق الكبيرة لمنطقة الدراسة بتبرز •

أعالي لذلك تستخدم هذه الخرائط و بشكل واسع عند تفسير،)...(ل الشكواضح كما في 

ي تحديد التشكيالت الخازنة لتحديد دقيق للفوالق و للشقوق و التي تلعب دوراً هاماً ف

.للصخرالخزنيةالمواصفات 

(:الشرائح االفقية)السيزمية المشتقة من الزمن الخصائص -4
(Time derived Horizon attributes(
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(:قيمة الميل( )Dip)الميل •

للفوالق فة اتجاهات مختلفي منخفض الفرات توضح الروضةلعاكس الرطبة لمنطقة  Dipخارطة الميل 

فوالق

(:الشرائح االفقية)السيزمية المشتقة من الزمن الخصائص -4
(Time derived Horizon attributes(
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(:اتجاه الميل( )Azimuth)السمت •

.الميل اذ تظهر اتجاه الميل األعظميترتبط خارطة هذه الخاصية الى حد كبير بخاصية •

.متعامدةت باتجاهاتستخلص من خالل المقارنة بين كل عينة من العاكس مع عينتين مجاورتين لها وذلك •

:ةاتجاه ميل بالدرجات ويعبر عن السمت بالعالقثالث عينات تحدد مستٍو، ولهذا المستوي كل •

.yقيمة الميل في االتجاه x ،dt/dyقيمة الميل في االتجاه dt/dxحيث 

.يتوافق مع اتجاه الشمال كما يظهر في الشكل المجاور0السمت ذو القيمة •
270مع الجنوب، 180يتوافق مع اتجاه الشرق و90السمت ذو القيمة

.مع الغرب

(:الشرائح االفقية)السيزمية المشتقة من الزمن الخصائص -4
(Time derived Horizon attributes(
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(:Dip-Azimuth)السمت -الميل•

تقوم على فكرة ان الفوالق قد التظهر عل خرائط خصائص الميل أو السمت بشكل منفردالخاصية فائدة هذه •
.المفسر لذلك تجمع هذه الخاصية بين االثنتينتقيس ميل وسمت النقاط بالنسبة للعاكس انها السيما 

:خرائط السمت•
فوالق تظهر بشكل ممتاز عندما يكون اتجاه ميل الفالق معاكس التجاه ميل الطبقات.
فوالق تظهر بشكل ضعيف اذا كان اتجاه ميل الفالق نفس اتجاه ميل الطبقات.

:خرائط الميل•
 عندما تكون زاوية ميل مستوي الفالق بعكس اتجاه الطبقاتفوالق تظهر بشكل ممتاز.
 نفس اتجاه الطبقاتتكون زاوية ميل مستوي الفالق ضعيف عندما فوالق تظهر بشكل.

(:الشرائح االفقية)السيزمية المشتقة من الزمن الخصائص -4
(Time derived Horizon attributes(
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(:Dip-Azimuth)السمت -الميل•

Red ➛ yellow indicates dip to the northeast.

ي السمت تظهر التغير ف–شريحة زمنية لخاصية الميل 

القيمة والسمت لميل العاكس

حةمؤشر الميل للشري

(:الشرائح االفقية)السيزمية المشتقة من الزمن الخصائص -4
(Time derived Horizon attributes(
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 (Coherency)التماسك أو الترابط •

.  عبارة عن مقدار تشابه السعة لعينة زمنية مع عينة أخرى مجاورةهو •

و الجدير . يةواحدة من الخصائص السيزمية المهمة للتعرف على الصفات الجيولوجالخاصية تعتبر هذه •
.  عطي نتيجة جيدةبالذكر إذا كان تغير السعة لعينتين زمنيتين متجاورتين تدريجياً فان هذه الخاصة ال ت

الحطاميةالرسوبيات السحنات الرسوبية وبخاصةوتشخيص الفوالق وتغير في تحديد الخاصية  هذه تستخدم •

ى امتداد العاكس أو بشكل شرائح أفقية عل( فوالق)لالنقطاعات ( ثالثي األبعاد)تستخلص إما بشكل حجمي •
.المفسر

(:النوافذ)السيزمية المشتقة من الزمن الخصائص -4
(Time derived Window attributes(
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Top of Carbonate
build up

Carbonate build up
boundary

coherency

بنيات رصيفيه تشكل مصايد )

(وتتواجد بالقرب من الشاطئ

حدود شاقولية

أفقيةحدود 

مقطع سيزمي 

شريحة زمنية

 (Coherency)التماسك أو الترابط •

(:النوافذ)السيزمية المشتقة من الزمن الخصائص -4
(Time derived Window attributes(
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(:األفقيةالشرائح )السعة السيزمية المشتقة من الخصائص -4
(Amplitude derived Horizon attributes(

( Relative Acoustic Impedance RAI)النسبية الممانعة الصوتية •

تحسب هذه الخاصية من القيمةZ افة التشكيلة كثبجداء  رياضياً الصوتية التي يُعبر عنها تمثل الممانعة التي
(V)بسرعة الموجة الطولية ( 𝝆)الصخرية 

𝒁 = 𝝆 ∗ 𝑽

األثر السيزمي المعقد 

𝑭(𝒕)

φ(t)

بالمعادلةعنهيعبرالذيالمعقدالسيزميلألثرالرياضيالشكلعلىوبناء:
𝑭(𝒕)=f(t)+if*(t)

i=√-1حيث
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(:األفقيةالشرائح )السعة السيزمية المشتقة من الخصائص -4
(Amplitude derived Horizon attributes(

( Relative Acoustic Impedance RAI)النسبية الممانعة الصوتية •

ألثر يمكن حسابها من البيانات السيزمية، وذلك بتكامل الجزء الحقيقي ل،  (RAI)برهن تانر أن الممانعة الصوتية النسبية
:السيزمي، أي كما في المعادلتين 

𝒇 𝒕 =
𝟏

𝟐

∆𝝆𝑽

𝝆𝑽

𝑰𝒏 𝝆𝑽 = 𝟐  

𝒕=𝟎

𝒕=𝑻

𝒇 𝑻 . 𝒅𝒕

والسيما أنها تخطط تُعّد خرائط الممانعة الصوتية النسبية إحدى الطرائق المهّمة في دراسة السحنات المختلفة وتحديدها ،
.الصوتيةالحدود بين التوضعات المختلفة المتباينة في ممانعتها 

مانعة ملاالرملية ذات لتوضعاتأو ا، الصفاحيةالغضارية التوضعاتطبيعة وتساعد هذه الخرائط في إظهار 

ن تحديد نوع و كذلك تستخدم للتعرف على مواصفات الصخر الخازن مثل المسامية فضالً ع.األعلىالصوتية

. المائع أو السائل داخل الصخر الخازن
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(:األفقيةالشرائح )السعة السيزمية المشتقة من الخصائص -4
(Amplitude derived Horizon attributes(

( Relative Acoustic Impedance RAI)النسبية الممانعة الصوتية •

Dr. Riad.  في حقل شمال الورد النفطيFلتشكيلة المولوسا RAI))خارطة خاصية الممانعة الصوتية النسبية  Taifour



(:األفقيةالشرائح )السعة السيزمية المشتقة من الخصائص -4
(Amplitude derived Horizon attributes(

Envelope (Reflection Strength)خاصية قوة او سعة االنعكاس •

 م، وتعبر عن الطاقة االجمالية اآلنية لألثر السيزمي المعقد، ولكال 1979وآخرون عام صممت هذه الخاصية من قبل تانر
على طول بكلمات اخرى هي عبارة عن معامل لألثر السيزمي المعقد يحسب ( الشكل المجاور)المركبتين الحقيقية والتخيلية 

:نافذة التحليل انطالقاً من العالقة التالية

 هذه الخاصية مستقلة عن الطور وهذا يعني ان القيم العالية لهذه
او ( peaks)الخاصية ليس بالضرورة ان تكون بنفس مواقع القمم 

.عندما تقارن بالبيانات السيزمية المدخلة( troughs)المقعرات 

(Schlumberger 2007a) 

المركبة 

ةالحقيقي

المركبة 

التخيلية

قوة 

االنعكاس
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(:األفقيةالشرائح )السعة السيزمية المشتقة من الخصائص -4
(Amplitude derived Horizon attributes(

Envelope (Reflection Strength)خاصية قوة او سعة االنعكاس •

مقطع سيزمي نفس المقطع بعد تطبيق 

خاصية قوة االنعكاس

التغيراتأماالسيزميةالبياناتمنمباشرةتحديدهايصعبالتيالبسيطةالليتولوجيةالتغيراتعنالكشففيالخاصيةهذهتستخدم
وبحدودكبيرةليتولوجيةتغراتبالخاصيةلهذهالعاليةالقيمترتبط.الصخريةالمكوناتفيالجانبيالتغيرعنتعبرالخاصيةلهذهالجانبية

.الغازيةالتراكماتعنالناتجةالمضيئةبالبقعكذلك(الالتوافقات)الستراتيغرافيةالمتتاليات
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(:النوافذ)السعة السيزمية المشتقة من الخصائص -4
(Amplitude derived Window attributes(

(Root mean square of signal amplitude)التربيعي لسعة اإلشارة السيزمية متوسط الجذر خاصية •

 التحليلتحسب هذه الخاصية كجذر تربيعي لمتوسط مربعات السعات الموجودة ضمن نافذة.

ألن السعات تربع قبل حساب المتوسط لذلك هي حساسة لقيم السعات العالية.

 من الليتولوجياتستخدم للتمييز بين عدة أنواع.

قيم منخفضة تشير الى توضعات 

غضارية

قيم عالية تشير الى توضعات 

رملية

حقل شمال الورد
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(:النوافذ)السعة السيزمية المشتقة من الخصائص -4
(Amplitude derived Window attributes(

(Root mean square of signal amplitude)التربيعي لسعة اإلشارة السيزمية متوسط الجذر خاصية •

نإاً موعمو. السيزميةداخل البيانات المحتواةالخاصية معلومات عن الطاقة ذه هتعطي 

ينبلتمييز لمتستخد، السيزميداخل األثر الطاقيبالمحتوى ترتبط سيزميةأي خاصية 
إلى قيم يرتشRMSلـأي قيمة عالية نآخر إمعنى ب، الليتولوجيامن تلفةمخعدة أنواع 

ازة تممخزنيةصفات ذات رمليةبتوضعاتا هبدورعالية للمسامية التي ترتبط 
.نللهيدروكربو
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• اآلني التردد  (Instantaneous Frequency)
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(:الشرائح األفقية)التردد السيزمية المشتقة من الخصائص -4
(Frequency derived Horizon attributes(

و180-ينبيتغيرالذياآلنيالطورمشتقهيأخرىبعبارةأواآلني،الطورتغيرمقدارتوضح•
+180.

:العالقةمناآلنيالترددحسابويمكن

.زميةالسيالموجةتخامدعندهايحدثالتيالقطاعاتعلىللتعرفالخاصيةهذهتستخدم•
حيث.يدروكربونالهمعالماءتماسونقاطالطبقات،ترققنطاقاتعندبشدةاالنيالترددقيمتتغير•

.النفطيةتالنطاقاتحتمباشرةالواقعةاالنعكاساتفيكبيرحدالىاالنيةالتردداتتنخفض
الخاصةهذهان.لقالفواتشخيصوعلىالليتولوجيةالجانبيةالتغيراتعلىللتعرفتستخدمكما•

.الضجيجأمواجلوجودجداً حساسة
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• اآلني التردد  (Instantaneous Frequency)
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(:الشرائح األفقية)التردد السيزمية المشتقة من الخصائص -4
(Frequency derived Horizon attributes(
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(:النوافذ)التردد السيزمية المشتقة من الخصائص -4
(Frequency derived Window attributes(

 Dominant Frequencyالتردد المسيطر•

اآلنيالتردديالنطاقخاصيةفهممنالبدالمسيطرالترددخاصيةلفهم(Instantaneous Bandwidth)التي
:التاليةالمعادلةوفقبالهرتزعنهايعبر

االنعكاسقوةعلىمقسومةً للزمنبالنسبة(envelope)االنعكاسقوةلمشتقالمطلقةالقيمةبأنهارياضياً عنهايعبرأي
.المستخدميحددهاالتيالزمنيةللنافذةوفقاً وذلك

االنيالترددرطةخامعوبالمقارنةاآلني،الترددوخاصيةالمسيطرالترددخاصيةمعجنبالىجنباالخاصيةهذهتفسر
.الفوالقجانبيعلىالسيزميةالوحداتربطفيالخصائصمنالنوعهذاويستخدم.أخفضترددقيمدائماتعطيفإنها
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(:النوافذ)التردد السيزمية المشتقة من الخصائص -4
(Frequency derived Window attributes(

 Dominant Frequencyالتردد المسيطر•

ني شريحة زمنية لخاصية التردد اآل

اآلنينفس الشريحة لخاصية النطاق الترددي

تغيرات محتوى ترددي أقل ومعالم تتعلق ب
ليتولوجية أصبحت أوضح
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(:النوافذ)التردد السيزمية المشتقة من الخصائص -4
(Frequency derived Window attributes(

 Dominant Frequencyالتردد المسيطر•

 تعرض خاصية التردد المسيطرDominant Frequency  اآلني  وتميز النطاق الترددي اآلني وخاصية مع خاصية التردد عادًة
.الخصائص الطيفية المتغيرة زمنياً للبيانات السيزمية

 تتلخص الخوارزمية المتبعة في حساب هذه الخاصية في حساب مجموع مربع خاصية التردد اآلني مع مربع خاصية النطاق الترددي اآلني ومن
:ثم حساب الجذر التربيعي لذلك المجموع وهذا ما تلخصه المعادلة التالية

 الجمع بين خرائط الخصائص المذكورة أعاله هي أفضل وسيلة للبحث عن الظالل منخفضة التردد(low frequency shadows )
.التي تشير الى حزانات نفطية او غازية محتملة، كذلك تفيد في تمييز القبب الملحية واألقنية المائية ضمن البيانات السيزمية

 والتردد المسيطر يجب االنتباه الى ان المقياس اللوني يجب ان يكون الترددي اآلني والنطاق اآلني عندما يتم الجمع بين خصائص التردد
. واحدًا للخصائص الثالث واال سيؤدي الى اخطاء في التفسير
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(:النوافذ)التردد السيزمية المشتقة من الخصائص -4
(Frequency derived Window attributes(

 Dominant Frequencyالتردد المسيطر•
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خصائص سيزمية إضافية -5

.  بقطبيتهاالنعكاس ( سعة)قوة عبارة عن حاصل ضرب •

على المعطيات السيزمية، المميزة  Bright Spotsيستفاد منه في تمييز ظاهرة البقع المضيئة •
ن الطبقات للتجمعات الغازية في الرسوبيات الحطامية الرملية التي عادة لها ممانعة صوتية أقل م

.  المجاورة

عكاس بقطبية موجبة االنعكاس بقطبية سالبة عند قمة الطبقة الخازنة الحاملة للغاز، فيما يظهر االنيظهر •
.Flat Spotالغاز و عند ذلك تبرز ظاهرة البقع المسطحة -الغاز أو النفط-عند تماس الماء

.نية المدفونة االقمسار تطبيق هذه الخاصة على المعطيات السيزمية إلى فصل و إبراز الظواهر يؤدي •

(Apparent Polarity)الظاهرية القطبية •
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