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براي حفاري یک چاه اکتشافي بیش از میلیون ها 
مي شود،  صرف  طوالني  زمان  نیز  و  هزینه  دالر 
به ویژه اگر این چاه، Wildcat باشد. بدین معنا که 
در منطقه اي کامالً جدید و بدون داشتن اطالعات 
درون چاهي مانند نمودارهاي الکتریکي، داده هاي 
زمین شناسي،  داده هاي  دیگر  و  سرعت سنجي 
حفاري شود. در حالت کلي امکان موفقیت یک 
چاه Wildcat   پایین است. حال اگر این چاه در 
حوضه چالش برانگیزي مانند حوضه خزر جنوبي 
)شکل-1( باشد که عمق آب در آن به 1000 متر 
نیز مي رسد، شانس موفقیت آن به مراتب کمتر نیز 
مي شود. لذا پیش از حفاري چاه هاي اکتشافي در 
این منطقه، به منظور پیش گیري از صرف هزینه و 
زمان و همچنین پیش بیني مخاطراتي که ممکن 
است در ایمني سکو و حفظ سالمت متخصصیان 
را  ناپذیري  جبران  مشکالت  چاه،  حفاري  حین 
موجب شود، باید از اطالعاتي که شانس موفقیت 
را افزایش و مخاطرات را کاهش مي دهد، بهره بهینه 

داشت.
در تقسیم بندي حوضه هاي دریایي، حوضه خزر 
مانند  و  است  مناطق آب عمیق  از  جنوبي یکي 
آب هاي  اکتشافي  چالش هاي  حوضه ها،  دیگر 
عمیق را دارد. روند مطالعات اکتشافي در دریاي 
خزر جنوبي، شامل مطالعات زمین شناسي، مطالعات 
متداول ژئوفیزیکي در دریا که برخي روش هاي 
خاص آب عمیق نیز به آن اضافه مي شود و همچنین 

مطالعات مخزني است.
زمین ساخت  و  حوضه  بودن  آواري  به  باتوجه 
پیچیده آن به ویژه در بخش مرکزي، انواع پدیده ها 
بسته هاي  به صورت  گاز  تجمع  گسل ها،  مانند 
 ،)SWF( پُرفشار  آب  جریان  کم عمق،  گازي 
گل فشان هایي که حتي از اعماق به بستر رسیده اند 
و همچنین، دیگر پدیده هاي چینه اي، در این حوضه 
تشکیل شده است. با وجود چنین پدیده هایي، تعیین 
ساختارهاي  روي  بر  اکتشافي  چاه هاي  موقعیت 

حاصل از تفسیر مقاطع لرزه اي دو بعدي دشوار 
شده و استفاده از داده هاي لرزه نگاري سه بُعدي و 
کاربرد دیگر روش ها مانند عملیات بسترشناسي دریا 
و روش هاي پردازشِي ویژه جهت کاهش ریسک 

حفاري اجتناب ناپذیر مي نماید.
بررسي  و  جمع بندي  با  جنوبي  خزر  حوضه  در 
برداشت هاي  شامل  اکتشافي  پایه اي  مطالعات 
لرزه اي دو بُعدي، تفسیر ساختماني و چینه اي مقاطع، 
مطالعات AVO، مدل سازي مقادیر فشار، محاسبات 
حجمي و مخزني و زمین شناسِي حوضه، پیش از 
حفاري، بر روي چهار ساختار لرزه نگاري سه بُعدي 
پدیده هاي  است. جهت شناسایي  انجام گردیده 
بستر دریا و همچنین زیربستر که در لنگراندازي و 
استقرار سکوي نیمه شناور نقش عمده دارد، عملیات 
بسترشناسي دریا صورت گرفته و روش پردازشي 
ویژه آِب عمیق با عنوان Auto Gas Risks  با 
که  حفاري  در  خطرساز  مناطق  تفکیک  هدف 
بخش اعظم آن بسته هاي گازي است تا دو برابر 
از  استفاده  است. همچنین  انجام شده  عمق آب 
نشانگرهاي لرزه اي در تفسیر داده هاي سه بُعدي در 
دستور کار شرکت نفت خزر بوده است. روش ها 
و مطالعاِت یاد شده، ابزارها و روش  هایي بوده اند 
که تعیین مکان اولین و دومین چاه اکتشافي حوضه 
خزر جنوبي بر اساس آن صورت گرفته است. اولین 
چاه حوضه Wildcat  بوده و اطالعات الزم جهت 
حفاري چاه از داده هاي لرزه اي دو بُعدي و سه بُعدي 

استخراج گردیده است.
در  که  الیه ها  منفذي  فشارهاي  مقادیر  تغییرات 
فشار  میزان  برآورد  و  جداري  لوله هاي  طراحي 
گل حفاري و در نتیجه، کنترل روند حفاري نقش 
مهمي دارد نیز بر اساس داده هاي لرزه اي محاسبه 
و به صورت نقشه هاي فشارهاي اضافي، در ایجاد 
نمودار فشار در برنامه حفاري تهیه و مورد استفاده 

قرار گرفته است.
و  روش ها  تا  است  این  بر  سعي  نوشتار  این  در 

مطالعات ژئوفیزیکي انجام شده در شرکت نفت 
خزر به  منظور مکان یابي بهینه چاه، از نظر دستیابي به 
اهداف اکتشافي و پیش گیري از مخاطرات حفاري ، 
در ساختارهاي بخش مرکزِي حوضه خزر جنوبي ، 

به اختصار بیان شود.

1-روش ها و مطالعات ژئوفیزيكي انجام شده در 
شرکت نفت خزر به منظور مكان يابي  بهینه چاه

1-1- بررسي نقشه هاي ساختماني تهیه شده در 
افق هاي مخزني و غیرمخزني

به منظور انتخاب بهترین نقطه ممکن جهت عملیات 
نقشه هاي  از مراحل مهم، بررسي  حفاري، یکي 
است.  مختلف  افق هاي  در  تهیه شده  ساختمانِي 
در این مرحله ضمن بررسي نقشه ها، مسائلي مانند 
بستگي هاي عمودي و افقي و میزان دور شدن از قله 
تاقدیس، همچنین پدیده هاي ساختماني موجود در 
ساختار مثل گسل ها و گل فشان ها مورد ارزیابي قرار 

مي گیرد.

1-2- بررسي مخاطرات حفاري در مسیر چاه بر 
روي مقاطع لرزه اي

با توجه به اینکه تهیه نقشه هاي ساختماني به طور 

ــاي  ــه چاه ه ــكان  بهین ــن م ــي در تعیی ــاي ژئوفیزيك ــر روش ه ــش مؤث نق
ــي ــه خزر جنوب ــافي حوض اکتش
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متداول به چند افق مهم مخزني و غیرمخزني محدود 
مي شود، به منظور بررسي مخاطرات حفاري در مسیر 
چاه و بین افق هاي نقشه شده ، موارد متعددي مانند 
وجود گسل ها، پاکت هاي گازي، دودکش هاي 
احتمالِي  مخاطرات  سایر  و  گل فشان ها  گازي، 
حفاري در مسیر چاهِ پیشنهادي در مقاطع لرزه اِي 
طولي و عرضي به دقت مورد بررسي قرار مي گیرد. 

)شکل-2 و3(
مقاطع مورد اشاره نشان مي دهد که محل چاه تا 
سرحد امکان از پدیده هاي یاد شده فاصله گرفته 
است و تنها پدیده اي که در مسیر چاه وجود دارد، 
گسترش  و  بودن  اصلي  به دلیل  که  است  گسل 
این گسل ها در محدوده قله طاقدیس در افق هاي 
غیرمخزني، امکان اجتناب از برخورد با آن وجود 

ندارد.

جهت  لرزه اي  نشانگرهاي  از  استفاده   -3-1
شناسايي هرچه بیشتر پديده هاي مختلف و بررسي 

نتايج آنها
به منظور شناسایي هرچه بهتر پدیده هاي زمین شناسي، 
همچنین ارزیابي دقیق تر مخاطرات حفاري، استفاده 
از نشانگرهاي لرزه اي در دستور کار شرکت نفت 
خزر قرار دارد. استفاده از نشانگرها بر روي مقاطع 
لرزه اي، گریدهاي تهیه شده و همچنین به صورت 
حجمي بین افق هاي تفسیر شده انجام مي گیرد. 
به عنوان مثال، شکل-4 نشانگر پوالریتي اعمال شده 
بر روي مقطع لرزه اي را در محل چاه حفاري شده در 
حوضه خزر جنوبي نشان مي دهد که تغییر پوالریتي 
در محل نقطه ي روشن به وضوح قابل مشاهده است. 
همچنین شکل-5 نشانگر دامنه اعمال شده بر روي 
گرید زمانِي تهیه شده از یکي از افـق هاي تفسیري را 
نشان مي دهد که Channel  هاي موجود را آشکار 

ساخته است. 

1-4- بررسي نقشه هاي بسترشناسي 
پس از تعیین محل پیشنهادي جهت حفاري و با در 
نظر گرفتن موارد یاد شده در بندهاي قبلي، به منظور 
ارزیابي ریسک هاي حفاري و حصول اطمینان از 
کم خطر بودن نقطه پیشنهادي، محل مورد نظر با 

نقشه هاي بسترشناسي کنترل مي گردد.

2| مقطع زماني طولي در محل چاه حفاري شده در حوضه خزر جنوبي

3 | مقطع زماني عرضي در محل چاه حفاري شده در حوضه خزر جنوبي

4 | نشانگر پوالریتي اعمال شده بر روي مقطع لرزه اي
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هدف از عملیات بسترشناسي، شناسایي پدیده هاي 
کِف بستر و اعماق کم زیر بستر است.

عملیات بسترشناسي شامل چهار قسمت مختلف 
است که عبارتند از:

از  مستقیم  نمونه گیري  شامل   :Drop Coring
رسوبات کف  بستر است. نتایج آزمایش هاي انجام 
شده براي عملیات لنگراندازي مورد استفاده قرار 

مي گیرد.

Bathymetry: این عملیات به منظور تعیین عمق 
آب و تهیه نقشه هاي عمق آب با تلفیق اطالعات 
 Sound Velocity و Echosounder حاصل از

Profiler انجام مي گیرد.
Side Scan Sonar : این عملیات جهت شناسایي 
پدیده هاي کف بستر مانند Pockmark ها و درز 

و شکاف ها انجام مي گیرد.
به  عملیات  این   :  Sub-Bottom Profilling

منظور تهیه مقاطع لرزه اي با قدرت تفکیک باال در 
اعماق کم زیر کف بستر با استفاده از دستگاه هاي 
تولید کننده امواج با فرکانس بسیار باال صورت 

مي گیرد. 
قدرت  با  لرزه اي  مقطع  از  نمونه  یک  شکل-8 
 Acoustic تفکیک باال را نشان مي دهد. منطقه
Blanking که نشان دهنده حضور بسته هاي گازي 

است، به وضوح در شکل مشاهده مي شود. 

 Auto Gas Risk 1-5- بررسي نقشه هاي
دو  شامل   Auto Gas Risk مطالعات 
مرحله اصلي پردازش ویژه با تمرکز بر مناطق 
کم عمق )حدود دو برابر عمق آب( و شناسایي 
مناطق پرخطر است. به منظور ارزیابي خطر گاز 
 Auto Gas مرتبط با چاه پیشنهادي ، مطالعات
Risk  توسط شرکت CGG انجام شده است. 
این قاعده استوار است که  بر  این روش  نتایج 
مناطق حاوي گاز، بازتاب هاي قوي تري بر روي 
مقاطع لرزه اي ایجاد مي کنند. این روش عالوه بر 
داده ها،  آماده سازي  جهت  آن،  ویژه  پردازش 

شامل 4 مرحله اصلي است که عبارتند از:
به مکعب  سه بُعدي  لرزه اي  داده هاي  تبدیل   -1
)Reflection Strength( سه بُعدي قدرت بازتاب

2- تعیین حد آستانه با استفاده از آنالیز داده هاي 
به دست آمده در کل محدوده مورد مطالعه

3- شناسایي مناطق پر خطر و کم خطر با استفاده 
از مکعب به دست آمده و حد آستانه

و  به دست آمده  آنومالي هاي  از  نقشه  تهیه   -4
ارائه تفسیر براي مناطق مختلف

شکل هاي-9 و 10 آنومالي هاي مشخص شده 
را به صورت دو بعدي و سه بعدي براي ساختار 
حفاري شده نشان مي دهد. آنومالي هاي 4 و 19 
بزرگترین آنومالي ها هستند و به نظر مي رسد که 
پس  باشند.  زمین شناسي  پدیده هاي  به  مربوط 
از این دو، آنومالي هاي 1 و 15 قرار دارند که 
به دلیل نزدیک بودن به کف دریا  آنومالي 1 

مي تواند خطرناك تر باشد.

1-6- استفاده از گريدهاي فشار
مطالعات فشار در حوضه خزر جنوبي به منظور 
سرتاسر  در  منفذي  سیاالت  فشار  پیش بیني 
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 هاي بسترشناسي بررسي نقشه -1-4
منظور با در نظر گرفتن موارد ياد شده در بندهاي قبلي، به و پس از تعيين محل پيشنهادي جهت حفاري

هاي نظر با نقشهبودن نقطه پيشنهادي، محل موردخطر هاي حفاري و حصول اطمينان از كمارزيابي ريسك
 گردد.بسترشناسي كنترل مي

 .استبستر بستر و اعماق كم زير هاي كفِشناسايي پديده ،هدف از عمليات بسترشناسي
 از: عمليات بسترشناسي شامل چهار قسمت مختلف است كه عبارتند

Drop Coring: انجام شده براي  هايتر است. نتايج آزمايشبس گيري مستقيم از رسوبات كفشامل نمونه
 گيرد.عمليات لنگراندازي مورد استفاده قرار مي

Bathymetry:  هاي عمق آب با تلفيق اطالعات حاصل از منظور تعيين عمق آب و تهيه نقشهاين عمليات به
Echosounder  وSound Velocity Profiler گيرد.انجام مي 

Side Scan Sonar : هاي كف بستر مانند اين عمليات جهت شناسايي پديدهPockmark ها شكاف ها و درز و
 گيرد.انجام مي

Sub-Bottom Profilling اي با قدرت تفكيك باال در اعماق كم : اين عمليات به منظور تهيه مقاطع لرزه
 گيرد. باال صورت ميكننده امواج با فركانس بسيار هاي توليدكف بستر با استفاده از دستگاهزير

  هاي تفسير شدهافق يكي از نشانگر دامنه بر روي گريد زماني -5شكل 

Paleo-Channels 

5 | نشانگر دامنه بر روي گرید زماني یکي از افق هاي تفسیر شده 

  Side Scan Sonar و Bathymetry 6 | نقشه حاصله تلفیقي از داده هاي

7 | تصاویر تهیه شده از Pockmark ها
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حوضه خزر جنوبي انجام شده است. هدف 
عمده از این مطالعات افزایش ایمني حفاري، 
کاهش هزینه هاي حفاري و طراحي بهینه چاه 
بوده است. پس از تعیین محل چاهِ پیشنهادي، 
مقادیر پیش بیني شده مستخرج از گریدهاي 
فشار در اختیار ادارات مربوطه قرار مي گیرد.

2-روش مورد استفاده
روش مورد استفاده در این مطالعه بر اساس 
ماتریکس سنگ  فشار  و  بین سرعت  روابط 
استوار است. در واقع از آنجایي که سرعت، 
و  میزان  از تخلخل است و تخلخل و  تابعي 
هستند،  مرتبط  هم  به  کاماًل  سنگ  تراکم 
مي توان مناطقي را که به دلیل تراکم کمتر از 
لیتواستاتیک ،  فشار  به  پاسخ  در  نرمال  میزان 
سبب ایجاد مناطق با فشار باالتر از حد نرمال 

شوند، شناسایي و مدل نمود.

3-مراحل مطالعه فشار در حوضه خزر جنوبي
سیاالت  فشار  پیش بیني  مطالعات  مراحل 
درون منفذي در حوضه خزر جنوبي به شرح 

زیر است:
سرعت هاي  و  سونیک  نمودار  مقایسه   -1
در  لرزه اي  مقاطع  از  آمده  به دست  بازه اي 

محل چاه ها )5 حلقه چاه(
بین سرعت هاي  به دست آوردن رابطه ي   -2
حاصل از نمودار سونیک و فشار ماتریکس 

سنگ در محل چاه ها )5 حلقه چاه(.
سرعت هاي  بین  رابطه  آوردن  دست  به   -3
فشار  و  لرزه اي  داده هاي  از  حاصل  بازه اي 
حلقه   ( چاه ها  محل  در  سنگ  ماتریکس 

13چاه(.
4- مقایسه مدل هاي به دست آمده از مراحل-2 
به  مرحله-3  از  حاصل  مدل  انتخاب  و   3 و 
بیشتر  همبستگي  به دلیل  نهایي  مدل  عنوان 
مقادیر فشار پیش بیني شده حاصل از این مدل 

با مقادیر فشار واقعي چاه ها.
حاصل  بازه اي  سرعت هاي  از  استفاده   -5
ساختارهاي  محل  در  لرزه اي  داده هاي  از 
جنوبي  خزر  حوضه  کل  در  شده  شناسایي 

جهت پیش بیني فشار سیاالت درون منفذي.
خزر  حوضه  براي  فشار  نقشه هاي  تهیه   -6

جنوبي در محدوده بین افق هاي تفسیر شده.

 نتیجه گیري
بخش  در  اکتشافي  چاه  هر  مکان  تعیین  در 
جنوبي و عمیق دریاي خزر، مطالعه و بررسي 
روش هاي کاربردِي متفاوتي که بخش مهمي 
باید  است،  ژئوفیزیکي  روش هاي  آن  از 
نفت  شرکت  در  گیرد.  قرار  کار  دستور  در 
حفاري  از  حاصل  موفقیت آمیز  نتایج  خزر، 
اولین و دومین  به کشف هیدروکربن در  که 
چاه حوضه منجر شد، نقش مؤثر روش هاي 
پیشگیرانه  تدابیر  اتخاذ  در  را  ژئوفیزیکي 
حفاري  مخاطرات  رساندِن  به حداقل  جهت 
به  مخزني ،  الیه هاي  به  دستیابي  همچنین  و 

روشني بیان و تأیید نمود.

8 | مقطع لرزه اي با قدرت تفکیک باال - منطقه Acoustic Blanking در مقطع به وضوح مشخص است.

9 | نقشه دوبعدي تهیه شده براي آنومالي هاي مشخص شده

10 | نماي سه بعدي از آنومالي هاي مشخص شده


