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كاهش ريسک در عملیات اكتشاف

 اقبال مطاعي1، عباس گودرزي ارجمند2

چكيده
با افزايش تقاضاي انرژي و همچنين كاهش توليد از ميادين قديمي، شركت هاي نفت وگاز فعاليت هاي اكتشافي خود را در 
محل ه�اي م�ورد چالش مانند مخازن در زير آب هاي عميق، گنبد هاي نمكي، محيط هاي بازالتي و كربناته توس�عه داده اند. اين 
محيط ها اغلب داراي تصاوير لرزه نگاري روش�ني نيستند، اما اكنون تكنولوژي لزره نگاري دريايي جديد نتايج با كيفيت بااليي 

را در جهت كاهش ريسک  مهيا نموده است.
اكتش�اف نفت وگاز كاري مبتني بر ريسک اس�ت. با افزايش احتمال حفاري موفق در لرزه نگاري سه بعدي، اين تكنولوژي 
بيشتر از هر تكنولوژي مدرن ديگر به كار مي رود. در دهه هاي 1970 و 1980 قبل از كارهاي اكتشافي سه بعدي موفقيت حفاري 
اكتش�افي در آمريكا حدود 25 درصد بود. به محض اس�تفادة گسترده شركت هاي توليدي و اكتشافي از اين روش، حفاري هاي 
موفقيت آميز اكتشافي به 50 درصد در سال 2005 افزايش يافت و همچنين براي چاه هاي توسعه اي به 88 درصد رسيد. گرچه 
پيش�رفت هاي حاصل از حفاري، LWD، بررس�ي هاي تصويري و داده هاي حين حفاري در اين موفقيت دخالت داش�ته اند، اما 

لرزه نگاري سه بعدي تأثير به مراتب بيشتري از اين تكنولوژي ها داشته است. ]1 و 2[
گرچه لرزه نگاري سه بعدي در مقياس وسيع، موفقيت هاي خوبي كسب نموده است اما در برخي محل ها نرخ حفاري موفق 
همچنان پايين اس�ت. عمليات اكتشافي لرزه نگاري سه بعدي كه نرخ موفقيت را به ميزان زيادي در خشكي و آب هاي كم عمق 

افزايش داده نتوانسته در آب هاي عميق  اليه هاي نمكي  كربناته و سطوح نامناسب درياها موفق باشد]3[.

كلمات كليدی:
.)Q-Marine Seismic(لرزه نگاري دريايی ،)WAZ( لرزه نگاري سه بعدی، آزيموت وسيع

1و2 كارشناس ارشد مخزن - شركت بهره برداري نفت و گاز غرب 

مقدمه
يك عمليات اكتشافي لرزه نگاري سه بعدي معمول توسط يك 
كش��تي كه گلوله هاي فرس��تنده و كابل هاي حامل گيرنده ها را به 
يدك مي كش��د، انجام مي شود. كشتي از يك مسير از پيش تعيين 
شده در سوي سطح دريا حركت مي كند، گلوله ها انرژي الزم جهت 
لرزه نگاري را تعيين مي كنند و گيرنده ها س��يگنال هاي برگشتي از 
امواج منتشر شده توسط فرستنده را ثبت مي كنند. فرآيند فوق با 
فاصله هاي تعيين ش��ده از مسيرهاي قبلي تکرار مي شود تا تمامي 

خطوط لرزه نگاري الزم تکميل گردند. ]4[

طرح اصلي اكتشافي، عمقي كه منابع و خط سيرها قرار دارند 
را مش��خص مي سازد. يدك كشي خط س��يرها در عمق كمتر از 8 
متر بيش��ترين قابليت تولي��د فركانس ب��اال را دارا خواهد بود، اما 
بر روي ام��واج با فركانس پايين تأثير منف��ي مي گذارد. همچنين 
اغتش��اش ناشي از امواج س��طحي آب و هواي سطح دريا بر روي 
امواج منتشره تأثير منفي مي گذارد. اما يدك كشي خط سيرها در 
عمق بيشتر موجب حفظ امواج با فركانس پايين شده و همچنين 
عمق نفوذ امواج به درون زمين راشامل شده اما همان هزينة توليد 

امواج با فركانس باال را خواهد داشت.  ]5[ 
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1(    عمليات اكتشافي لرزه نگاري معمول دريايي
جهت تعيين عمق منبع انتشار امواج نيز بايد مشابه خط سير، 
مس��ائل مالي در نظر گرفته ش��ود. منابع انتشار امواج معموالً بين 
5 تا 10 متري از سطح دريا كار گذاشته مي شوند. البته اين عمق 

بستگي به پهناي باند فركانسي مورد نياز جهت عمليات دارد.
جنب��ة ديگ��ر عملي��ات اكتش��افي لرزه ن��گاري دريايي ثبت 
س��يگنال هاي ارس��الي از يك گروه گيرنده به درون گيرندة اصلي 
اس��ت. در خط سيرهاي اس��تاندارد، صدها هيدروفون گيرنده قرار 
گرفته  است، كه گروه هاي 12 الی 24 تايي از هيدروفون ها به درون 
يك كانال گيرنده تغذيه مي شود. اصوالً جمع نمودن سيگنال ها به 
 )noise( صورت گروهي قبل از ثبت نمودن، نسبت سيگنال به نويز
را افزاي��ش مي دهد. ام��ا اين فرآيند مي تواند به دقت س��يگنال ها 
آس��يب جبران ناپذي��ري وارد آورده و فرآيند كاهش اغتش��اش را 

تحت تأثير منفي قرار  دهد.]6[

دو مزي�ت اصلي آرايش فرس�تنده ها و گيرنده ها به صورت مذكور 
يكي باز دهي در داده گيري از سطوح تمامي اهداف مورد اكتشاف است 
كه صنعت اكتش�اف دريايي بر اس�اس آن استوار ش�ده است و ديگري 

توانايي تصوير گيري كافي از طريق فرآيند هاي استاندارد مي باشد.

 اين مزايا موقعي كه در ش��رايط غير طبيعي و يا در مناطق با 
مشکالت خاص عمليات لرزه نگاري انجام مي شود داراي نمود و اثر 
بخشي واضح مي باشد كه در اين حالت تصاوير داراي وضوح كافي 
نخواهند بود و يا غير قابل تفسير خواهند شد. اغتشاش هاي ايجاد 
ش��ده در خطوط سير ناشي از آب و هوا و امواج سطحي وابسته به 

شرايط دريا در تمامي سطوح ثبت امواج حضور داند. 

در برخي موارد س�كوها و س�اير س�ازه هاي درون دري�ا مي توانند 
ش�رايط را بدت�ر نموده و برخي از خط�وط لرزه نگاري ك�ه از آنها عبور 
مي نماين�د ناقص بوده و جهت پر نمودن خالء داده هاي ناش�ي از حضور 

اين سازه ها بايد تعداد انفجارها و زمان عمليات را بيشتر نمود.

 البت��ه فاصل��ة كم بين فرس��تنده ها و گيرنده ه��ا باعث ايجاد 
محدوديت آزيموت ش��ده و اين بدين مفهوم است كه مخزن فقط 

در يك جهت شناخته و توصيف مي شود. 
ش��يوة لرزه نگاري صامت دريايي )Q-Marine( كه يك حسگر 
بيشتر ندارد در س��ال 2000 معرفي شد و بسياري از مشکالت را 

حل نمود. 
در اين ش��يوه به جاي ثبت سيگنال ها از گروهي از گيرنده ها، 
يك س��يگنال دريافتي از فرس��تنده هاي متفاوت دريافت مي شود 
)ش��کل-1(. اي��ن ام��ر نمونه گيري از اغتش��اش هاي ايجاد ش��ده و 
فركانس هاي مطلوب را فراهم س��اخته و با نتيجه گيري مطلوب و 

صحيح ما را هدايت مي نمايد.
 در شيوة مذكور پهناي باند 40 درصد افزايش يافته )در مقايسه 
ب��ا روش گروه نمودن گيرنده ها( و همين امر به كيفيت و وضوح تصاوير 
لرزه نگاري كمك بس��يار زيادي مي نمايد. در اين روش اغتش��اش 
خ��ط س��يرها نمونه گيري و اندازه گيري مي ش��ود و ب��ا تکنولوژي 
پردازش س��يگنال ها مي توان بدون آسيب به سيگنال هاي مطلوب 
آنها را حذف نمود. اين شيوة لرزه نگاري در شرايط بد آب و هوايي 
و متغير كمك نموده و بدون هيچ مشکلي مي توان اطالعات خوبي 

از ساختارها به دست آورد.

شكل- 1: عمليات لرزه نگاری سه بعدی دريايی مرسوم

2( افق هاي جديد در عمليات لرزه نگاري
 Q-Marine  بسياري از شيوه هاي لرزه نگاري دريايي كه به روش
لرزه نگاري مي ش��ود با آزيموت محدود و باريك انجام مي شوند كه 
منج��ر به توصيف مخزن و يا س��اختار هدف فقط در يك راس��تا 
مي ش��ود. اگر تمامي اليه هاي زير زميني مسطح و يکنواخت باشند 
آزيم��وت محدود مي تواند آنها را توصيف نموده و تصاوير خوبي از 
آنها ارائه نمايد. به هر حال در مناطق مورد اكتش��اف ساختار هاي 

مورد بررسي عمدتاً چنين نبوده بلکه بسيار پيچيده نيز هستند.
در اينج��ا ب��ا يك مثال ع��دم كارايي آزيموت مح��دود با يك 
مقايس��ه نشان داده مي ش��ود. تابش اش��عة نور در يك منظرة در 
پش��ت كوه ها و درون دره ها توليد س��ايه مي نماي��د. اما اگر نور در 
جهات مختلف تابانده ش��ود، قسمت هايي هم كه در سايه هستند 

ديده مي شوند.  
اگر چه اين گونه اكتش��افات لرزه نگاري آزيموت باريك خوانده 
مي ش��ود، در بس��ياري از عمليات لرزه نگاري دريايي، داده هاي به 
دست آمده در دامنة آزيموت، بستگي به فاصله گيرنده تا فرستنده 
)offset( دارد. براي offsetهاي خيلي كوتاه، آزيموت، دامنة بس��يار 
باريک��ي به خود مي گيرد كه در حدود 10 درجه از هر خط س��ير 
دريايي است. به خاطر كوتاه بودن offset و به تبع آن كوتاه بودن 
پهناي آزيموت، محاس��بات و فرآوري هاي استاندارد نقش كليدي 
در ايجاد تصاوير واضح نخواهد داش��ت. لذا هدف ساختماني تحت 
امواج با آزيموت كوتاه قرار گرفته و بنابراين موجب تضعيف نسبت 
سيگنال به اغتشاش شده و كيفيت لرزه نگاري را مخدوش مي نمايد. 
بسياري از طراحي هاي لرزه نگاري جهت جبران آزيموت هاي كوتاه 
با نمونه گيري اضافي از يك نقطة زيِر زمين صورت مي گيرد. هرچه 
چين خوردگي يا تعداد عبور ها به ازاي الرك )bin( بيش��تر ش��ود 
نس��بت سيگنال به اغتشاش بهبود مي يابد. )bin ناحيه اي است بر روي 
ساختمان مورد بررسي عموماً 25×25 متر كه خطوط لرزه نگاري براساس نقاط 

مياني اين نواحي تعريف مي شوند(.

ي��ك نوع اغتش��اش عام ك��ه تمام��ي عمليات لرزه ن��گاري را 
مخدوش مي كند، چندگانگي )multiple( ناميده، مثل : مي ش��ود 
دو گانگي ه��اي طنين انداز بين س��طوح تماس اليه ه��ا يا مقاومت 
صوتي متفاوت مانند سطح دريا و ته دريا، كف زمين و انتهاي اليه 

با ساختار ناپيوسته نامتراكم و... )شکل-2(.
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شكل-2: انعكاس چندگانه موجب كاهش و تضعيف 
سيگنال های مطلوب مي گردد. 

 

 اي��ن پديده موجب رس��يدن امواج با تأخير بر روي س��طوح 
لرزه نگاري ش��ده و ممکن است به س��ادگي با بازتاب امواج توسط 
ساختارهاي عميق اشتباه گرفته شود. از آنجا كه دو گانگي ها داراي 
س��رعتي كمتر، مساوي و يا بيشتر از س��يگنال مطلوب هستند و 
مي توانن��د داراي فركانس��ي بيش��تر از فركان��س مطلوب باش��ند 
نمي ت��وان با فيلتر نمودن يا تجمع س��يگنال ها آنها را حذف نمود. 
تالش هاي زي��ادي در جهت حذف دو گانگي بين س��طوح صورت 
گرفته كه منجر به توليد تکنولوژي فرآورش��ي براي كيفيت داده ها 
شده اس��ت. اما مدل هاي جديد بيانگر وض��وح داده ها و توانمندي 

حذف چندگانگي توسط افزايش »وسعت آزيموت ها« است.
افزايش وس��عت آزيموت را مي توان با روش هاي زيادي انجام 
داد. ي��ك روش، تک��رار يك لرزه نگاري اس��تاندارد در يك يا چند 

آزيموت متفاوت است. )شکل-3(
عملي��ات ب��ا آزيموت بندي متفاوت و زي��اد پيچش خطوط را 
زياد نموده و به شناخت ساختارهاي هدف كمك زيادي مي نمايد 
چنين عمليات لرزه نگاري در حوزة نيل در سواحل درياي مديترانه 

انجام شده است.

) Wide – Azimuth surveys و WAZ( 3- عمليات اكتشافي با آزيموت باز
روشي ديگر جهت افزايش دامنة آزيموت، افزايش فاصلة بين 
خط س��يرهاي لرزه نگاري و منبع فرس��تندة امواج مي باش��د. اين 
روش به حداقل دو كش��تي با منبع فرس��تندة امواج نيازمند است 
كه اين عالوه بر كش��تي خط سيرهاست. بهبود لرزه نگاري توسط 
روش WAZ جهت تش��خيص س��اختار نمکي در يك مثال مدلي 
ارائه شده است. در اين مدل يك ساختمان هدف افقي مسطح در 
زير يك الية نمکي پيچيده توس��ط هر دو روش آزيموت باريك و 

وسيع مورد بررسي گرفته است )شکل-4(.

شكل-3: افزايش وسعت آزيموت تكرار عمليات لرزه نگاري
 در يك يا چند آزيموت متفاوت

در م��ورد روش آزيموت باريك، تعداد برخورد ها و يا زماني كه 
انرژي به س��اختار هدف برخورد مي كن��د در تمامي نقاط از روش 
WAZ بس��يار كمتر است. عالوه بر اصل »بر هم نهي« امواج در اين 
مدل، روش اختالف محدود و معادالت امواج نيز در تفس��ير به كار 
گرفته ش��ده است. همانطور كه در ش��کل-4 ديده مي شود تعداد 
برخوردها در روش WAZ  بس��يار بيش��تر بوده و همچنين نواحي 

جامانده از دسترسي امواج لرزه نگاری بسيار كمترند. ]7[

شكل-4 : تأثير آزيموت باريك و آزيموت وسيع
 بر شناسايي ساختار نمكی

 
 

 )Shell Exploration( در س��ال 2006 شركت اكتشاف ش��ل
روش WAZ را هم��راه ب��ا ش��ركت WesternGeco بر روي هدف 
عميق در زير يك س��اختار نمکي پيچي��ده در خليج مکزيك اجرا 
نمود. ساختمان هدف در عمق 3800 فوتي سطح دريا قرار داشت 

و چاه اكتشافي حفر شده 29414 فوت  عمق داشت. ]8[
اي��ن عمليات با در نظر گرفتن چند عام��ل به ظاهر متناقض 
انجام ش��د: بررس��ي و توصيف كلي س��اختار، »بر هم نهي« بهينة 

اغتشاشات، پردازش آسان و هزينة پايين. 
براي رس��يدن به اين اهداف و تش��ريح موارد مربوط: آزيموت 
زياد زيرساختار نمکي، نمونه گيري يکنواخت نسبي از اغتشاشات، 
حداقل نم��ودن عوامل كاهندة بازدهي مانن��د فرا تکرار نمونه ها و 
همچني��ن مالحظاتي در مورد محدوديت ه��اي عملي مانند تعداد 
كش��تي هاي موجود و همچنين تعداد خط سيرهاي ممکن در نظر 

گرفته شد.
چهار پارامتر براي طراحي ش��يوة WAZ بحراني است. اولين 
پارامتر بيشترين offset بين خطوط سير است كه بيشترين فاصله 
بين فرستنده و گيرنده بر روي خطوط متقاطع است. دومين پارامتر 
فاصلة بين فرستنده هاس��ت كه در واقع فاصلة بين فرس��تنده هاي 
مجاور مي باش��د. س��ومين و چهارمين پارامترها تعداد كشتي ها و 
اندازة ساختار مورد لرزه نگاري است. بيشترين offset و فاصلة بين 
فرس��تنده ها از روي مدل مصنوعي س��اخته شده به دست مي آيد. 
تفسير و توصيف ساختار هدف و حذف موفقيت آميز چندگانگي ها 
)Multiples( معيار اصلي بررسي نتايج مدل است كه با بدتر شدن 
كيفيت ناش��ي از خ��الء داده ها مربوط به موانع س��طحي دريا و يا 
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انحراف از مس��ير خط س��ير، به دليل جريانات شديد سطحي دريا 
در نظر گنجانده مي شود.

 Shell بعد از ارزيابي لرزه نگاري س��اختارهاي متفاوت، شركت
يك برنامه ش��امل دو كش��تي حامل فرس��تنده هاي دوگانه و يك 
كش��تي كه ابزار خط س��ير را متش��کل از 8 كابل گيرنده با فاصله 
150 متر براي يك خط س��ير با وسعت 1200 متر بود را انتخاب 

نمود. آرايش ساير ابزار در شکل- 5 نشان داده شده است.

 Shell شكل-5 : آرايش عمليات اكتشافی شركت
در سال 2006 در خليج مكزيك

وس��عت آزيموت به دس��ت آم��ده در اين عمليات اكتش��افی 
در ش��کل – 6 نش��ان داده شده اس��ت. داده اي حاصل از عمليات 
لرزه ن��گاري WAZ پ��س از پردازش هاي اوليه كه ش��امل برطرف 
نمودن اغتشاش��ات به ش��يوة مرس��وم و تجمع امواج با استفاده از 
مدل موجود و از پيش تعيين ش��ده بود، مورد بررسي قرار گرفت. 
داده هاي WAZ كه تنها پ��ردازش اوليه بر روي آن صورت گرفته 
و همچنين داده هاي مربوط به ش��يوة آزيم��وت باريك كه تمامي 
پردازش هاي ممکن را بر روي آن انجام داده اند در شکل -7 آورده 

شده است. ] 8 و 9[

شكل-7 : مقايسة بين تصاوير حاصل از شيوة آزيموت باريك 
)سمت چپ( و شيوة آزيموت وسيع )سمت راست( بر روی يك ساختار نمكی

  

همان گونه كه در ش��کل پيداست ش��يوة WAZ بسيار دقيق 
و واضح تصوير س��اختار نمکي را نش��ان مي دهد و اين اطمينان را 
به دس��ت مي دهد كه انعکاس هاي به وجود آمده ناشي از ساختار 

نمکي است و نه انعکاس چندگانگي ها.
وضوح بيش��تر را مي توان در طرف سمت چپ تصوير مربوط به 
WAZ ديد، جايي كه Salt Keel در وسط دو ساختار ديده مي شود 
 WAZ و ساختارهاي غيرنمکي از دو طرف باريك شده اند. داده هاي
مفس��ران را قانع مي كند كه اين س��اختار يك Salt Keel است و نه 

اثر چندگانگي ها.]10[
شركت شل سپس نتيجه گيري كرد كه علي رغم عدم شناخته 
شدن و توصيف ساختارهاي زير رگة نمکي عمليات WAZ كيفيت 
تصاوير دريافتي را در تمامي نواحي مورد بررسي بهبود داده است. 
چندگانگي هاي برجسته بدون هيچگونه پردازش پيچيده اي حذف 
ش��دند. آزمايش هاي توسعه اي جهت نش��ان دادن اينکه آيا نتايج 
كافي از همان داده هاي كم به دست مي آيد يا خير نشان داد كه در 
محدوه هاي��ي كه رگه هاي نمکي حضور دارند داده ها همان توانايي 
پيش بين��ي را دارند ك��ه يك عمليات كامل لرزه ن��گاري دارد. اين 
آزمايش ها همچنان نشان داد داده هاي به دست آمده از فرستنده ها 

  Shell و پارامترهای به كار رفته در عمليات اكتشافی شركت  Offset شكل-6 : توزيع آزيموت بر حسب
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-كه قبل از خط س��يرها قرار دارند- تواناي��ي پيش بيني رگه هاي 
نمکي بهتري نس��بت به موقعي كه فرس��تنده ها بعد از كشتي قرار 
دارند داراس��ت. اين اطالعات مي توان��د در طراحي لرزه نگاري هاي 

WAZ آتي به كار گرفته شوند.
ي��ك پ��روژه در دو فاز جه��ت ارزيابي تکنول��وژي WAZ در 
اكتش��اف يك ساختار پيچيدة نمکي طراحي شد. با توجه به نتايج 
خوب به دست آمده از فاز اول پروژة فاز دوم لغو شد و شركت شل 
به جهت انجام عمليات اكتشافي به خليج مکزيك حركت نمود كه 
داراي چن��د كارفرما بود. در واقع عمليات اكتش��افي بر روي چند 

ميدان مجاور انجام شد.
با اس��تفاده از دانش به دس��ت آمده از مدل بندي اكتش��افات 
WAZ در پروژة اخير، شركت WesternGeco عمليات اكتشافي را 

به شيوة WAZ جهت استفاده چند كارفرما طراحي نمود.
س��پس بهبود هايي در ش��يوة اجراي اين عمليات اكتش��افي 
صورت گرفت. داش��تن خط س��يرهاي متقاط��ع و همچنين قرار 
گرفتن كشتي هاي فرستنده در جلوي خط سيرها از مهم ترين آنها 
 )offset( بود. آنها همچنين از فاصلة زياد، منابع فرستنده و گيرنده
را زياد نمودند تا وسعت آزيموت بيشتر و در نتيجه نسبت سيگنال 

به اغتشاش بهتري به دست آورند.
اولين عمليات اكتشاف تا پايان سال 2006 به پايان رسيد كه 
222 بلوك را در خليج مکزيك، با مساحتي حدود 5183 كيلو متر 
مربع را ش��امل مي شد. در اين عمليات از سه كشتي استفاده شده 
بود. ده خط س��ير به طول 7000 متر و با پهناي توسعه اي 1200 
مت��ر  به كار گرفته ش��دند و تمامي عملي��ات در دو جهت رفت و 
برگش��ت انجام شد. عمليات اكتشافي دوم در سال 2007 به اتمام 
رسيد كه 252 بلوك به مساحتي معادل 5895 كيلومتر مربع و از 
چهار كشتي حامل منابع كه دو كشتي حامل كابل ها و ساير منابع 

بوده و عمليات به صورت رفت و برگشتي انجام شد.
ب��ا انجام اولين عمليات WAZ به ص��ورت »چند كارفرمايي« 
تصاوير لرزه نگاري با كيفيت بسيار بهتري از ساير عمليات اكتشافي 
انجام ش��ده در همان نواحي به دس��ت آمد. همانگونه كه در شکل 
-8 ديده مي ش��ود ب��ا كمترين پردازش ها تصاوي��ر داراي وضوح و 
قابليت توصيف بس��يار بااليي خصوصاً در نواحي زير س��اختارهاي 

نمکي پيدا نمودند.  ]11، 12 و 13[

شكل-8 مقايسة بين تصاوير حاصل از شيوة آزيموت باريك 
)سمت چپ( و شيوة آزيموت وسيع )سمت راست(

4-عمليات اكتشافي با آزيموت غنی
با تلفي��ق روش هاي WAZ و چند آزيموت مي توان پوش��ش 
آزيموت بسيار بهتري را به دست آورد كه روش عمليات اكتشافي 

با آزيموت غنی )Rich Azimuth- RAZ( ناميده مي شود.
ش��ركت BHP Hilton براي اولين بار ش��يوة RAZ را در سال 

2006 بر روي ميدان Shenzi در خليج مکزيك انجام داد. 
حفاري هاي توسعه اي در اين ميدان دسترسي به 350 تا 400 
ميليون بش��که نفت قابل استخراج را ميسر مي سازد. چاه اكتشافي 
ميدان Shenzi با استفاده از داده هاي لرزه نگاري سه بعدي حفر شد 
اما در اولين چاه توس��عه اي سرسازند ها در عمق هاي ناخواسته اي 
گرفته شدند. داده هاي لرزه نگاري جديد با دارا بودن نسبت سيگنال 
به اغتش��اش باالتر و كيفيت و وضوح باالتري جهت ساختن مدل 
زمين شناس��ي قابل اعتماد مورد نياز بود تا با استفاده از آن بتوان 

ريسك حفاري هاي جديد را كاهش داد.
يك عمليات اكتشافي طراحي و مطالعات انجام شدة شركت هاي 
BHP Hilton و WesternGeco را به اين نتيجه رس��اند كه شيوة  
RAZبهترين گزينه جهت لرزه نگاري خواهد بود. مهمترين عوامل 
در اين طراحي: پيچيدگي مخزن Shenzi ، جريان ها و طوفان هاي 

سطحي دريا و فعاليت سکوها و دكل هاي حفاري بود.
ش��يوة RAZ براي اولين بار در دنيا توس��ط يك كش��تي خط 
سير و دو كشتي منبع كه با زواياي 30، 90 و 150 درجه حركت 
مي كردند، انجام ش��د. نمای اين عمليات در ش��کل- 9 ارائه شده 
اس��ت. طرح عمليات اكتشافي اين اجازه را مي داد كه در هر محل 

شليك، سه بار عمل شليك تکرار شود.

شكل-9 طرح عمليات اكتشافي در سال 2006 بر روي ميدان Shenzi در خليج مكزيك

Narrow-Azimuth, Full Processing Wide - Azimuth, Basic Processing
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5- تكنولوژي »باال / پايين«:   
اي��دة يدك كش يك خط س��ير در عمق كم و ديگري در عمق 
زياد – يکي باال و يکي پايين – بيش از 50 س��ال مورد بحث بوده 
است.  اولين بار در دهة 1980 جهت كاهش اغتشاش و محدوديت 

زماني ناشي از آب و هوا به كار گرفته شد. 
مزيت اس�تفاده از اي�ن روش در قابليت پوش�اندن فضاهاي خالي 
ناش�ي از صفر ش�دن ش�دت جريان و همچنين حفظ ك�ردن فركانس 
پايي�ن جهت عمق نفوذ زياد اس�ت. همچنين از نظ��ر تئوري فاصلة 
عمودي دو منبع، موجب جدايش موج هاي رو به باال و رو به پايين 
مي گردد كه كمك بس��يار زيادي در راس��تاي حذف چندگانگي ها 

خواهد نمود.
به هر حال موفقيت اين ش��يوه در حضور »خط سيرهاي روي 
هم قرار گرفته« است كه به اين ترتيب در تمامي طول خط سيرها 
فضاهاي خالي حذف خواهند ش��د. دسترسي به اين شيوة اجرايي 
در دهة 1980 امکان پذير نبود، لذا شيوة مذكور تا سال ها همچنان 
بدون اجرا باقي ماند. اما برخالف مش��کالت عملي، دانش��مندان، 
همچنان به تالش خود جهت توس��عة تکنيك هاي جدايش ميدان 

امواج ادامه دادند تا در نهايت اين تکنيك به حالت عملي درآيد.
اخي��راً تکنولوژي لرزه نگاري بر ش��يوه هاي پردازش و فرآوري 
داده ها متمركز شده است. روش Q-Marine اين قابليت را دارد كه 
شيوة »باال/ پايين« را با موفقيت بسيار زياد اجرا نمايد. براي بررسي 
عملکرد اين شيوه، ش��ركت هاي WesternGeco,  Chevron يك 
آزمايش دوبعدي را در ميدان Genesis در س��ال 2004 در خليج 

مکزيك انجام دادند. ]14 و 15[

6- نتيجه گيری و بررسی چالش های پيش رو در آينده 
لرزه نگاري س��ه بعدي دريايي كه در ده��ة 1990 در عمليات 
اكتش��اف انقالبي ايج��اد نمود امروزه پيش��رفت بس��ياري نموده 
اس��ت. شيوه هاي جديدي كه پوش��ش آزيموت بيشتري به همراه 
دارد مانن��د WAZ و RAZ گام بلن��دي در عملي��ات لرزه ن��گاري 
ب��ر روي محيط هاي نمک��ي، كربناته و بازالتي به حس��اب مي آيد. 
اين ش��يوه ها نسبت سيگنال به اغتش��اش را بهبود داده و توصيف 
هرچه بهتر مخزن را مس��ير مي س��ازد. مثال هاي ارائه شده در اين 
مقال��ه فقط بهبود حاصل از فرآوري اولية داده ها را تش��ريح نموده 
اس��ت. پ��ردازش كامل از داده هاي  WAZ در حال انجام اس��ت و 
انتظار مي رود كه پيشرفت هاي بيشتري به دست آيد. شركت هاي 
انجام دهندة عمليات لرزه نگاري طي آزمايش ها و تجربيات بيشتر 
انتظ��ارات بيش��تري را دارند، مانند : اكتش��افات مخازن كربناته و 
يا س��اختارهاي داراي بازالت، مدل هاي سرعت توسعه يافته جهت 
تصوير نگاري خصوصاً مدل هايي كه ناهمگوني را داراست، توصيف 
بهتر مخازن ش��کافدار، مطالعات ژئومکانيکي زيردريايي در اطراف 
موقعيت چاه هاي برنامه شده و تصوير برداري با وضوح باال از ساير 

مزاياي بالقوة اين روش هاست.
پيش��رفت هاي حاصل ش��ده در افزايش پهناي باند فركانس و 
افزايش عمق نفوذ كه از ش��يوه باال/ پايين منشأ گرفته به توصيف 
و تشريح ساختارهاي عميق و نهان شده كمك شاياني كرده است. 
اي��ن تکنولوژي در جاهايي ك��ه لرزه نگاري معمولي پاس��خ نداده 
حياتي اس��ت. داش��تن فركانس پايين و وضوح ب��اال از مزاياي اين 
شيوه بس��يار مهم اس��ت. در آينده چالش هاي جديد، يدك كشي 
منابع بيشتر يا گيرنده هاي بيشتر است. در عمليات اكتشافي اخير 

كشتي ها چهار گيرنده را يدك كشي كرده بودند. 
توانايي داده گيري با قابليت اعتماد باال با تکنولوژي تك حسگر 
ش��ركت ها را مطمئن س��اخت كه با بهينه كردن داده هاي ورودي 

مي توانند خروجي هاي قابل اعتمادي را از خصوصيات مخزن مانند: 
ش��دت صوت، تخلخل و ساير خواص س��نگ به دست آورند. اين 
موضوع به مفس��ران اين اجازه را مي دهد كه با اطمينان بيش��تري 
موقعيت چاه هاي جديد را پيشنهاد دهند. امروزه روش هاي تفسير 
به داش��تن فركانس پايين از داده ه��اي نمودارگيري درون چاهي 
ي��ا از داده هاي لرزه نگاري وابس��تگی دارد. به هر ح��ال با افزايش 
فركانس هاي پايين در داده هاي لرزه نگاري مي توان از نواحي دورتر 
داده هاي بهتري به دست آورد و در واقع از محل هاي جديد چاه ها 

مي توان با اطمينان بيشتري سخن گفت.
هرچه شركت ها بيشتر به ارزش يافته هاي اخير در لرزه نگاري 
دريايي پی مي برند نه تنها به گاز و نفت بيشتري دسترسي مي يابند 
بلکه كاهش ريسك عمليات اكتشافي، داشتن ذخيره هاي جايگزين، 
كاه��ش هزينه هاي اكتش��اف، كاهش تعداد چاه هاي توس��عه اي و 

بهينه نمودن موقعيت چاه ها را نيز به دست خواهند آورد. 
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