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لرزه نگاري سه بعدي به روش 

OBC  در بخش كم عمق دريايي

 حميدپورحسين*

مقدمه
روش OBC در مناط��ق انتقال��ی )Transition Zone( بي��ن 
خش��کی و دري��ا كه ام��کان اس��تفاده از اس��تريمر و روش های 
لرزه نگاری معمول در خش��کی وجود ندارد، مورد اس��تفاده قرار 
می گيرد. همچنين در مناطق كم عمق آبی، درياچه ها، رودخانه ها 
و مرداب ها، اطراف س��کوهای نفتی، لوله ه��ای نفتی و دكل های 
حفاری كه امکان استفاده از كشتی های لرزه نگاری دارای استريمر 

مشکل بوده يا امکان پذير نمی باشد، روش مناسبی می باشد.
اي��ن روش دارای مزايايی مثل قدرت تفکيك پذيری باال، باند 
فركانس��ی بيش��تر و دامنة باال، نويز كمتر، طراحی انعطاف پذير،  
پوش��ش كامل مناطق محدود ش��ده و ثبت داده ها در دورافت ها 
يا آفس��ت های بيشتر می باشد. همچنين در روش های لرزه نگاری 
چهاربعدی می تواند در پايش مخزن كمك های شايانی بکند]1[.

روش لرزه ن��گاری OBC يک��ی از مراح��ل اصل��ی عملي��ات 
لرزه نگاری س��ه بع��دی ميادين نفت��ی هنديجان- بهرگانس��ر از 
ميادين توليدی ش��ركت نفت فالت قاره در خليج فارس بوده كه 

به دليل شرايط محيطی، شامل مناطق خشکی، انتقالی و كم عمق 
دريايی مي باش��د. در اين عملي��ات از ويبراتور، ديناميت و تفنگ 
بادی)Airgun( به عنوان چش��مة ان��رژی و ژئوفون، هيدروفون و 

مارش فون به عنوان گيرنده به كار رفته است. 
 در اين مقاله مطالبی در مورد روش برداش��ت OBC به كار 
رفت��ه در مناطق كم عم��ق و انتقالی پروژة لرزه نگاری س��ه بعدی  
هنديجان- بهرگانسر، پردازش اوليه داده ها و مقاطع لرزه ای تهيه 

شده، ارائه شده است.

 OBC 1- مبانی روش لرزه نگاری
در روش OBC ب��ا پهن كردن كابل های گيرنده )چند مؤلفه ای 
ش��امل ژئوف��ون و هيدروفون( در كف دريا، عمليات برداش��ت داده ها 
انجام می گيرد )ش��کل ش��مارة 1(. گروه لرزه ن��گار در اين روش 
نيازمن��د به يك ناوگان كش��تی و ش��ناور می باش��د كه ش��امل 
كشتی ها و ش��ناورهای ركوردينگ، ش��وتينگ يا چشمة انرژی، 
پهن كنن��ده و جمع كنندة كابل های كف دريا، تداركات، عيب ياب 

چكيده
        در اين مقاله بعد از معرفی مختصر برداشت لرزه ای به روش OBC، به كارگيری اين روش در لرزه نگاری سه بعدی ميادين 
نفتی هنديجان- بهرگانس�ر واقع ش�ده در شمال غربی خليج فارس، ش�رح داده  شده است. دراين روش، عمليات برداشت لرزه ای 
ب�ا اس�تفاده از كابل های گيرندة پهن ش�ده در كف دري�ا )Ocean Bottom Cable( انجام می گيرد، به طوری ك�ه در اين كابل ها 
از گيرنده های چند مؤلفه ای )Multi Component( جهت ثبت امواج يا س�يگنال های س�رعت و فش�اری اس�تفاده می شود. اين 
گيرنده ها می توانند تک مؤلفه ای، دو مؤلفه ای يا حتی چهار مؤلفه ای )4C( جهت ثبت امواج برش�ی باش�ند. معموالً در مناطقی كه 
عمق آب بيش از 15 متر می باشد از گيرنده های دو مؤلفه ای استفاده می شود كه با تجميع )Summation( داده های اين دو گيرنده 
)هيدروفون و ژئوفون( در هر كانال، داده های لرزه ای با كيفيت تفكيک پذيری باال، دارای باند فركانسی باال و دامنة بيشتر، با حذف 

نويز های حاصل از امواج تكراری در ستون آب )Water column reverberation(  و نويزهای محيطی به دست می آيد. 
در اين پروژه با توجه به اينكه بيشترين ستون آب يا عمق دريا در ميادين مذكور، حدود 15متر بوده است، از كابل های گيرندة 
 )Time Slices( و برش زمانی )Brute Stack( استفاده گرديده است. بررسی مقاطع بر انبارش لرزه ای )تک مؤلفه ای )هيدروفون

تهيه شده از داده های لرزه ای سه بعدی اين عمليات برداشت كيفيت باالی داده های برداشت شده را نشان می دهد. 

كلمات كليدی:
.TZ ،روش كم عمق دريايی، گيرنده های چند مؤلفه ای ،OBC ،لرزه نگاری سه بعدی

* كارشناس ارشد ژئوفيزيك - شركت نفت فالت قاره 
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)Troubleshooting(، موقعيت يابی و نقشه برداری، هشدار دهنده 
و اس��کان پرسنل می باشد. تعداد اين كشتی ها بستگی به شرايط 
منطق��ه، تعداد خطوط گيرنده، هزين��ه، زمانبندی پروژه و ديگر 

عوامل دارد.
كابل های گيرنده از قسمت عقب كشتی كابل در طول خطوط 
  GPS گيرنده طراحی ش��ده و با استفاده از سيستم مختصات يابی
پهن می ش��وند و پس از انج��ام ركوردينگ جمع آوری می گردند. 
كشتی توليد كنندة انرژی يا چشمة انرژی دارای رشته تفنگ های 
ب��ادی )Airgun string( می باش��د كه با حجم، عمق و فش��ار به 
دس��ت آمده درField Test  عمل می كنند. شناورهای تداركاتی 
در تأمين تجهيزات و مواد غذايی، رفت و آمد پرس��نل به ساحل يا 
كشتی ها مورد اس��تفاده قرار می گيرند. عالوه بر اين شناورهايی 
هم برای ديده بانی منطقه و هشدار و آگاهی دادن به ماهيگيرها، 
كش��تی و ش��ناورها عبوری، براي اطالع از وجود كابل ها در كف 
دريا، به كار گرفته می ش��وند. اس��تفاده از روش OBC در مناطق 

دريايی با عمق 200 متری هم امکان پذير می باشد.
موقعيت نقاط گيرنده در كف دريا با استفاده از سيستم صوتی 
)Acoustic( يا اولين شکس��ت )First Break( در تريس های ثبت 
شده، كنترل می شود. در مواقعی كه جابجايی كابل ها از موقعيت 
اولية طراحی ش��ده مشاهده شود، كابل ها دوباره جمع آوری شده 
و په��ن می ش��وند و در صورتی ك��ه اين جابجايی ه��ا تأثير منفی 
زي��ادی در ميزان پوش��ش يا Foldage ايج��اد نکند محل جديد 
آنها، نقشه برداری مجدد می شود و در فايل نهايی SPS، مختصات 

جديد اعمال می گردد.
از كابل هايی كه دارای گيرنده های دو مؤلفه ای شامل هيدروفون 
)حساس به فشار( و ژئوفون )حساس به سرعت( می باشند، امواج پايين رونده 
و انعکاس��ی باالرونده ثبت می شوند )شکل ش��مارة2( ]2[. با توجه به 
ضريب انعکاس حدود 1 سطح آب و هوا، تغيير فاز و پالريته امواج 
تکراری در س��تون آب و عملکردهای متفاوت گيرنده ها )حساس به 
جهت و س��رعت در ژئوفون و حس��اس به فشار در هيدروفون(، اين امواج در 
ژئوفون ه��ا به صورت مخرب و در هيدروفون ها به طور س��ازنده با 

همديگر تداخل می كنند )شکل شمارة 3(. 

ب��ا تجميع و خالصه س��ازی داده ه��ای حاص��ل از ژئوفون و 
هيدروف��ون،  قلمروهای امواج تکراری پايين رونده حذف ش��ده و 

فقط قلمرو امواج باال رونده باقی می ماند]3[.
در اين روش تنها می توان امواج پايين روندة تکراری در سمت 
گيرنده ها را حذف كرد )شکل شمارة2(. بعد از حذف و از بين بردن 
تأثيرات منفی اين امواج چندگانه ناش��ی از ستون آب، موجك به 
دست آمده مستقل از عمق آب بوده و به دليل بهبود باند و دامنة 
فركانس��ی، امکان تعبير و تفس��ير اليه های نازك و بررسی دقيق 

چينه ای روی داده های لرزه ای فراهم می گردد.
با توجه به اينکه طبق رابطة ش��مارة 1، ش��کاف فركانسی يا 
Notch Frequency ايجاد ش��ده در طيف فركانسی در اثر امواج 
تکراری س��تون آب بستگی به عمق آب و س��رعت آن دارد، اگر 
عمق آب كمتر از 15 متر باشد، اين شکاف فركانسی در محدودة 
فركانس��ی مطلوب داده های لرزه  ای واق��ع نمی گردد، بنابراين در 
اين ش��رايط می توان به جای اس��تفاده از كابل های دو مؤلفه ای، 

تنها از هيدروفون استفاده كرد.

Fnotch =V)water velocity(/2h )water depth(               : 1 رابطة شمارة 

شكل شمارة a( :2( امواج تكراری سمت گيرنده، )b( امواج تكراری 
س��مت چش��مة انرژی و )c( امواج تكراری بين اليه ای. تجميع امواج 
گيرنده ه��ای دو مؤلف��ه ای هيدروفون و ژئوفون فقط مس��تقيمًا امواج 
تك��راری پايين رون��ده س��مت گيرنده را ح��ذف می نماي��د و امواج 

باالروندة سمت چشمه و بين اليه ای را حذف نمی كند]2[.

ماژول

شناور شوتينگكشتی ركوردينگ

سطح دريا

كف دريا

شكل -1: تصوير شماتيك از عمليات OBC  با كابل پهن شده در كف دريا ]1[
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2- لرزه نگاری سه بعدی ميادين نفتی هنديجان- بهرگانسر
ميادين نفتی هنديجان- بهرگانسر

 از ميادين قديمی شركت نفت فالت قاره ايران می باشند كه 
در شمال غربی خليج فارس واقع شده اند )شکل شمارة 4(. عمليات 
لرزه ن��گاری س��ه بعدی اين ميادين در مس��احتی بال��غ بر 620 
كيلومترمربع )Shot area( و با پوش��ش كامل 450 كيلومتر مربع 
)Full fold area( انجام ش��ده است، كه ش��امل مناطق خشکی، 
انتقال��ی )Transition Zone( و كم عمق دريايی می باش��د. عمق 
آب در اين پروژه از صفر تا 15 متر می باشد. حدود 470 كيلومتر 
مربع از كل محدودة ش��وت را قس��مت انتقال��ی )TZ( و كم عمق 

تشکيل می دهد. 
هدف از انجام لرزه نگاری در اين ميدان دستيابی به اهداف ذيل بوده است]4[:

 تهية نقشه های زمانی، عمقی، هم ضخامت و دستيابی به وضوح 
بيشتر از وضعيت ساختمانی دو ساختمان هنديجان و بهرگانسر
 تشخيص شبکة گسلی با جزئيات باالتر و بررسی عملکرد گسل ها؛

 بررسی افق های عميق تر؛
 بررسی گسترش ميدان هنديجان در قسمت خشکی؛

 مطالع��ة نفتگيره��ای احتمال چينه ای )س��ازند س��روك( در زير 
ناپيوستگی تورونين و دامنة ساختمان ها؛

 ب��ه دس��ت آوردن نقش��ه های كيف��ی توزيع تخلخ��ل و ديگر 

پارامتر های پتروفيزيکی مخزنی و  
 كسب اطالعات الزم برای مطالعات مخزنی و توسعة ميادين مذكور

در اين محدوده فعاليت ه��ای ماهيگيری، رفت و آمد لنج ها و 
كشتی ها، سکوهای نفتی، دكل های حفاری، تأسيسات سرچاهی، 
لوله های نفتی كف دريا، جريانات دريايی و اس��کلة ماهيگيری در 
حال س��اخت از موانع اصلی عمليات برداش��ت بوده اند. به دليل 
كم عمق بودن دريا، امکان پهن كردن كابل ها و ش��وت كردن در 
نزديکی اين موانع، روش OBC مناس��ب ترين روش برداش��ت در 

اين محدوه بوده است. 
در قس��مت خش��کی، بارندگی ه��ای فصل��ی، باتالقی بودن 
محدوده، واقع ش��دن قسمتی از رودخانه »زهره« در محدوده، از 

مهمترين موانع عمليات برداشت بوده اند.
 OBC مديريت و هدايت ناوگان دريايی در عمليات برداش��ت
تأثيرگذارتري��ن مرحله در پيش��رفت پ��روژه و كيفيت داده های 
برداش��ت ش��ده، می باش��د. در اين پروژه چندين فروند كشتی، 
شناور و قايق های موتوری مورد استفاده واقع شدند كه كشتی ها 
و ش��ناورهای اصلی شامل كش��تی ركوردينگ، كشتی شوتينگ، 
چه��ار فروند ش��ناور جهت پهن كردن و جم��ع آوری كابل ها، دو 
فروند كشتی جهت اسکان پرسنل بودند. بيش از 10 فروند قايق 
موتوری هم جهت تداركات، حمل و نقل پرس��نل، ديده بانی، رفع 

شكل - 3: تجميع سيگنال های هيدروفون و ژئوفون كابل OBC  جهت حذف امواج تكراری ستون آب ]1[

 

 

شكل -4: موقعيت ميادين نفتی هنديجان- بهرگانسر
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عيب تجهيزات ركوردينگ، هش��دار و آگاهی دادن به كشتی ها، 
لنج های عبوری و ماهيگيران در مورد عمليات و وجود كابل های 

گيرنده در كف دريا به كار گرفته شدند.
 در شکل - 5 تصويری از ناوگان كشتی نشان داده شده است. 

طراح��ی عمليات برداش��ت با در نظر گرفت��ن اهداف پروژه، 
محدوديت های عملياتی و محيطی و نيز ش��رايط زمين شناس��ی 
انجام شد. تقسيم شدن كل محدودة برداشت به 21 خط برداشت 
ي��ا  Swath، موازی ب��ودن خطوط گيرنده با س��احل دريا جهت 
تس��ريع عمليات برداشت، يکس��ان بودن الگوی برداشت در كل 
عمليات برداش��ت )خشکی و دريايی( از ويژگی ها و مشخصات  مهم 

اين پروژه می باشد. 
در جدول -1، پارامترهای اصلی برداشت آورده شده است. 

 Rolling طبق اي��ن طراحی، تعداد خطوط گيرن��ده چهار با
چه��ار بوده اس��ت و هر خط ش��وت ي��ا Salvo ش��امل 64 نقطه 
می باش��د. از 21 خط برداش��ت  طراحی ش��ده، خطوط برداشت 
9-21 ب��ه روش OBC برداش��ت گرديدند. با توج��ه به محدودة 
تعريف ش��ده و موازی بودن خطوط گيرنده با خط ساحل، طول 

خطوط برداشت متفاوت بوده كه تا 28 كيلومتر هم می رسيد.
 ،Patch در طی عمليات برداش��ت، در چهار خط گيرندة هر
كابل های OBC تك مؤلفه ای )هيدروفون( پهن می شدند. در حالی كه 
كشتی با سرعت ثابت و با استفاده از سيستم موقعيت يابی GPS و 
ناوبری Hydropro در مسير طراحی شده حركت می كرد، در هر 
50 متر هيدروفون متصل به كابل گيرنده، در محل تعيين ش��ده 

به آب انداخته می شد. 

وزنه های س��ربی هم در طول كابل تعبيه ش��ده بودند تا اين 
كابل های گيرنده در كف دريا قرار گيرند و جريانات دريايی باعث 
جابجايی نگردند. هر چند در برخی موارد به دليل جريانات شديد 
دريايی، رفت وآمد لنج ها و كش��تی های عبوری به دليل برخورد 
 First و گي��ر كردن بويه ه��ا و كابل ها، جابه جا می ش��دند، كه در
break های ثبت ش��ده اين جابجايی ها ديده می شدند )شکل- 6(. 
 Foldage در صورتی ك��ه اين جابجايی ها باعث كاهش زياد ميزان
می شدند، كابل ها جمع شده و دوباره پهن می شدند و در غير اين 
صورت محل واقعی كابل ها بعد از ثبت داده ها مورد نقشه  برداری 
مجدد ق��رار گرفته و موقعيت جديد نقاط در فايل های SPS وارد 

می شدند.
در طول عمليات برداش��ت، كشتی ركوردينگ در يك نقطه 
لنگ��ر انداخته و عملي��ات ثبت داده ها را انجام می دهد. كش��تی 
ش��وتينگ، فقط عمليات ش��وت را توس��ط تفنگ ه��ای بادی در 
طول خط ش��وت يا Salvo انجام می دهد. چون كابل ها در كف 
دريا پهن می ش��وند، كشتی ش��وتينگ تا نزديکی موانع با رعايت 
فواصل ايمنی مش��خص شده، نزديك می شود. مشخصات كشتی 
شوتينگ و آراية تفنگ های بادی با حجم های مربوط  كه در اين 
پروژه مورد استفاده واقع شدند، در شکل-7 آورده شده است. بعد 
از انجام Field test و بررس��ی نتايج آن، عمليات برداشت با حجم 
 psi 790، عمق رشته تفنگ های بادی 2/5 متر و فشار in3 هوای

2000 انجام گرديد.

PATCH4×160)94/84دانسيته نقاط چشمه )تعداد در كيلومتر مربع
4خط گيرندهSwath/splitX- LINE ROLLINGروش و هندسه آرايه 
8 نقطه گيرنده21IN - LINE ROLLINGتعداد خطوط برداشت

400ASPECT RATIO0/55مترفاصلة بين خطوط گيرنده
4543بيشترين دورافت400مترفاصلة بين خطوط چشمه

km2 620مساحت برداشت بر اساس نقاط چشمه50مترفاصلة بين نقاط گيرنده
km2450  مساحت محدودة پوشش كامل50مترفاصلة بين نقاط چشمه

 BIN SIZE)25×25 )متر  FOLD 40ميزان پوشش يا

جدول - 1: پارامترهای اصلی طراحی عمليات برداشت

OBC شكل - 5: تعدادی از كشتی ها و شناورهای عمليات برداشت به روش

كشتي كابل

كشتي ركوردينگ

كشتي اسكان پرسنل

كشتي شوتينگ

كشتي نقشه بردارها و اسكان
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در ط��ول عمليات برداش��ت با تهية فايل ه��ای SPS از محل 
واقعی نقاط گيرنده و چش��مه يا ش��وت و با اس��تفاده از نرم افزار 

OMNI ميزان پوشش يا Fold مورد نظر كنترل می شدند )شکل شمارة 8(. 

 )On-site processing( 3- كنترل كيفی و پردازش اوليه داده ها
مهمترين هدف هر گروه لرزه نگاری برداش��ت اطالعات صحيح با 

بهترين كيفيت و كمترين خطا است.
كنترل كيفيت روزانة داده در حين برداشت، امری اجتناب ناپذير 

بوده و به  طور خالصه شامل  موارد ذيل می گردد: 
 بررسی پالت های كاغ�ذی شات ها ؛

 بررسی تريس های بد اعم از ضعيف، نويزی و مرده )Dead(؛
  كنترل موقعيت نقاط Source و Receiver ؛

  كنترل Offset های اعمال شده در عمليات؛ 
  كنترل Fold ؛

پس از برداش��ت اطالع��ات روزانه مراحل اصل��ی كنترل كيفيت 
داده ها به صورت زير انجام می شد:

  خواندن نوارهای مغناطيسی؛
 چك نمودن فايل SPS تصحيح شده و تکميل Binning و Geometry ؛ 
 اعمال اطالعات هندسه برداشت در Header داده های لرزه نگاری و

 تهية مقطع خام لرزه های برانبارش شده يا Brut stack از خط 
 . Swath برداشت يا

درش��کل- 9 مقطع خام لرزه ای برانبارشی Inline تهيه شده 
ازخطوط برداش��ت 11 و يك ب��رش زمانی در زمان 1500 ميلی 
ثانيه نش��ان داده است. مقاطع خام لرزه ای تا عمق هدف )حدود 
2/5 ثانيه( دارای بازتابنده های پيوسته بوده و حتی اعماق پايين تر 

را هم می توان در اين مقاطع تشخيص داد.

مراحل پردازش اولية داده های برداشت به شرح ذيل بوده است]4[:
 SEGD read
 Resample to 4 ms.
 True Amplitude Recovery / Spherical Divergence Correction
 Geometry and Binning
 Trace Edit
 Band Pass Filter 
 FK filter
 Deconvolution )Spiking and/or Predictive(
 Velocity Analysis 
 CDP sort and NMO )Normal Move Out(
 Stretch Mute
 Stack
 Plot

شكل - 6: جابه جايی كابل گيرنده در كف دريا 

   جابجايي كابل در كف دريا

شكل -7: مشخصات كشتی شوتينگ و آرايه تفنگ های بادی با حجم های مربوطه

Sleeve :نوع تفنگ بادی 
 250 bar )2000 psi( :فشار هوا 

 830 in3  )min acceptance: 790 in3(:حجم هوا 
475 in3 , 2 Hydrophones, 3 Depth sensors :آرايه سمت چپ 

 355 in3 , 2 Hydrophones, 3 Depth sensors:آرايه سمت راست 
  1×40 in3:يدكی 
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نتيجه گيری
لرزه نگاری به روش OBC نس��بت به روش برداش��ت توسط 
اس��تريمر دارای مزايای متعددی می باشد. در اين روش به دليل 
اينک��ه كابل های گيرن��ده در كف دريا پهن می ش��وند، داده های 
برداش��ت توسط OBC نس��بت به داده های برداشت شده توسط 
اس��تريمر از قدرت تفکيك پذيری باال برخودار بوده و دارای باند 
فركانسی گسترده با دامنة بيشتر می باشند و امواج تکراری ناشی 
از س��تون آب حذف می گردند. همچنين در صورت اس��تفاده از 
گيرنده های چند مؤلفه ای، می توان امواج برشی را هم ثبت كرد. 
در ميادين نفتی هنديجان- بهرگانس��ر ب��ه دليل كم عمق بودن 
دريا و وجود موان��ع مختلف، روش OBC جهت انجام لرزه نگاری 
س��ه بعدی در اي��ن ميادين انتخاب گردي��د و داده های لرزه ای با 

كيفيت باال برداشت شد.
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شكل - 8:كنترل ميزان پوشش يا Fold در حين عمليات برداشت

خطوط

سكوي بهره برداري 
بهرگانسر 

محدوده

خط خشكي

شكل - 9: مقطع خام لرزه ای برانبارشی )Brut Stack( ازخط برداشت11 )راست( و
 برش زمانی در زمان 1500ميلی ثانيه 15)چپ(

 
 




