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1. رئيس اداره زمين شناسي بنياني شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب 
2و3و4. كارشناس ارشد ژئوفيزيک اداره زمين شناسي بنياني 

چكيده:
ژئوفيزيک اكتشافي و بويژه لرزه نگاري از اوايل قرن بيستم خود 
را ب��ه عنوان اب��زاري كارآمد در پي جويي و اكتش��اف ذخاير نفت و 
گاز معرفي كرده اس��ت. از اوايل دهه 60 ميالدي تالش بر اين بود 
ك��ه نتايج برداش��ت هاي لرزه اي عالوه بر نقش اكتش��افي كه عمدتاً 
محدود به نش��ان دادن ساختارهاي زيرزميني بود، نقشي توسعه اي 
نيز برعهده گيرند. عمليات لرزه نگاری سه بعدی عماًل از دهه 1970 
به منظور كاهش ريس��ک حفاری چاه های نفت و گاز، در دنيا آغاز 
گردي��د. در واقع در ط��ي چند دهه گذش��ته ژئوفيزيک دانان و نيز 
زمين شناس��ان با ارائه نظريات نوي��ن و فرمول هاي جديد هر كدام 
س��عي كرده اند تا داده هاي لرزه اي را از منظري خاص مورد بررسي 
قرار داده و اطالعات مورد نظر خود را استحصال كنند. در اين ميان 
نقش نش��انگرهاي لرزه اي، مقاومت صوتي، بررسي هاي ساختماني 
و مطالعات چينه شناس��ي لرزه اي از اهميت بيشتري برخوردار بوده 
اس��ت. عالوه ب��ر موارد فوق تكرار برداش��ت دو بعدي يا س��ه بعدي 
ل��رزه اي در فواصل زماني معين و مش��اهده تغييرات به وجود آمده 
نيز به صورت ابزاري كارآمد در پايش رفتار مخزن مؤثر بوده اس��ت 
)1(. در اين مقاله تالش بر اين اس��ت تا با معرفي اجمالي برخي از 
روش هاي ف��وق، افق هاي پيش روي در اس��تفاده از لرزه نگاري در 

توسعه مخازن هيدروكربوري معرفي گردد.

شيوه هاي لرزه نگاري 
1-  لرزه نگاري انكس��اري: اين روش به دلي��ل دربرگيري عمق كم 

زمين چندان مورد استفاده قرار  نمي گيرد )2(. 
2- لرزه ن��گاري بازتابي: از اين روش براي ش��ناخت زمين در اعماق 
زياد اس��تفاده مي ش��ود و با ثبت تغييرات زمان هاي دريافت امواج 
بازتاب��ي از نقطه اي به نقطه اي ديگر در س��طح زمين، تصويري از 

ساختارهاي زيرزميني آن منطقه ارائه مي نمايد )2(. 
3- لرزه نگاري درون چاهي: در اين روش عمليات در درون چاه هاي 

اكتش��افي و توصيفي اما به صورت عم��ودي انجام مي گيرد. به اين 
ترتيب مي توان به راحتي سرعت امواج لرزه اي را در هر اليه تعيين 

نمود )2(. 
روش هاي ايجاد لرزه در اين روش عبارتند از:

:Cross well  روش -
از روش هاي ديگر ايجاد لرزه، روش Cross well )درون چاهي( 
اس��ت كه در آن چشمه هاي لرزه اي را درون يک چاه و ژئوفون ها را 
در چاهي ديگر قرار مي دهند. اين روش تنها راه پيوس��ته فاصله اي 
)دور از محل سازندها( است كه با دقت بسيار بااليي قادر به تصوير 
موانع تجمع نفت از جمله گس��ل و دگرش��يبي مي باش��د. به دست 
آوردن داده در اي��ن روش گران تمام مي ش��ود و ني��از به تخصص 

خاصي دارد )1(. 

 :)VSP( Vertical Seismic Profiling روش -
مقط��ع نگاري عمودي يكي از روش هاي لرزه نگاري اس��ت كه 
در آن امواج لرزه اي ايجاد ش��ده در سطح زمين توسط ژئوفون هايي 
كه در عمق هاي مختلف چاه قرار گرفته است، ثبت مي گردد. روش 
VSP در هر ميدان نفتي به تعداد محدودي انجام مي شود. از داليل 
محدوديت آن مي توان Rig Time اضافي و هزينه زياد آن را نام برد. 
در اين زمينه نرم افزار تحقيقاتي با نام VSP وجود دارد. اين نرم افزار 
براساس نظريه هاي انتش��ار امواج لرزه اي در محيط هاي نامتجانس 
و ناهمگ��ن كاربرد دارد و مي تواند ميدان انتش��ار ام��واج لرزه اي را 
بازس��ازي نمايد و داده هاي لرزه اي را در محل ديواره چاه محاس��به 
نماي��د. همچنين براي تصويربرداري از پيرامون س��اختمان اطراف 
چاه و يا بازسازي بين چند چاه مي توان از اين روش استفاده نمود. 
همچنين با استفاده از اطالعات نمودارهاي سرعت سنجي و چگالي 

مي توان مدل هاي ساختماني زيرسطحي را تهيه نمود )1(.

 هرمز قالوند1 ،محمود پوالدزاده2 ،علي ارزاني3 ،ضرغام مهديپور4

كاربرد لرزه نگاري در توسعه مخازن هيدروكربوري 
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روش هاي تفسير داده هاي لرزه اي: 
مهم ترين روش ها براي ترسيم داده ها به قرار زير است:

1- روش دوبع�دي: در لرزه نگاري دو بع��دي، لرزه ها در طول خط 
چشمه – گيرنده ثبت مي گردند و فرض  مي شود كه تمامي پرتوهاي 
بازتابي در صفحه عمودي كه خط چشمه – گيرنده را شامل مي شود 
قرار دارند. بنابراين در حضور اليه هاي با شيب متقاطع، مقطع لرزه اي 
اطالعات درس��تي از ساختار زمين شناسي منطقه به دست نمي دهد. 
در لرزه ن��گاري دو بعدي ميزان افزاي��ش دقت در يافتن محل تجمع 

نفت در حدود 25 تا 30 درصد است )3(. 
2- روش س�ه بعدي: هدف كلي لرزه نگاري س��ه بعدي به دس��ت 
آوردن قدرت تفكيک بهتر زمين شناسي منطقه نسبت به لرزه نگاري 
دوبعدي اس��ت. در لرزه نگاري سه بعدي برداشت داده ها منحصر به 
يک صفحه عمودي ش��امل چشمه – گيرنده نيست بلكه گيرنده ها 
در سطح زمين به صورت يک صفحه مشبک قرار دارند. بنابراين در 
اين روش يک حجم از داده هاي لرزه اي به دست مي آيد. لرزه نگاري 
س��ه بعدي با مش��خص كردن موقعيت چاه ها و كاهش حفاري هاي 
بي ثمر به خصوص در مناطقي كه س��اختارهاي زيرسطحي پيچيده 

دارند، به ميزان قابل توجهي از هزينه هاي حفاري مي كاهند )3(. 
3- روش چهاربع�دي )Time laps(: لرزه ن��گاري چهار بعدي به 
برداش��ت داده هاي لرزه اي دو بعدي و سه بعدي در بازه هاي زماني 
مش��خص اطالق مي شود. براي درك صحيح اين روش بايد عواملي 
ك��ه بر روي نح��وه حركت موج اثر مي گذراند را بررس��ي نمود )3(. 
عم��ده اي��ن عوامل عبارتن��د از ليتولوژي، تخلخل، وجود س��يال و  
نوع س��يال. به عالوه بايد متذكر ش��د كه عوامل محيطي )نويز هاي 
محيطي( و نوع برداش��ت داده ها بر شكل دادهاي حاصل و كيفيت 
آنه��ا اثر مي گ��ذارد. از مجموع عوامل فوق مي ت��وان دريافت كه در 
فواصل زماني چند ساله ليتولوژي و تخلخل ها تغييري نمي كنند لذا 
اگر بتوان برداش��ت را در همان ش��رايط محيطي برداشت اوليه و با 
همان پارامتر ها تكرار نمود، عمده تغييرات مشاهده شده در داده ها 

با تغييرات ايجاد شده در سطوح سياالت كاماًل مرتبط مي باشند. 
روش ف��وق ابزاري توانمن��د در جهت پايش��گري مخزن و نيز 
كنترل س��ياالت تزريقي به آن خواهد بود. در حال حاضر در ايران 
از روش4 بعدي اس��تفاده نمي شود.  در ش��كل هاي 1 و 2 مثالي از 
اين كار از وايومينگ آمريكا ارائه شده است. در اين مثال ابتدا نتايج 
برداش��ت داده ها در اطراف يک چاه تزريقي CO2 ارائه شده است و 
سپس مقطع اختالف دو برداشت نمايش داده شده است. همانگونه 
كه مالحظه مي شود در نگاه اول تفاوت عمده اي بين دو مقطع ديده 
نمي ش��ود اما پس از كس��ر مقطع دوم از مقطع اول، تغييرات دامنه 
كه مرتبط با منطقه نفوذ گاز CO2  است خود را نمايش مي دهد. در 

تصاوير بعدي اين تغييرات كاماًل مشهود مي باشند.

مهم ترين هدف هرگروه لرزه نگاري برداشت اطالعات صحيح با 
بهترين كيفيت و كمترين خطاس��ت. از آنجايي كه معموالً پردازش 
داده هاي لرزه ن��گاري در مراكز بازخواني پ��س از يک فاصله زماني 
بعد از برداش��ت داده ها انجام مي شود، كنترل كيفيت روزانه داده ها 
به هنگام برداش��ت داده ه��ا )Onsite processing( براي جلوگيري 
از ب��روز مش��كالت احتمالي به هن��گام پردازش نهاي��ي داده ها در 
مركز بازخواني، كاماًل ضروري اس��ت. كار طراحي و كنترل كيفيت 
داده هاي لرزه نگاري بدون استفاده از نرم افزارهاي پيشرفته طراحي 
و پردازشي امكان پذير نيست. معموالً گروه هاي لرزه نگاري در ايران 

به نرم افزارهايي چون vista و omni مجهزند.   
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شكل 1-  مقطع اوليه، ثانويه و مقطع اختالف دو برداشت )8(
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شكل 2- برش عمقي  اوليه، ثانويه و مقطع اختالف دو برداشت )8 (
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تفسير ساختماني و جايگاه آن در مدل مخزن
در تفس��ير ساختماني س��عي مي گردد پديده هاي ساختماني با 
اس��تفاده از داده هاي لرزه اي س��ه بعدي توصيف گردند. پديده هاي 
س��اختماني از داده هاي لرزه اي به صورت مستقيم و غيرمستقيم )با 
استفاده از نشانگرها( قابل استخراج هستند. در شكل -3 نمونه اي از 
اين كار ارائه شده است. استفاده مستقيم از داده ها در ساختمان هايي 
كه نيروي تكتونيكي ش��ديدي را تحمل نموده اند، مرس��وم بوده در 
حالي كه در ساختمان هاي با شيب هاي ماليم، بيشتر از نشانگرهاي 
لرزه اي اس��تفاده مي گردد. مهم ترين نشانگرهاي لرزه اي ساختماني 
عبارتند از واريانس، مش��تق اول، مشتق دوم، كوهرنسي و آزيموت. 
 structural( خروجي نهايي تفسير ساختماني، چارچوب ساختماني
framework( ميدان مورد مطالعه اس��ت كه مهم ترين فاكتور مؤثر 
در مدل سازي مخزني است )4(. عالوه بر اين تعيين حجم نفت درجا 
با اس��تفاده از بستگي ساختاري، تعيين گس��ترش افقي و عمودي 
مخزن، تش��خيص گسل ها با استفاده از تكنيک هاي واريانس و تهيه 
نقش��ه هاي تراكمي و امتدادي شكس��تگي هاي مخزن با استفاده از 
تكنيک هاي Diffraction مانند SVSL، تش��خيص مواردي همچون 
ب��اال و پايين افتادگي س��ازند در چاه و نش��ت گاز از ميدان و ارائه 
راهكار مناس��ب، تعيين جهت بهينه حفاري افقي به منظور كاهش 
مش��كل توليد ماسه نظير مخزن آس��ماري ميدان منصوري، تعيين 
جه��ت تنش در ج��اي ميدان و تش��خيص شكس��تگي هاي القايي 
از شكس��تگي هاي طبيع��ي در مغزه ه��ا، همگي بخ��ش كوچكي از 

كاربردهاي تفس��ير س��اختماني داده هاي لرزه اي در توسعه ميادين 
نفتي است كه به اين موارد بايد كاربردهاي اكتشافي مدل سازي هاي 
ساختماني همانند آنچه كه در ميادين آب تيمور و پرنج ديده شده 
را اضافه نمود. نكته قابل توجه آن اس��ت ك��ه هزينه لرزه نگاري دو 
بعدي و س��ه بعدي يک ميدان با ابعاد متوسط غالباً اندكي بيشتر از 
هزينه حفاري يک چاه است كه با توجه به موارد ذكر شده مشخص 
مي گ��ردد كه ريس��ک حفاري يک چاه بعد از اس��تفاده از داده هاي 

لرزه  اي تا چه حد مي تواند كاهش يابد )5(.

چينه شناسي لرزه اي
مطالعات چينه نگاري سكانس��ي واحدهاي رس��وبي سنگ هاي 
مخرن��ي ميادين نفت��ي و گازي مي تواند نقش بس��زايي در تعيين 
مش��خصات واحدهاي جرياني داش��ته باشد )شكل-4(. با اين روش 
روابط واحدهاي رس��وبي با يكديگر و گسترش آنها در مكان و زمان 
حتي در بخش محدودي از حوضه را مي توان مشخص نمود. با تكيه 
بر اصول چينه نگاري سكانسي مي توان در مورد موقعيت و گسترش 

سنگ هاي مستعد منشأ و مخزن اظهار نظر نمود. 
يك��ي از اركان مطالعاتي تفس��ير داده هاي لرزه اي س��ه بعدي، 
بررسي نشانگر های لرزه ای است. نشانگر های لرزه ای تابع محاسباتی 
خاصی اس��ت كه جهت اس��تخراج خواص هندسی، س��ينماتيكی، 
ديناميك��ی و آم��اری مخازن هيدروكرب��وري از داده های لرزه ای به 
كار ميرود. با اس��تفاده از نش��انگرهای لرزه ای می توان محل مخزن، 
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شكل 3 –  تفسير گسل بر روي برش زماني از مكعب داده هاي لرزه اي )6(.

شكل 4- چينه شناسي لرزه اي - تفكيك واحد هاي رسوبي بر روي مقطع لرزه اي )7(.
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زون بندی مخزن، نقشه های تراز ساختاری زيرسطحی، عدسي هاي 
ماس��ه ای، ميان اليه های شيلی، مشكالت س��اختمانی در ارتباط با 
موقعيت گس��ل ها و شكستگی ها، س��طوح تماس سياالت، تغييرات 
زمين شناس��ی جانب��ی و عم��ودی، تخلخل كيفی مخ��زن و برخی 
خواص پتروفيزيكي را قبل از حفر چاه با درصد كمی خطا بازسازی 

كرد و يا حجم نفت درجا را محاسبه نمود.
وارون س��ازي )Inversion( يكي ديگ��ر از موضوعات مطالعاتي 
اس��ت كه در تفس��ير داده هاي لرزه اي س��ه بعدي به منظور تعيين 
مشخصات دقيق سنگ هاي مخازن مورد بررسي قرارمي گيرد. يكي 
از مهم تري��ن اهداف توليدي تبيين وضعي��ت زون هاي مخزني يک 
ميدان نفتي مي باشد. در اين راستا اگر منحصراً از اطالعات چاه هاي 
حفر ش��ده استفاده ش��ود همواره دو مشكل اساس��ي الينحل باقي 
خواهد ماند. اول اينكه زون هاي مخزني غالباً داراي مغزه هاي كاملي 
نيس��تند. دوم اينكه اطالعات مربوط به چ��اه )مغزه هاي حفاري – 
نموداره��اي چاه پيماي��ي( منحص��راً در حيطه اط��راف چاه صدق 
مي كنند لذا در س��ازندهاي كربناته نظير بنگس��تان و س��ازندهاي 

كربناته – آواري نظير آسماري نمي توانند قابل تعميم باشند.
با توجه به نقاط ضعف فوق، به منظور تبيين وضعيت زون هاي 
مخزني با تأكيد بر ميزان تخلخل سنگ هاي مخازن، از روش وارون 

سازي لرزه اي استفاده مي گردد كه داراي روش هاي مختلف مانند
 Model base و Band limited مي باش��د كه با توجه به شرايط 
مخزن��ي ميدان معموالً از يكي از اين روش ها اس��تفاده مي گردد. با 
اس��تفاده از اين روش ه��ا مي توان تغييرات تخلخ��ل در يک مخزن 
نفتي يا گازي را با ميزان دقت بس��يار  باال و قابل اعتماد محاس��به 
نمود. اس��تفاده هايي كه مي توان از اين روش كرد، شامل موارد ذيل 
است شامل تخمين تغييرات خواص پتروفيزيكي سنگ هاي مخزن 
در كل گس��تره ميدان، اس��تفاده از اي��ن روش در تعيين موقعيت 
مناسب حفاري جهت توليد بيشتر از چاه هاي افقي و قائم، مشخص 
نم��ودن علت عدم توليدي بودن برخي از چاه هاي افقي در ميدان با 
پالت نمودن موقعيت چاه حفاري شده بر روي نقشه هاي ژئوفيزيكي 

)براي چاه هاي قديمي( است.
تاكن��ون در مناط��ق نفت خيز جن��وب در ميادي��ن آب تيمور، 
ش��ادگان، منصوري، م��ارون، آغاجاري، كوپال، كرنج پارس��ي، رگ 
س��فيد، منصورآباد، آزادگان، جفير، حس��ينيه، كوشک و دارخوين 
عمليات لرزه نگاري س��ه بعدي انجام ش��ده اس��ت و در حال حاضر 
عمليات برداشت در ميادين زيلوئي، رامشير، بي بي حكيمه و پازنان 
در حال انجام است و قرار است مشابه اين عمليات به مرور زمان با 

توجه به اولويت هاي مطالعات مهندس��ي مخازن براي كليه ميادين 
اين كار انجام شود.

در خاتمه به منظور اس��تخراج بهينه هيدروكربور از سكتورهاي 
عمليات��ي مخازن تالش بر اين اس��ت تا در ميادين��ي كه اطالعات 
لرزه نگاري س��ه بعدي از آنها وجود دارد قبل از تعيين موقعيت هاي 
جديد حفاري  ابتدا به مدل هاي ژئوفيزيكي تهيه ش��ده مراجعه شود 
و خ��واص پتروفيزيكي كليه س��كتورهاي عملياتي را در نيمرخ هاي 
ل��رزه اي مش��اهده كرد س��پس ب��ا در نظرگيري بهتري��ن موقعيت 
جغرافيائي از حيث پتروفيزيكي مي توان موقعيت هاي جديد حفاري 
را تعيي��ن نمود و نحوه حفر قائم و افقي آن چاه را برنامه ريزي كرد 
ضمن اينكه در مطالع��ات جامع مخازن مي توان از نتايج حاصل از 

تفسير داده هاي لرزه اي در تعيين مشخصات مخازن بهره برد.
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