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لرزه نگارى 4 بعدى؛ تغيير در پارادايم سنتي 
مديريت ميادين هيدروكربوري 

 مقدمه
امــروزه تغييــر و تحول و پيشــرفت جزء 
جدايى ناپذير فناورى  در صنايع مختلف شــده 
و ايــن تغييــر و تحول حتــى مرزهاى صنعت 
نفت كه زمانى از نظرگاه فناورى و دانش، در 
حوزه فناورى هاى سنتى جاى مى گرفت را در 
نورديده اســت. تغيير و تحول و به روز شــدن 
در حوزه فناورى هــاى صنعت نفت گرچه به 
ســرعت تغيير در حــوزه فنــاورى اطالعات، 
رايانه و هوافضا نمى باشــد، امــا در نوع خود 
قابل توجه اســت. اين تغييرات در حال حاضر 
با سرعت قابل مالحظه اى همراه شده است به 
طوريكه كمتر بخِش تحقيق و توسعه مرتبط با 
صنعت نفت در هر كشــور و يا شــركت فعال 
در ايــن حوزه اســت كه آگاهــى از آخرين 
اخبار، اطالعــات و تغييرات در حوزه فناورى 

را وظايف هر روزه خود قرار نداده باشد.
زماني گمــان بــرده مي شــد فناوري هاي 
اكتشــافي به دليل پايان يافتن نفت، به آخر عمر 
خود رسيده اند، اما معرفي هرساله و هر چند ماه 
يكبار يك فنــاوري در اين عرصه، اين مدعا را 
باطل كرده  است. يكي از فناوري هاي مطرح در 
حوزه باالدستي صنعت نفت، فناوري لرزه نگاري 
در بخش اكتشــاف منابع هيدروكربوري است 
كه امروزه تحولي اساســي در اين فناوري پديد 
آمده و ظهور فناورى  لرزه نگارى چهاربعدى را 
منجر شده است. لرزه نگاري 4-بعدي كه تداوم 

پيشرفت در لرزه نگاري 3-بعدي است در اواخر 
دهه گذشته و با به اجرا درآمدن در چند ميدان به 

جهان معرفي شد. 
زمانــي يكى از چشــمگيرترين پيشــرفت ها 
در اكتشــاف به كمك رايانه، توسعه لرزه نگارى 
سه بعدى بود و اين روش از داده هاى لرزه اى منطقه 
بــراى ايجاد يك تصوير ســه بعدى از ســاختارها 
و اليه هاى مختلف زمين شناســى منطقه اســتفاده 
مى كــرد. در اســتفاده از لرزه نــگارى ســه بعدى 
از آنجاكه ايــن تصوير واقعى مى توانســت براى 
تخمين وجــود اليه هــاى هيدروكربنى در منطقه 
و ويژگى هــاى خاص ســاختمان اين ســاختارها 
بســيار مفيد باشــد، بــه زمين شناســان در تخمين 
ذخاير هيدروكربورى با احتمال بسيار باال كمك 
مى كرد. با اين حال، لزوم درك به موقع از تغييرات 
ديناميكى مخزن نظير جريان سيال و اهميت مسائلى 
نظير كاهش ريسك و هزينه هاى حفارى و توليد، 
به ظهور فنــاورى ديگرى انجاميد كــه با افزودن 
يك بعد ديگر به نام زمان به لرزه نگارى 3-بعدى، 

لرزه نگارى 4-بعدى شكل گرفت. 

 لرزه نگاري4-بعدي3
عمليات لرزه نگاري مهمترين ابزار مهندسان 
ژئوفيزيك براي اكتشــاف نفت و گاز بوده كه 
بر اساس مطالعه  شكل امواج صوتي يا ارتعاشي 
كه توســط منبع انرژى به داخل زمين فرســتاده 
مي شود ، استوار است. اين امواج پس از عبور از 

اليه هاي متفاوت، قسمتي از آن به سمت منبع يا 
نقطه اي مشخص (سطح زمين) انعكاس مي يابد. 
امواج در اثر اختالف چگالي و ســرعت صوت 
در اليه هاي مختلــف ژئوفيزيكي انعكاس هاي 
گوناگون دارند و توسـط ژئوفونها (در خشكي) 
و هيــدروفون هــا (در دريا) جذب مي شــوند. 
تفاوت در انعكاس امواج از اليه هاي مختلف به 
زمين شناسان امكان مي دهد كه محدوده و عمق 
سنگ هاي متخلخل را كه احتماالً حاوي نفت و 

گاز هستند، تخمين بزنند[1]. 
بعــد از ايجاد مــوج در لرزه نــگاري نوبت 
به دريافت و تفســير داده ها مي رســد. مهمترين 
روش هــا بــراي ترســيم داده ها به صــورت دو 
بعدي، ســه بعــدي و چهار بعدي مي باشــد. در 
گذشته هدف كلي لرزه نگاري 3-  بعدي تعيين 
قدرت تفكيك بهتر زمين شناسي منطقه نسبت به 
لرزه نگاري دوبعدي بود. در لرزه نگاري سه بعدي 
برداشت داده ها منحصر به يك صفحه عمودي 
شــامل چشمه و گيرنده نبوده بلكه گيرنده ها در 
سطح زمين به صورت يك صفحه مشبك قرار 
مي گرفتنــد. بنابراين در ايــن روش يك حجم 
از داده هــاي لرزه اي بدســت مي آمد. توســعه 
تكنيك هاي لرزه نگاري3-بعدي در دهه 1970 
از يك ســو باعث موفقيت هاي چشمگيري در 

1 Mojtabaz.karimi@gmail.com
2 ghaedimojtaba@yahoo.com
3 4-D Seismic
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اكتشــاف و توصيف مخزن و از سويي ديگر به 
توسعه بهتر مخزن و عملكرد اقتصادي آن منجر 
شــد. اما هم اكنون فن آوري 4-بعدي به عنوان 
بهترين شــيوه در بســياري از كشــورها استفاده 
مي شــود. بر روي بيــش از 180ميــدان نفتي و 
گازي، لرزه نگاري ها براي تعيين داده هاي بيشتر 

تكرار شده است [3]. 
لرزه نــگاري 4-بعدي شــامل جمع آوري، 
پردازش و تحليل لرزه نگاري هاي پي در پي يك 
ميدان هيدروكربوري در حال توليد است. هدف 
اين نــوع لرزه نگاري تعيين تغييرات در مخزن با 
مقايســه داده هاســت كه اين تغييرات مي تواند 
ناشــي از توليد هيدروكربن يا تزريق آب يا گاز 

در مخزن باشد[2]. 
فن آوري لرزه نگاري 4-بعدي در تمام عمر 
مخزن از ابتداي توليد، براي تعيين فشارمخازن، 
تا اواســط عمــر مخزن، بــراي مشــاهده جبهه 
حركت آب و حتى در اواخر عمر مخزن، براي 
مشــخص كردن مكان هاي نفت جاروب نشده 

وكنار زده شده، كاربرد دارد[3].
 زمانــي كــه عــدم قطعيت زيــادي وجود 
دارد، اســتفاده از ايــن فــن آوري مفيد خواهد 
بود. فاكتور هاي زيادي در اينكه ســيگنال ها در 
مخزن مي توانند در مراحل مختلف اندازه گيري 
به خوبي دريافت شــوند، وجود دارد كه شــامل 
ســنگ مخزن، ماهيت و ســرعت تغيير ســيال 
توليدي يا تزريقي مخزن مي شود. اين دو عامل 
با هم قدرت نسبي ســيگنال هاي لرزه نگاري را 
تحت تاثير قرار مي دهــد. لرزه نگاري همچنين 
بايد توانايي تكرار دقيق بررســي قبلي را داشته 

باشد .[3]
هزينه لرزه نگاري 4-بعدي 1 تا 2 دالر در هر 
بشــكه (bbl/$ 2-1) تخمين زده شده است [4،5]. 
اگر چه كاهش ريسك توليد از مخزن و افزايش 
برداشــت 20 تا30 درصدي كه گفته مي شــود با 
اســتفاده از اين فن آوري حاصل مي شــود، ولى 
هزينه هاي لرزه نگاري 4-بعدي را به خوبي جبران 
مي كند. بر اساس ارزيابي هاي مستقل انجام شده 
تا سال 2020، لرزه نگاري 4-بعدي در توليد بيش 

از 11/5 ميليون بشكه نفت در روز، مشاركت دارد 
[5]. بــه هر حال لزوم انجام برآورد هاي اقتصادي 
قبل از انجــام عمليــات لرزه نــگاري 4-بعدي، 

ضروري به نظر مي رسد.
در شــكل 1 ارزش اطالعــات لرزه نگاري 
4-بعــدي براي يك ميــدان نفتــي در نروژ در 
درياي شمال محاســبه شده است. در اين ميدان 
هزينه برنامــه لرزه نگاري 4-بعــدي حدود 4/6 
ميليون دالر (آمريكا) محاســبه شــده و شانس 
موفقيــت عمليات حفاري بــا و بدون اطالعات 
لرزه نگاري 4-بعدي تعيين شــده اســت. ارزش 
لرزه نگاري 4-بعدي بيشتر از هزينه آن در يك 
محدوده وسيع است و اين به معني آن است كه 
لرزه نگاري 4-بعدي اغلـب اوقات داراي ارزش 
اقتصــادي اســت. وقتي كه شـــانس موفقيـت4 
پايين (Cs=0.5) داده هــاي لرزه نگاري 4-بعدي 
از ارزش بيشتري برخوردار ميگردند پس زماني 
كه اطالعات مخزن كامل اســت (Cs=1) ديگر 
نيازي به اطالعات جديد نمى باشد(اگرچه اين به 

ندرت اتفاق مي افتد)[5،6]. 

 مزاياى لرزه نگارى چهار بعدى
مــوارد زيــادى را مى تــوان بــه عنوان 

1  نمايش ارزش اطالعات لرزه نگاري 4-بعدي به عنوان تابعي از شانس 
 [5] D-4 موفقيت بدون

مزايــاى لرزه  نگارى چهار بعــدى بيان كرد 
كــه به طور خالصه مي توان بــه موارد ذيل 

اشاره نمود؛
- شامل تمامي مزاياي لرزه نگاري 3-بعدي 
(چراكه تكرار لرزه نگاري 3-بعدي محســوب  

مى شود) 
- مشاهده جبهه حركت سيال مخزن

- مشاهده مكان هاي جاروب نشده يا كنار 
زده شده در ميدان

- مشاهده تغييرات سيال مخزن
- مشــاهده جبهه حركت سيال تزريقي در 

مخزن
- ارزيابي فرآيند ازدياد برداشت در مخزن

- تعيين مكان چاه هاي جديد در مخزن
- بهبود تصميمات مديريتي مخزن

- كمــك بــه مديريــت آينــده مخزن و 
جلوگيــري از رخداد هــاي فاجعه آميزي مثل 

توليد آب زود هنگام
- اتخاذ استراتژي بهينه تخليه مخزن

- افزايش بازيافت نفت
- پيش بيني آينده توليد نفت
- افزايش بازدهي حفاري[3]

4 Chance of Success (CS)
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بخشــيد .[9] در ادامه چند نمونه موفق اســتفاده 
از لرزه نگاري 4-بعدي در موارد مختلف اشاره 

مى گردد.

 مورد مطالعه اول: تعيين محل چاه هاي جديد 
در ميدان نفتي اكوفيسك14 نروژ

در يــك مطالعه الگوهاي تزريــق و توليد 
ميدان اكوفيســك، بزرگترين ميدان نفتي نروژ، 
با استفاده از لرزه نگاري با دقت باال ترسيم شده 
است. اين ميدان نفتي كه در سال 1996 كشف 
شــده در زير درياي شمال واقع شده است كه از 
حدود 300 چاهي كه در اين ميدان حفر گرديده 
است، 100 چاه آن هنوز به صورت فعال در توليد 
نفت و يا تزريق آب  هستند. مقدار نفت درجا و 
قابل استحصال اين مخزن به ترتيب حدود 6/7 و 
3/2 ميليارد بشكه تخمين زده شده است. تا اواخر 
ســال 2008 حدود 790/6 ميليون بشكه از نفت 
قابل برداشت باقيمانده است. كاهش فشار مخزن 
به دليل توليد و همچنين ضعيف شــدن ساختار 
ســنگ آهكي مخزن با تزريق آب باعث شده 
است كه سنگ مخزن با فرونشست زمين فشرده 
شود. از ديگر پيچيدگي هاي اين مخزن، مي توان 
به محبوس شــدن گاز در طبقات بااليي اشــاره 
كرد كه گفته مي شــود به دليل مهاجرت گاز از 
مخزن به طبقات بااليي رخ داده اســت. باوجود 

 تاريخچـه اسـتفاده از لرزه نـگاري 4- بعدي و 
شركت هاي فعال در اين زمينه

لرزه نــگاري  بررســي هاي   1995 ســال  در 
4-بعدي به عنوان پروژه مشــترك شــركت هاي 
استات اويل و شلمبرژر بر روي ميدان گولفاكس5 
در درياي شــمال مورد اســتفاده قرار گرفت. در 
طول انجام اين كار پتانسيل اقتصادي اين فن آوري 
بــا شناســايي نواحي تخليه نشــده اين ميــدان، و 
شناســايي بسته هاي باقيمانده نفت و گاز مشخص 
شــد. عالوه بر ميــدان گولفاكس ايــن فن آوري 
در ميدان هاي اُِســبرگ6، نُــرن7، گانِت8، فورتيز9 
و تُرل10 با موفقيت به كار گرفته شــد [7]. شــكل 
2 اســتفاده از لرزه نگاري 4-بعدي در ميدان نفتي 
گولفاكس را نشــان مي دهد. اين شكل موقعيت 
نسبي آب و نفت را بعد از 14 سال توليد از مخزن 

به تصوير مى كشد .[9]
ميــدان نفتي مارليــم پتروبــراس11 در حوزه 
كامپوس12 در برزيل نمونه هاي بسيار خوبي از اينكه 
چگونه فن آوري لرزه نــگاري 4-بعدي مي تواند 
در تصميمات مديريتي مخزن مشــاركت داشــته 
باشد را نشــان مي دهد. قابليت هاي تصويربرداري 
4-بعدي شــركت وســترن ِجكو13 در اين ميدان، 
مدل سازي ديناميكي و اســتاتيكي را بهبود داد و 
قابليت پايش حركــت آب و نفت در مخزن را با 
دقت و اطمينان بيشــتري ممكن ساخت. همچنين 
به فرآيند پيش بيني دقيقتــر رفتار مخزن در آينده 

كمك شاياني نمود[7].
 شركت استات اويل هيدرو به تنهايي در سال 

2006 بيش از بيست مطالعه 4-بعدي را انجام داد. 
توســعه  ســمت  بــه  توجهــات  به تازگــي 
تكنيك هايــي براي اســتخراج اطالعــات كّمي 
از مخزن متمايل شــده اســت. به اين صورت كه 
داده هاي لرزه نگاري را با ديگر اطالعات موجود 
تركيب كنند (مغزه ها، چاه ها، توليد و شبيه سازي 
مخــزن) [9]. گام بعــدي در لرزه نگاري 4-بعدي 
ارتبــاط دادن اين فن آوري بــا ”تاريخچه توليد“ 
اســت كه اگر به موفقيت برسد پيش بيني از رفتار 
آينده مخزن و به روز نمودن مدل هاي پتروفيزيكي 
و زمين شناســي مخزن را بشــدت بهبود خواهد 

پيچيدگي هاي اين ميدان، فــن آوري لرزه نگاري 
4-بعــدي در فهم بهتر از الگو هاي تخليه مخزن و 
تغيير ساختاري مخزن موثر بوده و با تصاوير ترسيم 
شده با كيفيت باالي اين مخزن مي توان مكان هاي 
جاروب نشده مخزن و محل چاه هاي جديد را در 

اين مخزن تعيين كرد [10].

مورد مطالعه دوم: بررسي سيالب زني با CO2 در 
ميدان نفتي ِوى بِرن15 كانادا 

از ديگر استفاده هاي لرزه نگاري 4-بعدي كه 
بر روي ميدان ِوى بِرن در كانادا انجام شده است، 
اســتفاده از اين فن آوري در ســيالب زني با گاز 
CO2 مي باشد. ميدان نفتي ِوى بِرن در شمال حوزه 
ويليســتون16 در كانادا واقع شده است. نزديك به 
1000 چاه در اين مخزن حفر شــده است كه 137 
عدد به صورت افقي مي باشد و 24 % از 1/4 ميليارد 
نفت درجاي آن تا كنون برداشــت شــده است. 
تزريــق 3 تــا 7 ميليون فوت مكعب دي اكســيد 

2  استفاده از لرزه نگاري 4-بعدي در ميدان نفتي گولفاكس [9].

5 Gullfaks
6 Oseberg
7  Norne
8  Gannet
9  Forties
10  Troll
11  Petrobras’ Marlim
12  Campos
13  WesternGeco
14  Ekofisk
15 Weyburn
16  Williston
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كربــن در روز در هر چــاه از اكتبر 2000 آغاز 
شده اســت. هدف از تزريق CO2 افزايش توليد 

به ميزان 15 % است [11].
لرزه نگاري در اين ميدان براي مشاهده چهار 
الگــوي تزريق CO2 با دقت باال انجام شــد. در 
طول انجام عمليات برداشت، تمام تالش ها براي 
قــرار دادن منبع ها و گيرنده ها در مكانهاي قبلي 
بكار گرفته شــد. عمليات لرزه نــگاري در پاييز 
ســال 2000، 2001 و 2002 انجام شــد. باوجود 
كمتر بودن ضخامت اين مخزن نســبت به طول 
موج هاي لرزه نــگاري، طراحي درســت انجام 
عمليات لرزه نگاري 4-بعــدي در كنترل آناليز 
سيالب زني با CO2 در اين ميدان نفتي مفيد موثر 

واقع شده است [11].

مورد مطالعه سوم: مطالعه ميدان نفت سنگين 
مارليم17 در برزيل

مورد مطالعه بعدي ميدان مارليم اســت كه 
در اعمــاق آب هــاي دريا در برزيل واقع شــده 
اســت. اين ميدان 550000 بشكه در روز از بيش 
از ده سكوي ثابت دريايي توليد مي كند. مطالعه 
لرزه نگاري 4-بعدي در اين ميدان توسط وسترن 
ِجكو انجام شده است. تصوير برداري 4-بعدي 
در اين مخزن به شناســايي دقيق حركت آب و 
نفت و گاز در اين مخزن منجر شــده است. اين 
مطالعه به مدل سازي بهتر استاتيكي و ديناميكي 
مخزن كمك كرده است و همچنين باعث شده 
است كه پيش بيني با اطمينان بيشتري براي آينده 
مخزن انجام شود. بنابراين ريسك پروژه هاي حفر 
چاه هاي جديد را كاهش داده است. اين مطالعه 
همچنين به مكان يابي دقيق ذخيره هاي باقيمانده 
در ايــن مخــزن و در نتيجه بهينه كــردن محل 

چاه هاي جديد كمك شاياني كرده است[12].

 مـورد مطالعه چهارم: مشـاهده جبهه حركت 
سيال در ميدان نفتي نورن نروژ

از ديگر استفاده هاي لرزه نگاري 4-بعدي 
ميدان نورن اســت كــه در بخش جنوبي ناحيه 
نُردلند18 واقع شده است. اين مخزن ماسه سنگي 

در اين شكل نواحي قرمز رنگ، نواحي آب با 
اشباع باال را نشان مي دهد [13].

 مـورد مطالعه پنجـم: بررسـى ديناميك 
رفتار شكاف ها

در فرآيندهاي تزريق بسيار مهم است كه 
به فشار شكست سازند نرسيده و استحكام چاه 
حفظ شــود. مثال در تزريــق CO2 در مخزن 
بايــد اثرهاي ژئومكانيكــي در اطراف چاه به 
خوبي كنترل شــود تا از شكسته شدن سازند 
جلوگيري شود. فن آوري لرزه نگاري 4-بعدي 
در اين زمينه در كنترل نواحي شكســته شده و 
مانيتور اثرهاي ژئومكانيكي بكار گرفته شده 
است. در مواردي حتي به بررسي شكست هاي 
انجام شــده در پوش سنگ و ميزان سيال آزاد 
شده از طريق اين شكســتگي ها، با استفاده از 
فن آوري لرزه نگاري 4-بعدي پرداخته شــده 

است [14،15] .

و مربوط به اواســط دوره ژوراســيك است كه 
مخزني با كيفيت مطلوب با تخلخل 23-25 درصد 
 (mD) و تراوايي حدود 200- 2000 ميلي دارسي
است. اولين مطالعه لرزه نگاري در اين مخزن در 
سال 1992 انجام شده است. عمليات لرزه نگاري 
در اين مخزن در سال هاي 2001 ، 2003 و 2004 
تكرار شده اســت. بنابراين اولين بار لرزه نگاري 
4-بعــدي در اين ميــدان در ســال 2001 انجام 
شده است. اطالعات بدست آمده از لرزه نگاري 
4-بعدي به طور فعــال در مديريت مخزن مورد 
اســتفاده قــرار گرفــت. اســتفاده از لرزه نگاري 
4-بعدي در اين مخزن به بهينه سازي محل دقيق تر 
حفاري هاي جديد و بدست آوردن مدل بهتري 
در شبيه سازي مخزن كمك شاياني كرده است. 
شكل 3 سطح تماســهاي جديد آب-نفت را در 
ســال هاي 2000، 2002 و 2003 كه با استفاده از 
فن آوري از تفاوت لرزه نگاري 4-بعدي بدست 
آمده است را نشــان مي دهد. شكل 4 مكان هاي 
اشباع آب را در سالهاي مختلف نشان مي دهد كه 

3  سطح تماسهاي آب-نفت در سال هاي 2001، 2002 و 2003 در ميدان نورن كه با 
استفاده از تفاوت در داده هاي لرزه نگاري 4-بعدي بدست آمده است [13].

17  Marlim
18  Nordland
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و همين امر، آشنايي هرچه بيشتر مهندسين مرتبط 
با اين نوع فناوري ها و كسب دانش فني مورد نياز 

جهت عملياتي كردن آن را مي طلبد.
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 مورد مطالعه ششم: بررسي ديناميك رفتار شكافها
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