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  چكيده
سرعت  ليدر روش معمول، تحل. باشد يم يلرزه نگار يپردازش داده ها ندياز مراحل مهم در فرآ يكيسرعت برانبارش  ليتحل

عملگر روش سطح بازتاب . شود يمشترك و انجام محاسبه شباهت بدست آورده م يانيگروه نقطه م كين با در نظر گرفت
تواند  يم بيترت نيبه ا. رديگ يمشترك را در نظر م يانيگروه نقطه م نيمشترك چند يانيگروه نقطه م كي يمشترك بجا

روش  نينگر شعاع موج عمود در نقطه فرود بدست آمده از ااما نشا. ما قرار دهد اريرا در اخت يسرعت برانبارش قابل اعتماد تر
شده است تا از نشانگر بدست آمده از روش سطح پراش  شنهاديمطالعه پ نيدر ا. باشد يمتاثر از نشانگر شعاع موج عمود م

 قيآمده دق شود و سرعت برانبارش بدست ياثر نشانگر موج عمود حذف م بيترت نيبه ا. بر مدل استفاده شود يمشترك مبتن
  . رديگ يما قرار م اريدر اخت نيشيپ يتر و قابل اعتماد تر نسبت به روش ها
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Abstract 
Velocity analysis is an important part of seismic data processing steps. Typically, velocity analysis is 
implemented on a Common Mid-Point gather, using semblance calculation. As the Common-Reflection-Surface 
stack operator considers neighboring Common Mid-Point gathers, it provides a more reliable stacking velocity. 
But the Normal Incident Point (NIP) wave attribute obtain by this method is impressed by the Normal (N) wave 
attribute. In this paper we proposed to use NIP wave which is obtained by mode-based CDS method. In this way 
the effect of N wave will be eliminated. Hence the stacking velocity is more accurate and more reliable. 
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  مقدمه    ١
 ييباال زيبه نو گناليتوان مقطع دور افت صفر با نسبت س يم يهمپوشان يدارا يموجود در دسته داده ها يا استفاده از دادهاب

 ريو قابل اعتماد امكان پذ قيداشتن سرعت برانبارش دق اريبدون در اخت يمقطع نيبدست آوردن چن. نمود يساز هيرا شب
 يلرزه نگار يدر پردازش داده ها ييبه سزا تيسرعت از اهم فيبدست آوردن ط وسرعت  ليتحل نديمنظر فرآ نياز ا. ستين

 بيترت نيبه ا. شود يم يساز ادهيمشترك پ يانيگروه نقطه م كي يسرعت بر رو ليتحل). Yilmaz, 2001(دارد  يانعكاس
پر واضح . شود يمحاسبه م ااز سرعت ه يبازه ا يشكل به ازا يهذلول يبا عملگرها يشباهت حوادث لرزه ا زانيم نيشتريب

باشد  يشباهت با حوادث لرزه ا نيشتريب يمربوطه دارا يآن عملگر هذلول ياست كه به ازا ياست كه سرعت مطلوب، سرعت
)Taner and Koehler, 1969 .(باشند  ينم يپاسخ لرزه ا نيقادر به تخم يمعمول به شكل مناسب يروش ها ياما عملگر هذلول

به نام روش  يرو روش نياز ا. كنند ياستفاده نم يهم پوشان يدارا يموجود در دسته داده ها ياضاف اتعاز تمام اطال ايو 
 يمعرف يهم پوشان يدارا يموجود در دسته داده ها يبرانبارش سطح بازتاب مشترك به منظور استفاده از تمام اطالعات اضاف

روش سطح بازتاب مشترك ). Hubral, 1999(باشد يم) داده بر يمبتن(مستقل از مدل سرعت  يروش، از روش ها نيا. ديگرد
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 بيترت نيبه ا. رنديگ يدر نظر م زيمشترك مجاور را ن يانينقطه م يمشترك، گروه ها يانيگروه نقطه م كياستفاده از  يبجا
 ,.Müller, 1998; Müller et al(كنند يم يساز هيرا شب يباالتر زيبه نو گناليمقطع برانبارش شده دور افت صفر با نسبت س

1998; Jäger, 1999; Mann et al., 1999 .(يكنند نشانگرها يم نييروش تع نيكه شكل عملگر برانبارش را در ا ييها ريمتغ 
 يشكل عملگر برانبارش م فينشانگرها به منظور تعر نيا ياستفاده اصل). Hubral, 1983( شوند يم ديموج نام يجنبش دانيم

توان به محاسبه  ياز آن جمله م .ندشد ينشانگرها معرف نياز ا يگريگسترده د يبعد استفاده ها يهاهر چند در سال . باشد
 يها هيو محاسبه مدل سرعت ال) Jäger, 2005( رشهفيكوچ ك نديدر فرآ نهي، محاسبه پنجره به)Majer, 2000(فرسنل  هيناح

توان از  يم نيهمچ. اشاره كرد)Duvenek, 2004( موج عمود در نقطه فرود يتوموگراف يبه روش معكوس ساز يسطح ريز
آن ها با استفاده ) Bergler et al., 2002(استفاده نمود زيبدست آوردن سرعت برانبارش ن يروش برا نيشده ا ديتول ينشانگرها

 راموج عمود در نقطه فرود كه از روش سطح بازتاب مشترك بدست آورده شده است سرعت برانبارش  ياز نشانگر جنبش
شود و متاثر از  يبرداده بدست آورده م يمبتن وهينشانگر در روش سطح بازتاب مشترك به ش نياما ا. محاسبه نموده اند

روش سطح بازتاب مشترك از نشانگر موج عمود در  يشده است به جا شنهاديمطالعه پ نيدر ا. باشد يموج عمود م ينشانگر
روش نشانگر موج  نيدر ا رايز. دست آورد سرعت برانبارش استفاده شود به منظورنقطه فرود روش سطح پراش مشترك به 

را  يتر و قابل اعتماد تر قيدق شتوان سرعت برانبار يم قيطر نياز ا. ستيمتاثر از موج عمود ن گريموج عمود در نقطه فرود د
 . نمود ديتول

 

  تئوري   ٢
 ,.Jäger, 1999; Mann et al(وج تا مرتبه دوم بنا شده استاز زمان گذر م يليتحل بيبراساس تقر روش سطح بازتاب مشترك

  : نمود انيب ريتوان به صورت ز يعملگر برانبارش سطح بازتاب مشترك در دو بعد را م. )1999
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باشد كه  يم V0 ازيتنها پارامتر مورد ن. باشد يم رندهيمنبع مولد موج و گ نيب يانينقطه م Xmفت، درو ا مين hرابطه  نيا در
 هيزوا يپارامتر ها) t0, x0( يعنيهر نمونه از مقطع درو افت صفر  يبرا. شود يدر نظر گرفته م ٢٠٠٠تا  ١٥٠٠معموال برابر 
 يم دهيموج نام دانيم يجنبش يكه نشانگرها RNIPطقه فرود و شعاع موج عمود در ن RN، شعاع موج نرمال αخروج امواج 
 كيسطح را  ريكه بازتابنده ز يدر صورت). Taner and Koehler, 1969(شوند يشباهت  بدست آورده م ليتحل قيشوند، از طر

  :خواهد شد ليتبد ريبه صورت ز ١ ابطهحالت ر نيدر ا. خواهد بود RN =RNIP = RCDSصورت  نيدر ا ميرينقطه در نظر بگ
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آن چه پنجره كوچكتر نسبت به  كيدر  زيرا ن يكند و حوادث بازتاب يم يساز ريتصو يپراش را به خوبهذلولي هاي رابطه  نيا
شده  دهيسطح پراش مشترك نام ، روشروش نيرو ا نياز ا. زند يم نيتخم ، به خوبيمورد استفاده قرار مي گيرد ١رابطه در 

بر مدل و با استفاده  يمبتن وهيتوان به ش يرا م ٢رابطه عملگر  موج دانيم ينشانگر جنبش). Shahsavani et al., 2011(است 
مشترك  يانيگروه نقطه م كي يكه برا ييااز آن ج. بدست آورد كيناميو د سينماتيكدنبال كردن پرتو به صورت  كياز تكن
 ريتوان با استفاده از رابطه ز يتوان نشان داد مقدار سرعت برانبارش را م يم نيباشند بنابرا يبا هم برابر م x0و  xmمقدار 

  : محاسبه كرد
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توان مقدار  يكه از روش سطح بازتاب مشترك به دست آورده شده است م RNIPو  αو با داشتن مقدار  ٣توجه به رابطه  با
 ز روش سظح پراش مشتركبدست آمده ا RCDSاز RNIP يتوان بجا يم نيهمچن. نمود نييتع t0هر  يسرعت برانبارش را برا

سرعت بدست  نيبنابرا ،ستين RN دارمتاثر از مق RCDSكه  در اين حالت به اين دليل. مقدار سرعت برانبارش را محاسبه كرد
  . باشد يتر و قابل اعتماد تر م قيآمده دق

  

  يشنهاديروش پ يساز ادهيپ    ٣
 كسيوني كيزميبا استفاده از نرم افزار سا يسطح ريز يها هيمدل سرعت از ال كيابتدا  يشنهاديروش پ يساز ادهيبه منظور پ

مدل  نيا. نشان داده است ١باشد در شكل  يم لومتريك ٢٠و  ٤ بيعمق و طول به ترت يمدل كه دارا نيا. ساخته شده است
 يم ٣٨٠٠و  ٣٤٠٠، ٣١٠٠، ٢٧٠٠، ٢٣٠٠، ١٩٠٠برابر  بيه اول تا ششم به ترتياز الها شده كه سرعت  ليتشك هياز شش ال

  . دنباش

   
  يسطح ريز ياز دادها يمصنوع هيمدل شش ال .١ شكل

  

بدست آمده و رابطه  يشود و با توجه به نشانگرها يم يساز ادهيمورد نظر پ يدادها يروش سطح بازتاب مشترك بر رو ابتدا
  . اده شدهاستنشان د ٢مقطع در شكل  نيا. مقطع لرزه مورد نظر بدست آمده است يسرعت برانبارش برا ٣
  

   
  روش سطح بازتاب مشترك يمقطع سرعت برانبارش بدست آمده با استفاده از نشانگرها .٢ شكل

  

و با فاصله  ٤٠٠٠تا  ١٠٠٠سرعت ثابت در بازه  ياز مدل ها يسر كي يبرمدل سطح پراش مشترك بر رو يروش مبتن حال
انتخاب شده است كه در مقطع  يسرعت برانبارش محاسبه شده ا مقداردر مرحله بعد . شده اند يساز ادهيپ هيمتر بر ثان ٢٠٠

در  يشنهاديبدست آمده از روش پ ييبرانبارش نها سرعتمقطع . است يشباهت با حوادث لرزه ا نيشتريب يدارا يهمدوس
  . نشان داده شده است ٣شكل 

 يانينقطه م يه پنجم در محل گروهابدست آمده مقدار سرعت در امتداد بازتابند يتر سرعت ها قيدق سهيمنظور مقا به
 يمربعات برا نيانگيسرعت جذرم نكهيبا توجه به ا. نشان داده شده است ٤تا در شكل  ٥٠با فاصله  ٤٠٠تا  ٥٠مشترك شماره 

. دارد شتريمقدار انطباق ب نيبا ا يشنهاديروش پ جيباشد واضح است كه نتا يم هيمتر بر ثان ٥/٢٧٣٧بازتابنده پنجم برابر 
حاصل از روش سطح بازتاب مشترك و روش سطح پراش مشترك در امتداد بازتابنده پنجم به  يدادها يپراكندگ نيچهم
  . است نيشيپ روشنسبت به  يشنهاديباشد كه نشان دهنده دقت روش پ يم هيمتر بر ثان ٠٩/٦٦و  ٦١/٩٨برابر  بيترت
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  بر مدل يروش سطح پراش مشترك مبتن يانگرهامقطع سرعت برانبارش بدست آمده با استفاده از نش .٣ شكل

  

   
  سطح پراش مشترك يسطح بازتاب مشترك و نشانگرها يسرعت برانبارش محاسبه شده با استفاده از نشانگرها سهيمقا .٤ شكل
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