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چكيده

در سال هاي اخير برداشت داده هاي لرزه نگاري با آزيموت باز ) (Wide Azimuthمورد درخواست اغلب مفسرين لرزه اي
بوده است .از طرفي در محيط هاي دريايي ،اكثر برداشت هاي لرزه نگاري با استفاده از يك كشتي كه چندين كشانه
) (Streamerرا پشت سر خود مي كشد بسيار مرسوم مي باشد .با توجه به اينكه در سالهاي اخير استفاده از تعداد بيشتر
كشانه توسط پيمانكاران ژئوفيزيكي مرسوم شده و اين افزايش تعداد كشانه از برخي جنبه ها باعث باز شدن آزيموت داده هاي
برداشتي مي شود ،اين تصور ايجاد شده است كه شايد برداشت داده ها با تعداد كشانه بيشتر به مفهوم آزيموت باز بودن داده
ها مي باشد .اين موضوع در مطالعه حاضر مورد تحليل قرار گرفته و بخصوص ايرادات برداشت داده ها با تعداد كشانه زياد در
آبهاي كم عمق همانند خليج فارس نشان داده شده است .نشان داده مي شود كه تعداد كشانه زياد باعث غيريكنواخت شدن
نشانگر خانك ها ) (Binsشده ،ايجاد ردپاي چيدمان برداشت در داده هاي لرزه اي نموده و بازتاب هاي كم عمق نيز دريافت
نخواهند شد.
واژههاي كليدي :آزيموت باز ،لرزه نگاري سه بعدي ،كشانه ،توزيع فولد ،آزيموت ،خليج فارس
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Abstract
In recent years, wide-azimuth seismic data has been demanded by most of seismic interpreters. On the other
hand, in marine environments, it is much common to have seismic acquisition performed using a vessel towing a
number of streamers. Given the use of increased number of streamers by geophysical contractors in recent years,
and the fact that the increase in the number of streamers has ended up, in some sense, will widen the azimuth
coverage of the acquired seismic data, the perception that the acquisition of seismic data using higher number of
streamers will provide wide-azimuth seismic data has been emerged. This study is an attempt to analyze this
subject-matter and especially it focuses on the drawbacks associated with data acquisition using an excessive
number of streamers in shallow waters such as Persian Gulf. The results indicate that, excessive number of
streamers not only results in non-uniformity of bin indicators, but also creates geometry foot print and prevents
recording of shallow reflections.
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 ١مقدمه
در لرزه نگاري دريايي با كشتي ،كشانه ها كه اغلب چندين كيلومتر طول دارند در پشت سركشتي و در فواصل اندك از يكديگر
)با جدايش در حدود يكصدمتر( قرار داشته و به همراه چشمه لرزه اي تفنگ بادي ) (Air Gunتوسط كشتي كشيده مي
شوند .تعداد كشانه هاي بكار رفته در برداشت هاي لرزه نگاري به طور پيوسته افزايش يافته و گاها اين تصور اشتباه را باعث
شده است كه شايد افزايش تعداد كشانه ها مترادف با آزيموت باز شدن عمليات و يا سه بعدي تر شدن برداشت ها مي باشد.
در اين مطالعه كيفيت برداشت داده هاي لرزه نگاري با استفاده از تحليل نشانگرهاي عمليات بررسي شده و همچنين استفاده
از تعداد بيشتر كشانه در آبهاي خليج فارس كه عمق آب در آن در حدود چندين ده متر مي باشد ،بررسي مي گردد.
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 ٢بررسي كيفيت و درجه سه بعدي بودن داده هاي لرزه نگاري با كشانه
اطﻼعات برداشت شده سه بعدي دريايي كشانه اي در تفاوت آشكار با سه بعدي خشكي ،بسيار شبيه به خطوط لرزه نگاري دو
بعدي نزديك به هم مي باشند .در حقيقت تفاوت اساسي يك برداشت سه بعدي دريايي با برداشت دوبعدي دريايي در برداشت
همزمان چندين خط دوبعدي )برابر با حاصلضرب تعداد كشانه در تعداد چشمه لرزه اي( در هر حركت كشتي مي باشد .براي
بررسي بيشتر موضوع ،يك برداشت لرزه نگاري را با استفاده از  ١٦كشانه هر كدام به طول  ٥كيلومتر ،فاصله بين كشانه ها
برابر با  ١٠٠متر ،دو آرايه چشمه با فاصله  ٥٠متري از يكديگر با عملكرد  flip-flopدر فواصل شوت  ٢٥متري و فاصله بين
كانالهاي گيرنده برابر با  ٢٥متر بر روي كشانه ها را در نظر بگيريد )تصوير شماره  .(١در اين حالت ابعاد خانك برابر با 12.5
متر در جهت "به خط" و  25متر در جهت "عمود به خط" خواهد بود .در ادامه ،پارامترهاي حاصله و نشانگرهاي خانك
بررسي خواهند شد.

شكل  -١سمت چپ :برداشت لرزه نگاري با استفاده از يك كشتي داراي  ١٦كشانه .مسير حركت كشتي توسط خط سبز باريكي نشان داده شده كه به
عنوان  Sail Lineخوانده شده و نشان دهنده راستاي "به خط" يا  InLineمي باشد .راستاي عمود بر آن راستاي "عمود به خط" يا CrossLine
ناميده مي شود )ابعاد بدون مقياس مي باشد( سمت راست :مقدار فولد حاصله از عمليات فوق الذكر .چنانچه مﻼحضه مي گردد مقدار فولد در راستاي
"به خط" داراي حاشيه بوده ولي در جهت "عمود به خط" داراي هيچگونه حاشيه ) (Fold Taperنمي باشد .رديف خانك نشان داده شده با عﻼمت
پيكان در شكل شماره  ٢جهت بررسي بيشتر نشان داده شده است

 ٣بررسي مقدار فولد عمليات سه بعدي فرض شده:

در يك لرزه نگاري مقدار فولد سه بعدي برابر با حاصلضرب فولد در جهت "به خط" با فولد در جهت "عمود به خط" مي باشد.
مقدار فولد در جهت "عمود به خط" در اغلب آرايش ها نسبت به مقدار فولد در جهت "به خط" كمتر بوده ولي بيشتر از يك
مي باشد .براي مثال در چيدمان سه بعدي متعامد ،فولد در جهت "عمود به خط" برابر با نصف تعداد خطوط گيرنده فعال در
پچ ) (Patchلرزه اي مي باشد .ولي در برداشت هاي كشانه اي ،تريس هاي هر رديف خانك واقع در جهت "به خط" تنها از
يك زوج چشمه -كشانه خاص تغذيه شده و حضور چشمه دوم و كشانه هاي ديگر در افزايش فولد آنها هيچ تاثيري ندارد.
بنابراين مقدار فولد جانبي تنها به مقدار يك بوده و مقدار فولد سه بعدي برابر با مقدار فولد در راستاي "به خط" خواهد بود.
به اين جهت و نيز به دﻻيلي كه در ادامه در مورد آزيموت داده ها گفته مي شود برداشت اطﻼعات لرزه نگاري سه بعدي با
كشانه تنها مي تواند بنام شبه سه بعدي خوانده شود .همچنين مشخص است كه مقدار فولد در جهت "عمود به خط" داراي
هيچگونه حاشيه ) (Fold Taperنمي باشد .بنابراين رديف هاي خانك پر شده از خط برداشت دوم كه در فاصله نصف پهناي
"عمود به خط" كشانه ها ) (Liner C.L.,1999) ½ of # Streamers x Streamer Intervalيا در اين مورد برابر با ٨٠٠
متري از خط برداشت اول قرار خواهد داشت بايستي دقيقا در كنار رديف هاي خانك پر شده قبلي قرار گيرند.
 ٤بررسي چگونگي توزيع دورافت حداقل و آزيموت در عمليات سه بعدي دريايي:
با توجه به اينكه طول كشانه ها با عمق عميقترين هدف اكتشافي تعيين شده و غالبا چندين كيلومتر يعني اغلب  ٥تا ٧
كيلومتر بوده ولي جدايش آنها از يكديگر تنها چندين ده متر و يا آنچنانكه معمول است در حدود يكصد متر مي باشد ،واضح
است كه توزيع دورافت همانند يك لرزه نگاري دو بعدي بسيار مناسب ولي توزيع آزيموت در آن بسيار ضعيف )همانند
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دوبعدي در يك امتداد( خواهد بود .براي بررسي اين موضوع ،رديف خانك نشان داده شده با عﻼمت پيكان در شكل  ١را در
نظر گرفته و خانك هاي خاصي از آن را طبق شكل ذيل مورد بررسي قرار مي دهيم.

شكل  -٢رديف خانك نشان داده شده با عﻼمت پيكان در شكل  .١بدون در نظر گرفتن تغيير عﻼمت دورافت )دورافت منفي و يا مثبت( مي توان گفت
كه پارامترهاي خانك از شماره  ١٦تا  ١واقع در سمت راست خط برداشت با خانك هاي شماره  ١٧تا  ٣٢واقع در سمت چپ قرينه مي باشد .همچنين
تغيير نشانگرهاي خانك از شماره  ١٦تا ) ١و يا  ١٧تا  (٣٢به صورت تدريجي مي باشد .بنابراين دو خانك مشخص شده با شماره هاي  ١٧و  ٣٢در
شكل شماره  ٣بررسي شده است.

شكل  -٣باﻻ :توزيع دورافت حداقل "عمود به خط" در خانك هاي شماره  ١تا  ٣٢نشان داده شده در تصوير شماره  .٢البته دورافت حداقل كلي ،به
دليل وجود دورافت حداقل "به خط" كه مقدار آن به طور معمول در حدود  ٢٠٠تا  ٣٠٠متر مي باشد ،از دورافت حداقل "عمود به خط" نشان داده
شده بيشتر خواهد بود .پايين :توزيع آزيموت در دو خانك شماره  ١٧و  .٣٢مقادير آزيموت به شكل واقعي خود بوده و مقدار دورافت هر تريس نيز با
نسبت طول خط نشان داده شده متناسب مي باشد.

همانطور كه در شكل شماره  ٣ديده مي شود دورافت حداقل "عمود به خط" به شدت براي كشانه هاي دورتر از كشتي
افزايش پيدا مي كند )تا بيش از  ٧٠٠متر( .بديهي است كه اين موضوع در برداشت هاي دريايي كم عمق همانند خليج فارس
)با عمق آب حداكثر  ٩٠متر( براي به نقشه درآوردن بازتاب كننده كف دريا و يا ﻻيه هاي كم عمق زمين شناسي بسيار مخرب
خواهد بود .اين موضوع با توجه به اينكه دورافت حداقل كلي به دليل وجود دورافت حداقل "به خط" )در حدود  ٢٠٠تا ٣٠٠
متر( ،مقاديري بزرگتر از دورافت حداقل "عمود به خط" خواهد بود ،تشديد نيز خواهد گرديد .به طور معمول در يك برداشت
لرزه نگاري سه بعدي ،بزرگترين دورافت حداقل ) (LMOنبايد از عمق اولين و يا كم عمق ترين هدف اكتشافي بيشتر باشد .با
توجه به اينكه در عمليات فرض شده با  ١٦كشانه ،مقدار  LMOدر بهترين )يعني كوچكترين( حالت كه با فرض صفر بودن
دورافت حداقل "به خط" رخ مي دهد برابر با  ٧٧٥متر مي باشد ،مشخص است كه در اين حالت برداشت كف دريا در خليج
فارس به عنوان يك بازتابنده يا ﻻيه هاي كم عمق امكانپذير نمي باشد .همچنين بايستي توجه داشت كه چنانچه مقادير
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دورافت جانبي در رديف هاي خانك  ١تا  ١٦را به عنوان اعدادي مثبت تلقي نماييم در اين صورت مقادير دورافت جانبي در
خانك هاي رديف  ١٧تا  ٣٢به صورت قرينه و با عﻼمت منفي خواهد بود .همه اين عوامل باعث ايجاد ردپاي چيدمان يا
 Acquisition Footprintدر داده ها خواهد بود .همچنين با توجه به طول چندين كيلومتري كشانه ها و جدايش اندك آنها
)براي مثال در حدود يكصدمتر( ،آزيموت اكثر تريس هاي برداشت شده در يك عمليات دريايي كشانه اي در جهت "به خط"
) (InLineو يا خيلي نزديك به آن خواهد بود .اين موضوع بخوبي در شكل شماره  ٣براي خانك هاي شماره  ١٧و  ٣٢نشان
داده شده است .از بررسي توزيع آزيموت داده ها در شكل شماره  ٣مشخص مي گردد كه نه تنها ميزان توزيع آزيموت بسيار
اندك مي باشد بلكه آزيموت موجود در خانك هاي حاشيه عمليات )مانند خانك شماره  (٣٢كه در آن توزيع آزيموت تا
حدودي بازتر شده است در دورافت هاي مختلف به طور يكساني پخش نشده است .به زباني ديگر ،آزيموت هاي غير "به خط"
تنها شامل تريس هايي با دورافت كم بوده و آزيموت هاي "به خط" نيز تنها شامل دورافت هاي دور مي باشند .اين عامل
مجددا باعث ايجاد ردپاي چيدمان در داده ها خواهد بود.
 ٥نتيجه گيري:
با توجه به اينكه از اصول پايه و حائز اهميت برداشت داده هاي لرزه نگاري ،يكنواخت بودن پارامترهاي برداشت براي خانك
هاي مختلف داده مي باشد بنابراين كامﻼ مشخص است كه داده هاي لرزه نگاري كه با يك كشتي و با استفاده از تعداد زيادي
كشانه برداشت مي شود ،از نظر يكنواختي داده هاي برداشتي بسيار ضعيف بوده و آزيموت تريس هاي برداشت شده نيز تقريبا
با آزيموت داده ها در برداشت هاي دوبعدي برابري مي كند .از طرفي افزايش تعداد كشانه ها ،باعث از دست رفتن دورافت
هاي حداقل شده و برداشت بازتابنده كف دريا و ﻻيه هاي كم عمق با ترديد جدي مواجه مي گردد .قابل ذكر است كه
غيريكنواختي در خصوصيات خانك هاي مختلف باعث تغييرات دامنه لرزه اي شده و به اصطﻼح ردپاي چيدمان برداشت لرزه
اي ) (Acquisition footprintرا بر روي داده ها خواهيم داشت كه اين ردپا بخصوص براي تفسير ﻻيه هاي كم عمق مشكل
زيادي ايجاد خواهد نمود .بنابراين استفاده از تعداد زياد كشانه براي برداشت هاي لرزه نگاري در خليج فارس توصيه نشده و در
صورت نياز به برداشت هايي با توزيع آزيموت باﻻ برداشت به روش چندسمتي ) ،(Multi Azimuthاستفاده از كشتي هاي
چشمه مجزا ) ، (Moldoveanu. N, Egan. M., 2006تركيب دو روش اخير كه بنام  Rich Azimuthخوانده مي شود
) ،(Howard M., 2007استفاده از برداشت حلقوي و يا  ، (Hill D.I., et al., 2009) Coil Shootingروش  OBCو يا
 OBNو  ...مناسبتر خواهد بود.
منابع:
Hill D.I., Brown G., Campbell R., Hager E., 2009, A highly efficient coil survey design, , 71st EAGE
Conference & Exhibition Amsterdam, 8-11.
Howard M., 2007, Marine seismic surveys with enhanced azimuth coverage, The Leading Edge, P 480-493.
Liner, C.L., 1999, Element of 3-D Seismology, PennWell Publishing
Moldoveanu. N, Egan. M, 2006, From narrow-azimuth to wide- and rich-azimuth acquisition in the Gulf of
Mexico, First Break, 2006 - Issue 12 - Volume 24

