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 چکیده  

، شکست گرمابي های زمینهای آتشفشاني، فعالیتمانند فعالیتغیر فعال    ایلرزه  هایچشمه  توزيع  بررسي  و  محل  یینتع

در  نیز    یدیمسئله کل ساختيزمیناطالعات مفید در مورد ساختارهای فعال  ها ضمن ارايه  در گسل  هیدرولیکي و فعالیت 

هستند. در مکانیابي چشمه های لرزه ای غیرفعال نیاز به گزينش رخداد،    ايمن سازی معادن  و  مطالعه مخازن غیر متعارف 

پايین بودن نسبت   عدم اطالع از زمان عملکرد و موقعیت چشمه، وجود شکل موج ها با قطبايي مخالف در داده ها و 

پايش  امروزه    د.نکشيرا به چالش م  ی تعیین موقعیتهایكکنت  سیگنال به نوفه نگاشت ها مواردی هستند که کارآيي

گذاری شده  ها در سطح زمین، بعنوان روشي جايگزين به روش های مرسوم، بر اساس ايده مهاجرت پايهپیوسته خردلرزه

ايین را هم  تواند رخدادهايي با نسبت سیگنال به نوفه بسیار پها نیست و ميو در آن نیازی به گزينش رخداد در ردلرزه

های  آنالیز خردلرزه   یبرااست مناسب    "برانبارش پراش"مکانیابي کند. روش پیشنهادی در اين مقاله که براساس ايده  

بوده و قادر است هر چهار چالش فوق را پشت سر گذارد. توانمندی    درون چاهي  ا ي  يبزرگ سطح  ی هاشبکهثبت شده در  

های زمین مصنوعي بررسي شد و نتايج حاکي از کارکرد  رويدادهای خردلرزه روی مدلراهکار پیشنهادی در مکانیابي  

 باالی آن هست. 
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Abstract 
Determination of seismic events locations (such as volcanic and geothermal activities, hydraulic 

fractures and faults activities) and investigating their distribution provides useful information 

about the active tectonic structures. It is also a key problem in study of unconventional reservoir 

and improving the safety of miners. Locating passive seismic sources by conventional methods 

encounters with number of challenges such as arrival picking, lack of source origin time and 

location, polarity variation along the recorded waveform and low S/N ratio. Recently developed 

continuous monitoring of microseismic  events at the earth surface, which is based on  migration 

methods, does not require arrival picking on individual geophone. The method is capable of 

detecting events with much lower S/N on individual receiver. The method proposed in this paper 

is based on the idea of "diffraction stack" is best suited for large networks of surface  and/or 

downhole receivers and it can overcome all of above mentioned challenges. We evaluated its 

performance by applying on synthetic and semi-real data. Results indicate the high performance 

of the method.   
Key words: Diffraction summation, Diffraction source localization, Diffraction imaging, 

Microseism  
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 مقدمه      1

های لرزه غیر ( و روشmicroseismic monitoring)پیوسته خردلرزهها مهم ترين مسئله در پايش  مکانیابي خردلرزه

مي  ایلرزه  چشمه های  توزيع  بررسياست.    (passive seismic)فعال فعال  فعال    تواندغیر  با ساختارهای  رابطه  در 

تنش فعالیت  ساختيزمین های  بواسطه  مخزن،  تحريکات  و  مانند  آتشفشاني  زمینفعالیتهای  شکست   گرمابيهای  و 

به ما بدهد. روش ها  در گسل  هیدرولیکي و فعالیت لرزه نگاشت  اطالعاتي مفید  بر گزينش رخداد در  مبتني  هايي که 

(. گاجسکي و تسمر 2000های قوی در سطح زمین، به چالش کشیده مي شوند )دوربر و رابینويتز  هستند به دلیل نوفه

  و   اکسانا کند.  شمه را مکانیابي مي ( روش مدلسازی معکوس را معرفي کردند که بدون نیاز به گزينش رخداد، چ2005)

دادند که عالوه بر دقت روش،   قرار بررسي  مورد ناهمگن بعدی  سه  مدل را برای پراش ( روش برانبارش2010همکاران )

زير سطحي را به صورت گسسته شده در نظر خواهیم    در روش پیشنهادی شبکهراندمان باالی محساباتي را نیز نشان داد.  

، منطقه مدل سرعتياطالعات  پتانسیل چشمه بودن را دارند. با داشتن   (Image Points) گرفت و تمام نقاط شبکه  

که   اين حقیقتتحت تاثیر    روش پیشنهادی  .توان محاسبه و از آن برای برانبارش استفاده کرد ها را ميسیر پراش زمان

و انفجاری غیر  ها طبیعترخدادها در خردلرزه بیشتر  ها شکل  داشته  ثبت شده  موج  متفاوتي  ی  قرار دارند،   قطبايي 

که توان دوم  (  2010همکاران )  و اکسانا    گیرد. روش پیشنهادی، وضوح بهتری را در تصويرنهايي نسبت به روش نمي

ابتدا شیوه انجام برانبارش را که به دلیل نامشخص بودن زمان شروع انتشار دهد.  ها را در نظر گرفته اند، نشان ميدامنه

بازتابي متفاوت است،  لرزه  برانبارش داده  دهیم. سپس با مثالهای دوبعدی و  بکار گیری مدل  شرح مي  موج، با روش 

 کنیم. نوفه توانمندی روش پیشنهادی را بررسي ميحضور و داده با  rms تهای دقیق و سرع سرعت

 روش و نحوه اجرا   انی ب      2

های انرژی پراش )سیگنال( به اساس اين فرض است که در فرآيند برانبارش دامنهروش برانبارش پراش بر    مبنای ايده

الف و   1)شکل بودها به دلیل عدم همدوسي، مخرب خواهد صورت سازنده برهم افزايي خواهد داشت ولي برانبارش نوفه

رود  اصطالح پنجره که در انجام برانبارش پراش بکار مي  شود.در پنجره انجام مي  های موجودبرانبارش روی دادهعمل    .(ب

در (. ج 1شود )شکلکه حول هذلولي تئوری مربوط به پراش فرضي انتخاب مي ای استای از نگاشت لرزهبیانگر محدوده

انجام مي شود. هندسه برداشت و   𝒕𝟐و   𝒕𝟏 مشخص مثال بین زمان  غیر فعال معموال ثبت رخدادها در طول زمان  روش

ای فرض مي کنند )يعني  شود و عامل تولید موج را چشمه نقطهتعداد گیرنده ها غالبا با توجه به هدف مطالعه تعیین مي

ز انتشار موج و مکان چشمه در داده برداری غیر فعال معلوم نیست،  رخدادهايي با بزرگای کوچك(. از آنجا که زمان آغا

گسسته در نظر گرفته مي شود. برای افزايش دقت در کار،    محیط زير سطحي در روش پیشنهادی به صورت يك شبکه

کل  تالش مي شود فاصله بین نقاط شبکه هرچه کوچکتر انتخاب شوند. در روش پیشنهادی فرآيند برانبارش پراش در  

نگاشت لرزه ای انجام مي شود. به اين معنا که منحني زمان سیر )هذلولي( مربوط به پراشنده فرضي را در تمامي نمونه  

کنیم و برای هرگام زماني برانبارش را در چارچوب پنجره فرضي حول هذلولي  جا ميهای زماني نگاشت لرزه ای جابه 

های زماني، تابع تصوير برای آن چشمه احتمالي  انجام برانبارش برای تمام گامدهیم. مقادير بدست آمده بعد از انجام مي 

های زماني ما مقطع تصوير خواهیم داشت. از میان تمامي اين مقاطع تصوير، بیشینه مقدار متناظر خواهد بود. به تعداد گام 

بود.  گر نیازی به گزينش رخداد نخواهد  کنیم. با اين روش ديهر نقطه پراش فرضي را برای مقطع تصوير نهايي انتخاب مي 

 rms  سرعته،  ولي در مدل زمین اليه الي  خواهد بود.  دقیقدقت تعیین موقعیت چشمه  در مدل زمین بدون اليه بندی  

  روش   های از مزيت  کنترل خواهد شد.   rmsگیرد و دقت تعیین موقعیت چشمه با کیفیت سرعت  استفاده قرار مي مورد  

 ی هااز رخداد  یبردارريامکان تصو  که  است  ( موجBack propagationانتشار )يند پسدر فرا  یتمرکز بر انرژ  پیشنهادی

 مي سازد.   فراهمرا  ستندین ييقابل شناسا  ثبت دادهکه در شبکه را  يفیعض اریبس

 مدل همگن بر روی نیم فضا  

متری در  20 با فاصله گیرنده  151متر، تعداد  2000با عمق تقريبا همگن  حاوی نیم فضای  زمینمدل  يك روی سطح

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C


558 
 

اعمال    نتیجهقرار دارد.  مکان چشمه درمرکز شبکه    . اندشدهمتر چیده    3000يك خط داده برداری با طول گسترش برابر  

متر اختالف با مکان واقعي آن در عمق و    7.2  باالف(    2شکل)  0.02نسبت سیگنال به نوفه  بر داده با  روش پیشنهادی  

مختصات  که  و بدون حضور نوفه  چشمه در اين مدل   2تعداد    برای.  مدآبدست  موقعیت مکاني در سطح زمین بدون خطا  

متر و عمق   1800( را در دورافت s2متر و چشمه دوم ) 1200متر و عمق  1000( را در دورافت s1مکان چشمه اول )

 . قابل مشاهده است (ب 2)شکل در نتیجه اعمال روش پیشنهادی   م،دادي متر قرار 1000

   مدل زمین با ساختار غیر تخت 

اند.  متری از هم در سطح و در امتداد يك خط لرزه نگاری دو بعدی چیده شده  20ای  گیرنده با فاصله  150فرض شد  

 ای مصنوعيرکورد لرزه .(الف4شکل ) رددامتر قرار   1400متر و عمق  1500فت مختصات مکان چشمه پراش در دورا

سیر پراش حاصل  حل شد و زمان  آيکونالمعادله  محدود،  با استفاده از روش تفاضل  که در ان    در محیط نرم افزار متلب

   کنید.مشاهده مي (الف 5شکل ) دررا اعمال روش پیشنهادی نتیجه   از چشمه در محل هر گیرنده بدست آمد.

 داده شبه حقیقي   

متری از هم در امتداد يك خط لرزه   20در سطح که به فاصله  گیرنده   151تعداد اليه،  12در يك مدل زمین فرضي با 

به  بوسیله نرم افزار تسرال تولید شده و   ای مصنوعي. رکورد لرزهب(  4شکل)اندچیده شدهمتری    3000نگاری مستقیم  

ای مصنوعي طوری های لرزهدامنه داده   .نوفه حقیقي اضافه و از آن به عنوان يك داده شبه حقیقي استفاده کرديمآن  

متر    1500متر و در دورافت    1750مختصات مکان چشمه در عمق   باشد.  0.5تعديل شده تا نسبت سیگنال به نوفه  

ای مصنوعي بعد از  رکورد لرزه  کنید. مشاهده مي  (ب  5درشکل )نتیجه اعمال روش پیشنهادی را    .قرار داده شده است

 ( نشان داده شده است.3شکل ) حقیقي و رکورد مربوط به خود نوفه حقیقي در افزودن نوفه

 

سیر بهترين  ب،روند انجام برانبارش با منحني زمان  مقداری برای حاصل جمع در طول روند وجود ندارد، نتیجه برانبارش صفر است.  ،الف  :1شکل  

ابعاد پنجره برای انجام  برانبارش پراش  اصطالح پنجره در انجام برانبارش پراش،    ج(  شوندها به صورت سازنده برانبارش ميدامنه  تطابق را دارد، 

 بر روی يك هذلولي مربوط به زمان سیر پراش فرضي . 

 

 

با  و خطای مکانیابي برابر    0.02برابر با    SNR  و    داده نوفه دار  روی الف(  بر  تايج بدست آمده از اعمال روش پیشنهادی  و ن   تابع تصوير:  2شکل  
بدون اختالف با    (s1برای چشمه اول )داده بدون نوفه برای يك نیم فضای همگن با دو پراشنده ب( در عمق  متر اختالف با مکان واقعي آن  7.2

در سطح زمین  در حالت الف و ب موقعیت مکاني در عمق و  متر اختالف با مکان واقعي آن 2.4( با s2برای چشمه دوم )   مکان واقعي در عمق و
    بدست آمده است.بدون خطا 
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 نتیجه گیری 

پیوسته خردلرزه ها و مطالعه مخازن غیر متعارف برای افزايش  ها در پايش  در اين مقاله روشي برای مکانیابي خردلرزه
پیشنهادی در اين نوشتار با  برداری معرفي شد.  بهره برانبارش دامنه های نگاشت  نشان داده شد که مکانیابي با روش 
يش خرد لرزه  های پادادهکند.  شکل قطبايي رويدادها را برطرف ميورودی که منجر به مقطع تصوير خواهد شد، م  ایلرزه

های تداخلي بويژه نوفه تصادفي و همچنین نوفه همدوس با انرژی باال است. ما با اعمال نوفه  حاوی مقادير زيادی از نوفه
نوفه   به  مقدار نسبت سیگنال  با  داده  به  در 0.02تصادفي  روی دقت  بر  تاثیر چنداني  تصادفي  نوفه  داديم که  نشان   ،

  نجا که آ. از  ديآيبدست م  يزمان  یپنجره ها  یبرا  ري مقطع تصوبیشینه  محل چشمه از    .مکانیابي روش پیشنهادی ندارد
 پیشنهادی   روش  گريد  تيمز  .ستیالزم ن  یساز  نهیبه  يقیتحق  یشود روش ها  يمقطع انجام م  نيتنها در ا  تحلیل کانونش

به گزينش،  عالوه   نداشتن  نیاز  انرژبر  بر  فرا  یتمرکز  انتشار    ينددر  ا  ي م  موج  پس  تصو  ن يباشد.  از    یبردار  ريامکان 
 .دهد يرا م  ستندین   ييقابل شناسا   ثبت دادهشده در شبکه    افتيدر  یها  ردلرزهاز    كيرا که در هر  فیعض  اریبس  یهارخداد

درصد    0.7) يا  متر  1500در عمق    مکان چشمه،  مدل زمین با اليه های غیر تخت الف(  روش پیشنهادی برای  تصوير حاصل از  تابع  :    5کل  ش

بری الف  موقعیت مکاني  و    درصد خطا(  10.1متر )يا    1927.3که مکان چشمه در عمق  اليه 12  زمین مدل  حقیقي  شبه   داده برای ب(  و    خطا( 

 در سطح زمین بطور صحیح تعیین گرديد. و ب 

 

مکان   برای هردو مورد الف و ب ،  .اليه 12زمین فرضي ، ب(  مدل سرعت برای زمین چهار اليه غیر تخت با يك چشمه پراش الف( :4شکل 
 . با ستاره زردنگ مشخص شده است  چشمه پراش

 ب(آغشته به نوفه )الف(.4) شکل ای مدل مصنوعي: رکورد شبه حقیقي، )الف( رکورد نوفه حقیقي و )ب( داده لرزه3شکل 
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