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  چکیده 

 داده روي از معموال مدل این .است الزم اي لرزه هاي سازي تصویر براي صحیح و دقیق سرعت مدل دانستن

در روش هاي رایج فرض بر این است که داده هاي لرزه اي ثبت شده به . آید می بدستو چاه  اي هاي لرزه

 حالتدر عمل محیط مورد مطالعه در ساده ترین . روش نقطه میانی مشترك بصورت هذلولی است

مدل  در خطا. اي ثبت شده از معادله هذلولی تبعیت نمی کنند و رخداد هاي لرزه استناهمسانگرد عمودي 

 اي لرزه دقت تصویرهاي روي بر یتاثیر مستقیممی تواند  ناهمسانگردي گرفتنندر نظر ناشی از سرعت 

در این مطالعه در نظر داریم با روش آنالیز شباهت به بررسی و مقایسه روش هاي  .نهایی داشته باشد

پارامتر ناهمسانگردي در محیط هاي ناهمسانگرد عمودي پرداخته و ویژگی هاي لرزه اي تخمین سرعت و 

  .این محیط ها را با دقت بیشتر مورد بررسی قرار دهیم

  

  .طیف سرعت، پارامتر ناهمسانگردي، محیط ناهمسانگرد عمودي، آنالیز شباهت: هاي کلیديواژه
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Abstract 

A precise seismic velocity model is required for many seismic imaging techniques. This model 
is usually derived from seismic data sets and well logs. In common methods, it is assumed that 
the seismic common midpoint data is hyperbolic. In practice, the study media in the simplest 
state is vertical transverse isotropy, and recorded events do not follow the hyperbolic equation. 
Errors in velocity spectrum caused by ignoring anisotropy have direct negative impacts on final 
image accuracy. In this study, we intend to study and compare the accuracy of velocity and the 
anisotropy parameter estimation in vertical transverse isotropy media using multi-parameter 
semblance analysis method and to examine the seismic characteristics of these environments 
more carefully. 
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  مقدمه    1

این مدل  .باشد یکی از اساسی ترین مسائل براي تصویر سازي لرزه اي بدست آوردن مدل سرعت انتشار موج در محیط می

بنابراین سرعت و محاسبه دقیق آن همواره  آید لرزه اي بدست می روي داده هاي و از روشهاي تحلیل سرعت با استفادهمعموال 

دقت کیفیت و روي  هاي بدست آمده تاثیر مستقیمی برخطاهاي موجود در سرعتازچالش هاي لرزه شناسان می باشد چراکه 

رو با گذشت زمان روش هاي متعددي براي براورد سرعت از سوي متخصصان و  ینا از .خواهند داشتتصویرهاي لرزه اي نهایی 

روش آنالیز شباهت یکی از روش هاي موثر در تخمین طیف سرعت داده هاي ). 2001ایلماز (دان پیشنهاد شده است دانشمن

با وجود نوفه هاي پس زمینه امکان تخمین دقیق طیف سرعت لرزه اي را  این روش ).2016گان و همکاران (لرزه اي می باشد

همچنین با پیشرفت روش هاي . )2015چن و همکاران (بسزایی دارد دارد که این امر در افزایش وضوح تصویر نهایی تاثیر 

در روش هاي رایج، محاسبه . نیز ضروري است امروارون سازي لرزه اي، لزوم بدست آوردن سرعت هاي دقیق لرزه اي براي این 

ن درحالی است که مدل انجام می گیرند ای طیف سرعت با فرض همسانگرد بودن الیه هاي زمین و استفاده از معادله هذلولی

 او. وارد لرزه شناسی شد مشاهدات هیلبگبا ناهمسانگردي  .)1985کرامپین ( واقعی زمین در حالت کلی ناهمسانگرد است

در . )1956هیلبگ ( بیشتر از جهت عمود بر آن است %20نشان داد در محیط هاي متورق سرعت در راستاي تورق حدودا 

تامسن (، پیشتاز این عرصه گردید )η(ناهمسانگردي ها و معرفی پارامتر ناهمسانگردي تامسن با فرمول بندي 1986سال 

1986 .(  

به نظر می رسد استفاده از روش هاي همسانگرد براي تحلیل سرعت به علت عدم در نظر گرفتن پارامتر ناهمسانگردي، موجب 

استفاده از روش هاي ناهمسانگرد عالوه بر دقت . گرددبروز خطا در تعیین سرعت و در نتیجه خطا در تصویر سازي لرزه اي می 

پارامتر هاي جنبشی مانند پارامتر ناهمسانگردي را نیز دارند که در پروژه و استخراج  باال در تحلیل طیف سرعت امکان براورد

هم ترین میکی از تشخیص و تحلیل شکستگی ها . هاي اکتشاف و تولید نفت و گاز از اهمیت ویژه اي برخوردار است

پارامتر فوق در تبدیل به  ،عالوه بر این .می باشدپارامتر ناهمسانگردي در حوزه اکتشاف و بهره برداري صنعت نفت  هايکاربرد

  ).2001سوانکین و همکاران (عمق داده هاي لرزه اي زمانی نیز استفاده می شود 

  روش تحقیق    2

روش انالیز شباهت چند مولفه اي براي محاسبه طیف سرعت و پارامتر  با کدنویسی در نرم افزار متلب، در این پژوهش

با ) VTI(ابتدا یک محیط لرزه اي ناهمسانگرد عمودي . ناهمسانگردي داده هاي لرزه اي مصنوعی استفاده شده است

ي رخدادها، و به ازاي زمان هاي رسید عمود نمونه در راستاي طول پروفیل تولید شد 500نمونه زمانی و  1000تعداد 

براي پارامتر  0٫001براي سرعت و  m/s (10(مقادیر شباهت براي سرعت و ناهمسانگردي به ترتیب با گام هاي 

سپس طیف سرعت رخداد ها با استفاده از روش انالیز شباهت رایج بدست آمده و با . ناهمسانگردي اندازه گیري شد

 . مقادیر واقعی مقایسه شد

  :حیط هاي ناهمسانگرد در زیر به طور خالصه معرفی شده اندروشهاي برونراند براي م

 ترین تقریب هاي برونراند براي محیط هاي ناهمسانگرد به شمارمشهوراین تقریب از  :تقریب هذلولی انتقال یافته

 ):1994کاستل (می رود که توسط معادلعه زیر بیان می شود 

)5( 

باز نویسی گردید  مقدار ) 2012(پارامتر ناهمگنی است که وقتی این معادالت توسط گلیکو و استواس  �در این تقریب 

  :در این محیط ها به صورت زیر محاسبه گردید �پارامتر ناهمسانگردي براي محیط هاي ناهمسانگرد عمودي بر حسب 

)6(  

گردید و یکی از دقیق ترین روش هاي بررسی محیط هاي معرفی ) 1995(این تقریب توسط الخلیفه  :تقریب رشنال

براي محیط هاي ناهمسانگرد ) 2012(فرمول بازنویسی شده این روش توسط گلیکو و استواس. ناهمسانگرد می باشد

 :عمودي به شرح زیر است
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مقدار نامعلوم معرفی کردند این مقادیر  

دلیل نامگذاري این تقریب به خاطر این است 

معادله تقریب . م در این معادله وجود دارد

�براي محیط هاي ناهمسانگرد عمودي به صورت   =
��������

����
�و     =

�

(����)�
 

متري را براي  4500و طول پروفیل  1500

ب نیز مدل هاي همسانگرد، ناهمسانگرد و اختالف دامنه هاي این 

ري تمییز داده هاي همسانگرد و ناهمسانگرد از روي ظاهر ام

به ازاي هر رخداد با )  1(و پارامتر ناهمسانگردي داده هاي شکل 

 ب- 2شکلسرعت و الف نتایج حاصل از تقریب هاي مختلف براي تخمین 

رامتر ج میانگین خطاي نسبی هر مدل براي تخمین سرعت و پا

دقت تقریب هاي ناهمسانگرد به مراتب بیشتر از آنالیز شباهت 

  .دلیل این امر درنظر گرفتن ناهمسانگردي محیط می باشد که به مدل واقعی زمین نزدیک تر است

  
مدل الیه اي براي  )ب. براي مدل ناهمسانگرد تولید شده

  .و اختالف دامنه آنها

طیف  بدست اوردنبنابراین  است ي تصویر سازي لرزه اي

روش آنالیز  این کاریکی از روش هاي رایج براي 

از انجایی که مدل واقعی . می کند را محاسبه

ین پژوهش از آنالیز در ا. این روش در بیشتر مواقع معقول نمی باشد

)7( 

 5یک تقریب برونراند با ) 2010(فومل و استواس  :تقریب برونراند عمومی

دلیل نامگذاري این تقریب به خاطر این است . مقدار تقلیل می یابند 2نامعلوم در محیط هاي ناهمسانگرد عمودي به 

م در این معادله وجود داردکه امکان استخراج سایر معادله هاي مشهور برونراند با تغییر مقادیر نامعلو

 :برونراند عمومی به صورت زیر داده  می شود

  
  
)٨(  

براي محیط هاي ناهمسانگرد عمودي به صورت   Cو  Bکه در این رابطه مقادیر 

  .تعریف می شوند

00لرزه اي با تعداد نمونه هاي زمانی  سازيمدل الف مقادیر استفاده شده براي

ب نیز مدل هاي همسانگرد، ناهمسانگرد و اختالف دامنه هاي این - 1شکل . نشان می دهد همسانگردنامصنوعی 

تمییز داده هاي همسانگرد و ناهمسانگرد از روي ظاهر امامکان همانطورکه مشاهده می شود . مدل هاي را نشان می دهد

  .تقریبا غیر قابل حصول می باشد

و پارامتر ناهمسانگردي داده هاي شکل  نالیز شباهت چند مولفه اي، مقادیر سرعت

الف نتایج حاصل از تقریب هاي مختلف براي تخمین - 2شکل . تقریب هاي معرفی شده محاسبه گردید

ج میانگین خطاي نسبی هر مدل براي تخمین سرعت و پا- 2شکل  .مقادیر پارامتر ناهمسانگردي را نشان می دهد

دقت تقریب هاي ناهمسانگرد به مراتب بیشتر از آنالیز شباهت همانطور که مشاهده می شود . نشان می دهدناهمسانگردي را 

دلیل این امر درنظر گرفتن ناهمسانگردي محیط می باشد که به مدل واقعی زمین نزدیک تر است. همسانگرد می باشد

  )ب(  )الف

شماره 

 الیه

سرعت 

)m/s(  

1  1800 
2 1850 
3 1900 
4 1950 
5 2000 
6 2050 
7 2100 
8 2150 
9 2200 
10 2250 
11 2300 

براي مدل ناهمسانگرد تولید شدهتلف خمقادیر سرعت برونراند نرمال و پارامتر ناهمسانگردي الیه هاي م

و اختالف دامنه آنها ناهمسانگردمحیط همسانگرد، 

 گیري

ي تصویر سازي لرزه ايبه عنوان یکی از اصلی ترین مولفه هااز آنجاییکه سرعت 

یکی از روش هاي رایج براي  .لرزه شناسان بوده استهمواره از چالش هاي بیشترین دقت 

را محاسبهسرعت فرض همسانگرد بودن رخداد هاي لرزه اي با  که شباهت می باشد

این روش در بیشتر مواقع معقول نمی باشدزمین ناهمسانگرد می باشد، بنابراین استفاده از 

  

تقریب برونراند عمومی

نامعلوم در محیط هاي ناهمسانگرد عمودي به 

که امکان استخراج سایر معادله هاي مشهور برونراند با تغییر مقادیر نامعلو

برونراند عمومی به صورت زیر داده  می شود

 

که در این رابطه مقادیر 

تعریف می شوند

الف مقادیر استفاده شده براي- 1شکل 

مصنوعی  داده هاي

مدل هاي را نشان می دهد

تقریبا غیر قابل حصول می باشد

نالیز شباهت چند مولفه اي، مقادیر سرعتآبا استفاده از 

تقریب هاي معرفی شده محاسبه گردید

مقادیر پارامتر ناهمسانگردي را نشان می دهد

ناهمسانگردي را 

همسانگرد می باشد

الف(

پارامتر 

  ناهمسانگردي

 0.040 
 0.071 
 0.062 
 0.093 
 0.084 
 0.115 
 0.106 
 0.137 
 0.040 
 0.071 
 0.062   

مقادیر سرعت برونراند نرمال و پارامتر ناهمسانگردي الیه هاي م) الف-1شکل 

گیرينتیجه    3

از آنجاییکه سرعت 

بیشترین دقت  سرعت با

شباهت می باشد

زمین ناهمسانگرد می باشد، بنابراین استفاده از 
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استفاده گردید و تقریب هاي مختلف تخمین سرعت و پارامتر  و تقریب هاي برونراند غیرهذلولی شباهت چندمولفه اي

با توجه به نتایج این پژوهش، از میان روش هاي بررسی شده روش برونراند عمومی . ناهمسانگردي بررسی شدند

 براي پارامتر ناهمسانگردي امتر ناهمسانگردي دارد که دقت این روشبیشترین دقت را در تخمین طیف سرعت و پار

 .معرفی شده نیز بیشتر می باشدحتی از سایر تقریب هاي 

  )ج(  )ب(  )الف(

    

میانگین خطاي 

  روش  (%)نسبی

η  سرعت  

-  3.39 

نالیز آ

شباهت 

  رایج

27.07  0.43 

هذلولی 

انتقال 

  یافته

  رشنال 0  2.7

0.68  0 GMA    

  مقدارمحاسبه شده براي پارامتر ناهمسانگردي )مقایسه مقادیر سرعت هاي محاسبه شده با تقریب هاي مختلف ب) الف 2 شکل
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