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  چکیده
 بسته در به تصویر در آوردن عوارض زمین شناسی ساختمانی پیچیده همانند )آزیموت(راستا  لرزه نگاري سه بعدي با

همچنین تغییرات سرعت در الیه هاي روباره سبب خمیدگی و انحنا در امواج . گسلها و نمکها با مشکالتی توام است
در این مطالعه داده هاي . زه اي در راستاهاي مختلف می گرددلرزه اي گردیده و همین عامل باعث تغییر در تصویر لر

ه از کمربند چین خورده زاگرس براي بررسی نقش راستا در کیفیت مقاطع برانبارش منطقلرزه نگاري سه بعدي دو 
د که  نشان می دهمنطقه بررسی هاي تاثیر راستا در تصویر برداري لرزه نگاري در این دو .شده در نظر گرفته شده است

نتایج مشابهی در بررسی تاثیر راستا در کیفیت هستند ولی یک منطقه مورد نظر به همدیگر نزدعلیرغم اینکه دو 
این مطالعه  .شته اند و این امر مربوط به هندسه و ساختار سرعتی متفاوت الیه هاي رسوبی استبازتابنده ها ندار

نگاري با راستاي کامل ما بنابراین، برداشت لرزه. اي آشکار می سازداهمیت راستا را در بهبود کیفیت تصویر برداري لرزه
  .را به انتخاب راستاي بهینه براي برانبارش بخشی با کیفیت تصویر برداري باالتر قادر خواهد نمود
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Abstract 

Conventional narrow-azimuth acquisition is known to have difficulties in illuminating sub-
surface targets in the presence of complex overburdens such as salt and faults. The ray-bending 
effect resulting from these velocity overburdens may cause the target illumination to vary 
significantly with shooting direction. In this research 3D seismic data of 2 areas in the Zagros 
Folded Belt has been chosen for investigation of azimuth role in seismic quality. The results are 
different due to dissimilarity in geometry and velocity structure of layers in two selected areas 
despite their vicinity. This study reveals importance of azimuth in enhancing quality of seismic 
image. Therefore, full-azimuth acquisition would enable us to select an optimum azimuth for 
partial stack with higher seismic image quality. 
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  مقدمه    1
از بدو پیدایش روش لرزه نگاري سه بعدي، پردازش و تحلیل داده هاي لرزه نگاري سه بعدي در راستاهاي مختلف 

 Amplitude(از نمونه هاي بارز در این مطالعات، آنیزوتروپی براي تغییرات دامنه در راستاهاي مختلف . دمطرح گردی
Versus Azimuth (است) . براي نمونهHung ،؛2006 و همکاران Keggin  ،؛2006 و همکاران  Barley و 

Summers ،2007 .(اسب نیز استفاده شده است براي بررسی تصویر برداري لرزه اي منراستااز  آن در کنار ) براي
   ).Yin ، 2012 و Hung و  2011 و همکاران، Zhouنمونه 

 بسته در به تصویر در آوردن عوارض زمین شناسی ساختمانی پیچیده همانند گسلها و راستالرزه نگاري سه بعدي با 
دگی و انحنا در امواج لرزه اي همچنین تغییرات سرعت در الیه هاي روباره سبب خمی. نمکها با مشکالتی توام است

  .گردیده و همین عامل باعث تغییر در تصویر لرزه اي در راستاهاي مختلف می گردد
 باز راستایا ) Multi-Azimuth ،MAZ (راستاییبراي بهبود تصویربرداري لرزه اي از افق هدف، لرزه نگاري چند 

)Wide-Azimuth، WAZ( کامل راستايو )Full-Azimuth، FAL( توصیه شده است )Barley و Summers ،
 و Manning(همچنین روش هاي متداول برانبارش نیز ممکن است در چنین حالتهایی موثر نباشد .  )2007

در این مقاله هدف معرفی برانبارش لرزه اي در راستاهاي مختلف براي به تصویر در آوردن ).  2008 همکاران،
همچنین این تحقیق تالش دارد با تاکید بر تحلیل سرعت و برانبارش . ستساختارهاي پیچیده در کمربند زاگرس ا

                   .داده هاي لرزه نگاري سه بعدي، تصویر لرزه اي را در ساختارهاي پیچیده در راستاهاي مختلف مورد مقایسه قرار دهد
 

 
 مطالعه    روش 2

  
 از کمربند چین خورده زاگرس براي بررسی نقش راستا در طقهمندر این مطالعه داده هاي لرزه نگاري سه بعدي دو 

 در  خط گیرنده12 دوم از منطقه و در 16 اول از منطقهدر . کیفیت مقاطع برانبارش شده در نظر گرفته شده است
 به ترتیب منطقه در این دو (Aspect Ratio) نسبت عرض به طول.  استفاده شده استمرحله برداشت لرزه نگاري

  . است/. 4و /. 54
ی هایرد لرزهانتخاب شده است و کلیه شرق  جنوب-غربغرب و شمال جنوب-شرقشمال يراستا دو منطقهدر این دو 

 1شکل. ندشد و بصورت جداگانه پردازش و برانبارش تفکیک گردیده بودندبرداشت شده ي مورد نظر هادر راستاکه 
را نمایش  اول منطقه براي (inline)  خط عرضییک   کاملراستاي انتخابی و راستايمقاطع برانبارش مربوط به دو 

 نمایش  بصورت نمادین(bin)  سلولو دورافتهاي برداشت شده در یکراستا توزیع در بخش پایین هر مقطع . می دهد
 -شرقراستاي شمالمقطع با برانبارش در که در این شکل پیداست کیفیت بازتابنده ها در ی همانطور.داده شده است

کامل و یا برانبارش در راستاي راستاي مقطع دیگر با برانبارش در  بهتر از دو )1تصویر چپ در شکل (غربجنوب
 .شرق است جنوب-غربشمال

 يراستاو شرق  جنوب-غربغرب و شمال جنوب-شرقشمال يراستا مقاطع برانبارش مربوط به دو 3 و 2 شکلهاي
که در این یهمانطور. دوم  نشان می دهدمطالعاتی  منطقه براي عرضی و (x-line) طولی  را به ترتیب در امتدادکامل

شرق  جنوب-غرب راستاي شمال مقطع برانبارش شده در در در منطقه دومهادو شکل مشخص است کیفیت بازتابنده
  .هتر استببر خالف منطقه اول  راستاي دیگر ر دودمقاطع برانبارش شده از ) 3و 2تصویر چپ در شکلهاي (
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-و شمال) تصویر میانی(غرب  جنوب-شرق، شمال)تصویر راست( مقاطع برانبارش شده در راستاهاي کامل 3-شکل

 رزه نگاري سه بعدي منطقه دومیک مقطع عرضی از مکعب ل)  تصویر چپ(شرق  جنوب-غرب
  گیري نتیجه    3

  . انتخابی حاکی از کیفیت متفاوت مقاطع لرزه نگاري است منطقهنتایج حاصله از برانبارش در راستاهاي مختلف در دو 
 راستاي با برانبارش در  و  در منطقه اولغرب جنوب-شرق راستاي شمالبا برانبارش در کیفیت بازتابنده ها بطوریکه 

-کمربند چین مورد نظر در منطقهبنابراین علیرغم اینکه دو .  است شدهبهتردر منطقه دوم شرق  جنوب-غربشمال
خورده زاگرس از لحاظ جغرافیایی نزدیک هستند ولی نتیجه متفاوت مربوط به هندسه و ساختار سرعتی غیر یکسان دو 

هاي  ساختارهاي پیچیده راستا عامل مهمی در کیفیت دادهبنابراین می توان نتیجه گرفت در. منطقه مورد مطالعه است
لرزه نگاري در به تصویر کشیدن  عوارض زیر سطحی است و توصیه می شود برداشت لرزه نگاري با راستاي کامل انجام 

  .تصمیم گیري نمودانبارش برپذیرد تا سپس در مراحل پردازش در خصوص راستاي بهینه براي 
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