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مقدمه 
روش هاي متداول پردازشي براي ساختن تصوير اليه هاي زير 
سطح زمين، به مدل سرعتي صحيح نياز دارند. از طرف ديگر در 
مناطقي كه س��اختمان هاي زمين شناس��ي پيچيده وجود دارد يا 
داده ها داراي نسبت سيگنال به نويز پايين هستند. ساختن مدل 
س��رعت با دشواري هايي همراه اس��ت و معموالً تصوير دقيقي به 
دست نمي آيد. روش تصحيح ديناميك/ تصحيح شيب و برانبارش 
)NMO/DMO stack(، تصوي��ر بازتابن��ده را در نقط��ه دورافت 
صفر شبيه س��ازي مي كند، در حالي ك��ه در روش برانبارش قبل 
از مهاج��رت )Pre-stack migration( فرض مي كنيم كه س��طح 
بازتاب از يك سري نقاط پراش مستقل از هم تشكيل شده است. 
هر دو روش قادر نيس��تند شكل بهينه اي از سطح منحني شكل 

بازتابنده ايجاد كنند. 

اولي��ن نظريه ها براي تصويرس��ازي داده ه��اي بازتابي در نقطه 
دورافت صفر بدون وابستگي به مدل سرعت، توسط باِزالري )1986( 
و گلچينسكي )1988( مطرح شد ]7[. هوبرال و همكارانش )1999( 
تالش زيادي براي بسط اين گونه روش هاي تصويرسازي انجام دادند. 
روش CRS )Common Reflection Surface( ي��ا س��طح بازت��اب 
مش��ترك كه توس��ط َمن و همكارانش )1999( ارائه شد، مستقل 
از مدل سرعت اس��ت. در اين روش سطح بازتاب كننده از مجموع 
قطعاتي تش��كيل ش��ده كه موقعيت، ش��يب و ميزان انحناي اين 
قطع��ات مورد توجه قرار مي گيرد. از اين رو روش CRS به ماهيت 
واقعي زمين نزديكتر اس��ت و در نتيج��ه مي تواند بازتابنده هايي با 
ش��يب و انحناي مختلف را به خوبي نمايش دهد. در س��ال 2004، 
دانك با استفاده از از نشانگرهای CRS مدل سه بعدی سرعت را از 

طريق توموگرافي ساخت.

چكيده:
 يك�ي از اه�داف مهم در پ�ردازش داده هاي لرزه نگاري بازتابي، رس�يدن به مدل صحيح از س�اختارهاي زمين شناس�ي 
زيرس�طحي اس�ت. اين مسئله در مطالعات لرزه نگاري عميق داراي اهميت مي باش�د. يك روش استاندارد تصويرسازي از زير 
س�طح زمين، شبيه س�ازي مقطع بر انب�ارش از روي داده هاي لرزه نگاري بازتابي اس�ت. براي اين منظ�ور از دو روش متداول 
پردازش�ي، تصحيح ديناميك/ تصحيح ش�يب/ برانبارش يا روش برانبارش قبل از مهاجرت اس�تفاده مي ش�ود. وليكن صحت 

روش هاي ذكرشده، به شدت به مدل سرعتي اليه هاي زمين بستگي دارد. 
روش س�طح بازتاب مشترك )CRS(، بازتاب هاي قطعه اي از س�طح بازتابنده را براساس نشانگرهاي دو جبهه موج فرضي 
بررسي مي كند. نشانگرهاي جبهه موج شامل شيب، موقعيت و ميزان انحناي سطح بازتابنده هستند و براي هر نمونه در مقطع 
بر انبارش محاس�به مي ش�وند تا در آناليزهاي بعدي مثل تهيه مدل س�رعتي دقيق در مناطق زمين شناس�ي پيچيده با كمك 
 CRS توموگرافي به كار روند. با كمك اين نش�انگرها مي توان تغييرات جانبي س�طح بازتابنده را بررسي كرد. مقطع بر انبارش
براساس اين نشانگرها محاسبه شده و به مدل سرعتي بستگي ندارد. براي هر نمونه در مقطع دورافت صفر، يك سطح برانبارش 
تعريف ش�ده و از طريق آناليز كهرنس�ی )چس�بندگي و ارتباط( اپراتوري را ك�ه به داده هاي بازتابي برازش مي ش�ود، انتخاب 
مي كند. در مقطع برانبارشCRS ، نسبت سيگنال به نويز افزايش يافته و پيوستگي بازتابنده ها بر روي مقطع بيشتر مي شود.  

كلمات كليدي: سطح بازتاب مشترك )SRC(، تصويرسازي داده هاي بازتابي، نشانگرهاي جبهه موج
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CRS 1. اصول روش
اصول روش CRS براساس خصوصيات و شكل سطح بازتابنده 
اس��ت.  ابتدا نقطه R را روي بازتابنده در نظر مي گيريم. اگر يك 
چش��مه نقطه اي در نقطه R قرار دهيم، يك جبهه موج كروي با 
ش��عاع RNIP خواهيم داشت و اگر قطعه اي از س��طح بازتابنده را 
 RN به عنوان چش��مه در نظر بگيريم، جبهه موج تخت با ش��عاع
توليد مي ش��ود. اين جبهه هاي موج فرضي روي سطح بازتابنده، 
براي اولين بار توس��ط هوبرال )1983( ارائه شدند ]7[. با فرض 
شعاع تابش قائم، اين جبهه هاي موج در نقطه و تحت زاويه α به 
س��طح زمين برخورد مي كنند )شكل-1(. شعاع RN بيانگر ميزان 
انحناي بازتابنده، ش��عاع RNIP  مقدار عمق و زاويه α همان زاويه 

سطح بازتاب است.

شكل-1: جبهه موج هاي تئوري تولیدشده از چشمه واقع روي سطح 
بازتابنده]8[.
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اپراتور دو بعدي برانبارش CRS كه در رابطه )1( ارائه ش��ده                                                   )5(   
اس��ت، تخمين هايپربولي از زمان سير مي باشد )تيِگل،1997( و 
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مي دهد.
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كه در آن: h، نصف دورافت بين چشمه و گيرنده، xm، نقطه 

مياني بين چشمه و گيرنده، V0 ، سرعت اليه سطحي است.
براي هر نمونه ) t0. x0( در مقطع بر انبارش بايد نشانگرهاي جبهه 
موج )seismic attributes( ش��امل )α. RN. RNIP( را مشخص كرد. يك 
روش براي تعيين پارامترها اين اس��ت كه ابت��دا اپراتور برانبارش را با 

( تقاطع دهيم: 0mx x= صفحه ركورد مياني مشترك )
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در رابطه )1( فرض كرده: 

 

ارائه شد، مستقل از مدل سرعت ) 1999(که توسط من و همکارانش 

کننده از مجموع قطعاتی تشکیل شده  در این روش سطح بازتاب. است

      که موقعیت، شیب و میزان انحناي این قطعات مورد توجه قرار 

ت واقعی زمین نزدیکتر است و به ماهی CRSرو روش  از این. گیرد می

هایی با شیب و انحناي مختلف را به خوبی  تواند بازتابنده در نتیجه می

 CRS، دانک با استفاده از از نشانگرهاي 2004در سال . نمایش دهد

  .مدل سه بعدي سرعت را از طریق توموگرافی ساخت
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با انجام آناليز سرعت معمولي در مقطع ركورد مياني مشترك، 
NMOV را تعيين كرد. در مرحله  مي توان مقدار س��رعت برانب��ارش 
 ) 0h = بع��د، اپراتور ب��ر انبارش CRS را با مقط��ع دورافت صفر )
تالقي داده و اپراتور دوبعدي )رابطه-1( به حالت يك بعدي تبديل 

مي شود:
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= + − + −    )5(

دو پارامتر α و  RN در معادله باال مجهول هستند. ابتدا فرض 
مي ش��ود كه جبهه موج صفحه اي با س��طح زمين برخورد كرده 
NR می باش��د و رابطه )5( به ش��كل  = ∞ اس��ت. در اين حالت 

زير ساده مي شود:

                                                                                                                                        

 

 شود میابتدا فرض . در معادله باال مجهول هستند RNو   αدو پارامتر 

در این . اي با سطح زمین برخورد کرده است که جبهه موج صفحه

NRحالت   شود به شکل زیر ساده می) 5(رابطه باشد و  می:  
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ه ب را ) α(توان زاویه برخورد موج به سطح زمین  از این رابطه خطی می

محاسبه  RNIP، )3(در رابطه  NMOVو  αبا معلوم بودن  . دست آورد

قابل تعیین  α ، با مشخص بودن  )5(در رابطه  RNهمینطور . شود می

  .است

  

  
)2 :(      )0 0,t x( ]3. [  

  

  

براي موقعیت هر نمونه  CRSبودن سه نشانگر  حال با معلوم  

)0 0,t x(ها را در راستاي اپراتور دوبعدي برانبارش  ان دادهتو ، می

 براي تعیین. حاصل شود CRSجمع کرد تا مقطع برانبارش ) 1-رابطه(

انجام گیرد  )چسبندگی و ارتباط( کهرنسیبهینه باید آنالیز  پارامترهاي

هاي  تا اپراتوري که بیشترین تطابق را با پدیده) 1969کُهلر و تَنر،(

  .رد، انتخاب شودواقعی بازتاب دا

3 .     
  
اند کـه بیشـتر    نگاري بازتابی نشانگرهاي متعددي تعریف شده در لرزه  

نشانگرهایی که از مقطع . کنند اي کمک می آنها به تفسیر اطالعات لرزه

ـ ) CRS )CRS attributes بـر انبـارش   آینـد، متعلـق بـه     دسـت مـی  ه ب

یگر چون این نشانگرها وابسـته بـه   از طرف د. نشانگرهاي زمانی هستند

 wavefront(باشـند، بـه آنهـا نشـانگرهاي جبهـه مـوج        جبهه موج می

attributes (گویند نیز می .  

بـر نشـانگرهاي جبهـه مـوج،      عالوه براي هر نمونه CRSحین پردازش  

شود که مـدل اولیـه سـرعت را     مقدار سرعت برانبارش نیز محاسبه می

همچنـین در  ). 1980هوبرال و کـري،  (ین زد توان از روي آنها تخم می

مراحل بعدي پردازش با کمک روش توموگرافی نشانگرهاي جبهه مـوج  

)CRS tomography(تـوان مـدل سـرعتی دقیـق بـراي مهـاجرت        ، می

زیرا نشانگرهاي جبهه موج بیانگر خصوصیات ]. 2[دست آورد ه عمقی ب

 CRS tomographyمدل سرعتی حاصـل از روش  . سطح بازتاب هستند

     هاي مهاجرت قبـل از برانبـارش   هاي سرعتی که از روش به مدل نسبت

آیند، نرمتر بوده و تغییرات جـانبی سـرعت را بهتـر نشـان      دست میه ب

در بسیاري از مـوارد، مهـاجرت بعـد از برانبـارش روي مقطـع      . دهد می

CRS توانـد ماننـد مهـاجرت عمقـی قبـل از برانبـارش در منـاطق         می

و نتایج بهتـري نسـبت بـه مهـاجرت     ) 2001ترَپ،(کار رود ه پیچیده ب

همچنـین از ایـن نشـانگرها در    . شود عمقی قبل از برانبارش حاصل می

هاي بازتابی از پراش و تعیین فاکتور انتشـار هندسـی و    تشخیص پدیده

بـر روي مـدل    CRSروش بـر انبـارش    .کردتوان استفاده  زون فرنل می

در مقطـع بـر   . بـا موفقیـت انجـام شـد    ) 1998(مصنوعی توسط مـولر  

ها خیلی بیشتر از مقطع بر انبارش معمـولی   ردلرزهتعداد CRS انبارش 

  در نتیجه نسبت سیگنال به نویز به طـور قابـل تـوجهی افـزایش    . است

          )6(

از اين رابطه خطي مي توان زاويه برخورد موج به سطح زمين 
NMOV  در رابطه )3(،  )α( را  به دست آورد. با معلوم بودن  α و 
RNIP محاس��به مي ش��ود. همينطور RN در رابطه )5(، با مشخص 

بودن α قابل تعيين است.

. ]3[ ) 0 0,t x  شكل-2: مجموعه داده هاي بازتابي اطراف نقطه )

حال با معلوم بودن س��ه نشانگر CRS براي موقعيت هر نمونه 
(، مي توان داده ها را در راستاي اپراتور دوبعدي برانبارش  0 0,t x (
)رابطه-1( جمع كرد تا مقطع برانبارش CRS حاصل ش��ود. براي 
تعيي��ن پارامترهاي بهينه بايد آناليز كهرنس��ی )چس��بندگي و 
ارتباط( انجام گيرد )ُكهلِر و تَِنر،1969( تا اپراتوري كه بيشترين 

تطابق را با پديده هاي واقعي بازتاب دارد، انتخاب شود.

2. كاربردها و نمونه ها
در لرزه نگاري بازتابي نش��انگرهاي متعددي تعريف ش��ده اند 
ك��ه بيش��تر آنها به تفس��ير اطالعات ل��رزه اي كم��ك مي كنند. 
 CRS attributes (CRS) نش��انگرهايي كه از مقطع ب��ر انبارش 
به دس��ت مي آيند، متعلق به نشانگرهاي زماني هستند. از طرف 
ديگر چون اين نش��انگرها وابسته به جبهه موج مي باشند، به آنها 

نشانگرهاي جبهه موج )wavefront attributes( نيز مي گويند. 
 حي��ن پردازش CRS ب��راي هر نمونه عالوه بر نش��انگرهاي 
جبهه موج، مقدار س��رعت برانبارش نيز محاس��به مي ش��ود كه 



شمــاره 54 / بهمن ماه 87

61

م��دل اوليه س��رعت را مي توان از روي آنه��ا تخمين زد )هوبرال 
و ِك��ري، 1980(. همچني��ن در مراحل بعدي پ��ردازش با كمك 
 ،)CRS tomography( روش توموگرافي نش��انگرهاي جبهه موج
مي توان مدل س��رعتي دقيق براي مهاجرت عمقي به دست آورد 
]2[. زيرا نشانگرهاي جبهه موج بيانگر خصوصيات سطح بازتاب 
هستند. مدل سرعتي حاصل از روش CRS tomography نسبت 
به مدل هاي س��رعتي كه از روش هاي مهاجرت قبل از برانبارش     
به دس��ت مي آيند، نرمتر بوده و تغييرات جانبي س��رعت را بهتر 
نش��ان مي دهد. در بس��ياري از موارد، مهاجرت بعد از برانبارش 
روي مقطع CRS مي تواند مانند مهاجرت عمقي قبل از برانبارش 
در مناطق پيچيده به كار رود )تَِرپ،2001( و نتايج بهتري نسبت 
به مهاجرت عمقي قبل از برانبارش حاصل مي ش��ود. همچنين از 
اين نش��انگرها در تش��خيص پديده هاي بازتابي از پراش و تعيين 
فاكتور انتشار هندس��ي و زون فرنل مي توان استفاده كرد. روش 
ب��ر انبارش CRS بر روي مدل مصنوعي توس��ط مولِر )1998( با 
موفقي��ت انجام ش��د. در مقطع بر انب��ارش CRS تعداد ردلرزه ها 
خيلي بيش��تر از مقطع بر انبارش معمولي است. در نتيجه نسبت 
س��يگنال به نويز به طور قابل توجه��ي افزايش  مي يابد. افزايش 
پوشش زيرزميني )fold(، پيوستگي بازتابنده ها را بهبود بخشيده 

و پديده هاي واقعي بازتاب بهتر شناسايي مي شوند.      
گنبد نمكي انرژي لرزه اي را به صورت پراش پراكنده مي كند 
و در نتيج��ه وضوح بازتاب هاي حاص��ل از اليه هاي اطراف نمك 
كاهش مي يابد. اين مسئله در تفسير تله هاي نفتي كه در حاشيه 
نمك ها وجود دارند، داراي اهميت است. شكل-3، نتايج پردازش 
داده ه��اي لرزه نگاري بازتابي راكه از باالي گنبد نمكي برداش��ت 

شده اند، نشان مي دهد. 
مقط��ع بر انبارشCRS  )ش��كل-3 الف( ب��ا مقطع برانبارش 
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ها وجـود دارنـد،    هاي نفتی که در حاشیه نمک له در تفسیر تلهئاین مس
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شكل-3: نتایج مقطع بر انبارش )الف( حاصل از CRS، )ب(حاصل 
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توجهي زياد ش��ده و نسبت س��يگنال به نويز افزايش مي يابد. به 
همين جهت از مدل س��رعتي  به دست آمده از مهاجرت عمقي 
CRS  قب��ل از برانبارش براي مهاجرت عمق��ي مقطع بر انبارش

استفاده ش��ده است. همانطور كه ش��كل )6-ب( نشان مي دهد، 
نس��بت س��يگنال به نويز و واقع نمايي در مقط��ع عمقي افزايش 
يافته و ش��كل طاقديس به وضوح ديده مي شود. در مناطقي كه 
زمين شناسي پيچيده وجود دارد مي توان از روش مهاجرت عمقي 
بعد از برانبارش روي مقطع CRS، به عنوان ابزاري در كنار مقطع 

مهاجرت عمقي قبل از برانبارش استفاده كرد.   
 

4. نتيجه گيري
روش CRS قادر اس��ت كيفي��ت تصوير حاص��ل از پردازش 
لرزه نگاري را نس��بت به روش ه��اي متداولي مانند روش تصحيح 
ديناميك، تصحيح ش��يب و برانب��ارش )NMO/DMO stack( يا 
روش مهاجرت قبل از برانبارش )Pre-stack migration(  بهبود 
بخش��د. نتيجه اصلي اين روش، افزايش نس��بت سيگنال به نويز 
و پيوستگي بيشتر بازتابنده ها است. بهبود وضوح تصاوير لرزه اي 
در بخش هاي نويزي و مناطقي كه س��اختمان مورد نظر در عمق 
زياد است، بيشتر محسوس مي باش��د. با اين روش بازتابنده هاي 
ش��يبدار به خص��وص در دامنه ه��اي گنبد نمكي كه مش��كالت 
بازتاب��ي وج��ود دارد، به خوبي نمايش داده مي ش��وند. همچنين 
گس��ل ها و ناپيوستگي ها با دقت بيشتري قابل تشخيص هستند. 
با كمك نشانگرهاي جبهه موج مي توان مدل سرعتي دقيق براي 
س��اختارهاي زمين شناسي به دست آورد. در نتيجه مقطع عمقي 
حاصل، نسبت به ساير روش هاي پردازشي داراي وضوح بيشتري 
اس��ت كه باعث بهبود تفسير س��اختماني و زمين شناسي مقاطع 

لرزه نگاري بازتابي مي شود.   
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شكل-5: مقطع برانبارش حاصل از  NMO/DMO stack در سمت چپ و مقطع 
برانبارش CRS در سمت راست تصاویر دیده مي شوند. شكل  )5-الف( مربوط 

به داده هاي خشكي و شكل )5-ب( مربوط به داده هاي دریایي است که از 
روي گنبد نمكي و الیه هاي شیبدار حاشیه نمك ثبت شده اند ] 10[ .

شكل-6:  )الف(مقطع مهاجرت عمقي قبل از برانبارش، )ب( مقطع 
.]10[ CRS مهاجرت عمقي بعد از بر انبارش روي مقطع

آیـد و   اي با رسیدن به سطح گسل به صورت پراش درمـی  انرژي لرزه   

از طـرف  . گردد هاي زیر آن دشوار می تشخیص دقیق سطح گسل و الیه

 و پـایین گسـل متفـاوت اسـت و باعـث      دیگر الگوي سرعتی سطح باال

له در ایجـاد مـدل   ئشود که ایـن مسـ   ایجاد تغییرات جانبی سرعت می

اپراتـور بـر   . اي داراي اهمیت اسـت  تفسیر اطالعات لرزه عمقی و نهایتاً

بر انحناي بهینه سطح بازتابنـده تطـابق دارد، بـه همـین      CRSانبارش 

ه حتـی داراي  هـاي کوچـک مقیـاس کـ     علت قـادر اسـت از سـاختمان   

  .ایجاد کند رابسیخوردگی هستند، تصویري با وضوح  گسل
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) ب-5( نگـاري روي خشـکی و شـکل     هاي لرزه ، داده)الف -5( شکل  
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در نظـر گرفتـه    CRS در اپراتـور بـر انبـارش    سطح بازتابنده مسـتقیماً 

ـ  شود، تصویر واضحی از بازتابنده می در . آیـد  دسـت مـی  ه هاي شیبدار ب

شـوند،   دیـده مـی   5-که در سمت راست شـکل CRS  مقاطع بر انبارش

بـد  هـا در منطقـه گن   هاي شیبدار افزایش یافته و پراش وضوح بازتابنده

  .  نمکی قابل دیدن هستند

نگاري خشکی است که یک  هاي لرزه مربوط به داده 6-شکل  

هاي مرکزي  براي اینکه بخش. دهد ساختمان طاقدیسی را نشان می

انبارش از روش مهاجرت عمقی قبل از بر طاقدیس بهتر مشخص شود،

طع مهاجرت عمقی قبل از برانبارش قولیکن م. استفاده شده است
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دست آمده ه ب  به همین جهت از مدل سرعتی. یابد به نویز افزایش می

از مهاجرت عمقی قبل از برانبارش براي مهاجرت عمقی مقطع بر 

نشان ) ب-6(شکل که  همانطور. ه استاستفاده شدCRS  انبارش

افزایش در مقطع عمقی  نمایی واقع، نسبت سیگنال به نویز و دهد می

در مناطقی که . شود دیده میبه وضوح  و شکل طاقدیس یافته

هاجرت عمقی بعد توان از روش م شناسی پیچیده وجود دارد می زمین

مقطع مهاجرت ، به عنوان ابزاري در کنار CRS مقطع از برانبارش روي

  .   عمقی قبل از برانبارش استفاده کرد
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گاري را ن قادر است کیفیت تصویر حاصل از پردازش لرزه CRSروش    

تصحیح  هاي متداولی مانند روش تصحیح دینامیک، نسبت به روش

یا روش مهاجرت قبل از ) NMO/DMO stack(و برانبارش شیب

نتیجه اصلی این روش، . بهبود بخشد)  Pre-stack migration(برانبارش 

. ها است افزایش نسبت سیگنال به نویز و پیوستگی بیشتر بازتابنده

که هاي نویزي و مناطقی اي در بخش ر لرزهتصاوی وضوحبهبود 

با . باشد ساختمان مورد نظر در عمق زیاد است، بیشتر محسوس می

هاي گنبد نمکی که  ر دامنهخصوص د هاي شیبدار به این روش بازتابنده

همچنین . شوند بازتابی وجود دارد، به خوبی نمایش داده می مشکالت

با کمک . قابل تشخیص هستند ها با دقت بیشتري ها و ناپیوستگی گسل

توان مدل سرعتی دقیق براي ساختارهاي  نشانگرهاي جبهه موج می

در نتیجه مقطع عمقی حاصل، نسبت به . دست آورده شناسی ب زمین

باعث بهبود وضوح بیشتري است که هاي پردازشی داراي  سایر روش

  .   شود می نگاري بازتابی شناسی مقاطع لرزه تفسیر ساختمانی و زمین
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