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یکـی از عمده تریـن مشـکالت موجـود در عملیـات لـرزه نـگاری، عدم دریافـت اطالعات بـا کیفیت 
قابـل قبـول می باشـد. دالیـل متعـددی باعـث بـروز ایـن پدیـده در حیـن انجـام عملیات می گـردد که 
از آن بیـن، پیچیدگـی سـاختار تحت االرضـی منطقـه و لیتولـوژی رخنمون سـازندهای زمین شناسـی، 
قابـل ذکـر اسـت. وجـود گسـل های متعـدد، شـیب زیـاد الیه هـا و سـازندهای سـطحی بـا لیتولـوژی 
سسـت و غیـر متراکـم، بـا ایجـاد پدیده هایـی همچـون پـراش، جـذب انـرژی و منطقـه سـایه دریافت 

انـرژی، باعـث کاهـش کیفیـت و یـا عـدم دریافـت امـواج بازتابـی می گردند.
در برداشـت سـه بُعدی داده هـا در ایـن مناطـق بـا الگـوی گسـترش یافته نامتقـارن، اطالعـات بیشـتری 
از یـک عمـق معیـن در دورافت هـای متفـاوت حاصـل می شـود. ایـن امـر موجـب شـده تـا کمبـود 

اطالعـات دریافتـی ناشـی از وجـود موانـع موجـود سـاختاری و زمین شناسـی جبـران شـود.

ــل  ــاص از قبیـ ــی خـ ــات زمین شناسـ ــود خصوصیـ ــالع از وجـ ــا اطـ بـ
شـــیب زیـــاد الیه  هـــا و ســـازندهای ســـطحی بـــا لیتولـــوژی سســـت و 
غیـــر متراکـــم در بخش هـــای مرکـــزی پـــروژه لرزه نـــگاری یکـــی از 
ـــرژی  ـــذب ان ـــون ج ـــی همچ ـــاد پدیده های ـــا ایج ـــه ب ـــی ک ـــن جنوب میادی
ـــدم  ـــا ع ـــت و ی ـــش کیفی ـــث کاه ـــرژی، باع ـــت ان ـــایه دریاف ـــه س و منطق
ـــت  ـــری از اف ـــور جلوگی ـــه منظ ـــد، ب ـــی می گردن ـــواج بازتاب ـــت ام دریاف
ـــط  ـــات توس ـــت اطالع ـــرای برداش ـــدی ب ـــا، روش جدی ـــت داده ه کیفی
ـــل نقشـــه های  ـــا بررســـی و تحلی ـــذا ب ـــد. ل گـــروه نظـــارت پیشـــنهاد گردی
افـــق  هم عمـــق  نقشـــه  همچنیـــن  و  ســـطح االرضی  زمین شناســـی 
آســـماری میـــدان مذکـــور کـــه حـــاوی اطالعاتـــی در مـــورد شـــیب 
ــن  ــا در ایـ ــت داده هـ ــد، برداشـ ــی می باشـ ــل های اصلـ ــا و گسـ الیه هـ
ـــن  ـــد. در ای ـــام گردی ـــارن انج ـــه نامتق ـــترش  یافت ـــوی گس ـــا الگ ـــه ب منطق
ـــداد  ـــش تع ـــده )افزای ـــوط گیرن ـــول خط ـــارن ط ـــترش نامتق ـــا گس روش ب
کانال هـــای برداشـــت(، اطالعـــات بیشـــتری از یـــک عمـــق معیـــن در 
ــر  ــن امـ ــردد ) ]1[و ]2[(. ایـ ــت می گـ ــاوت دریافـ ــای متفـ دورافت هـ
موجـــب می شـــود تـــا کمبـــود اطالعـــات دریافتـــی ناشـــی از وجـــود 
موانـــع موجـــود ســـاختاری و زمین شناســـی تـــا حـــد بســـیار زیـــادی 
جبـــران شـــود. به کارگیـــری الگـــوی جدیـــد در قســـمت های میانـــی 
پـــروژه، کیفیـــت اطالعـــات را بـــه شـــکل محسوســـی نســـبت بـــه اســـتفاده 
ـــج  ـــه نتای ـــت ک ـــاء داده اس ـــارن ارتق ـــت متق ـــارف برداش ـــوی متع از الگ

ـــد. ـــد آم ـــل خواه ـــه تفصی ـــه ب آن در ادام

1- زمين شناسی منطقه و پارامترهای اوليه برداشت
ــق  ــق افـ ــه هم عمـ ــدان و نقشـ ــی میـ ــکل های 1 و2، زمین شناسـ در شـ
ــود در  ــاهده می شـ ــه مشـ ــده اســـت. چنانچـ ــان داده شـ ــماری نشـ آسـ
ـــاران  ـــان و گچس ـــاری، میش ـــاری، آغاج ـــازندهای بختی ـــدان س ـــن می ای
ـــاهده  ـــکل-1 مش ـــه در ش ـــالف آنچ ـــر خ ـــند. ب ـــون می باش دارای رخنم
می گـــردد، بعـــد از بررســـی و مشـــاهدات میدانـــی مشـــخص گردیـــد 
کـــه وســـعت رخنمـــون ســـازند میشـــان در مرکـــز میـــدان به مراتـــب 
ـــت.  ـــوده اس ـــی ب ـــه زمین شناس ـــط نقش ـــور توس ـــدوده مذک ـــتر از مح بیش
ـــطح  ـــه در س ـــود چنانچ ـــاص خ ـــوژی خ ـــل لیتول ـــور به دلی ـــازند مذک س
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ـــذب و  ـــر در ج ـــل موث ـــده عوام ـــد، از عم ـــته باش ـــی داش ـــن رخنمون زمی
عـــدم انتقـــال امـــواج لـــرزه ای بـــه درون زمیـــن می گـــردد. 

ـــروژه شـــامل  ـــن پ ـــه در ای ـــق طراحـــی اولی ـــارن طب الگـــوی برداشـــت متق

ـــده  ـــرای هـــر نقطـــه چشـــمه و 234 نقطـــه گیرن ـــال ب ـــده فع 12 خـــط گیرن
ـــت.  ـــده )Rolling=3( اس ـــط گیرن ـــه خ ـــرخ س ـــا ن ـــی ب ـــروی طول ـــا پیش ب
ــوط  ــر و خطـ ــر 40 متـ ــمه از یکدیگـ ــده و چشـ ــاط گیرنـ ــل نقـ فواصـ
گیرنـــده و چشـــمه 360 متـــر می باشـــد )در ایـــن حالـــت پوشـــش 
ـــه  ـــرل روزان ـــن کنت ـــه می شـــود(. در حی ـــل 78 در نظـــر گرفت ـــی کام عمق
ــا درSalvoهـــای  ــای برداشـــت شـــده، کاهـــش کیفـــی داده هـ داده هـ
شـــماره 5513 تـــا 5648 از Swath 56 مشـــاهده گردیـــد کـــه پـــس از 
ـــت  ـــای کیفی ـــتای ارتق ـــب در راس ـــکار مناس ـــن راه ـــل و تعیی ـــی عل بررس
ـــا  ـــا ب ـــت داده ه ـــه برداش ـــروع ب ـــارت از Swath 51  ش ـــروه نظ ـــا گ داده ه
الگـــوی جدیـــدی نمـــود کـــه در ادامـــه بـــه تفصیـــل بیـــان خواهـــد 
گردیـــد. نظـــر بـــه عدم تغییـــر پارامترهـــای طراحـــی اولیـــه در حیـــن 
ـــا  ـــی ب ـــدوده دارای داده های ـــدن مح ـــخص ش ـــن مش ـــت و همچنی برداش
ـــاً  ـــوی جدیـــد صرف ـــه شـــد تـــا الگ ـــوب، تصمیـــم گرفت ـــت نامطل کیفی
جهـــت بهبـــود کیفـــی داده هـــای متمرکـــز در منطقـــه اشـــاره شـــده، 

اعمـــال گـــردد )شـــکل-3(. 

 Asymmetrical(نامتقـارن یافتـه  برداشـت گسـترش  الگـوی   -2
)Extended Patch

همانطـــور کـــه در بخـــش قبـــل اشـــاره گردیـــد بـــه علـــت لیتولـــوژی 
ـــن  ـــا Salvo 5648 و همچنی ـــن Salvo 5513 ت ـــه محـــدود بی ســـطحی منطق
ـــا  ـــت داده ه ـــماری، کیفی ـــق آس ـــدان در اف ـــی می ـــال جنوب ـــاد ی ـــیب زی ش
ـــی  ـــس از بررس ـــت، پ ـــت کیفی ـــن اف ـــران ای ـــرای جب ـــت. ب ـــش یاف کاه
داده هـــای Salvoهـــای خـــارج از منطقـــه مـــورد بحـــث، محدودیـــت 
تجهیـــزات عملیاتـــی مجـــری عملیـــات و اهمیـــت افـــت کیفیـــت بـــه 
علـــت لیتولـــوژی منطقـــه، Salvo هـــای 5414 الـــی 5531 در قســـمت 
ـــی  ـــمت باالی ـــی 5693 در قس ـــای 5657  ال ـــدوده و Salvoه ـــی مح پایین
ــر  ــت مطلوب تـ ــا کیفیـ ــی بـ ــه دارای داده هایـ ــور کـ ــدوده مذکـ محـ
بودنـــد را انتخـــاب نمـــوده تـــا بـــا افزایـــش طـــول الگـــوی برداشـــت 
بـــرای نقـــاط چشـــمه ایـــن Salvoهـــا، بهبـــود نســـبی در کیفیـــت داده هـــای 

ـــکل-4(. ـــردد )ش ـــاد گ ـــی ایج ـــورد بررس ـــه ی م منطق
در  آســـماری  ســـازند  هم عمـــق  نقشـــه  موقعیـــت  شـــکل-2،  در 
محـــدوده پـــروژه نشـــان داده شـــده اســـت. همانگونـــه کـــه مالحظـــه 
می گـــردد یـــال جنوبـــی تاقدیـــس آســـماری شـــیب بیشـــتری در 
ـــدان داشـــته و از دیگـــر عوامـــل تأثیرگـــذار در عـــدم دریافـــت  مرکـــز می
مناســـب امـــواج تولیـــد شـــده توســـط چشـــمه های انـــرژی در ســـطح 
ــرژی  ــایه انـ ــه سـ ــاد منطقـ ــب ایجـ ــر موجـ ــن امـ ــد. ایـ ــن می باشـ زمیـ
در محـــدوده برداشـــت و عـــدم دریافـــت انـــرژی امـــواج در الگـــوی 

برداشـــت متـــداول اســـت.
بــرای پوشــش کیفــی داده هــا در محــدوده Salvoهــای 5513 الــی 
ــداد 90  ــی 5531، تع ــای 5414 ال ــت Salvoه ــوی برداش ــه الگ 5648، ب

2
در  جنوب  نفتی  میادین  از  یکی  آسماری  افق  هم عمق  نقشه 

محدوده پروژه

3 Swath 5648 های 5513 الیSalvo موقعیت قرارگیری محدوده
51 در میدان

و 4  5531 الی   5414 Salvoهای  محدوده  قرارگیری  موقعیت 
Salvoهای 5657 الی 5693 نسبت به محدوده مورد بررسی
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ــای  ــت Salvoه ــوی برداش ــروژه و در الگ ــاالی پ ــمت ب ــه س ــال ب کان
ــه ســمت پاییــن محــدوده پــروژه  ــال ب 5657 الــی 5693، تعــداد 72 کان
اضافــه گردیــد کــه در نتیجــه ي اعمــال ایــن تغییــرات، الگــوی برداشــت 
ایــن Salvoهــا از حالــت متقــارن بــه نامتقــارن تبدیــل شــده )شــکل- 5( 
و بنابرایــن، پوشــش عمقــی بیشــتری در محــدوده دارای داده هــای 

ــد. ــاد گردی ــوب ایج نامطل
همانطور که در شـکل-5 مشـاهده می شـود گسـترش الگوی برداشت با 
توجـه بـه محدودیت های عملیاتـی و تجهیزاتی، در خالف جهت شـیب 
یـال جنوبـی افـق آسـماری می باشـد. در ایـن حالـت روش مذکـور تنها 
مشـکالت ناشـی از لیتولـوژی را حل نمـوده و کاهش کیفیـت مربوط به 

شـیب الیه هـا و گسـل ها را پوشـش نمی دهد. 
ــش  ــی پوش ــا بررس ــود، ب ــاهده می ش ــکل-6 مش ــه در ش ــه ک همانگون
ــش  ــر پوش ــی، حداکث ــت طراح ــای 51 و 50 در حال ــی Swathه عمق
ــد و  ــال 78 می باش ــارن نرم ــوی متق ــا الگ ــت ب ــت برداش ــی در حال عمق
بــا تغییــرات اعمــال شــده در الگــوی برداشــت، در Salvoهــای خــاص 
ایــن میــزان بــه بیــش از 50 درصــد در بیشــتر محــدوده مذکــور افزایــش 
یافــت. در الگــوی برداشــت گســترش یافتــه نامتقــارن بیشــترین پوشــش 

ــد.  ــش می یاب ــز افزای ــد نی ــا 132 واح ــی ت عمق

مقایسه الگوی متقارن نرمال و الگوی گسترش یافته نامتقارن در 5
Salvoهای تعریف شده Swath 51 در میدان

6
الگوی  و  نرمال  متقارن  برداشت  الگوی  عمقی  پوشش  مقایسه 

برداشت گسترش یافته نامتقارن در Swath 51  و 50

7
)7-الف(،  نرمال  متقارن  برداشت  الگوی  در  دورافت  توزیع 
نامتقارن  یافته  گسترش  برداشت  الگوی  در  دورافت  توزیع 
)7-ب(، تفاوت توزیع دورافت در الگوی برداشت متقارن نرمال 
برداشت  )7-ج(.  نامتقارن  یافته  گسترش  برداشت  الگوی  و 
یافته  گسترش  برداشت  الگوی  در  بزرگتر  دور  دورافت های 
نامتقارن نسبت به الگوی متقارن نرمال، باعث افزایش كیفیت 

در برخی از افق های مورد مطالعه، می شود.
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3- بررسـی توزیـع دورافـت و آزیمـوت الگـوی گسـترش یافته 
نامتقـارن در حالـت طراحی

در شــکل-7 توزیــع دورافــت در دو الگــوی متقــارن نرمــال و گســترش 

ــه کــه در شــکل7-ج  ــه نامتقــارن نشــان داده شــده اســت. همانگون یافت
مشــاهده می شــود تفــاوت دو الگــو )شــکل7-الف و ب(، در برداشــت 
ــارن  ــه نامتق ــترش یافت ــوی گس ــتر در روش الگ ــای دور بیش دورافت ه
ــت  ــت برداش ــه عل ــت )ب ــش کیفی ــث افزای ــاوت باع ــن تف ــد. ای می باش
داده هــای بیشــتر از دورافت هــای دور( در برخــی از افق هــای مــورد 

بررســی در محــدوده خواهــد شــد.
ایـــن مســـئله را می تـــوان در شـــکل-8 نیـــز مشـــاهده نمـــود؛ در ایـــن 
ـــاوت  ـــد، تف ـــان می ده ـــو نش ـــوت را در دو الگ ـــع آزیم ـــه توزی ـــکل ک ش
ـــتر  ـــوت بیش ـــر و آزیم ـــای دور بزرگت ـــت دورافت ه ـــو، در برداش دو الگ

8

توزیع آزیموت در الگوی برداشت متقارن نرمال )8-الف(، توزیع 
)8-ب(،  نامتقارن  یافته  گسترش  برداشت  الگوی  در  آزیموت 
تفاوت توزیع آزیموت در الگوی برداشت متقارن نرمال و الگوی 
برداشت  الگوی  در  )8-ج(،  نامتقارن  یافته  گسترش  برداشت 
دور  دورافت های  برداشت  علت  به  نامتقارن  یافته  گسترش 
متقارن  الگوی  به  نسبت  بیشتر  آزیموت های  همچنین  و  بزرگتر 
نرمال، باعث افزایش نسبی كیفیت داده ها در بخش مورد نظر، 

می گردد.

Salvoهای 9 موقعیت قرارگیری نقاط چشمه و گیرنده عملیاتی 
50 و 51

پوشش عمقی الگوی های متقارن نرمال )سمت راست( و گسترش 10
یافته نامتقارن )سمت چپ(داده های عملیاتی Salvoهای 50 و 51

11
افزایش حدود 50 درصدی پوشش عمقی الگوی گسترش یافته 
نامتقارن نسبت به متقارن نرمال داده های عملیاتی )محدوده و 
مستطیل  به صورت  شکل-11،  این  در  شده  مشاهده  موقعیت 

خط چین در شکل-10 مشخص شده است(.
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ـــال  ـــارن نرم ـــوی متق ـــه الگ ـــبت ب ـــارن نس ـــه نامتق ـــترش یافت ـــوی گس الگ
ـــارن  ـــه نامتق ـــترش یافت ـــت گس ـــوی برداش ـــکل8-ج(. الگ ـــد )ش می باش
ـــاز )Wide Angle( و  ـــه ب ـــورت زاوی ـــه ص ـــا ب ـــت داده ه ـــت برداش ـــه عل ب
ـــت  ـــبی کیفی ـــش نس ـــث افزای ـــر، باع ـــای دور بزرگت ـــن دورافت ه همچنی

داده هـــا در افق هـــای مـــورد بررســـی، می گـــردد.

4- اعمـال الگـوی گسـترش یافتـه نامتقـارن بـر روی داده هـای 
عملياتـی Swath هـای 50 و 51 

ــی  ــده نهایـ ــمه و گیرنـ ــاط چشـ ــری نقـ ــت قرارگیـ ــکل-9، موقعیـ شـ
را در محـــدوده مـــورد مطالعـــه در Swathهـــای 50 و 51 عملیـــات 
لرزه نـــگاری ســـه بعـــدی نشـــان می دهـــد )جابه جایـــی نقـــاط چشـــمه 
ــه  ــی منطقـ ــات نفتـ ــاز تأسیسـ ــی مجـ ــه ایمنـ ــت فاصلـ ــت رعایـ به علـ
ــای 50 و 51  ــی Swathهـ ــبه پوشـــش عمقـ ــد از محاسـ ــد(. بعـ می باشـ
ــوی  ــال و الگـ ــارن نرمـ ــت متقـ ــوی برداشـ ــرای الگـ ــت بـ در دو حالـ
ســـه بعدی  لرزه نـــگاری  عملیـــات  در  نامتقـــارن  یافتـــه  گســـترش 
)شـــکل-10(، همانگونـــه کـــه در شـــکل-11 مشـــاهده می شـــود، 
ـــش  ـــه پوش ـــبت ب ـــارن نس ـــه نامتق ـــترش یافت ـــوی گس ـــی الگ ـــش عمق پوش
طراحـــی الگـــوی متقـــارن نرمـــال، افزایـــش بیـــش از 40 درصـــدی را 

توزیع آماری Binها در مقادیر مختلف فولد الگوی متغیر نرمال 12
در  )13-ب(  نامتقارن  یافته  گسترش  الگوی  و  )13-الف( 

Salvoهای 50 و 51

13
افزایش حدود 50 درصدی پوشش عمقی الگوی گسترش یافته 
نامتقارن نسبت به متقارن نرمال داده های عملیاتی )محدوده و 
مستطیل  به صورت  شکل-11،  این  در  شده  مشاهده  موقعیت 

خط چین در شکل-10 مشخص شده است(.

14
مقایسه پوشش عمقی الگوی برداشت متقارن نرمال )14-الف( 
و الگوی برداشت گسترش یافته نامتقارن )14-ب( در عملیات 

لرزه نگاری سه ُبعدی
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ــکل- ــده در شـ ــاهده شـ ــت مشـ ــدوده و موقعیـ ــد )محـ ــان می دهـ نشـ
11، بـــه صـــورت مســـتطیل خط چیـــن در شـــکل-10 مشـــخص شـــده 

اســـت(.
در شـــکل-12 مقایســـه پوشـــش عمقـــی نشـــان داده شـــده اســـت؛ در 
ـــرای  ـــد ب ـــف فول ـــر مختل ـــا در مقادی ـــاری Binه ـــع آم ـــکل توزی ـــن ش ای
تمـــام محـــدوده ی Swathهـــای 50 و 51 نشـــان داده شـــده اســـت. در 
الگـــوی گســـترش یافتـــه نامتقـــارن تعـــدادی از Binهـــا، دارای فولـــد 
بیشـــتری از حداکثـــر فولـــد الگـــوی متقـــارن نرمـــال می باشد )شـــکل 
12-ب(. بـــا مشـــاهده و مقایســـه ایـــن دو شـــکل، می تـــوان مالحظـــه 
ـــوی  ـــتند، در الگ ـــد 40 هس ـــه دارای فول ـــی ک ـــداد Binهای ـــه تع ـــرد ک ک
ـــش  ـــال کاه ـــارن نرم ـــوی متق ـــه الگ ـــبت ب ـــارن نس ـــه نامتق ـــترش یافت گس
یافتـــه اســـت و یـــک افزایـــش نســـبی در Binهـــای دارای فولـــد 45 
ــاری الگـــوی  ــاهده مـــی شـــود. همچنیـــن در توزیـــع آمـ ــا 70 مشـ تـ
گســـترش یافتـــه نامتقـــارن در دو Swath 50 و Bin ،51هایـــی وجـــود 
دارد کـــه دارای فولـــد بیـــش از 85 می باشـــند. ایـــن در حالـــی اســـت 
کـــه در توزیـــع آمـــاری الگـــوی متقـــارن نرمـــال، چنیـــن Binهایـــی 

ـــد. ـــود ندارن وج
ــوی  ــرای دو الگـ ــروژه، بـ ــده در پـ ــارش شـ ــع برانبـ ــکل-13 مقطـ شـ
ــان  ــای 50 و 51 را نشـ ــترک Swathهـ ــرز مشـ ــده در مـ ــت شـ برداشـ
ــکل  ــا در شـ ــود کیفیـــت داده هـ ــرات و بهبـ ــدوده تغییـ ــد. محـ می دهـ
نشـــان داده شـــده اســـت )عملیـــات برداشـــت Swathهـــای 50 و 
51، به صـــورت الگـــوی گســـترش یافتـــه نامتقـــارن انجـــام شـــده 
اســـت و بـــرای به دســـت آوردن برانبـــارش در الگـــوی متقـــارن 
نرمـــال، داده هـــای کانـــال اضافـــی کـــه در الگـــوی گســـترش یافتـــه 
ــوی  ــردد(. در الگـ ــذف می گـ ــت، حـ ــده اسـ ــت شـ ــارن برداشـ نامتقـ
ـــی  ـــای بازتاب ـــت داده ه ـــه برداش ـــه ب ـــا توج ـــارن، ب ـــه نامتق ـــترش یافت گس
محـــدوده ی دارای کیفیـــت نامطلـــوب )شـــکل-3( به صـــورت زاویـــه 
ـــاً  ـــا مخصوص ـــت داده ه ـــود کیفی ـــتر، بهب ـــای دور بیش ـــا دورافت ه ـــاز ب ب
ــوده و  ــان بـ ـــاًل نمایـ ــارش کام ــق برانبـ ــی و عمیـ ــای میانـ در عمق هـ
ـــن  ـــر همی ـــود. ب ـــده می ش ـــن دی ـــس پایی ـــا فرکان ـــی ب ـــورت داده های به ص
ـــورد  ـــی م ـــا، پارامترهای ـــردازش داده ه ـــه پ ـــت در مرحل ـــاس الزم اس اس
اســـتفاده قـــرار گیـــرد کـــه کمتریـــن تأثیـــر را در حـــذف داده هایـــی 
بـــا فرکانـــس پاییـــن در ایـــن محـــدوده داشـــته باشـــد. بـــا توجـــه بـــه 
اینکـــه عملیـــات از Swath 51 الـــی Swath 37 بـــا الگـــوی گســـترش 

ـــی  ـــش عمق ـــکل-14، پوش ـــت، ش ـــده اس ـــت ش ـــارن برداش ـــه نامتق یافت
ـــان  ـــال را نش ـــارن نرم ـــوی متق ـــارن و الگ ـــه نامتق ـــترش یافت ـــوی گس الگ
ـــش  ـــود، پوش ـــاهده می ش ـــکل مش ـــن ش ـــه در ای ـــور ک ـــد. همانط می ده
ـــارن  ـــه نامتق ـــورد بررســـی در الگـــوی گســـترش یافت ـــی محـــدوده م عمق
ـــال  ـــارن نرم ـــوی متق ـــی الگ ـــش عمق ـــد از پوش ـــش از 40 درص ـــاً بی تقریب

افزایـــش یافتـــه اســـت.

نتيجه گيری
1( وجـــود ســـازندهای نامتراکـــم در بســـیاری از میادیـــن مناطـــق 
ـــت داده هـــای برداشـــتی  ـــوب یکـــی از عوامـــل کاهـــش کیفی ـــز جن نفتخی
ــن  ــن در حیـ ــاختمانی میادیـ ــوژی و سـ ــی لیتولـ ــذا بررسـ ــد، لـ می باشـ
ــور و  ــک روش مذکـ ــابه به کمـ ــائل مشـ ــری مسـ ــی و پیش گیـ طراحـ

روش هـــای دیگـــر اهمیـــت دارد. 
ـــش  ـــترین پوش ـــارن، بیش ـــه نامتق ـــترش یافت ـــت گس ـــوی برداش 2( در الگ
ــر  ــد )حداکثـ ــش می یابـ ــی افزایـ ــت طراحـ ــا 132 در حالـ ــی تـ عمقـ
پوشـــش عمقـــی در حالـــت برداشـــت بـــا الگـــوی متقـــارن نرمـــال 78 
می باشـــد(. به صـــورت عمـــده در محـــدوده مـــورد مطالعـــه، افزایـــش 
ـــش از 50 درصـــد نســـبت  ـــن الگـــوی برداشـــت بی پوشـــش عمقـــی در ای
ـــش از 40  ـــی و بی ـــت طراح ـــال در حال ـــارن نرم ـــوم متق ـــوی مرس ـــه الگ ب

درصـــد در حالـــت عملیاتـــی می باشـــد.
ــه برداشـــت  ــه بـ ــا توجـ ــارن، بـ ــه نامتقـ ــترش یافتـ 3( در الگـــوی گسـ
داده هـــای بازتابـــی محـــدوده ی دارای کیفیـــت نامطلـــوب به صـــورت 
زاویـــه بـــاز بـــا دورافت هـــای دور، بهبـــود کیفیـــت به صـــورت 
داده هایـــی بـــا فرکانـــس پاییـــن دیـــده می شـــود. بـــر همیـــن اســـاس، 
ـــتفاده  ـــورد اس ـــی م ـــا، پارامترهای ـــردازش داده ه ـــه پ ـــت در مرحل الزم اس
ـــس  ـــا فرکان ـــی ب ـــر را در حـــذف داده های ـــن تأثی ـــرد کـــه کمتری ـــرار گی ق

پاییـــن در ایـــن محـــدوده داشـــته باشـــد.
4( بـــا توجـــه بـــه اینکـــه گســـترش الگـــوی برداشـــت به علـــت 
محدودیت هـــای عملیاتـــی و تجهیزاتـــی، در خـــالف جهـــت شـــیب 
ـــکالت  ـــا مش ـــور تنه ـــد، روش مذک ـــماری می باش ـــق آس ـــی اف ـــال جنوب ی
ناشـــی از لیتولـــوژی را حـــل نمـــوده و کاهـــش کیفیـــت مربـــوط بـــه 
ــت  ــی درنهایـ ــد. ولـ ــش نمی دهـ ــل ها را پوشـ ــا و گسـ ــیب الیه هـ شـ
بهبـــود نســـبی در برانبـــارش مربـــوط بـــه الگـــوی برداشـــت گســـترش 
یافتـــه نامتقـــارن در محـــدوده موردنظـــر کامـــاًل مشـــخص می باشـــد. 
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