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مقاالت علمي - پژوهشی

بهینه سازی طراحی لرزه نگاری سه بُعدی در یکی از میادین نفتی ایران 
براساس موانع سطحی منظِم دارای آزیموت متفاوت 

  مدیریت اکتشاف نفت محمد طالبی کناری*، امیر حسین جاویدیان  

از کاربرد طراحی لرزه ای براي مطالعات زیرس��طحي بیش از هفت دهه مي گذرد، با این وجود، این روش طي س��ه دهه ی گذشته بیش از پیش مورد 
توجه قرار گرفته است.]1[ و]2[

در این مطالعه سعي شده تا با توجه به اطالعات قدیمِي موجود در منطقه شامل اطالعات زمین شناسي، اطالعات سرعتي چاه، SEG-Y هاي قدیمي 
خطوط دوبعدِي موجود در منطقه ی مورد مطالعه و نیز اطالعات مربوط به طراحي سه بُعدي پروژه هاي مجاور پیشین، نسبت به طراحي لرزه اي سه بُعدی 
اقدام گردد. مهمترین دلیل اهمیت طراحي س��ه بُعدی اخیر، موانعي اس��ت که به ش��کل منظم و با سه راس��تاي غالب در بخش عمده اي از منطقه مورد 

مطالعه وجود دارد.
جهت انجام این مطالعه، اطالعات مربوط به پروژه هاي سه بُعدی مجاور با توجه به رضایت مفّسر از اطالعات برداشت شده ی پیشین، مبناي طراحي 
واقع ش��د و پارامترهاي عملیات س��ه بُعدی لرزه نگاري با توجه به انتظارات مفس��ر، نقاط ضعف طراحي در پروژه هاي گذشته و عوارض منظم سطحي 

موجود بهبود یافته و در پایان، طراحي اولیه به طراحي قطعي تصحیح گردید.
ب��ا توج��ه به محدودیت هاي عملیاتي پیش ِرو، طراحي موردنظر با 18 خط گیرنده و 176 کانال فعال در هر خط و با چرخش عمود بر راس��تای خط 
گیرنده1 برابر با 1 به عنوان طراحي نهایي پیش��نهاد ش��د و پارامترهاي وابس��ته ی دیگر نظیر پوش��ش لرزه نگاري2، دور افت3 کمینه و بیشینه، آزیموت4 
برداشت، پوشش در افق هاي هدف جهت انجام مطالعات مخزني، فواصل گیرنده و شوت و نیز فواصل خطوط گیرنده و شوت مورد تحلیل و بررسي 

قرار گرفت ونتایج آن ارائه گردید.

طراحی عملیات لرزه نگاری سه بعدی، موانع عملیاتی، بهینه سازی طراحی سه بعدی لرزه نگاری

    )mtkenari@yahoo.com( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
با توجه به موفقیت هاي اخیر اکتشافي در اطراف محدوده ی موردنظر 
و پیدایش بس��تگي هاي کوچک س��اختماني با پتانسیل هیدروکربوري، 
ناحیه اخیر مس��تعد تله هاي س��اختماني- چینه اي تش��خیص داده شد که 
بدین منظور پیشنهاد برداشت لرزه اِي سه بُعدی در محدوده ی تعریف شده 

مطرح گردید.
محدوده هاي اکتشافي لرزه اي در سال هاي اخیر از مناطق بکر، بیاباني و 

عاري از موانع خارج شده و در تقابل با موانع پیچیده تر شده است. 
یک��ي از فناوري ه��اي کلیدي در اکتش��اف و مطالع��ه نفت خوان ها، 
برداش��ت لرزه نگاری اس��ت که کاربرد اقتصادي آن از دهه 40 میالدي 
تاکنون ادامه داش��ته اس��ت. لیک��ن در خالل این س��ال ها، روند طراحي 
عملیات لرزه اي به میزان چش��مگیري پیشرفت داش��ته و پیچیده تر شده 
اس��ت. از دیگر س��و، روش هاي پردازش اطالعات لرزه ای نیز گسترش 

یافته اس��ت. به هر میزان ک��ه پیچیدگي هاي این طرح ه��ا افزایش یابد، 
پیچیدگي عملیات لرزه نگاری نیز گسترش مي یابد.]4[

در طراح��ي میدان م��ورد مطالعه در این مقال��ه، دو نکته مهم موردنظر 
اس��ت؛ اول اینک��ه در این محدوده، نس��بت ب��ه مطالعات قبل��ي، اهداف 
عمیق تر مطرح اس��ت و نکته دوم اینکه آنچه طراح��ي در این محدوده را 
خاص مي نماید، وجود موانع منظم یعنی مزارع نیش��کر است که راستاي 
قرارگیري س��لول هاي آن در س��ه راس��تاي متف��اوت مي باش��د. لذا الزم 
است تا طراحي س��ه بُعدی موردنظر با در نظر گرفتن پروژه هاي سه بُعدِی 
برداشت شده ی مجاور قدیمي در اطراف به نحوي صورت پذیرد تا توزیع 
آزیموت و دورافت اطالعات برداش��ت ش��ده با توجه به پیش��رفت هاي 
حاصله در تجهیزات و امکانات لرزه نگاری بهینه گردد. پوش��ش بیشترین 
عمق هدف، تعیین پوشش لرزه نگاری مناسب با توجه به کیفیت اطالعات 
 برداش��ت شده قبلي، تعیین نسبت تصویر مناس��ب5، فواصل نقاط شوت و
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گیرنده و نیز فاصله خطوط شوت و خطوط گیرنده پارامترهایي هستند که 
در این مطالعه با توجه به تله هاي چینه اي و س��اختمانِي مالیِم کشف شده 
در لرزه نگاری هاي سه بُعدی پیشیِن مجاور، بهینه خواهند شد. )جدول-1(

در این مطالعه س��ه افق لرزه اي H2، H1 وH3 از نظر تولیدي و اکتشافي 
حائز اهمیت مي باشند. در پیش فرض اولیه ی طراحي لرزه نگاری سه بُعدی 
مورد نظر، روند برداش��ت اطالع��ات به جهت هم خواني ب��ا پروژه هاي 
برداش��ت ش��ده قبلي و امکان ترکیب مناس��ب مکعب هاي لرزه نگاری، 

به شکل شمالي- جنوبي مورد توجه قرار گرفت.

 1-اهداف مورد نظر از طراحي پروژه 
پروژه سه بُعدی اخیر به مساحت اولیه محدوده تصویري 1150 کیلومتر 
 مربع به منظور پوش��ش اه��داف تولیدي و اکتش��افي در افق هاي لرزه اي

 H2، H1 وH3  و با توجه به پتانسیل زایش هیدروکربوري در ساختمان هاي 
اقماري احتمالي تعریف ش��د که نقش��ه هاي حاصل از تفسیر خطوط دو 
بعدي منطقه آن ها را تأیید مي نماید. عمق اهداف اکتش��افي کوچک در 
این محدوده بین 2000 تا 5000 متر متغیر است. بررسي احتمال گسترش 
س��تون نفت به سمت شرق، بررس��ي ارتباط احتمالي ساختمان هاي این 
محدوده با س��اختمان هاي اکتشاف شده ی مجاور و امکان سنجي وجود 
ساختمان هاي اقماري در افق هاي پایین تر با توجه به نتایج میادین اطراف، 
از جمله اهداف مطالعات اکتش��افي و تولیدي اس��ت که انتظار مي رود 
طراحي س��ه بُعدی اخیر آن ها را برآورده س��ازد. جهت دس��تیابی به این 
اهداف، تلفیق پروژه های لرزه نگاری قدیمی و جدید حائز اهمیت است 

که یکي از اهداف موردنظر در طراحی اخیر می باشد.

1   محدوده تصویر7پیشــنهادي برداشــت سه ُبعدی و موقعیت محدوده 
نسبت به پروژه هاي برداشت شده مجاور

2    نقشه زماني افق H2 . محدوده شرقی خط قرمز رنگ، محدوده 
برداشــت ســه ُبعدی مجاور در شــمال شــرق محدوده اخیر را 

نشان مي دهد.

 1    متغیرهای وابسته و مستقل در طراحی لرزه نگاری]5[

متغیرتعریف
الف- متغیرهاي مستقل

RIفاصله میان گیرنده ها
SIفاصله میان فرستنده ها

nrتعداد گیرنده میان دو خط فرستنده مجاور
nsتعداد فرستنده ها میان دو خط گیرنده مجاور

NRLتعداد خطوط گیرنده
NSLتعداد خطوط فرستنده

ب- متغیرهاي وابسته
bxابعاد بین در جهت درون خطي

byابعاد بین در جهت عمود خطي

RLIفاصله میان خطوط گیرنده
SLIفاصله میان خطوط فرستنده
Ifoldپوشش لرزه ای درون خطي
Xfoldپوشش لرزه ای عمود خطي

Foldپوشش لرزه ای اسمي درون قطعه
SDتراكم فرستنده ها در واحد سطح)در هر كیلومتر مربع(

NCتعداد كانال هاي گیرنده در قطعه6
Xrدور افت ثبت شده در جهت درون خطي

Xsدور افت ثبت شده در جهت عمود خطي 

Xmaxبیشترین دور افت ثبت شده در قطعه

Xminبیشترین دور افت كمینه ثبت شده

Pxابعاد قطعه در جهت درون خطي

Pyابعاد قطعه در جهت عمود خطي

ARنسبت تصویر در قطعه )ابعاد عمود خطي به ابعاد درون خطي(

متغیر وابستهرابطه
0.5×RIbx

0.5×SIby

0.5×)NSL-1(Ifold
0.5×NRLXfold

0.25×)NSL-1(×NRLFold
106 /)RI×SI×nr(SD

nr×)NSL-1(×NRLNC
0.5×)NSL-1(×nr×RIXr

0.5×NRL×ns×SIXs

[)0.5×)NSL-1(×nr×RI(2+)0.5×NRL×ns×SI(2]0.5Xmax

[)RLI-0.5×SI(2+)SLI-0.5×RI(2]0.5Xmin

nr×RI×)NSL-1(Px

ns×SI×)NRL-1(Py

Py/PxAR
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 ٢-افق هاي هدف
هدف اصلي در طراحي لرزه نگاری س��ه بُعدی مورد نظر، پوش��ش  
افق هاي مخزني H2، H1 وH3 مي باشد که اطالعات مربوطه در جدول-

2 ارائه گردیده است.

3-مراحل انجام مطالعات
در شکل-6 مراحل انجام مطالعات از مرحله اول یعنی بررسی نیازها 
تا مرحله آخر یعنی طراحی نهایی نش��ان داده شده است که در اینجا به 

تشریح هر مرحله خواهیم پرداخت:

 3-1- بررسي نیازها
جهت انتخاب پارامترهاي عملی��ات لرزه نگاری در این منطقه، الزم 

است چند نکته مورد توجه قرار گیرد؛

3   نقشــه زماني افق H2 كه با اســتفاده از تركیب داده هاي دو بعدي و 
سه ُبعدی برداشت شده در ساختمان های مجاور تفسیر گردید.

4   تصویــر یکی از خطوط لرزه نگاری در شــمال شــرق محدوده اخیر به 
همراه تفســیر زماني افق H2. در محــدوده زرد رنگ تغییرات جانبی 
رخســاره های لرزه ای به صورت تغییرات دامنه و پیوستگی بازتابنده 

مالحظه می گردد.

5   بخشی از مزارع نیشکر كه در پهنه جنوبي پروژه قرار دارد. این مزارع 
در سه بخش و داراي سه نوع جهت سلول بندي شرقي-غربي، شمالي 

جنوبي و در محدوده اي نیز شمال شرقي-جنوب غربي مي باشند.
6   طرح واره8 مربوط به مراحل انجام شــده در طراحی ســه بعدی لرزه ای 

در محدوده مورد نظر

عمق )متر(افق
H12800-1500هدف كم عمق
H23900-3100هدف اصلی
H35600-4600هدف عمیق

 2    افق های هدف و عمق حدودی مربوطه 
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-هدف از برداشت در پروژه س��ه بُعدی اخیر، مطالعات ساختماني- 
چینه اي است و انتظار مي رود مطالعات مخزن بر روي آن انجام گیرد.

- پیشنهاد پردازش اطالعات برداشت شده در این پروژه و اطالعات 
سه بُعدی قدیمي در قالب یک مکعب لرزه اي نیز مطرح مي باشد.

-موانع عملیاتي در حین انجام پروژه، متنوع و ش��امل مزارع نیش��کر 
به شکل منظم، رودخانه، مزارع کشاورزي، استخرهاي پرورش ماهي، 

مناطق روستایي و مسکوني است.

3-٢- بررسي طراحي هاي پیشین
در س��ال هاي اخیر، به دلیل هزینه هاي باالي عملیاتي، بیشتر عملیات 

لرزه اي سه بُعدی با آزیموت باریک برداشت شده است.]6[
به منظ��ور انجام پیش طراح��ي، پارامترهاي مربوط به س��ه بُعدی هاي 
مج��اور و نی��ز خطوط دوبع��دي قدیمِي موج��ود مورد بررس��ي قرار 

 گرف��ت. پارامتره��اي پروژه ه��اي س��ه بُعدی مج��اور به تفکی��ک در 
جدول-3 نشان داده شده است.

در طراحي پروژه اخیر، با توجه به رضایت مفّسر از کیفیت اطالعات 
برداش��ت شده در پروژه های س��ه بُعدی مجاور، مي توان از پارامترهاي 

مربوطه )جدول-3( نیز کمک گرفت.
براي انتخاب پارامترهاي دیگر به ش��کل بهینه الزم اس��ت تا اهداف 

عملیاتي با توجه به موانع و شرایط سطحي انتخاب گردند.

3-3-پیش طراحي
پارامترهاي عملیاتي مورد بحث طبق جدول-4 در قالب 6 پیش��نهاد 

مورد بررسي قرار گرفت.
بیش��ینه دورافت موردنیاز مربوط به اف��ق H3 با عمق حدودي 5500 متر 
اس��ت. پارامترهاي مربوط به چش��مه و گیرنده با توجه به محاسبات انجام 

پارامترهاي 
عملیاتي

inline 
fold

Xline 
fold

total foldXminXmaxA.RLine in 
patch

stations
/ line

# of 
channels

RLISLIRISI

9436530384044.4814411524004005050سه ُبعدی )الف(

11444530459036.4817614084004005050سه ُبعدی )ب(

 3    پارامترهای عملیاتی برداشت شده در پروژه های برداشت شده ی مجاور پروژه اخیر 

option 1option 2option 3option 4option 5option 6پارامترهاي طراحي

I fold
111312141012

X fold
99881010

Fold9911796112100120

Xmin
530500530500530500

Xmax
554054155639553655005337

A.R8269.266.657.210083.3

Lines in patch181816162020

station/line176182192196160168

# of channels316832763072313632003360

RLI400350400350400350

SLI400350400350400350

SI505050505050

RI505050505050

Inline taper200024002200227518002200

Xline taper160016001400122518001800

Acquisition area2380 km22433 km22373 km22264 km22490 km22451 km2

 4    طراحي اولیه پارامترها با توجه به محدودیت ها، انتظارات مفسر و پارامتر پروژه هاي مجاور
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شده و رضایت مفّسر از اطالعات قدیمی مشابه انتخاب مي گردد. انتخاب 
تعداد خطوط گیرنده و نسبت تصویر نیاز به تحلیل بیشتري دارد. مطالعات 
مخزني، پردازش یکپارچه اطالعات جدید با قدیمي و نیز موانع س��طحي 
موجود که در ادامه به ش��رح آن خواهیم پرداخت، از جمله عواملي است 

که مي تواند در انتخاب موارد فوق راهنما باشد.
به منظور دس��تیابي به پوشش با آزیموت کامل، حتي المقدور بهتر است 
از الگوي مربعي9 استفاده شود. به کارگیري معیارهاي مرتبط با یک هندسه 

راست گوشه شامل: 
الف-تساوي فواصل میان ایستگاه هاي فرستنده با گیرنده 

ب-تساوي فواصل خطوط فرستنده و گیرنده
ج-برابري بیشترین میزان دورافت درون خطي و عمود خطي

باعث مي ش��ود تا الگويreceiver gather و shot gather مشابه 
بوده و رفتار لرزه اي یکس��اني در جهت عمود خطي و درون خطي حاصل 

گردد. ]7[
اندازه RI وSI نیز با تراکم ش��بکه برداش��ت نسب مستقیم دارد که در 
نهایت، تراکم بیشتر شبکه برداش��ت منتج به دریافت کیفت بهتر تصاویر 
مي گ��ردد؛ هرچن��د افزایش تراکم ش��بکه برداش��ت با هزین��ه عملیات 
لرزه نگاری نس��بت مستقیم و تصاعدي دارد. بهترین حالت تصویربرداري 
مربوط به زماني است که RI وSI  و نیز RLI و SLI برابر باشند که به این 

عمل، نمونه برداري کامل12 گفته مي شود.]8[
انتخاب حداقل تعداد 176 کانال فعال در راستاي درون خطی با توجه به 
پارامتر مشابه در میدان مجاور مي تواند در یکپارچه نمودن اطالعات موثر 
باشد. همچنین، انتخاب تعداد خطوط گیرنده بیشتر با توجه به توان عملیاتي 
موثر مي تواند در مطالعات مخزني کمک نماید؛ به عبارت دیگر، انتخاب 
نسبت تصویر بیشتر و بازتر نمودن آزیموِت برداشت مي تواند در مطالعات 

مخزني مورد نظر موثر باشد. 
قطعات با آزیموت باز براي آنالیز س��رعت، حذف بازتاب هاي چندگانه، 
تصحیحات اس��تاتیکي مربوط به تصحیح زماِن الیه ی کم سرعِت سطحي و 
تصحیح ارتفاع الیه هاي هوازده ی سطحي مفید خواهد بود. ضعف در پوشش 
آزیموت مي تواند منجر به ناتواني در آشکارسازي تغییرات مرتبط با آزیموت 

که ناشي از وجود رخدادهاي شیبدار و یا آنیزوتروپي هستند، گردد.]5[
 نکته حائز اهمیت دیگر، وجود موانع س��طحي منظم در سطح مي باشد 
که در واقع همان مزارع نیشکر در بخش جنوبي پروژه است. لذا رسیدن به 
پوشش لرزه ای مشخص )عماًل پوشش لرزه ای برابر با 44 مي باشد( ، کمینه 

پوشش لرزه ای قابل قبول است.
با توجه به موارد مطرح ش��ده، حداقل پوشش لرزه ای درون خطی برابر 
با 11 است، هرچند افزایش پوشش لرزه ای در مسیر خطوط گیرنده باعث 

کاهش نسبت تصویر شده وعماًل آزیموت برداشت را باریک تر مي کند. 
با توجه به توضیحات ارائه ش��ده، گزینه اول از ش��ش گزینه ارائه شده در 

قالب طراحي اولیه انتخاب و پیشنهاد گردید.

3-3-1- اندازه سلول لرزه ای13
با توجه به اطالعات موجود و اس��تفاده از روابط مربوطه، اندازه س��لول 
لرزه ای 20 تا 32 متر محاس��به گردید. با در نظر گرفتن مسایل مالي و این 
نکته که در طراحي هاي س��ه بُعدی پیشین با احتس��اب فاصله 25 متر براي 
ایس��تگاه هاي برداشت، کیفیت اطالعات مناس��ب بوده است، ابعاد سلول 

مورد نظر 25×25 مترمربع درنظر گرفته شد.

3-3-٢- دورافت بیشینه
از آنجای��ی که عمق عمیق ترین اف��ق بی��ن 4500 – 5500 متر برآورد 
می ش��ود، در طراحي الگوی برداش��ت14، افست بیش��ینه 5500 متر درنظر 
گرفت��ه ش��د. با توج��ه به ن��وع مطالعات مورد نظ��ر بر روي می��دان و نیز 
 س��اختمان هاي اقم��اري اط��راف، پارامتره��اي الگوی برداش��ت مطابق 

جدول-5 پیشنهاد مي گردد)شکل های-7تا9(

3-3-3- پوشش لرزه ای
پوش��ش در این پروژه به گونه اي در نظر گرفته ش��ده تا با توجه به موانع 
عملیاتِي موجود، کمینه میزان پوش��ش ل��رزه ای درون خطی و برون خطی 
معادل پروژه سه بُعدی های مجاور باشد. همان گونه که در شکل-10 مالحظه 
مي ش��ود، حداقل میزان پوش��ش در پروژه 44 اس��ت. طراحي انجام شده با 
پوشش لرزه ای 99 انجام شد تا بتواند کاهش پوشش لرزه ای در مناطقي که 
داراي موانع منظم)مزارع نیش��کر( مي باشند را تا حدي جبران نماید. مالک 
جبران پوش��ش لرزه ای، پوشش لرزه ای بیشینه در پروژه هاي اطراف بوده و 
اطالعات آن تفسیرگردیده است. موانع موجود در محدوده، باعث کاهش 

پوشش لرزه ای موثر تا 60 درصد پوشش لرزه ای کامل گردید.
 

3-3-4- طراحي پارامترهاي عملیات )الگوي برداشت(
طراحي عملیات با فرض هندس��ه متعامد16 انجام مي گیرد. فاصله نقاط 
گیرنده و چشمه 50 متر و در نتیجه اندازه سلول برابر 25×25 لحاظ گردید. 

تعداد خط در 
الگوی برداشت

تعداد كانال 
فعال در هر خط

ماكزیمم 
آفست 

نسبت 
تصویر

پوشش 
لرزه ای كل

8299 درصد181765540

 5    پارامترهاي الگوی برداشت 
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با توجه به اندازه سلول انتخاب شده، محدوده های اخیر و برداشت شده ی 
مجاور در آینده قابل تلفیق بوده و مي توان این سه پروژه را در قالب یک 
مکعب ل��رزه اي پردازش نمود. با انتخاب پوش��ش به ترتیب در راس��تاي 
خطوط چش��مه و گیرنده برابر 9 و11، پوش��ش ل��رزه اِی کلي 99 خواهد 
ب��ود. تعداد گیرنده هر خط برابر 176 و تعداد خطوط گیرنده 18 انتخاب 

گردید. فاصله خطوط چشمه و گیرنده از هم برابر با 400 متر می باشد.

3-3-5- راستاي برداشت خطوط
راس��تاي خطوط چشمه و گیرنده به صورتي انتخاب شد که در راستاي 
خطوط پروژه هاي قدیمِی برداشت شده قرار گیرد. با این کار عماًل امکان 
یکپارچه س��ازي اطالعات جدید و قدیمي و پردازش آن ها در قالب یک 
مکعب لرزه اي میسر می گردد. همچنین، خطوط به گونه اي جابه جا شده اند 
تا نقاط چش��مه و گیرنده در مناطق هم پوش��اني بین این پروژه ها دقیقاً بر 
روي هم منطبق گردند تا در مراحل بعدِي پردازش و سلول بندی17، امکان 

اتصال این نواحي به هم با بیشترین دقت و کمترین مشکل ایجاد گردد.

4-تحلیل حاشیه مهاجرت18
جهت بررسي میزان بهینه حاشیه کوچ، یکي از خطوط دوبعدي قدیمي 
منطقه که از محل چاه عبور مي کند، مورد بررسي قرار گرفت. همچنین، 
م��دل مصنوعي پراش ها نیز با توجه به اطاعات چاه در افق هاي هدف تهیه 

و بررسي شد که نتایج آن در شکل هاي-11 و 12 نشان داده شده است. 

 5-نمودارتوزیع پوشش لرزه ای بر مبناي بازه ی دورافت
در ش��کل هاي 15-13 توزیع پوش��ش لرزه ای بر اساس بازه دورافت ها 

7    نمودار رز 15 ترســیم شده برای طراحی پیشنهادی با نسبت تصویر 
82 درصد.

8    نمــودار توزیــع آزیمــوت و دورافــت در قطعــه 176×18)طراحی 
پیشــنهادی(. انجام مطالعات مخزني در افــق های H1 و H2 با آزیموت 
كامل  و در افق هاي پایین تر با آزیموت 180 درجه امکان پذیر مي باشد.

9    نمــودار توزیع افســت و آزیموت مربوط به هر ســلول لــرزه ای در 
10     نقشــه پوشــش لــرزه ای در دو حالت خوش بینانه)شــکل چپ( و قسمت های با پوشش كامل لرزه ای در محدوده موردنظر

بدبینانه)شکل راست(. 



38

مقاالت علمي - پژوهشی

دیده مي شود.
  

نتیجه گیري
با توجه ب��ه اینکه اهداف مورد نظر از طراحي لرزه نگاری س��ه بُعدی 
اخی��ر، پوش��ش کامل افق هاي H2، H1 وH3  مي باش��د، یک��ي از موانع 
اصلي در دستیابي به اطالعات با کیفیت مطلوب، مزارع نیشکر بوده که 
به صورت موانع منظم در محدوده جنوبي تا میاني پروژه توزیع گردیده 
است. در طراحي این پروژه سعي شده تا بر اساس موانع سطحي موجود، 
دستیابي به اطالعات هدف بهینه گردد. لذا نتایج زیر از مطالعه موردنظر 

حاصل گردید:
1- آزیم��وت خطوط گیرنده ی پ��روژه اخیر ب��ا پروژه هاي مجاور 
یکسان اس��ت و نقاط گیرنده در قسمت هاي مشترِک پروژه ها بر روي 
هم منطبق مي باش��ند تا در فرایند یکپارچه س��ازِي اطالعات، از نواري 
ش��دن پوشش لرزه اي و نوس��ان آن در محدوده  هاي مشترک پروژه ها 

جلوگیري گردد.
2- کمین��ه پوش��ش لرزه اي در مناط��ق داراي موانع منظ��م برابر 44 
مي باش��د که این میزان با پوشش لرزه اِي طراحي شده براي پروژه هاي 

12     نقشــه پوشــش لرزه ای)پوشــش لــرزه ای( در حالت هم پوشــاني 
پروژه های اخیر و مجاور

13      توزیع پوشــش لرزه ای در بازه دورافت 1000تا 2800 متر. این 
بازه افق H1 را در بر مي گیرد.

11     نتایج مربوط به تحلیل حاشیه مهاجرت در عمیق ترین افق اكتشافي 
مورد نظر)H3( بر روي یکي از خطوط دوبعدي منطقه كه از محل چاه عبور 
مي كند. شکلA تحلیل برروي مدل مصنوعي با استفاده از اطالعات چاه، 
شــکل B تحلیل بر روي خط واقعي دوبعدي و شــکل C موقعیت چاه و 

افق هاي هدف بر روي خط انتخابي را نشان مي دهد.
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14     توزیع پوشــش لرزه ای در بازه دورافت 2800تا 3900 متر.  این 
بازه محدوده افق H2 را پوشش مي دهد.

15     توزیع پوشش لرزه ای در بازه دورافت 3900 تا 5600 متر.  این 
بازه محدوده افق H3 را پوشش مي دهد.
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       پا نویس ها
1.Cross roll
2.Fold
3.Offset
4.Azimuth
5.Aspect Ratio )A.R(
6. Active channels
7.Image area
8. Flow chart
9. Orthogonal

10.receiver gather
11. shot gather
12. Wave field sampling
13. Bin
14. patch
15. Rose diagram
16. Orthogonal Geometry
17. Binning
18. Migration apron)aperture(

مجاور که در گذشته برداشت گردیده برابري مي نماید.
3- در محدوده موانع منظم با تعیین مسیرهاي ترجیحِي عبوِر خطوِط 

گیرنده و ش��وت، دورافت و آزیم��وت تا حد ممکن به صورت متقارن 
توزیع گردید. 


