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تأثیر مدل سرعت بر نتایج مهاجرت زمان معکوس
هادی مهدویبصیر* ،عبدالرحیم جواهریان ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ظاهرحسین شمالی ،دانشگاه تهران شعبانعلی غالمی ،مدیریت اکتشاف

چکیده

مهاجرت زمان معکوس بهعنوان پیشرفتهترین روش مهاجرت عمقی پیش برانبارش دادههای لرزهای محسوب
میش��ود .این روش در مناطقی با س��اختارهای پیچیده که با تغییرات ش��دید سرعت جانبی و شیبهای بسیار
زیاد همراه هس��تند میتواند بهخوبی تصاویر دقیقی از س��اختارهای زیر زمین فراهم کند .در صورتی که دیگر
روشه��ای مهاج��رت در چنین محیطهایی با محدودیت مواجهند .در این مطالعه تأثیر خطای مدل س��رعت بر
نتایج مهاجرت زمان معکوس بررس��ی ش��ده اس��ت .نتایج مهاجرت زمان معکوس بر مدلهای مصنوعی نش��ان
میدهد این روش میتواند حتی با وجود  20درصد خطا در مدل س��رعت ،تصویری نس��بی از س��اختارهای زیر
زمی��ن فراهم کند .هرچند وجود خطا در مدل س��رعت باعث میش��ود موقعی��ت بازتابندهها در تصویر حاصل با
موقعیت واقعی بازتابندهها اختالف داشته باشد.
مقدمه

در ح��ال حاضر منابع هیدروکربنی یکی از اصلیترین منابع تأمین
انرژی در دنیا بهش��مار میروند .بههمین دلیل اکتشاف و استخراج
صیانت��ی از مناب��ع هیدروکربن��ی از لح��اظ اقتص��ادی از اهمیت
بس��یاری برخوردار است .در دهههای گذش��ته بسیاری از مناطق
محتمل که از نظر زمینشناس��ی در دس��ترستر بودهاند پیجویی
و اکتش��اف شده اند که نتیجهی آن کش��ف و بهرهبرداری از تعداد
زی��ادی میادین بزرگ و فوقعظیم در س��الهای گذش��ته اس��ت.
تاکنون تقریباً اکثر محیطهای اکتش��افی آسانتر مطالعه و بررسی
شدهاند و محیطهای اکتشافی باقیمانده با چالشها و دشواریهای
زمینشناسی بیشتری روبرو هستند .همین امر شرکتهای بزرگ
نفتی دنیا را بهس��مت کس��ب تواناییهای فنآورانهی بیشتر برای
غلب��ه بر چالشهای موجود در اکتش��اف نفت و گاز در محیطهای
پیچیده و چالشبرانگیز در سرتاسر جهان سوق داده است .از طرف
دیگر بهدس��ت آوردن مشخصههای مخزنی با استفاده از روشهای
غیرمس��تقیم مانن��د دادههای ل��رزهای ،نهتنه��ا در میادین جدید
بلکه در توصیف مجدد بس��یاری از میادی��ن قدیمی نیز از اهمیت
خاصی برخوردار اس��ت .توصیف دقیق مخازن نفت و گاز مس��تلزم
داش��تن تصویر دقیقی از هندس��ه ی آنها در زیر زمین است .بدون
در اختیار داش��تن اطالعات دقیق از هندس��ه ی و ساختار مخازن
نفتی ،بس��یاری از تخمینها و توصیفهای مخزنی با عدم قطعیت
بیش��تری همراه خواهند بود .بنابرای��ن بهکارگیری روشهایی که
توانایی و دقت زیادی در تصویرس��ازی ساختارهای گوناگون دارند
از این منظر نیز ضروری بهنظر میرسد .بسیاری از اهداف اکتشافی
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واژگان کلید   ی:
مهاجرت پی��ش برانبارش عمقی ،مهاجرت
زمان معکوس ،تحلیل س��رعت ،پدیدههای
جعلی

حال حاضر در ایران نیز زمینشناسی پیچیدهای دارند .مناطقی با
گسلهای رورانده ی شدید ساختارهای نمکی از جمله محیطهایی
هس��تند که باعث میش��وند تهیهی تصویرهای دقیق با استفاده از
دادههای لرزهای بس��یار چالشبرانگیز باشد و بسیاری از روشهای
تصویرس��ازی بهدلیل ش��یب زیاد الیهها و تغییرات شدید سرعت
جانبی نتوانند تصویر مناسبی از ساختارها فراهم کنند.
یک��ی از ابزارهای مؤث��ر در تهیهی تصاویر دقی��ق عمقی از زیر
زمین ،اس��تفاده از روشهای مهاجرت پیش از برانبارش عمقی
اس��ت .هرچند روشهای مهاجرت عمقی نس��بت به روشهای
مهاجرت زمانی حساسیت بیشتری به وجود خطا در مدل سرعت
دارند [ ]۱اما نتایج حاصل از آنها نس��بت به روشهای مهاجرت
زمانی از دقت بیشتری برخوردار بوده و قابلاطمینانتر هستند.
یک��ی از مهمتری��ن محدودیتهای مهاجرت زمان��ی مکانیابی
غیرواقعی 1رخدادهای لرزهای در محیطهایی با تغییرات جانبی
سرعت اس��ت .حتی اگر از مدل سرعتی دقیقی استفاده شود با
افزایش تغییرات جانبی س��رعت ،عمق و شیب رخداد ،این خطا
افزایش نیز خواهد یافت [ .]2مطالعات نشان میدهند استفاده از
روشهای مهاجرت پیش از برانبارش عمقی حتی در محیطهایی
که از لحاظ زمینشناس��ی ساده هستند نیز دقت تصاویر حاصل
را افزای��ش داده و در کاهش خطرپذیری در اکتش��اف و حفاری
بسیار مؤثر هستند [ .]3با این وجود ،همهی روشهای مهاجرت
پیش از برانبارش عمقی توانایی یکسانی ندارند و هرکدام از آنها
ب��ا محدودیتهایی همراه هس��تند .در این میان روش مهاجرت
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زمان معکوس نس��بت به دیگر روشه��ای مهاجرت تواناییهای
بیش��تری دارد و میتواند پیچیدهترین محیطهای زمینشناسی
را بهخوبی به تصویر بکشد.
ش مهاجرت زمان معکوس از حل کامل معادلهی موج (ش��امل
رو 
معادلهی موج صوتی ،کشس��ان و  )...اس��تفاده میکند و بههمین
دلیل در بس��یاری از محیطها و س��اختارهای پیچی��ده ،الگوریتم
تصویرسازی برتر شناخته میش��ود .این روش میتواند شیبهای
زیاد ،تغییرات جانبی س��رعت ،امواج برگشتی ،رسیدهای مختلف
امواج بازتابی اولیه و غیره را مهاجرت داده و تصویر مناسبی از زیر
زمین فراهم آورد [ .]4در حال حاضر روش مهاجرت زمان معکوس
بهعنوان برترین روش تصویرس��ازی با چالشهایی مواجهس��ت که
هزینهی محاسباتی فراوان مهمترین چالش و محدودیت این روش
محسوب میشود .بیش��ترین هزینههای محاس��باتی در مهاجرت
زمان معکوس مربوط به مدلس��ازی انتشار موج است که هستهی
مرک��زی الگوریتم این روش را تش��کیل میدهد .روشهای زیادی
برای کاهش هزینهی محاسبات پیشنهاد شده که استفاده از شرط
تصویرسازی بهینه شده از جملهی آنهاست [.]5

طیفی و روشهای جدیدتر تفاضل محدود [.]9
تحلیل سرعت و تهیهی مدل سرعتی با استفاده از مهاجرت زمان
معکوس [11و.]10
بسیاری از این کاربردها در سطح جهانی مورد استقبال بسیار خوبی
ق��رار گرفتهاند .مث ً
ال برای تهیهی مدل س��رعتی توس��ط مهاجرت
زمان معکوس الگوریتمهای متعددی ارائه شده که میتوانند مدل
س��رعتی را با دقت مناسب فراهم کنند .با توجه به اینکه مهاجرت
زمان معکوس نس��بت به وارونسازی موجدیس کامل 3حساسیت
کمتری به مدل سرعتی اولیه دارد میتوان از مدل سرعتی حاصل
از روش مهاجرت زمان معکوس بهعنوان مدل اولیهی وارونسازی
موجدیس کامل استفاده کرد.
 -2تئوری مهاجرت زمان معکوس

با وجود تواناییهای وس��یع مهاجرت زم��ان معکوس ،مبانی کلی
الگوریتم این روش بسیار ساده است .روش مهاجرت زمان معکوس
پیش از برانبارش سه مرحلهی اصلی دارد:

 -1کاربردهای پیشرفته

روش مهاجرت زمان معکوس از زمان معرفی تا کنون پیشرفتهای
بس��یاری داشته است .در ابتدا بهدلیل حجم بسیار زیاد محاسبات،
در این روش فقط از معادلهی موج اسکالر دوبعدی استفاده میشد.
اما در حال حاضر با توجه به پیش��رفتهای فنآورانه ،در این روش
از حالته��ای پیچیدهتر معادلهی موج نیز اس��تفاده میگردد .این
روش بهدلیل استفاده از معادلهی موج دوطرفه ،مزیتهای دیگری
نیز دارد که خالصهی برخی از آنها بهشرح زیر است:
انجام مهاجرت زمان معکوس بهصورت پس از برانبارش یا پیش از
برانبارش و بهصورت دوبعدی یا سهبعدی [.]6
درنظر گرفتن هریک از عوامل سرعت موج فشارشی ،موج برشی،
چگالی و عامل کیفیت ( )Q factorدر شبیهسازی و تصویرسازی با
اس��تفاده از معادلههای موج مربوطه مانن��د معادلهی موج صوتی،
کشسان ،صوتی گرانرو و کشسان گرانرو7[ 2و.]6
انج��ام مهاجرت بهصورت ناهمس��انگرد برای ان��واع محیطهای
ناهمس��انگرد مانند  HTI، VTIو  TTIبا اس��تفاده از معادلهی موج
ناهمسانگرد مربوطه [.]8
عدم نیاز به تصحیح استاتیک در صورت لحاظ کردن توپوگرافی
در الگوریتم شبیهس��ازی مانند الگوریتمهای المان محدود ،المان

 1طرحوارهی مراحل انجام مهاجرت زمان معکوس پیش از برانبارش
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در مهاج��رت زم��ان معک��وس ،دو می��دان موج بهطور مس��تقل
مدلسازی پیشرو میدان موج از سمت چشمه
مدلسازی پسرو میدان موج گیرندهها
مدلسازی میش��وند .ابتدا میدان موج چشمه که از محل چشمه
اعمال شرط تصویرسازی جهت به تصویر کشیدهی نقاط بازتابنده شروع شده و از یک تابع موجک بهعنوان چشمه استفاده میگردد.
با استفاده از اطالعات دو مرحلهی باال
به این میدان موج ،میدان م��وج پایینرونده نیز میگویند .میدان

 2چندین مقطع مربوط به س��ه مرحلهی اصلی مهاجرت زمان معکوس با فرض عدم وجود بازتاب .مدل زمینشناس��ی س��اده شامل فقط الیهای نازک در پشت زمینهی شکلها نشان
داده شده است .موقعیت چشمه در وسط سطح آزاد قرار دارد .ستونهای اول تا سوم بهترتیب نتایج مدلسازی پیشرو چشمه ،مدلسازی پسرو میدان موج گیرندهها و شرط
تصویرسازی را نشان میدهند .ردیفهای (الف) تا (ح) نیز بهترتیب مربوط به گامهای زمانی  480 ،420 ،360 ،300 ،240 ،180 ،120و  540میلیثانیه هستند.
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موج چش��مه بهصورت مس��تقیم و پیشرو مدلس��ازی میش��ود .گیرندهها مدلس��ازی میگردد .در این مرحله دادههای چشمهی
میدان موج مدلس��ازی ش��ده برای هر گام زمانی ذخیره میگردد مشترک ثبتش��ده بهصورت معکوس بهعنوان چشمههای فرضی
تا در مرحلهی س��وم اس��تفاده ش��ود .در مرحلهی بعد میدان موج درنظر گرفته ش��ده و در مدل منتشر می گردد  .به این میدان موج،

 3چندین مقطع مربوط به سه مرحلهی اصلی مهاجرت زمان معکوس بدون فرض عدم وجود بازتاب .مدل زمینشناسی ساده شامل فقط الیهای نازک در پشت زمینهی شکلها نشان
داده شده است .موقعیت چشمه در وسط سطح آزاد قرار دارد .ستونهای اول تا سوم بهترتیب نتایج مدلسازی پیشرو چشمه ،مدلسازی پسرو میدان موج گیرندهها و شرط
تصویرس��ازی را نش��ان میدهند .ردیفهای (الف) تا (ح) نیز بهترتیب مربوط به گامهای زمانی  480 ،420 ،360 ،300 ،240 ،180 ،120و  540میلیثانیه هستند .پدیدههای
جعلی مهاجرت زمان معکوس با رنگ سبز نشان داده شده است.
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میدان موج باالرونده نیز میگویند؛ چراکه امواج بازتابیدهش��دهی
باالرونده را مدلس��ازی میکند .میدان م��وج گیرندهها بهصورت
معکوس و پسرو مدلسازی میشود .یعنی مدلسازی از بیشترین
زمان ش��روع ش��ده و زمانهای قبلتر برونیاب��ی میگردند .علت
نامگ��ذاری این روش به مهاجرت زمان معکوس نیز همین اس��ت.
توس��ط مدلس��ازی میدان موج گیرنده ،تاریخچ��هی میدان موج
در کل مدل شبیهس��ازی میشود .در س��ومین مرحله توسط یک
ش��رط تصویرسازی و با استفاده از میدان موج چشمه و گیرنده در
زمانهای متناظر ،نقاط بازتاب به تصویر کشیده میشوند.
ش��رطهای تصویرس��ازی مختلفی برای به تصویر کش��یدن نقاط
بازتابکنن��ده ارائه ش��ده که برخی از آنها از نظر ریاضی ش��باهت
زیادی ب��ه یکدیگر دارند .یکی از روشهای مرس��وم برای ش��رط
تصویرسازی ،استفاده از همبستگی متقابل با تأخیر صفر 4میادینی
موج پیشرو و پسرو برای هر نقطه است که این کار با استفاده از
T


رابطهی 1-انجام میشود [ :]12
I ( x ) = ∫ s ( t, x ) r ( t, x ) dt.
)(1
0
که  I ،sو  rبهترتیب تصویر س��اخته ش��ده ،میدان موج چش��مه و
میدان موج گیرنده هس��تند .در این شرط تصویرسازی ،در هر گام
زمانی ،نتایج مدلس��ازی پیشرو و پسرو در هم ضرب میشوند و
س��پس نتایج همه گامهای زمانی با هم جمع میگردند .با این کار
مقطع مربوط به یک برداش��ت چشمهی مشترک ساخته میشود.
برای تمام برداشتهای چشمهی مشترک این عملیات تکرار شده
و س��پس برای هر نقطه از مدل ،جوابهای مربوط به برداشتهای
چش��مهی مشترک مختلف دوباره با یکدیگر جمع میگردند که به
مرحلهی آخر برانبارش گفته میشود.
شکل 1-طرحوارهی مراحل انجام مهاجرت زمان معکوس را نشان
میدهد .ای��ن طرحواره دلیل نیاز مهاجرت زمان معکوس به حجم
محاس��بات و حافظه زیاد را نشان میدهد .مدلسازی انتشار موج
max

برای هر برداشت چشمهی مشترک حجم محاسباتی بسیاری دارد.
از ط��رف دیگر ذخیرهس��ازی صفحهی م��دل در عملیات دوبعدی
یا مکعب مدل در عملیات س��هبعدی برای ه��ر گام زمانی نیازمند
حافظه بس��یار زیادی است .روشهای مختلفی برای کاهش حجم
محاسبات و نیز کاهش حافظه ی مورد نیاز برای ذخیرهی اطالعات
معرفی شدهاند.
 -3پدیدههای جعلی در مهاجرت زمان معکوس

یکی از مشکالت مهاجرت زمان معکوس ،ایجاد یکسری پدیدههای
جعلی همراه با آنس��ت .این پدیدههای جعلی بر اثر وجود بازتابها
در مدل ایجاد میش��وند .وجود بازتابها باعث انطباق میدان موج
گیرندهها (که بهصورت پسرو مدلس��ازی میشوند) با میدان موج
بازتابها (که بهصورت پیشرو مدلس��ازی میش��وند) بر یکدیگر و
ظاهر شدن نتیجهی شرط تصویرس��ازی آنها بهصورت پدیدههای
جعل��ی میگردد .ای��ن پدیدههای جعل��ی دامنهی بس��یار زیاد و
محتوای فرکانس��ی بس��یار کمی دارند و میتوانن��د تصاویر ایجاد
ش��ده را بهطور کامل بپوشانند .روشهای مختلفی برای کاهش اثر
پدیدههای جعلی ایجادش��ده پیش��نهاد گردیده که تفکیک میدان
موج بر اس��اس جهت انتشار با اس��تفاده از روشهایی مانند بردار
پوئینتین��گ ،5اس��تفاده از فیلتر باالگذر ،6فیلتر الپالس��ین 7و نیز
هم��وار کردن م��دل س��رعتی از جمله ی آنهاس��ت [ .]12مراحل
مختل��ف مهاجرت زمان معکوس و نحوهی ایجاد پدیدههای جعلی
در ش��کلهای3-و 2نشان داده شده اس��ت .در این شکلها از یک
مدل س��رعتی ساده ش��امل الیهای نازک درون آن بهضخامت 20
متر (برابر با یک نمونه در مدل گسسته) استفاده شده است .در این
شکلها ستونهای اول تا سوم بهترتیب نتایج مدلسازی پیشرو،
مدلس��ازی پسرو و شرط تصویرس��ازی را در زمانهای مختلف
نشان میدهند .در شکل 2-فرض شده الیهها هیچ بازتابی در مدل

 4نتایج مهاجرت زمان معکوس (الف) متناظر با شکل( 2-ب) متناظر با شکل .3-پدیدههای جعلی مهاجرت زمان معکوس با رنگ سبز نشان داده شدهاند .این تصاویر با برانبارش
نتایج شرط تصویرسازی در زمانهای مختلف متناظر با ستون سوم شکلهای3-و 2بهدست آمدهاند.
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ایج��اد نمیکنند .با توجه به لحاظ کردن فرض عدم وجود بازتاب،
انتظ��ار میرود هیچ پدیدهی جعلی نیز به وجود نیاید .کام ً
ال واضح
اس��ت که این ف��رض در واقعیت وجود ندارد و فقط برای بررس��ی
نحوهی ایجاد پدیدههای جعلی درنظر گرفته ش��ده است .شکل3-
مراح��ل مهاجرت زمان معکوس را ب��دون درنظر گرفتن این فرض
نشان میدهد .بنابراین انتظار میرود پدیدههای جعلی در نتیجهی
مهاجرت زمان معکوس ایجاد گردند.
 -4حساسیت به مدل سرعتی

روشهای مهاجرت نس��بت به مدل سرعتی مورد استفاده در آنها
حساس��یت ویژهای دارند و اگر از مدل س��رعتی مناسبی استفاده
نش��ود نمیتوانند تصاویر دقیق و صحیحی فراهم کنند .روشهای
مهاجرت عمقی پیش از برانبارش نیز از این قاعده مس��تثنی نبوده
و به مدل س��رعتی بس��یار حس��اس هس��تند .برای بررسی مقدار
حساس��یت روش مهاجرت زمان معکوس و درک بهتر اثر س��رعت
بر موقعیت بازتابندهها ،از مدلی مصنوعی و س��اده اس��تفاده شده
است .شکل-5-الف مدل زمینشناسی مورد استفاده و شکل-5-ب
نتیجهی مهاجرت زمان معکوس آن با اس��تفاده از مدل س��رعتی
دقیق را نش��ان میدهند .برای بررس��ی اثر سرعت ،مهاجرت زمان
معکوس با دو مدل س��رعتی به ترتیب با  80و  %120سرعت مدل
دقیق تکرار شد که نتایج آن بهترتیب در شکل های-5-ج و د نشان
داده ش��ده است .با مقایس��هی مقاطع حاصل و مدل زمینشناسی
بهخوبی مش��خص است که مدل سرعتی  %80بازتابندهها را باالتر
از موقعیت واقعی آنها و مدل سرعتی  %120بازتابندهها را پایینتر
از موقعیت واقعی آنها به تصویر کشیده است.
یک��ی از ابزارهای مهم برای صحتس��نجی مدل س��رعتی ،تحلیل
ورداشت تصویر مشترک حاصل از مهاجرت عمقی پیش برانبارش
اس��ت .اگر از مدل سرعتی دقیقی در مهاجرت استفاده شده باشد
نقطهی بازتاب خاصی در تمام مقاطع مهاجرت داده شده ی مربوط
به برداشتهای چشمهی مشترک مختلف دقیقاً در یک موقعیت به
تصویر کشیده میشود .بنابراین اگر تصاویر یک بازتابنده در مقاطع
مختل��ف کنار یکدیگر قرار داده ش��ود که به آن ورداش��ت تصویر
مش��ترک 8گفته میشود بازتابنده بهصورت پدیدهی خطی مسطح
دیده میش��ود که با برانبارش آنها یک بازتاب با نس��بت سیگنال
به نوفهی قوی ایجاد خواهد ش��د .اگر از مدل سرعتی مناسبی در
مهاجرت استفاده نشود نقطهی بازتاب خاصی در مقاطع مهاجرت
داده ش��دهی مختلف در موقعیتهای مختلفی قرار خواهد گرفت

و ورداشت تصویر مشترک آن ،دیگر پدیدهای مسطح نخواهد بود.
بههمین دلیل میتوان از ورداش��ت تصویر مشترک برای ارزیابی و
بهروزرسانی مدل سرعت استفاده کرد.
ت تصویر مشترک مربوط به چشمهای با فاصله ی
ش��کل 6-ورداش 
 660متری از س��مت چپ مدل را برای مدل هر سه مدل سرعتی
نشان میدهد .همانطور که در تصویر مشخص است در ورداشت
تصوی��ر مش��ترک ،بازتابنده برای مدل دقیق مس��طح اس��ت اما
برای مدلهای  80و  %120مس��طح نیس��ت و با افزایش دورافت،

 5ی��ک مدل س��ادهی زمینشناس��ی برای بررس��ی اثر س��رعت در مهاجرت زمان
معکوس (الف) مقطع مهاجرت یافته بهروش مهاجرت زمان معکوس با اس��تفاده
از مدل سرعتی دقیق (ب) با استفاده از مدل سرعتی  ،%80با استفاده از مدل
سرعتی %120

 6ورداش��ت تصویر مش��ترک مربوط به فاصلهی  660متری از س��مت چپ مدل
مربوط به (الف) مدل س��رعتی دقیق (ب) مدل س��رعتی ( %80ج) مدل سرعتی

%120
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بهترتیب بهصورت مقعر و محدب درآمده اس��ت .بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که ش��کل مقعرگونهی بازتابنده در ورداش��ت تصویر
مشترک نشاندهندهی سرعت کمتر از سرعت واقعی است و شکل
محدبگونهی آن نش��اندهندهی س��رعت بیشتر از سرعت واقعی
اس��ت .از این ویژگی میتوان در ارزیابی دقت مدل سرعتی و نیز
بهروزرس��انی آن اس��تفاده کرد .نکتهی قابلتوج��ه اینکه با وجود
اختالف زیاد از س��رعت واقعی ،همچن��ان مهاجرت زمان معکوس
توانس��ته تصاویر نس��بتاً خوبی از زیر زمین فراه��م کند و این امر
زمینه را برای بهبود مدل س��رعتی و تصوی��ر حاصل از آن فراهم
میکند.
9
ورداشتهای تصویر مشترک را میتوان در حیطهی دورافت یا در
حیطهی زاویه 10بهدس��ت آورد .در حیطهی دورافت ،ورداشتهای
تصویر مش��ترک از نوع��ی پدیدههای جعلی متأثر میش��وند و از
کیفیت آنها کاهش می یابد؛ در صورتیکه در ورداش��تهای تصویر
مشترک حیطهی زاویهی این پدیدههای جعلی بسیار کم است که
نش��اندهندهی مزیت ورداشتهای تصویر مشترک حیطهی زاویه
اس��ت [ .]13محققان نش��ان دادند که ب��رای محیطهای پیچیده،
ورداش��تهای تصویر مش��ترک حیطهی دورافت حتی برای مدل
س��رعتی دقیق ،تحت تأثیر پدیدههای جعلی ق��رار گرفته و دیگر
پدیدهی مس��طحی نخواهد بود [ .]13باید توجه داشت پدیدههای
جعلی ذکر شده ،متفاوت از پدیدههای جعلی روش مهاجرت زمان
معکوس هس��تند و در روشهای دیگر مانند کرش��هف نیز بوجود
میآیند .یک��ی از دالیل ایجاد این پدیدهه��ای جعلی وجود امواج
چندمسیره 11است .با این وجود معموالً اثر این پدیدههای جعلی در
نتیجهی برانبارش دادهها کم شده و مقاطع برانبارش ورداشتهای
تصویر مشترک از کیفیت قابلقبولی برخوردار خواهند بود [.]13
12
اثر سرعت در مدلهای پیچیدهتر نیز با استفاده از مدل مارموزی
ش��کل-7-الف که مدلی پیچیده اس��ت بررسی شده است ،در این
مطالعه ،اثر هموار ش��دگی مدل سرعت ،کاهش مقدار مدل سرعت
و افزایش مقدار س��رعت در مهاج��رت زمان معکوس درنظر گرفته
شده که مدلهای متناظر با آنها در شکل 7-نشان داده شده است.
در این شکل مدل (ب) مدل مارموزی هموار شده است .مدل (ج)
متناظر با مدل هموار شده است که در آن سرعت بهصورت تدریجی
و یکنواخت از باال به پایین از صفر تا  %20کاهش یافته است و مدل
(د) نیز متناظر با مدل هموار شده است که در آن سرعت بهصورت
تدریج��ی و یکنواخت از باال به پایین از صفر تا  %20افزایش یافته
اس��ت .کاهش یا افزایش تدریجی مقادیر س��رعت بهدلیل آنس��ت
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که در دادههای واقعی معموالً س��رعت الیههای کمعمقتر با دقت
بیشتری تعیین میشود .بههمین دلیل برای ساخت این مدلها در
قسمتهای کمعمق از سرعت دقیق هموار شده استفاده گردیده و
بهسمت پایین مدل ،اختالف سرعت بهصورت تدریجی و یکنواخت
افزایش یافته است .شکل 8-نتایج مهاجرت زمان معکوس متناظر
با مدلهای شکل 7-را نشان میدهد .برای تمامی مقاطع مهاجرت
داده شده در این ش��کل از فیلتر الپالسین برای حذف پدیدههای
جعلی اس��تفاده شده است .این شکل نشان میدهد که نتایج مدل
س��رعت هموار شده در بسیاری نقاط بس��یار به نتایج مدل دقیق
نزدیک اس��ت و فقط در قسمت تودهی نمکی (قسمت پایین مدل

 7مدل سرعت مارموزی [( ]14الف) مدل دقیق (ب) مدل هموار شده (ج) مدل
هموار ش��ده که در آن س��رعت بهصورت تدریجی و یکنواخ��ت از باال به پایین
از صف��ر تا  %20کاهش یافته اس��ت (د) مدل هموار ش��ده که در آن س��رعت
بهص��ورت تدریجی و یکنواخت از باال به پایین از صف��ر تا  %20افزایش یافته
است

 8مقطع مهاجرت یافته به روش مهاجرت زمان معکوس متناظر با مدلهای شکل7-

166 ی علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی
 ماهنامه

. در این نتیجه بازتابندهها در موقعیتهای واقعی خود تصویر نخواهند شد.در وس��ط) نتوانس��ته الیهه��ا را بهخوبی به تصویر بکش��د
 متر300 محدوده اختالف سرعت مدل هموار شده و مدل دقیق به
 همچنین با مقایسه شکلها مشاهده میگردد که نتیجهگیری.بر ثانیه میرسد
 پدیدهها باالتر در این مطالعه توانایی روش مهاجرت زمان معکوس برای به تصویر،در مهاجرت با س��رعتهای کمتر از سرعت واقعی
 ش��یب، برای س��رعتهای بیشتر از کش��یدن محیطهایی با تغییرات ش��دید س��رعت جانبی.از موقعیت واقعی آنها دیده میش��وند
 نتایج نشان میدهد. ساختارهای زیاد و اثر مدل سرعت بررسی شد.سرعت واقعی نیز پدیدهها پایینتر از سرعت واقعی تصویر شدهاند
باید توجه داش��ت که در این مدلها اختالف سرعت با مدل واقعی که روش مهاجرت زمان معکوس در صورت استفاده از مدل سرعتی
 متر برثانیه میرسد که مقدار قابلتوجهی مناسب میتواند بهخوبی چنین محیطهای پیچیدهای را به تصویر600  و1000 بهترتیب به
 همچنین نتایج نشان میدهد این روش قادر است حتی با. با این وجود مهاجرت زمان معکوس توانسته تصویری نسبی بکش��د.است
 ب��از هم تصویری نس��بی از، خطا در مدل س��رعتی%20 از س��اختار و موقعی��ت الیهها نس��بت به یکدیگ��ر فراهم کند که وج��ود
 هرچند ب��ا افزایش خطا در مدل.میتواند در تصحیح مدل س��رعت به روشهای مختلف بسیار مؤثر موقعی��ت بازتابندهها فراهم کند
 اما با. موقعیت بازتابندهها از موقعیت واقعی دورتر میشود، نکتهی قابلمالحظه دیگر اینس��ت که در مهاجرت سرعت.و مفید باش��د
 اختالف س��رعت در یک قس��مت از مدل بر نتایج ایجاد تصویر اولیه از ساختارها در کنار ارزیابی ورداشتهای تصویر،زم��ان معکوس
 امکان تصحیح بهتر مدل س��رعت با روشهای مختلف، مش��ترک.قس��متهای پایینتر یا قس��متهای مجاور خود نیز اثر میگذارد
. زمان س��یر جبهه ی موج را متأثر کرده و در فراهم میگردد،زیرا اختالف س��رعت

پانویس ها
1. Misposition
2. Viscoelastic
3. Full waveform inversion; FWI
4. Zero-lag cross correlation
5. Poynting vector
6. High-pass

7. Laplacian
8. Common image gather; CIG
9. Offset domain common image gather; ODCIG
10. Angle domain common image gather; ADCIG
11. Multi-pathing waves
12. Marmousi model
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