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 Geophonesيتم من خالل لواقط السيزميةتسجيل المعطيات 

الثنائي في حالة المسح( بروفيالت)والتي يتم توزيعها على خطوط 
.3Dأو بشكل مساحي بحالة المسح الثالثي األبعاد 2Dالبعد 

أجهزة التسجيل  اإلشارات المسجلة من قبل اللواقط يتم إرسالها إلى

.  لتخزينها على وسائط التخزين الخاصة
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يتراوح عمق االختراق للموجات يتعلق بقوة اإلشارة المولدة وهو

لحياة إلى عدة كيلومترات، وغالباً ما يتم في امتراتبين بضع 
.P_Waveالعملية التركيز على استخدام الموجات الطولية 
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حظ أيضاً أنه إذاً الحظنا أنه عند السطح الفاصل يحصل انكسار وانعكاس ، ولكن عند القياس الحقلي نال

تظهر أيضاً موجة مباشرة ، 

يبين مسار هذه الموجات ومنحني ) ( الشكل 

.أزمنة الوصول لكل نوع منها

:زمن وصول الموجة المباشرة

:زمن وصول الموجة المنكسرة

:زمن وصول الموجة المنعكسة
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تركيز فقط انكساري وآخر انعكاسي، وفي المسح االنكساري يتم السيزميإذاً يمكن هنا أن نميز بين مسح 

سبياً على االنكسارات وعلى أزمنة الوصول األولى ، هذا يعني أننا يجب أن نقيس عند مسافة كبيرة ن

ة الوصول مقارنة مع العمق المراد استكشافه، أما في حال المسح االنعكاسي فإننا نركز باإلضافة إلى أزمن

العمق المراد على السعات أيضاً التي تظهر على مسافة قريبة نسبياً من نقطة توليد الطاقة وهي أقل من

(الشكل )استكشافه 



:اسيالجدول التالي يبين مقارنة بين السيزميك االنكساري واالنعك

REFRACTION SEISMICS REFLECTION SEISMICS

على وجود تباين في السرعة عند تعتمد
الحدود الفاصلة

يةتعتمد على وجود تباين في الممانعة الصوت

سرعة : المادة التي يمكن تحديدهاخصائص
الموجات فقط

عة سر: المادة التي يمكن تحديدهاخصائص
الموجات ، والممانعة الصوتية

هنا استخدام أزمنة الوصول األولية فقطيتم يتم هنا استخدام أزمنة الوصول والسرعات

يوجد حاجة هنا لتسجيل السعات بشكل ال
كامل

هنا تسجيل السعات بشكل صحيحيجب

األجهزة المستخدمة رخيصة نسبياً  األجهزة المستخدمة مرتفعة الثمن نسبياً 

بيرة المسافة بين منبع توليد الطاقة والالقط ك
مقارنة مع عمق االختراق

المسافة بين منبع  توليد الطاقة والالقط 
صغيرة مقارنة مع عمق االختراق 
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مسار الموجات وأزمنة الوصول للموجات : أمثلة
(مباشرة، منكسرة، منعكسة)
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Shot Point Receiver
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v1 = 1/slope

v2 = 1/slope

Y-intercept to find thickness, h1

مسار الموجات وأزمنة الوصول للموجات : أمثلة
(مباشرة، منكسرة)
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The Seismic Reflection Method and Some
of Its Constraints
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:األساسيةالمعالجةمفاهيم
السرعةفيياً كافتباينا  تظهرالتيالطبقاتبينالفاصلةالسطوحمنالسيزميةاالنعكاساتتنشأ

acousticصوتيةبممانعةتتميزاألرضسطحتحتطبقةكلف،والكثافة impedanceخاصة

:كالتاليالصوتيةالممانعةهذهوتعرف،بها
A.I=).سرعة×الكثافة=الصوتيةالممانعة * V)

وكذلكجانسالتعدمحاالت،الرسوبياتبطبيعةترتبطماعادةالطبقاتبينالفاصلةالسطوحطبيعة

.للمساماتالمالئةالموادخصائص

لنافذةاوالطاقةمختلفين،وسطينبينفاصلسطحعندلألشعةالهندسيالمساريبين()الشكل
Transmitted(سنيلقانون)االنكسارقانونعليهاينطبقهناالثانيالوسطالى:

sin i/V1 = sin t/V2
:حيث

i :زاوية الورود لمقدمة الموجة.

t:المنكسرةالموجةطاقةزاويةTransmittedالمتجانسالثانيالوسطإلى.



0 s


An Explosion! 0 s
Energy
Source .1 s.2 s.3 s

Some Energy is Reflected

Most Energy is Transmitted

.4 s.4 s .5 s

Some Energy is Reflected

Most Energy is Transmitted

.6 s.7 s.8 s
.8 s

:  الشكل انعكاس ونفاذ الطاقة عند السطوح الفاصلة بين الطبقات
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Seismic Interface

clay

Sand

Velocity = 2000 m/s
Density = 1.7 gm/cc

I = 2000 * 1.7 = 3400

Velocity = 2400 m/s
Density = 1.8 gm/cc

I = 2400 * 1.8 = 4320

اب الممانعة الصوتية الشكل التالي يبين نموذجاً لوسط مكون من طبقتين تختلفان بممانعتهما الصوتية،  تم حس

: كما هو مبينRلها  وكذلك معامل االنعكاس 



Reflection
Coefficient R=

4320 - 3400

4300 + 3400
=

I below – I above

I below + I above

= 0.119

:معامل االنعكاس يمكن حسابه من العالقة

ط الثاني  هناك جزء محدد منها ينفذ إلى الوسوأنماالحظ أن الطاقة الواردة ال تنعكس بشكل كامل إلى السطح، 

:وذلك وفق العالقة

Rtrans =1 − R

%  88من الطاقة الواردة انعكست وأن نسبة % 12إذاً من خالل القيمة المحسوبة لمعامل االنعكاس نجد أن نسبة 

.  من الطاقة نفذت إلى الوسط الثاني

Dr. Riad Taifour 13
1122

11

1122

1122 2

vv

v

A

A

vv

vv

A

A

i

rfr

i

ref



















CDP ،CMPالمسح السيزمي باستخدام 

كشاف ذكرنا سابقاً أن المسح السيزمي االنعكاسي هو المستخدم الست

لسيزمي النفط والغاز بشكل أساسي، وبينا كيف تجري عملية المسح ا

ية البسيطة ال الحقلي، إال أن تنفيذ عملية المسح السيزمي باستخدام التغط
تحقق الهدف المطلوب عند استكشاف النفط والغاز، 
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CDP ،CMPالمسح السيزمي باستخدام 

ولذلك ال بد هنا من استخدام التغطية المضاعفة لنقاط االنعكاس
CDP=Common Depth Point) ) أو

(CMP=Common Mid Point)  وذلك من أجل التخلص من

، حيث (S/N)أمواج الضجيج وتقوية اإلشارة المفيدة بالنسبة للضجيج 

تمثل درجة Nتزداد نسبة اإلشارة إلى الضجيج بالمقدار        حيث 

.التغطية
يتم من خالل تنفيذ إزاحة CDPإن المسح بطريقة التغطية المضاعفة 

د انعكاس على تشكيالت اللواقط ونقاط توليد الطاقة بهدف تحقيق ورو
توليد الطاقة من نفس النقطة أكثر من مرة، من مسافات مختلفة لنقاط

.ونقاط اللواقط

N
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S1 S2 S3

G11 G21 G31 G41 G51 G61
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CDP ،CMPالمسح السيزمي باستخدام 

المسح الحقلي باستخدامالتغطية المضاعفةيبين طريقة) ( الشكل 
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CDP ،CMPالمسح السيزمي باستخدام 

:درجة التغطية المضاعفة يتم حسابها هنا من خالل العالقة

:حيث
S:التغطيةدرجة.

m:القناالتعدد.

G:اللواقطنقاطبينالمسافة.

:Shالطاقةتوليدنقاطبينالمسافة.

Sh

Gm
N
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CDP ،CMPالمسح السيزمي باستخدام 

تنطبق على نقطة الوسط CDPنالحظ أن نقطة العمق المشتركة 

ذا كان عندما يكون السطح العاكس أفقياً، وال تنطبق إCMPالمشتركة 

.السطح العاكس مائالً 

في حالة السطوح األفقية CMPو CDPيبين الفرق بين ) (: الشكل 

.والمائلة
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CMPاألشكال التالية تبين مراحل العمل بطريقة التغطية المضاعفة  

Geophone groups

#1#2#3#4#5#6

Midpoints

#1#2#3#4#5#6

Midpoints

#1#2#3#4#5#6

Midpoints

#1#2#3#4#5#6

Midpoints

#1#2#3#4#5#6

Midpoints

#1#2#3#4#5#6

Midpoints

#1#2#3#4#5#6

Midpoints

#1#2#3#4#5#6

Midpoints
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Common Midpoint Method (CMP Method)

Geophone groups

#1#2#3#4#5#6

Midpoints

Shotpoint # 1
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Common Midpoint Method (CMP Method)

Geophone groups

#1#2#3#4#5#6

Midpoints

Shotpoint # 1
Shotpoint # 2

Shotpoint # 1
Shotpoint # 2
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Common Midpoint Method (CMP Method)

Hydrophone groups

#1#2#3#4#5#6

Midpoints

Shotpoint # 1
Shotpoint # 2

Shotpoint # 1
Shotpoint # 2

Shotpoint # 3

Shotpoint # 3
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Common Midpoint Method (CMP Method)

Geophone groups

#1#2#3#4#5#6

Midpoints

Shotpoint # 1
Shotpoint # 2

Shotpoint # 1
Shotpoint # 2

Shotpoint # 3

Shotpoint # 3

Shotpoint # 4

Shotpoint # 4
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Common Midpoint Method (CMP Method)

Geophone groups

Midpoints

Shotpoints # 1-8

1
2

3
4 5 6 7 8 138
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شكراً إلصغائكم
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