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تعیین گسل و ریزگسل با استفاده از روش تابع خود همبسته کمینه/ بیشینه و منطق 
فازی بر روی داده های لرزه ای

 ناصر کشاورز فرج خواه، پژوهشگاه صنعت نفت،  سجاد ذبیحی ساراهلل، مدیریت اکتشاف   سیما شكیبا* ، امید اصغری، دانشگاه تهران 

نمودارهای  از  استفاده  موجک،  تبدیل  مانند  متفاوتی  روش های  از  شکستگی ها  شناسایی  برای 
پتروفیزیکی، دستگاه های سنجش لبه های شکستگی از راه دور، تفسیر نشانگرهای لرزه ای و تلفیق آنها 
با استفاده از شبکه عصبی و سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده می شود. همچنین، متغیرهای ورودی 

حساس به این شکستگی ها و ترکیب آنها به منظور شناسایی گسل ها مورد استفاده قرار می گیرد.
بر روی داده های  فازی  بیشینه و منطق  تابع خود همبسته کمینه/  از روش زمین آماری  مقاله  این  در 
لرزه ای که هر کدام قسمت های متفاوتی از گسل را در محدوده نشان می دهند، استفاده شده است 
با استفاده از روش تابع خود  و روش شناسی کاربرد عملگرهای فازی در تلفیق نشانگرهای لرزه ای 
است.  گردیده  بررسی  مخزن  شکستگی های  و  گسل ها  شناسایی  به منظور  بیشینه  کمینه/  همبسته 
روش تابع خود همبسته کمینه/ بیشینه روشی برای ترکیب خطی از اطالعات ورودی و ابزاری برای 
کاهش بُعد متغیرهای ورودی است، به این صورت که با کاهش تعداد متغیرهای ورودی به کاهش 
اطالعات از دست رفته نیز نمی پردازد. همچنین روشی برای تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی در طول 
گام های مختلف و دارای پیوستگی فضایی است. ضمن اینکه نشانگرهای لرزه ای را پاالیش می  کند 
و مزیت های زیادی نسبت به روش های شبیه سازی هم زمان استاندارد کامل، تحلیل اجزای اصلی و 
روش گام   به گام دارد. الیه های اطالعاتی مختلف و درجه اهمیت هرکدام از الیه های اطالعاتی بر 
اساس نظر کارشناس و کالس های مدنظر گسل یا غیرگسل یک تابع عضویت تعیین و مشخصات هر 
قسمت و درجات متفاوت احتمال گسل با نشانگرهای لرزه ای تعیین می شود. این الیه های اطالعاتی، 
نشان  بهتری  وضوح  با  را  گسل ها  غیر  و  گسل ها  محل  آن  خروجی  که  هستند  فازی  ورودی های 
می دهد. برای هر کدام از متغیرهای ورودی منطق فازی، تابع عضویت مشخص می شود که نوع رفتار 

متغیر نسبت به دو بازه گسل و غیرگسل را نشان می دهد.

تاریخ ارسال نویسنده: ۹4/۰۶/۰۶

تاریخ ارسال به داور: ۹4/۰7/1۰

تاریخ پذیرش داور: ۹5/۰۶/۰1

واژگان کلیدی:
گســـل، تابع خود همبســـته کمینه/بیشـــینه، 
منطـــق فازی، تحلیـــل مؤلفه های اساســـی

(sima_shakiba@ut.ac.ir( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

فاکتورهایی که  به  دارند  فضایی  همبستگی  متغیرهایی که  تبدیل خطی 
معدن  مهندسی  در  مسائل  پیچیده ترین  از  یکی  می باشد،  مستقل  هم  از 
توسط  بسیاری  روش های  راستا  این  در  مي رود.  به شمار  علوم زمین  و 
دانشمندان ارائه شده است. زی و همکاران و ترکان ]1[ از روش تجزیه  
هم زمان برای پیدا کردن فاکتورهای غیرهمبسته مناسب، در چندین طول 
گام متفاوت استفاده کردند. سوئیتزر و گرین ]2[ روش تابع خود همبسته 
کمینه/ بیشینه  را برای جدا کردن سیگنال از نوفه در مشاهدات تصویری 
بار توسط دیسبارات و  اولین   MAF متغیره، گسترش دادند. روش  چند 
دیمیتراکوپولوس]3[ با مفهوم زمین آماری برای شبیه سازی حجم خلل  و 
برای   MAF از روش   ]4[ دیمیتراکوپولوس  فونسکا و  استفاده شد.   فرج 
تعیین ریسک )عدم قطعیت) منحنی تناژ-عیار در نهشته های پیچیده مس 
استفاده کردند. همچنین بوچر و دیمیتراکوپولوس روشي برای شبیه سازی 
شرطی بلوکی یک تابع تصادفی غیر گوسی پیشنهاد دادند. آنها در ابتدا 
کردند  استفاده  تصادفی  تابع  کردن  راست گوشه  برای   MAF روش  از 
روندون  بردند]5[.  به کار  را   LU شبیه سازی  روش  شبیه سازی،  برای  و 
شبیه سازی ترکیبی متغیرهایی که با هم دارای همبستگی فضایی هستند را 
معرفی و از روش MAF استفاده کرد]۶[. مطالعات دیگری نیز وجود دارد 

استفاده می کند.  تولید شده  از مستقل بودن ویژگی های فاکتورهای  که 
 (ICA( مستقل مؤلفه های  تحلیل  روش  ازسلیک  و  سهرابیان  مثال،  برای 
معرفی  داشتند،  فضایی  همبستگی  که  متغیرهایی  کردن  مستقل  برای  را 
متغیرهای  ترکیبی  شبیه سازی  در   ICA از  سهرابیان  و  ترکان  کردند]7[. 
نهشته زغال سنگ استفاده کردند. گووارتس در مطالعات عمومی اثبات 
هم  از  کاماًل  گام ها  طول  تمام  در  که  فاکتورهایی  به  دست یابی  کرد 
مستقل باشد، غیرممکن است]8[. اگر فاکتورهای غیرهمبسته فضایی تولید 
نشود، برای تولید فاکتورهای غیرهمبسته از الگوریتم U-WEDGE، که 
مولر و فرریا معرفی کردند، استفاده می شود]۹[. تیچاوسکی و یردورو به 
شبیه سازی ترکیبی مجموعه داده های چندمتغیره نهشته آهن پرداختند]1۰[. 
هر  یا  ،گسل  )درزه  شکستگی ها  سیستم  زمین شناسی،  ساختارهای  در 
دو) نقش بسیار حیاتی اي را در ایجاد یک محیط متخلخل و با تراوایی 
باال در مخازن ایفا می کند. در نتیجه، یافتن ناحیه شکستگی در افزایش 
میزان تولید دخالت مستقیم دارد. روش های زیادی برای یافتن سیستم های 
شکستگی  آنالیز  همچون  روش هایی  پایه  بر  که  دارد  وجود  شکستگی 
سطحی، آنالیز مغزه های گرفته شده از چاه، مدل های عددی از فشارهای 
ناشی از چین خوردگی و همچنین آنالیز داده های چاه پیمایی ژئوفیزیکی 
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استوار می باشد. اما در این تحقیق با استفاده از مطالعات لرزه ای، گسل ها و 
شکستگی ها بررسی می شوند.

1-معرفی منطقه مورد مطالعه
افق  روی  بر  و  ایران  جنوب غرب  میادین  از  یکی  روی  بر  مطالعه  این 
با  گوتنیا با سن ژوراسیک صورت گرفته است. داده های برداشت شده 
نرخ نمونه برداری چهار میلی ثانیه، داده های لرزه ای سه بُعدی هستند که 
به فرمت SEG-Y در نرم افزار Petrel بارگذاری و تفسیر شده است. در 
این منطقه، گسل های پی سنگِی بزرگ دیده می شود که از عراق به ایران 
لغز و فشارشی  امتداد  از نوع  امتدادیافته اند. همچنین، گسل های موجود 
اندازه 5۰۰ کیلومتر مربع را  به  می باشد. محدوده مورد بررسی مساحتی 
دسته  دو  میلی ثانیه،  عمق 2۹۰۰  در  مقطعی  در شکل-1  مي شود.  شامل 

گسل با زوایای تقریبی ۹۰ و 1۰ درجه نسب به افق نشان داده شده است.

2-انتخاب نشانگرها
رتبه بنــدی نشــانگرها بــا توجــه بــه مناســب بــودن آنهــا بــرای دســته بندی، 
ــرزه ای  ــز رخســاره های ل ــرای آنالی انجــام شــده و نشــانگرهای مناســب ب
ــم  ــل ه ــا در مقاب ــر زوج از آنه ــم ه ــا رس ــپس ب ــوند. س ــاب می ش انتخ
به راحتــی مشــخص می شــود کــه کدامیــک از آنهــا به هــم شــبیه اند 
و همبســتگی و تطابــق باالیــی بــا یکدیگــر دارنــد. کاهــش تعــداد 
نشــانگرهای غیر مرتبــط، زمــان اجــرای برنامــه را کاهــش می دهــد. ایــن 
ــتگی  ــب همبس ــدار ضری ــتفاده از مق ــا اس ــد ب ــن می توان ــش همچنی کاه
ــاال  ــا همبســتگی ب ــرد. نشــانگرهایی ب در نمودارهــای متقاطــع انجــام پذی
ــد  ــد اطالعــات مفی ــد و نمی توانن ــا یکدیگــر دارن ــادی ب کــه شــباهت زی

ــد. ــد ش ــذف خواهن ــد، ح ــته بندی وارد کنن ــد دس ــه َرون ــتری ب بیش
 نشــانگر های اســتفاده شــده در ایــن تحقیــق به منظــور شناســایی و 
تشــخیص گســل شــامل انــرژی، فیلتــر بهبــود گســل3، شــباهت4، فرکانس 
و دامنــه لحظــه ای5 می باشــد. ایــن نشــانگرهای لــرزه ای به عنــوان ورودی 
در  می شــود.  اســتفاده  کمینه/بیشــینه  همبســته  خــود  تابــع  روش  در 
ــرزه ای) از داده هــای  ــرش زمانی )افــق ل شــکل- 2 ایــن نشــانگرها یــک ب

ــد. ــان می ده ــه را نش ــورد مطالع ــه م ــه بُعدی، در منطق ــرزه ای س ل

3-روش زمین آماری تابع خود همبسته کمینه/ بیشینه
بر روی نشانگرهای به دست آمده ابتدا روش زمین آماری تابع خود همبسته 
کمینه/بیشینه انجام شده است تا بتواند متغیرها را برای ادامه کار به ازای تمام 

طول گام ها مستقل کند. برای این کار مراحل زیر اجرا شده است:

3-1-نرمال کردن داده ها
ــد در محاســبه  ــورد اســتفاده می توان ــد نرمال ســازی نشــانگرهای م فرآین
ماتریــس واریانس-کوواریانــس مفیــد باشــد. البتــه بعــد از نرمــال کــردن 
داده هــای ورودی ایــن موضــوع مهــم اســت کــه شــکل و ضریــب 
همبســتگی بیــن متغیر هــا بــا توزیــع اولیــه شــبیه باشــد، زیــرا ممکــن اســت 

ــذارد. ــانگرها بگ ــای نش ــدی روی ویژگی ه ــرات ب ــال اث ــن انتق ای

MAF 3-2-به دست آوردن فاکتورهای
ماتریس  برداری  تجزیه ي  از  داده ها  بین  همبستگی  کردن  حذف  برای 
واریانس- کوواریانسB استفاده می شود که در معادله-1 نشان داده شده 

است.
   (1(
که در آن، Q ماتریس متعامد و Λ ماتریس قطری است. بر اساس روش
PCA و دوبار دوران نشانگرها، فاکتور های MAF به دست می آید. بنابراین 

برای به دست آوردن فاکتور های PCA از معادله-2 استفاده می شود.
   (2(

ــتقیم و  ــای مس ــه واریوگرام ه ــه ب ــی ک ــی هم ناحیگ ــدل خط ــاختار م س
ــا شــعاع  ــرازش داده شــده اســت دارای دو ســاختار کــروی ب ــل ب متقاب
تأثیــر 8۰۰ متــر و گوســین بــا شــعاع تأثیــر 32۰۰ متــر می باشــد، بنابرایــن 
مــدل کــروی و جملــه دوم  نشــان دهنده   اول  معادلــه-3 جملــه  در 

ــت. ــده اس ــرازش داده ش ــی ب ــدل گوس ــان دهنده ی م نش
  (3(

با برازش مدل LMC، ماتریس متعامد و قطریB1 به دست می آید. 
      (4(

ــردار  ــرداری ماتریــس واریانس-کوواریانــسB ، ماتریــس ب ــه ب ــا تجزی ب
ویــژه Q و Λ مقدارویــژه و به دســت می آیــد. ماتریــس بــردار ویــژه 
Q  تعیین کننــده درجــه اهمیــت هــر کــدام از نشــانگرها در فاکتورهــای 

ــت. ــده اس ــت آم به دس افق لرزه ای در عمق 2900 میلی ثانیه از محدوده مورد نظر1
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با استفاده از معادله-5، ماتریس A به دست می آید:
    (5(

از ترکیب ماتریس واریانس-کوواریانسB و ماتریس A که حاصل ضرب 
ماتریس  می باشد،  ویژه  بردار  ماتریس  در  ویژه  مقدار  جذر  معکوس 
واریانس-کوواریانسV به دست می آید. با تجزیه برداری ماتریسV، بر 
تعیین   Λ1 ویژه  مقادیر  ماتریس  و   Q1 متعامد  ماتریس  معادله-۶،  اساس 

می شوند.

 (۶(
  (7(

مرحله بعدی تعیین فاکتورهای MAF با تبدیل مجدد فاکتورهای PCA با 
استفاده از بردار های ویژه V و بر اساس معادله-8 می باشد:

 (8(
این رابطه نشان می دهد که مدل خطی برای فاکتورهای MAF در تمام 
فواصل گام همبستگی نداشته و امکان کاهش بُعد نشانگرها برای ترکیب 
نشانگرهای  در   M ماتریس  ضرب  با  دارد.  وجود  فازی  منطق  توسط 
معادله-۹  از   M ماتریس  می آید.  به دست   MAF فاکتورهای  ورودی، 

حاصل مي شود. 
  (۹(

نمایش نشانگرهای لرزه ای. الف( فیلتر بهبود گسل، ب( 2
انرژی، ج( فرکانس، د( دامنه لحظه ای، ه( شباهت.
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 MAF فاکتورهای  ورودی،  نشانگرهای  در   M ماتریس  ضرب  از  بعد 
به دست آمده  فاکتورهای  به  دست می آید. شکل-3 ضریب همبستگی 

را به ترتیب نشان می دهد. هرچه قدر ضریب همبستگی بین فاکتورها کمتر 
باشد، به عبارت دیگر فاکتورها از هم مستقل باشند، هر کدام، اطالعات 
جداگانه ای را در بر دارند. بنابراین با توجه به شکل-3 و بر اساس ماتریس 
پنجم  و  دوم  اول،  فاکتور  آمده،  به دست  فاکتور  پنج  بین  از  بردارویژه، 
به عنوان ورودی مرحله بعد انتخاب می شود. مجموع فاکتورهای اول، دوم 

و پنجم ۹8 درصد اطالعات را شامل می شود.

4-روش منطق فازی
برای اعمال منطق فازی ابتدا باید بازه های مقادیر گسل و غیر گسل را برای 
تمامی متغیرهای ورودی دانست. داده های محدوده گسل و غیر گسل از 
طریق نتایج تفسیر داده های لرزه ای مشخص و مورد استفاده قرار گرفت. 
 2۹۰۰ عمق  در  بررسی  مورد  محدوده  از  سه بُعدی  تصویری  شکل-4 
میلی ثانیه را نشان می دهد. بر این اساس محدوده A مشخص کننده محدوده 
گسل می باشد که مقدار هر چهار متغیر در این محدوده به عنوان مقادیر 
گسل است. همچنین محدوده B منطقه غیر گسلی را مشخص می کند و 
داده های این محدوده برای چهار متغیر به دست می آید. اگر تابع توزیع 
چگالی برای منطقه گسل و غیر گسل در هر نشانگر کشیده شود، بازه ي 

مقادیر برای گسل و غیر گسل در هر نشانگر مشخص می گردد.
الزم به ذکر است قواعد ترکیبی فازی به دو حالت شرط هم زمانی )و) و 
شرط کفایت )یا) قابل تعریف است. به عبارت دیگر، در صورتی که مالک 
 and برقراری قاعده شرط برقراری هر دو مقدم به طور هم زمان باشد، از دستور
و زمانی که برقراری یکی از مقدم ها کافی باشد، از دستور or استفاده می شود.
قابل  فازی  استنتاج  فازی، سیستم  قواعد  و  توابع عضویت  ایجاد  از  پس 
استفاده شده و می توان از آن به عنوان تعیین کننده منطقه گسل و غیر گسل 
استفاده کرد. برای نمایش بهتر نگاشت ورودی ها به خروجی ها، قابلیت 
نمایش دو و سه بُعدی و ثابت نگه داشتن پارامترهای اضافی برای FIS های 

اساس 3 بر  بیشینه  کمینه/  همبسته  خود  تابع  فاکتورهای 
ضریب همبستگی

تصویری سه ُبعدی از مقاطع مستقیم و متقابل در عمق لرزه ای 4
A مشخص کننده محدوده گسل و  2900 میلی ثانیه. محدوده 

محدوده B به عنوان محدوده غیر گسل تفسیر شده است.

نقشه به دست آمده از روش منطق فازی و مقاطع الف( AB، ب( CD و ج( EF به دست آمده برای تأیید محل گسل5
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رسم واریوگرام برای کمی کردن گسل در الف( انرژی، 6
بهبود گسل،  فیلتر  د(  لحظه ای،  دامنه  ج(  فرکانس،  ب( 
ه( فاکتور دوم، ی( فاکتور  اول،  ن( شباهت، و( فاکتور 

سوم و س( فازی.
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با بیش از دو ورودی می تواند مورد بررسی قرار گیرد. در این مطالعه نتایج 
به صورت احتمال گسل بودن منطقه به پنج گروه گسل )۹7 تا 1۰۰درصد)، 
احتمال زیاد )8۰ تا ۹7درصد)، متوسط )۶۰ تا 8۰درصد)، متوسط رو به کم 
)3۰ تا ۶۰درصد) و خیلی کم )۰تا 3۰درصد) تقسیم می شود. به گونه ای که 
برای احتمال خیلی زیاد مقدار 1 و برای مقدار خیلی کم مقدار صفر در نظر 
گرفته شده است. همانطور که در شکل-5 قابل مشاهده است، قسمت های 
قرمز نشان دهنده ی مناطق گسلی است. قسمت های الف، ب و ج مقاطعی 
از گسل های به دست آمده را نشان می دهند. همان طور که مشخص است 
موجود  مقاطع  توسط  شده اند،  مشخص  گسل  به عنوان  که  قسمت هایی 
تأیید می شوند. در واقع، پیوستگی بین خطوط رد لرزه ها در این مقاطع از 
بین رفته است و گسل باعث ایجاد این ناپیوستگی شده است. به عبارت 
دیگر پیوستگی گسل ها در مقاطع رسم شده نسبت به دیگر قسمت ها بیشتر 
است. در شکل-۶ نتایج به دست آمده از روش فازی و تابع خود همبسته 
کمینه و بیشینه که در شکل-5 نشان داده شده است، به صورت کّمی و با 
رسم واریوگرام در جهات گسل های به دست آمده رسم شده است. این 
انتخاب شده ي اولیه، فاکتورهای  واریوگرام ها برای پنج نشانگر لرزه اِی 
شده  رسم  فازی  منطق  نهایی  و خروجی   MAF روش  از  آمده  به دست 
است. واریوگرام خروجِی نهایِی منطق فازی نسبت به دیگر واریوگرام ها 
از سرعت پایین تری برای رسیدن به سقف برخوردار است که نشان دهنده 

واریوگرام های رسم شده  همچنین  است.  منطقه گسلی  بیشتر  پیوستگی 
باالیی است که  بسیار  اثر قطعه ای  اولیه دارای  لرزه ای  نشانگرهای  برای 
ناشی از تصادفی بودن داده های موجود در منطقه گسلی است؛ درصورتی 
که مقدار اثر قطعه ای واریوگرام خروجی از منطق فازی کاهش یافته است 

و یکپارچگی بین داده های موجود در منطقه گسلی افزایش یافته است.

نتیجه گیری
1- با اعمال روش زمین آماری تابع خود همبسته کمینه/ بیشینه، نشانگرهای 
لرزه ای به ازای تمامی طول گام ها مستقل می شود و این روش نسبت به 
روش تحلیل مؤلفه های اصلی که تنها به ازای طول گام صفر نشانگرها را از 

هم مسقل می کند، کارایی بیشتری دارد.
2- از تعداد نشانگرهای لرزه ای برای تجزیه و تحلیل کاسته می شود و در 
این تحقیق با کاهش بُعد صورت گرفته از 5 متغیر به 3 متغیر، ۹8 درصد 
اطالعات حفظ شده است. در نتیجه، ضمن حفظ اطالعات، زمان الزم 

برای محاسبه کاهش می یابد.
3- واریوگرام های ترسیم شده در راستای گسل ها جهت بررسی پیوستگی بین 
آنها، حاکی از این بود که پیوستگی بین گسل ها در خروجی فازی به دست آمده 
 MAF بیشتر است. همچنین واریوگرام فاکتورهای MAF نسبت به فاکتورهای
نسبت به نشانگرهای لرزه اِی انتخاب شده، از پیوستگی باالتری برخوردار بوده 

است که تأییدی بر روش به کارگرفته شده جهت شناسایی گسل ها می باشد. 
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2. Min/ Max Autocorrelation Factors

3. Fault Enhancement Filter
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