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استفاده از شبکه عصبي تحت نظارت در شناسايي گسل ها و شکستگي هاي موجود
در داده ي لرزهاي سه بعدي متعلق به يکي از ميادين نفتي جنوب غرب کشور
معصومه لطفی* ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ناصر کشاورز فرج خواه ،پژوهشگاه صنعت نفت تهران

چکیده
ارائ��ه تعريف دقيقي از س��اختمان مخزن نيازمن��د مطالعه جزئيات و ناهمگني هاي مخزن به ويژه گس��ل ها و
شکستگي هاست .در واقع با مطالعه دقيق ناپيوستگي هاي موجود در يک مخزن شامل گسل ها و شکستگي هاي
بزرگ و کوچک مقياس ،ميتوان مدل مناس��بي از خواص ايس��تا و پوياي مخزن ارائه نمود که امکان معرفي
موقعي��ت بهين��ه حفر چاه هاي تولي��دي و تزريقي در مراحل مختلف توس��عه ميدان نفتي و ازدياد برداش��ت
را فراهم مي س��ازد .از اين رو شناس��ايي گس��ل ها و شکس��تگي هاي موجود در يک مخزن گامي مهم و موثر
در توس��عه ميادين نفتي و مديريت توليد محس��وب مي ش��ود .روش هاي مختلفي براي شناس��ايي گسل ها و
شکس��تگي هاي موجود در داده ي لرزه اي وجود دارد که متداول ترين آنها تفس��ير گس��ل ها و شکستگي ها با
اس��تفاده از نشانگرهاي لرزه اي است .در اين مطالعه از روشي نيمه خودکار مبني بر تلفيق نشانگرهاي لرزه اي
مناسب جهت شناسايي گسل ها و شکستگي هاي موجود در داده ي لرزه اي ميدان مورد مطالعه استفاده شده
اس��ت .به اين ترتيب که ابتدا يک مکعب بهبود گس��ل مبتني بر مکعب هدايت ش��يب از داده ي لرزه اي اوليه
تهيه ش��ده است .سپس مجموعه اي از نشانگرهاي مختلف مانند شباهت ،انحنا ،انرژي ،بسامد ميانگين ،شيب
قطبي و تجزيه طيفي که قادر به نمايش گس��ل ها و شکس��تگي هاي موجود در داده های لرزه ای می باش��ند،
به   عنوان ورودي ش��بکه عصبي مصنوعي در نظر گرفته ش��ده اس��ت .پس از آن مجموعه اي از نقاط مشخصه
نواحي گسل خورده و نقاط مشخصه نواحي غيرمحتمل به گسل بر اساس تفسير مکعب بهبود گسل و مکعب
نش��انگرهاي لرزه اي تعيين شده اس��ت .در مرحله پاياني ،مجموعه نقاط تفسير شده و نيز مکعب نشانگرهاي
لرزه اي محاسبه شده به عنوان ورودي به شبکه عصبي مصنوعي تحت نظارت معرفي گرديد .نتايج نشان داد که
گسل ها و شکستگي ها در مکعب احتمال گسل حاصله نسبت به مکعب هاي تک  نشانگري ،ضمن تاثيرپذيري
کمتر از نوفه ،بهصورت پيوسته تر نمايش داده شده است.
مقدمه

شكســتگي ها رايج ترين ساختارهاي زمين شناسي اند كه ممكن است
در هر واحد سنگي وجود داشته باشند .به دليل فرآيند هاي متنوعي كه در
ش��کل گيري شكستگي ها دخالت دارد ،تحليل و بررسي آنها بخصوص
از ديدگاه س��اختاري و بهويژه در مورد شكســتگي هاي زيرسطحي که
فاقد رخنمون و اطالعات کمکي جهت تفس��ير مي باش��ند ،امري دشوار
مي باش��د .در مخازن کربناته ،گسل ها و شکس��تگي ها گسترده ترين و
مؤثرترين مسير را براي مهاجرت و تجمع سيال فراهم مي آورند .اگرچه
ش��ناخت وجود گسل ها و شکستگي ها گامي مهم و مؤثر در مدلسازي
ايستا و پوياي مخزن محسوب مي شود ولي درک تأثير اين ساختارها بر
جريان سيال امري دشوار است که دليل آن مي تواند پيچيدگي ساختارها
و ماهيت گسل ها و شکستگي ها و نحوه ي توزيع آنها در مخزن باشد.
در سال هاي اخير مطالعه نش��انگرهاي لرزه اي جهت تجزيه و تحليل
ناپيوس��تگي هاي مرتبط با ساختارهاي زمين شناس��ي ،توسعه يافته است.
بدون در دست داشتن اطالعات ساختماني منطقه مورد مطالعه ،تشخيص
پديده ه��اي زمين شناس��ي مانن��د گس��ل ها و شکس��تگيها ،برشهاي
فرسايش��ي ،دودکشهاي گازي ،اليه هاي پرشيب ،س��اختار حفرههاي

اطالعات مقاله
تاریخ ارسال نویسنده96/12/08 :
تاریخ ارسال به داور96/12/12 :
تاریخ پذیرش داور97/03/27 :

واژگان کلیدی:
گسل ،شکستگي ،لرزه نگاري سه بعدي،
نش��انگرهاي ل��رزه اي ،ش��بکه عصب��ي
مصنوعي ،مکعب احتمال گسل

کارستي و نيز پديده هاي جعلي موجود در داده هاي لرزه اي چالش هايي
را براي مفسرين به همراه داشته است .شناسایی یک هدف زمین شناسی
خاص ب��ا ترکیب اطالعات حاص��ل از مکعب هدایت ش��یب و مکعب
نش��انگرهای لرزه ای تس��هیل می ش��ود .با اين وجود ،ناپيوس��تگي هاي
نامطلوب همچون پديدههاي جعلي برداشت ،باعث پيچيدگي محاسبات
مربوط به نشانگرهای لرزه ای و در نهايت سردرگمي مفسرین مي شوند
[.]1
از طرف ديگر مي توان گفت هر نشانگر در مقايسه با نشانگرهاي ديگر،
بر اساس الگوريتم هاي محاس��باتي مربوط به خود ،جزئيات متفاوتي از
پديده هاي مورد مطالعه را نش��ان مي دهد .به منظور تلفيق جزئيات ثبت
شده در نشانگرهاي مختلف ،از شبکه ي عصبي مصنوعي به منظور ايجاد
ارتباط غيرخطي بين داده هاي لرزه اي و رويدادهاي زمينشناسي استفاده
ميشود .در واقع جهت شناسايي پديده هاي زمينشناسي موردنظر و تمايز
س��يگنال هاي لرزه اي مربوط به آنها از سيگنالهاي ناشي از پديده هاي
زمين شناسي نامطلوب يا پديده هاي جعلي برداشت ،ترکيب نشانگرهاي
چندگانه و حساسيت س��نجي پارامترهاي موثر بر عملکرد اين نشانگرها

* نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()masoumelotfi@ymail.com
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پيش��نهاد ميگردد ([ ]2و [ .)]3روش ش��بکه ي عصب��ي مصنوعي که از آن از مغز انس��ان گرفته ش��ده و کار پ��ردازش داده را به عهده ي تعداد
آن تحت عنوان آناليز خوش��ه اي چندنش��انگري نيز ياد مي شود [ ،]4به زيادي پردازن��ده ي کوچک که به موازات هم عمل مي کنند ،س��پرده
هر يک از نش��انگرها در محل نقاط انتخابي ،وزن هاي متفاوتي مي دهد .اس��ت .در واقع مي توان ش��بکه هاي عصبي را مدل هاي الکترونيکي از
به عبارت ديگر ،هر يک از نش��انگرها بر اس��اس وزني که دارند داراي س��اختار عصبي مغز انسان دانس��ت .س��ازوکار آموزش و يادگيري اين
اهميت مي باش��ند[ .]5اين روش شامل شناسايي پديده هاي زمين شناسي مدل هاي الکترونيکي همانند مغز بر پايه ي تجربه استوار است .شبکه ي
اس��ت که هر يک تغييرات منحصربهفردي در پاس��خ هاي لرزهاي ايجاد عصبي از تعداد دلخواهي نورون 1تش��کيل ش��ده اس��ت ک��ه مجموعه
مي کند؛ مانند شناس��ايي گس��ل هاي موج��ود در داده ي لرزه اي ([ ]3و ورودي را ب��ه مجموع��ه خروجي ربط مي دهند .ن��ورون کوچک ترين
[ ،)]6دودکش ه��اي گازي ([ ]8[ ،]7و [ ،)]9توده ه��اي نمک��ي [ ]10و واح��د پردازش داده اس��ت که پس از دريافت نش��انک هاي ورودي از
نيز آناليز و دس��ته بندي رخس��اره هاي لرزه اي [ .]11الزم به ذکر اس��ت س��لولهاي ديگر ،آنها را با يکديگر ترکيب کرده و پس از اعمال يک
که تلفيق نش��انگرهاي لرزه اي يک بهبود بصري براي تفس��ير جزئي تر يا چن��د مرحله پردازش ،آنها را بهصورت خروجي ظاهر مي س��ازد .هر
داده هاي لرزه اي ايجاد مي نمايد [.]12
ن��ورون مي تواند ب��ه تعداد زيادي نورون ديگر متص��ل گردد .اتصاالت
زمين شناسي منطقه مورد مطالعه

تاقدي��س ميدان نفت��ي مورد مطالعه ک��ه در جنوب غ��رب ايران و به
موازات م��رز ايران -عراق و ميدان هاي نفتي مجنون و نهرعمر در عراق
واقع ش��ده است ،از روند س��اختمان هاي ميادين ش��مال خليج فارس و
کشورهاي عربي تبعيت ميکند .در اين ميدان وجود نفت در سازندهاي
سروک ،کژدمي ،گدوان ،داريان و فهليان به اثبات رسيده است .سازند
کربناته س��روک با سن سنومانين سنگ مخزن اصلي اين ميدان است که
حاوي نفت سنگين است .سازندهاي شيلي -مارني پابده و گورپي نقش
پوش سنگ اصلي اين سازند را ايفا ميکنند .سازند کژدمي با سن آلبين
که از تناوب اليه هاي ماسه س��نگي و ش��يلي تشکيل شده ،سنگ مخزن
دوم اين ميدان اس��ت که حج��م قابل مالحظه اي از نفت س��بک را در
خود جاي داده اس��ت .گس��ترش مواد هيدروکربني در اين ميدان بسيار
وسيع مي باش��د که نشان دهنده ي عملکرد قوي س��نگ منشأ اين ميدان
يعني سازند گرو ،در ناحيه مورد مطالعه است[ .]13در شکل 1-موقعيت
جغرافيايي و توالي س��تون چينه شناسي مربوط به حوضه رسوبي زاگرس
در ناحيه ميدان مورد مطالعه نشان داده شده است.
در اين مطالعه ،از داده ي لرزه اي س��ه بع��دي به منظور بيان عملکرد
روش ش��بکه عصب��ي مصنوعي تحت نظارت در شناس��ايي گس��ل ها و
شکستگي ها استفاده شده اس��ت .داده ي لرزه اي مورد مطالعه ،توزيعي
از زمان و مکان مي باشد به طوري که بازه ي زماني  4ميلي ثانيه و بازه ي
مکان��ي  25متر (به صورت خطوط چش��مه و خطوط گيرنده) را ش��امل
می گردد .مس��احت ناحيه برداشت شده در محدوده مورد بررسي تقريبا
 125کيلومتر مربع می باش��د كه ش��امل  400خط در محدوده ي خطوط
چش��مه 500 ،خ��ط در محدوده ي خطوط گيرن��ده و محدوده ي زماني
 2500-1500ميلي ثانيه مي باشد.
شبکه عصبي مصنوعي

ش��بکه ي عصبي مصنوعي يک الگوريتم پردازش داده است که ایده
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( 1ال��ف) موقعي��ت جغرافياي��ي مي��دان م��ورد مطالع��ه( ،ب) س��تون
چينه شناس��ي حوضه رس��وبي زاگرس در ناحيه ميدان مورد مطالعه
(برگرفته از [.)]13

 2تشابه بين سلول هاي زيستي و سلول هاي عصبي مصنوعي (برگرفته
از [.)]14
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يک گس��ل الزاماً روي همه ي نشانگرها ظاهر نمي شود ،لذا جهت بهبود
نتايج بهتر اس��ت از ترکيب نشانگرهاي مناسب بر اساس شبکه ي عصبي
مصنوعي استفاده کرد.
در اين روش انتخاب نشانگرهاي مناسب و مرتبط در ارائه نتايج معتبر
از اهميت بااليي برخوردار است .در اين مطالعه ،از مجموعه نشانگرهايي
شامل انرژي در پنجره هاي زماني مختلف ،شباهت در پنجره هاي زماني
و نيز در جهات متفاوت ،ش��يب قطبي ،انحنا ،بس��امد ميانگين ،تجزيه ي
7
طيف��ي و فيلتر بهبود گس��ل 5ک��ه از ترکيب فيلترهاي ميان��ه 6و پخش
حاصل مي ش��ود ،به عنوان ورودي ش��بکه ي عصبي مصنوعي اس��تفاده
شده اس��ت .همچنين به منظور بهبود نتايج مربوط به خروجي نشانگرهاي
ل��رزه اي ،از مکعب فيلتر بهبود گس��ل و مکعب هدايت ش��يب به عنوان
ورودي نشانگرهاي لرزه اي استفاده شده است.

بين نورون ها که به آن س��يناپس 2گفته مي ش��ود ،اغلب از آکس��ون ها
و دندريت ها 4تش��کيل شده اند[ .]14در ش��كل 2-تشابه بين سلول هاي
عصبي زيستي و سلول هاي عصبي مصنوعي نشان داده شده است.
يکي از مهم ترين ويژگي هاي شبکه ي عصبي مصنوعي که عملکرد
آن را به مغز انسان نزديک تر مي کند ،قدرت يادگيري است .شبکه هاي
عصبي براي يادگيري به جاي دنبال کردن مجموعه اي از قواعد تعريف
ش��ده توس��ط انس��ان متخصص ،از قواعد مبنايي مانن��د روابط ورودي
خروجي اس��تفاده مي کنن��د .اين ،يک��ي از مهمترين مزاياي ش��بکه ي
عصبي نسبت به سيستم هاي خبره ي سنتي است [ .]15شبکه هاي عصبي
مصنوعي در يادگيري ،برخالف روش هاي آماري س��نتي ،پيش فرضي
در م��ورد ويژگي هاي توزيع ارائه مي دهند و مس��تقل ب��ودن متغيرهاي
ورودي را در نظر نمي گيرند .آموزش ش��بکه ي عصبي فرآيندي است
ک��ه در آن بهترين وزن ها توس��ط ش��بکه ي عصبي انتخاب مي ش��وند.
بهترين حالت آموزش زماني اس��ت که نتايج خروجي ش��بکه ي عصبي روش تحقيق
به مقادير اوليه بس��يار نزديک باشد .ش��بکه ي عصبي مصنوعي دامنه ي
ب��ا پیش پردازش داده ی ل��رزه ای می توان کیفی��ت داده ی لرزه ای،
کاربردي وسيعي دارد که يکي از آنها شناسايي گسل ها و شکستگي ها ،مکعب نش��انگرهای لرزه ای حاصل از آن و در نهایت عملکرد شبکه ی
مبني بر تلفيق نش��انگرهاي مختلف مي باش��د .خروج��ي مطلوب در اين عصب��ی مصنوعی را تا حدی ارتقا بخش��ید .در این مطالعه پیش پردازش
روش تحت عنوان مکعب گس��ل نمايش داده مي ش��ود .در واقع جهت داده ی لرزه ای با طراحی فیلتر بهبود گسل مبنی بر ترکیب فیلترهای میانه
شناسايي گسل ها بهتر است از چند نشانگر مختلف استفاده شود ،چرا که و پخش صورت گرفته اس��ت .در واق��ع پيش پردازش داده ي لرزه اي با
3

 1نشانگرهاي لرزه اي ورودي شبکه عصبي مصنوعي تحت نظارت و تنظيمات مربوط به آنها
Other settings

Stepout 3

Time gate

Attribute

Full steering
Full steering
Threshold value is 0.8
Full steering; minimum similarity is output
Full steering; minimum similarity is output
Full steering; minimum similarity is output
Full steering; minimum similarity is output
Full steering; minimum similarity is output
Full steering; minimum similarity is output
No steering; minimum similarity is output
No steering; minimum similarity is output
Full steering; minimum similarity is output
Steering cube is input; polar dip is output
Median filter is input; output frequency is 5
Median filter is input; output frequency is 45
Median filter is input; output frequency is 5
Median filter is input; output frequency is 45
Hanning taper is used

Stepout 1
(and (0,-1)Mirror 90 degrees )0,1
(and (-1,-1) Mirror 90 degrees )1,1
(and (0,-1) Mirror 90 degrees )0,1
(and (-1,-1) Mirror 90 degrees )1,1
(and (0,-1) Mirror 90 degrees )0,1
(and (-1,-1) Mirror 90 degrees )1,1
(and (0,-1) Mirror 90 degrees )0,1
(and (-1,-1) Mirror 90 degrees )1,1
Full block
Full block
Stepout 3
Stepout 3
-

[]0,0
[]0,0
[]0,0
[]-48,48
[]-48,48
[]-24,24
[]-24,24
[]-12,12
[]--12,12
[]-24,24
[]-24,24
[]-24,24
[]-24,24
[]-24,24
[]-12,12
[]-12,12
[]-48,48
[]-12,12
[]-24,24

Median filter
Diffusion filter
Fault enhancement filter
Similarity
Similarity
Similarity
Similarity
Similarity
Similarity
Similarity
Similarity
Similarity
Most positive curvature
Most negative curvature
Polar dip
Spectral decomposition
Spectral decomposition
Spectral decomposition
Spectral decomposition
Energy
Energy
Average frequency
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 3داده ي لرزه اي اوليه .الف) برش زماني  1700ميلي ثانيه ،ب) برش
زماني  2000ميلي ثانيه .نواحي گس��ل خورده با رنگ قرمز مش��خص
شده است.

 4فيلتر بهبود گس��ل ک��ه با ترکيب فيلترهاي ميان��ه و پخش ،نوفه ي
تصادف��ي موج��ود در داده ي ل��رزه اي را تضعي��ف و گس��ل ها و
شکس��تگي ها را برجسته تر ساخته اس��ت .الف) برش زماني 1700
ميلي ثانيه ،ب) برش زماني  2000ميلي ثانيه .نواحي گسل خورده با
رنگ قرمز مشخص شده است.

 5انحن��اي بيش��ينه ي مثب��ت ک��ه در محل گس��ل ها و شکس��تگي ها
بيش��ترين مقدار را دارد( .الف) برش زماني  1700ميلي ثانيه( ،ب)
ب��رش زمان��ي  2000ميلي ثانيه .نواحي گس��ل خورده ب��ا رنگ قرمز
مشخص شده است.
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هموارسازي رخدادهاي لرزه اي منجر به کاهش نوفه موجود در داده ي
لرزه اي ،بهبود پيوستگي بازتابنده ها و لبه ها مي گردد .ابتدا يک مکعب
هداي��ت ش��يب از داده ي لرزه اي که دربردارنده ي ش��يب و آزيموت
محلي رخدادهاي لرزه اي در هر نقطه نمونه اس��ت ،تهيه مي ش��ود .در
واقع مکعب هدايت ش��يب با فراهم آوردن اطالعات س��اختاري (مانند
شيب و آزيموت) دقت نشانگرهاي هندسي را در شناسايي رخدادهاي
زمين شناس��ي ارتقا مي دهد [ .]16سپس هموارس��ازي داده ي لرزه اي
با اعم��ال يک فيلتر مکان��ي ميانه آماري صورت مي گي��رد .فيلتر ميانه
با جايگزيني مق��دار ميانهي دامنه ي ردلرزه هاي مج��اور هر نقطه داده
در ي��ک صفحه ي خميده ،نوف��ه تصادفي موج��ود در داده لرزه اي را
تضعيف مي کند .الزم به ذکر است که شيب و آزيموت صفحه خميده
از ش��يب و آزيموت مکعب هدايت شيب پيروي مي کند[ .]17در ادامه
از فيلتر بهبود گس��ل بهمنظور کاهش نوفه ي تصادفي و برجسته ساختن
ناپيوستگي هاي موجود در داده لرزه اي استفاده شده است .الزم به ذکر
اس��ت که فيلتر پخش به منظور بهبود کيفيت داده ي لرزه اي و افزايش
وض��وح پديدههاي موجود ،بر مبناي نش��انگر ش��باهت ،ردلرزههاي با
کيفيت پايين را توس��ط ردلرزه هاي مجاور ب��ا کيفيت باالتر جايگزين
مي نمايد[ .]17در ش��کل هاي 3-و  4بهترتي��ب مکعب داده ي لرزه اي
اولي��ه و مکعب فيلتر بهبود گس��ل در برش هاي زمان��ي  1700و 2000
ميلي ثانيه قابل مش��اهده است .همان طور که مشاهده مي شود فيلترهاي
اعمال ش��ده ضمن برجس��ته نش��ان دادن لبه ه��ا و نيز بهبود پيوس��تگي
رخدادها ،نوفه ي تصادفي و همچنين نوفه ي ناش��ي از عمليات برداشت
را تا حد مطلوبي کاهش داده اند .مکعب نش��انگرهاي لرزه اي ورودي
ش��بکه عصبي مصنوعي ب��ر مبناي تنظيمات موج��ود در جدول 1-تهيه
گردي��د .در ش��کل هاي 5-ت��ا  10بهترتيب مکعب نش��انگرهاي انحنا،
شباهت ،انرژي ،ش��يب قطبي ،بسامد ميانگين و تجزيه طيفي كه در اين
مطالعه مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت ،در برش ه��اي زماني  1700و
 2000ميلي ثانيه نشان داده شده است.
در ادام��ه با بررس��ي داده ي لرزه اي و نيز مطالع��ه ي نتايج حاصل از
نشانگرهاي لرزه اي ،دو دسته نقطه که مشخصه نواحي محتمل به گسل
و نواحي غير گسل خورده در نواحي با انرژي باال و نواحي با انرژي پايين
مي باشند ،توسط مفسر بهصورت دستي و به منظور آموزش شبکه عصبي
انتخاب ميشوند .برخي از نقاط تفسير شده ي مشخصه نواحي محتمل به
گسل و نيز نواحي غير گسل خورده بر روي برش زماني  2000ميليثانيه
از مکعب فيلتر بهبود گس��ل در ش��کل 11-نمايش داده شده است .در
مرحله بعد ،مجموعه نش��انگرها و نقاط انتخاب ش��ده به عنوان ورودي
به ش��بکه عصبي تحت نظارت 8معرفي مي شوند .شبکه ي عصبي به هر
يک از نش��انگرها در محل نقاط انتخابي ،وزن ه��اي متفاوتي مي دهد.
در واقع هر يک از نش��انگرها بر اس��اس وزني که دارند داراي اهميت
مي باش��ند[ .]5در مرحله آموزش ش��بکه ي عصب��ي  25درصد داده ها
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 6نش��انگر ش��باهت که بيان کننده ي تفاوت دامنه ي ردلرزه ها است،
در محل گسل ها و شکستگي ها مقدار کمي را نشان مي دهد( .الف)
برش زمان��ي  1700ميلي ثانيه( ،ب) برش زماني  2000ميلي ثانيه.
نواحي گسل خورده با رنگ قرمز مشخص شده است

 7نش��انگر انرژي که در محل گس��ل ها و شکستگي ها به دليل پخش
ان��رژي و کاهش دامنه ،مقدار کم��ي دارد( .الف) برش زماني 1700
ميلي ثانيه( ،ب) برش زماني  2000ميلي ثانيه .نواحي گسل خورده با
رنگ قرمز مشخص شده است.

 8نش��انگر ش��يب قطبي که در محل گس��ل خوردگي به دليل ش��يب
بيش ت��ر صفحه ي گس��ل نس��بت به طرفي��ن آن مقدار بيش��تري را
نش��ان مي ده��د( .الف) برش زمان��ي  1700ميلي ثاني��ه( ،ب) برش
زماني  2000ميلي ثانيه .نواحي گس��ل خورده با رنگ قرمز مش��خص
شده است.

براي مجموعه ي آزمايش��ي 9و  75درص��د باقي مانده براي مجموعه ي
آموزش��ي 10تقسيم شده اند .الزم به ذکر است که مجموعه ي آزمايشي
ب��ه تعيين نقطهي بهينه براي توقف مرحله ي آموزش��ي کمک ميکند و
از مجموعه ي آموزشي به منظور تعيين وزن هاي بهينه ي آموزش شبکه
اس��تفاده مي ش��ود .در واقع زماني ک��ه اختالف بين نتايج برآورد ش��ده
توس��ط ش��بکه ي عصبي مصنوعي و خروجي واقعي و همچنين خطاي
مربوط به هر دو مجموعه به کمترين مقدار خود برس��د ،آموزش متوقف
مي ش��ود .الزم به ذکر است که خطاي آموزشي به منظور به روز رساني
وزن گره ها به کار مي رود ([ ]2و [ .)]18پس از پايان آموزش ،شبکه ي
عصبي دو مکعب نش��انگر تحت عنوان مکعب نواحي محتمل به گس��ل
و مکع��ب نواحي غير گس��ل خورده را که از تلفيق همه ي نش��انگرهاي
ورودي حاصل شده اند ،به عنوان خروجي ثبت مي کند.
در مکعب گسل خروجي احتمال وجود گسل براي هر نمونه ،مقداري
بين صفر و يک دارد .مقدار يک بيش��ترين مقدار و معرف حضور قطعي
گس��ل است و مقدار صفر عدم حضور گسل را بيان مي کند [ .]19شکل
 12مکعب گس��ل خروج��ي را در برش ه��اي زمان��ي  1700و 2000ميلي ثانيه نشان مي دهد .در شکل 13-نمونه اي از پنجره آموزشي شبکه
عصبي مصنوعي نشان داده شده است .در اين شکل پنجره سمت راست
ارزش وزني هر يک از نش��انگرهاي ورودي را نش��ان مي دهد .الزم به
ذکر اس��ت که رنگ هاي گرم تر ارزش وزني بيش تري دارند .همچنين
پنجره س��مت چپ بااليي خطاي ميانگين مربعات عادي ش��ده (خطاي
آموزش��ي) و پنجره س��مت چپ پاييني درصد رده بندي نادرست نقاط
تفسير شده (خطاي آزمايشي) را نشان مي دهند.
نتيجهگيري

جه��ت شناس��ايي گس��ل ها و شکس��تگي هاي موج��ود در مکع��ب
لرزه اي مي��دان مورد مطالعه ،پيش پردازش داده ي لرزه اي و ش��بکه ي
عصبي مصنوعي تحت نظارت به عنوان روش پيش��نهادي مورد بررس��ي
قرار گرفته اس��ت .بررسي ها نشان داده اس��ت که فيلتر ساختماني بهبود
گس��ل که از ترکيب فيلترهاي ميانه و پخش حاصل ش��ده است ،ضمن
برجسته کردن گسل ها و شکستگي ها نوفه ي تصادفي موجود در داده ي
لرزه اي را تا حد مطلوبي تضعيف کرده است .در واقع فيلتر بهبود گسل
با افزايش نس��بت س��یگنال به نوفه منجر به بهبود پيوس��تگي رخدادها و
در نهايت بهبود کيفيت نش��انگرهاي لرزه اي مي گردد .در ادامه ،تلفيق
نش��انگرهاي لرزه اي توسط ش��بکه ي عصبي مصنوعي ،ضمن به تصوير
کش��يدن گسل ها و شکس��تگيهاي موجود با تفکيک پذيري نسبتا باال،
اثر ناپيوس��تگي هاي متأثر از نوفه در روش هاي تک نشانگري را کاهش
داده اس��ت .عالوهبر اين ،گس��ل ها و شکس��تگي ها در مکعب احتمال
گس��ل حاصل از ش��بکه ي عصبي مصنوعي نس��بت به مکعب حاصل از
تک نش��انگرها ،پيوسته تر نمايش داده ش��ده و جزئيات بيشتري را نشان
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مقاالت علمی  -پژوهشی

 9نشانگر بسامد ميانگين که در محل گسل خوردگي به دليل کاهش انرژي
ناش��ي از پخش و به تبع آن کاهش بس��امد محلي ،مقدار کمتري را نش��ان
ميدهد( .ال��ف) برش زماني  1700ميلي ثاني��ه( ،ب) برش زماني 2000
ميلي ثانيه .نواحي گسل خورده با رنگ قرمز مشخص شده است.

 10نش��انگر تجزيه طيفي در محل گس��ل ها و شکستگي ها به دليل کاهش
محتواي بس��امدي نشانک لرزه اي ناش��ي از پخش ،مقدار کمتري را نشان
ميدهد( .ال��ف) برش زماني  1700ميلي ثاني��ه( ،ب) برش زماني 2000
ميلي ثانيه .نواحي گسل خورده با رنگ قرمز مشخص شده است.

داده اس��ت .در واقع روش شبکه ي عصبي مصنوعي با تلفيق نشانگرهاي
لرزه اي ب��ا دقت و صحت باالي��ي ضمن برآورد منطقه گس��ل خورده،
گسل هاي ريز موجود در داده ي لرزه اي را شناسايي مي کند.
ب��ه کار گي��ري روش نيمه خودکار ش��بکه عصب��ي مصنوعي تحت
نظارت همراه با دانش زمين شناس��ي منطقه و تجربه مفس��ر زمان تفسير
را به ط��ور چش��مگيري کاهش مي ده��د .البته الزم به ذکر اس��ت که
انتخ��اب مجموعه نقاط مختلف توس��ط کاربر مي توان��د منجر به ارائه
نتايج متفاوت در خروجي شبکه عصبي مصنوعي شود که اين امر دقت
عملکرد روش پيشنهادي را چالش برانگيز کرده است .پيشنهاد مي شود
به منظور دس��تيابي به مناس��بترين نتيجه ،مجموعه نقاط گسترده تري
انتخاب گردد.

 12مکعب گس��ل حاصل از تلفيق مجموعه اي از نش��انگرهاي لرزه اي
توس��ط ش��بکه ي عصبي مصنوعي که در آن احتمال وجود گسل براي
ه��ر نمونه ،مقداري بين صفر و ي��ک دارد( .الف) برش زماني 1700
ميلي ثانيه( ،ب) برش زماني  2000ميلي ثانيه .نواحي گسل خورده با
رنگ سياه مشخص شده است.

 11برخي از نقاط تفس��ير ش��ده ي مش��خصه نواحي محتمل به گسل و
نواحي غير گس��ل خورده ب��ر روي برش زمان��ي  2000ميلي ثانيه از
مکعب بهبود گسل .نقاط گسلي با رنگ سفيد و نقاط غيرگسلي با رنگ
صورتي مشخص شده است.
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 13نمونه اي از پنجره آموزش��ي ش��بکه عصبي مصنوعي .ارزش وزني
هر يک از نش��انگرهاي ورودي (پنجره سمت راست) ،خطاي ميانگين
مربعات عادي ش��ده (خطاي آموزش��ي) ( پنجره س��مت چ��پ بااليي)،
درصد رده بندي نادرست نقاط تفسير شده (خطاي آزمايشي) (پنجره
سمت چپ).
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پانویس ها
1. Neuron
2. Synapse
3. Axons
4. Dendrites
5. Fault enhancement filter

6. Median filter
7. Diffusion filter
8. Supervised neural network
9. Testing data
10. Training data
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