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چکیده
اي در جنوب غرب زاگرس، به سنجی منطقههاي گرانیمانده  دادهباقیمؤلفهسازي نمودار احتمال در برآورد در این مقاله روش مدل

مانده از اي و باقیهاي ناحیهمؤلفهها و تغییرپذیري روند مدل برازش شده بر نمودار احتمال، بر اساس تحلیل داده. کار رفته است
سازي نمودار ها بر اساس مرزهاي متفاوت حاصل از مدلمانده دادهباقیمؤلفهتقریب مرتبه اول، دوم و بهینه از . اندیکدیگر تفکیک شده

پوشانی یکدیگر همهایی بامانده در بخشاي و باقیهاي ناحیهمؤلفههاي تقریب مرتبه اول و دوم در نقشه. ده استشاحتمال ترسیم 
دهد که شناسی منطقه و برداشت هاي صحرایی نشان میزمین، 3مانده روند سطحی مرتبه مدل سه بعدي آنومالی باقیبررسی. دارند

روش . ده استکرهاي عمیق جدا هنجارياي مربوط به بیمانده را از اثرات ناحیهنقشه تقریب بهینه، تا حد قابل قبولی اثرات باقی
هاي کمتر و شناخت بیشتري از تغییرپذیري رفتار ها، با محدودیتهاي متداول تفکیک آنومالین مقاله نسبت به روشپیشنهادي در ای

. پردازدها میداده ها، به تفکیک آنومالی

کلمات کلیدي
سازي نمودار احتمالاي، تفکیک آنومالی، مدلناحیهمؤلفهمانده، باقیمؤلفهسنجی، گرانی
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مقدمه- 1
هـاي سـریع و کـم هزینـه     هاي ژئوفیزیکی از جمله روشروش

ــی   ــدروکربوري م ــایر هی ــاف ذخ ــراي اکتش ــه  ب ــه ب ــند ک باش
کننـده خـواص   هـاي فیزیکـی متمـایز   آشکارسازي ناپیوستگی

ایـن  . پردازنـد ط مجـاور خـود مـی   فیزیکی یک محیط با محـی 
جویی و اکتشاف ذخـایر و مخـازن عمیـق    ها به منظور پیروش

به دلیـل نیـاز روز   . شوندن سطحی به کار برده میفاقد رخنمو
جـویی و اکتشـاف منـابع    افزون به ذخایر نفت و گاز لـزوم پـی  

هایی که با اطمینـان بـاالتري بـه    هیدروکربوري و توسعه روش
. شـود پردازد، احسـاس مـی  شناسایی و اکتشاف این مخازن می

هـاي  سـازي تحلیل اطالعات ژئوفیزیکی و تقریـب بهینـه مـدل   
ورت گرفتــه یکــی از معیارهــاي عمــده در تعبیــر و تفســیر صــ

. استهاي به کارگرفته شده روش
هاي غیر مسـتقیم اکتشـافات   سنجی از جمله روشروش گرانی

ــی  ــوب م ــوفیزیکی محس ــودژئ ــایی  ش ــور شناس ــه منظ ــه ب ک
شناسـی و  هاي رسـوبی و  اکتشـاف سـاختارهاي زمـین    حوضه

هـاي پرهزینـه بـه کـار     هاي هیدروکربوري قبـل از حفـاري  تله
بـا هزینـه کـم، بـه دلیـل اخـتالف       در ایـن روش ]. 1[رود می

هاي ساختمانی و تشکیالت اطرافشان، مناطق دانسیته بین تله
امید بخش و داراي ارزش اکتشـافی از سـایر منـاطق تفکیـک     

. شوندمی
سنجی، ایجاد هاي گرانیاز جمله ابهامات موجود در تفسیر داده

اي یکسان توسط تعداد زیادي منابع زیـر سـطحی بـا    هآنومالی
هـاي مختلـف موجـود در اعمـاق زمـین بـا       اشکال و ضـخامت 

گیـري شـده   هـاي متفـاوت، در پروفیـل گرانـی انـدازه     دانسیته
در این حالت براي کاهش دامنـه ابهامـات و افـزایش    . باشدمی

ــیفی روش    ــر توصـ ــی و غیـ ــات کمـ ــار اطالعـ ــاي اعتبـ هـ
شناسـی و  بـر اسـتفاده از اطالعـات زمـین    سنجی، عالوهگرانی

از دست آمدهبههاي گرانی اکتشافی منطقه، به تفکیک آنومالی
بـراي ایـن منظـور    . شودمنابع مختلف زیرسطحی پرداخته می

ضرورت دارد تا اثرات مربوط به یک سـاختار منفـرد از مقـادیر    
مؤلفـه ایـن فرآینـد بـه تفکیـک     . گیري شده جدا شـوند اندازه

. ]2[اي معروف استمانده از مقادیر ناحیهیباق
ــاقی   ــادیر ب ــک مق ــد تفکی ــه در فرآین ــده از ناحی ــعی مان اي س

هـاي  هاي نزدیک سطح از بـی هنجـاري  هنجاريشود تا بیمی
ــوند   ــدا ش ــتر ج ــاق بیش ــع در اعم ــراي. واق ــادیر ب ــین مق تعی

هاي مختلفی وجـود دارد کـه بـا کـاربرد ایـن      مانده، روشباقی
. دشـون هـا تعیـین مـی   وقعیـت منـابع مولـد آنومـالی    ها مروش

هـاي اکتشـافی بـه تفسـیر جـامع      تصمیمات اساسی در پـروژه 
هـاي آنومـال بسـتگی    هاي اصولی تفکیک بخشها و روشداده
هـاي موجـود   تـوان تکنیـک  میبندي کلی در یک تقسیم. دارد

سـنجی را بـه دو دسـته تقسـیم     هاي گرانـی براي تفکیک داده
ها به صورت عددي و گروهـی دیگـر   هی از این روشگرو. نمود

سـنجی و  هاي گرانـی به صورت تحلیلی به تجزیه و تحلیل داده
اجراي مراحل بعـدي اکتشـاف   برايهاي بهینه معرفی محدوده

.پردازندمی
ــیر داده    ــه تفسـ ــده در مرحلـ ــام شـ ــات انجـ ــاي مطالعـ هـ

هـایی نظیـر تحلیـل رونـد     سنجی منجـر بـه ارائـه روش   گرانی
هاي طول موج پایین گذر، باال گذر و پهنه گـذر،  حی، روشسط

هاي گسـترش بـه بـاال و پـایین شـده      هاي مشتق و روشروش
مانـده و  بـاقی مؤلفـه ها بـا تفکیـک   اگرچه این روش]. 2[است 
هاي ساختارهاي عمومی اي، اطالعات مفیدي را از ویژگیناحیه

صـول و  هـاي گذشـته در ا  دهند، اما طی دهـه منطقه نشان می
در برخی از ایـن  . ها تغییراتی ایجاد نشده استمبانی این روش

مانده ها  تفکیک به صورت کامل انجام نشده و طیف باقیروش
رونـد  مؤلفـه حاصل به صورت کامل یا جزئی با طیف حاصل از 

در برخی دیگر، اثرات عوامل مـزاحم  . اي همپوشانی داردناحیه
. دشـون ها نیز حذف مـی از دادهشود و یا  بخشییا نویز زیاد می

سـنجی،  هـاي گرانـی  به منظور رسیدن به شناخت بهتر از داده
هاي مختلفی نظیر روش اجزاء محدودهاي اخیر روشطی سال

)Finite element method (]3 [،]4[ ــادفی ــدان تص ، می
ــلی  ــارکوف تفاض Differential Markov Random(م

Field(DMRF) (]5 [ ــبکه عصــــ ــلولی و روش شــ بی ســ
)Cellular neural network (]6 [  هـاي  جهـت تفکیـک داده

هـاي کمتـري   محـدودیت انـد کـه  سنجی پیشنهاد شـده گرانی
اي هاي ناحیـه مؤلفههاي قبلی داشته و تفکیک نسبت به روش

.دهندمانده را با دقت بیشتري انجام میو باقی
هـا و تغییرپـذیري موجـود در   هاي تجزیـه و تحلیـل داده  روش
هاي تعبیر و تفسیر مبتنی سنجی از جمله روشهاي گرانیداده

در ایـن  . دشـون هـا محسـوب مـی   بر اختصاصات و تحلیـل داده 
تا ضـمن تحلیـل  شودها این امکان براي مفسر فراهم میروش
پذیري و روندهاي تغییرات موجود در ها در خصوص تغییرداده

. کنـد گیري یمها نسبت به انتخاب روش تفکیک، تصمبین داده
ها بر اسـاس توابـع توزیـع    به این ترتیب امکان تفکیک آنومالی

بـه عـالوه، بـه    . شـود هاي گرانی سنجی فراهم میاحتمال داده
هــاي آنومــال بــر مبنــاي هــا، تشــخیص دادهکمــک ایــن روش

-تواند روشی هوشمند در تحلیل دادهپذیري میروندهاي تغییر
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. ]7[ودشها محسوب ها و تفکیک آنومالی
سـازي نمـودار احتمـال    در این مقاله با اسـتفاده از روش مـدل  

سنجی تاقدیس دهنو، به تفکیک اثرات مربـوط  هاي گرانیداده
هاي ناشـی از سـاختارهاي مختلـف پرداختـه شـده      به آنومالی

ها بـر روي  گیري از تغییرپذیري دادهدر این روش با بهره. است
-مانده و ناحیـه هاي باقیسازي شده، بخشنمودار احتمال مدل
-ده و اثرات احتمالی حضور مقادیر ناحیـه شاي از یکدیگر جدا 

پـس  . مانده مورد بررسی قرار گرفته اسـت هاي باقیاي در داده
اي سازي با روش نمودار احتمال، مقـادیر ناحیـه  از فرآیند مدل

. شودمانده حاصل میمحاسبه و نقشه باقی

لعهشناسی منطقه مورد مطازمین-2
کیلومترمربـع در  765منطقه مورد بررسی بـا وسـعتی حـدود    

منطقـه از لحـاظ   ). 1شـکل  (جنوب زاگرس واقـع شـده اسـت    
. اسـت وضعیت توپوگرافی خشن بـوده و داراي ارتفاعـات بلنـد    

تاقدیس دهنو در منطقه مـورد مطالعـه از جملـه سـاختارهاي     
کـه  اسـت شرقی جنوب-غربی شناسی با روند شمالمهم زمین

ایـن  . تر با روند  مشابه تشکیل شده استاز دو تاقدیس کوچک
خورده زاگرس واقع شـده  شرق کمربند چینتاقدیس در جنوب

-است که از جنوب به سواحل شمالی خلیج فارس محدود مـی 
روند .دهدشناسی منطقه را نشان میمیننقشه ز2شکل . شود

. اسـت شـرقی  جنـوب -غربـی  هـاي منطقـه شـمال   غالب گسل
دار منطقه، سازندهاي خامی و ترین سازندهاي رخنموندیمیق

تــر آغاجــاري، بختیــاري، بنگســتان بــوده و ســازندهاي جــوان
3شکل .اندها قرار گرفتهمیشان، گچساران و آسماري روي آن

. دهدشناسی منطقه زاگرس را نشان میستون چینه
ســنجی در منطقــه مــورد مطالعــه بــه منظــور عملیــات گرانــی

کردن وضعیت ساختارهاي زیرسطحی و تعیین عمـق  مشخص
579تله هاي هیدروکربوري احتمالی در یک شبکه اکتشافی با 

در شـکل  . پروفیل انجام پذیرفته است17ایستگاه و در امتداد 
هـاي  گیـري گرانـی و پروفیـل   هاي انـدازه موقعیت ایستگاه) 1(

.ستاي منطقه نشان داده شده ابرداشت بر روي عکس ماهواره

سنجیهاي گرانیسازي نمودار احتمال دادهمدل- 3
به دلیل حساسیت مرحله تفکیک بی هنجاري ها در اکتشافات 

ذخایر هیدروکربوري و هدایت طرح اکتشـافی بـر   سنجیگرانی
روي تله هاي احتمالی، انتخاب روش مناسب در تعبیر و تفسیر 

.داردسنجی از اهمیت زیادي هاي گرانیداده
مدل سازي نمـودار احتمـال   مقاله براي اولین بار روشدر این 

هـا  ها و تحلیل تغییر پذیري رفتار دادهتفکیک آنومالیبرايکه 
تفکیـک  بـراي هاي مختلف مورد استفاده واقع شـده،  در زمینه

در بسـیاري از  . سنجی اسـتفاده شـده اسـت   هاي گرانیآنومالی
مـدل توزیـع   هـا، بـین   هاي مبتنی بر تحلیل ریاضـی داده روش
گیري شده و مدل تئـوري پیشـنهادي، مقایسـه    هاي اندازهداده

انجام گرفته و میزان انحراف بین این دو مدل منجر به شناخت 
ده اسـت  شـ هـا  هاي مختلف موجـود در داده مؤلفهحد تفکیک 

هـا  هر چـه مـدل تئـوري بـرازش یافتـه بـر داده      ]. 11[،]10[
ي شـده داشـته باشـد بـر     انطباق بیشتري با مقادیر اندازه گیـر 

اعتبار و حساسیت روش افزوده شـده و اطالعـات دقیـق تـري     
ســنجی، هــاي گرانــینمــودار احتمــال داده. شــودحاصــل مــی

نموداري است که مقـادیر شـتاب جاذبـه را در مقابـل مقـادیر      
ضمن برازش مـدل بـر روي   . دهداحتماالت تجمعی نمایش می

توان رهاي ریاضی مدل میهاي این نمودار و ارزیابی پارامتداده
ایـن  ]. 12[هاي گرانی پرداخـت  به تحلیل حجم زیادي از داده

نمودارها به منظور تعیین و جداسازي جوامع مختلـف موجـود   
تخمین میزان گاز یـک مخـزن گـازي، تعیـین     (ها در بین داده

هاي زیست محیطی، تخمین ذخیره و بررسی چگونگی آلودگی
بـه کـار بـرده مـی شـوند      ) و غیـره هاي ژئوشیمیاییرفتار داده

]13 [،]14.[
در این روش بـا انجـام کمتـرین محاسـبات ریاضـی ممکـن و       

سـنجی، رونـد اولیـه    هـاي گرانـی  ترسیم نمـودار احتمـال داده  
بدین ترتیـب احتمـال افـزوده شـدن     . شودها شروع میارزیابی

رونـد  ،نمـودار احتمـال  . یابـد نویز بر روي داده ها کـاهش مـی  
سنجی را مورد بررسی قرار داده و هـر  هاي گرانیدادهتغییرات

گونه تغییر ناگهانی در شتاب جاذبه با روندي متفـاوت از رونـد   
سازي نمودار احتمال سـعی  در مدل. شودنمایش داده میقبلی
ها که بر اساس تاثیرگـذاري  شود تا تغییرات موجود در دادهمی

انـد،  ود آمـده شناسـی بوجـ  فرآیندها و فازهـاي مختلـف زمـین   
هـا و  به منظور بـرازش بهتـرین مـدل بـر داده    . شناسایی شوند

ها، از تکنیک سازي انحراف بین مدل برازش شده و دادهحداقل
سـازي  هاي مختلف کمترین مربعـات انحرافـات و تکـرار مـدل    

در این شرایط مدلی که بیشـترین بـرازش را   . شوداستفاده می
د بـود تـا رفتـار و اختصاصـات     ها نشان دهد، قادر خواهبر داده

هـاي  انحرافـات و جـدایش  . دهـد هاي اولیه را نشان کامل داده
مختلف که با تغییر شیب و تغییر روند منحنی برازش شده بـر  

هـا را  باشند، وجود زیر جوامع مختلف در دادهها همراه میداده
نقطـه انحنـا یـا تغییـر رونـد منحنـی نمـودار        . دهنـد نشان می
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اي جدایش زیر جوامع مختلف را مشـخص  آستانهاحتمال، حد
].15[کند می

]8[اي منطقه مورد بررسیتصویر ماهواره:1شکل 

رسوبات کواترنري -4ترشیري و -3کرتاسه - 2ژوراسیک -1شناسی شناسی منطقه با واحدهاي زمیننقشه زمین:2شکل
]9.[
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سی منطقه زاگرس شناستون تشکیالت چینه: 3شکل 

سنجی برداشت شده از یـک منطقـه اکتشـافی،    هاي گرانیداده
هاي مربوط به ساختارهاي محلی با طول موج طیفی از آنومالی

اي بـا طـول   هـاي ناحیـه  کوتاه و فرکانس فضایی باال و آنومـالی 
موج بلند و فرکانس فضایی پایین کـه مربـوط بـه سـاختارهاي     

]:16[دهند مینشان ) 1(ابطه تر است را مطابق رعمقی

)1(),(),(),( yxgyxgyxg BA 

ــه در آن ),(کـ yxgــ ــدازه گیگرانـ ــانـ ــده، يریـ شـ
),( yxg Aــ ــاختارها یگرانـ ــه سـ ــوط بـ ــيمربـ و یمحلـ
),( yxg Bتـر اسـت  یعمقـ يمربـوط بـه سـاختارها   یگران .
ــد ــده،  ن دادهیر بـ ــت شـ ــاي برداشـ ــههـ ــا مؤلفـ ــرتبط بـ مـ

مربــوط ) مانــدهبــاقی(یســاختارهاي محلــی زیرجامعــه آنومــال
-سـاختارهاي ناحیـه  مؤلفـه به اهداف اکتشـافی مـورد نظـر و    
هـایی،  دهنـد کـه در بخـش   اي، جامعه زمینـه را تشـکیل مـی   

-از طریــق مــدل. ایــن جوامــع بــا یکــدیگر همپوشــانی دارنــد
هــاي هــا و تشــخیص رونــدال ایــن دادهنمــودار احتمــيســاز

ــی  ــف، م ــه  مختل ــع ناحی ــوان زیرجوام ــاقیت ــده را اي و ب مان
و تحلیـل تغییـرات گرانـی در هـر     یتفکیک نمود و بـه بررسـ  

ــش   ــن بخـــــ ــدام از ایـــــ ــت کـــــ ــا پرداخـــــ هـــــ
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-Chi)الف(سنجی با روش هاي گرانیمدل برازش شده بر نمودار احتمال داده:  4شکل  Square)ب(Class interval
بندي شده و هاي گروهدوایر توخالی معرف یک دسته از داده. Raw data ML function)د(Default ML function)ج(

.استها معرف مدل برازش یافته بر دادهاي که از بین دوایر تو خالی عبور کردهمنحنی پیوسته

)د-4(مشخصات زیر جوامع تفکیک شده در شکل :1جدول

زیرجوامع مقدار متوسط 
هاي هر داده

زیرجامعه 
)میلی گال(

اي زیرجوامع حدود آستانه
)میلی گال(

درصد سهم هر 
زیرجامعه از کل 

داده ها

1 625/57- 601/62 -449/52- 6/7
2 28/46- 918/61- 541/31 - 8/82
3 546/27- 157/33-935/21 - 2/8
4 127/23- 806/25-448/20- 5/1
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هاي هاي برازش شده بر نمودار احتمال دادهمدل4شکل 
سنجی منطقه مورد نظر گرانی بوگه حاصل از اکتشافات گرانی

این مدل ها به کمک . دهددر جنوب غرب ایران را نشان می
ي مختلفی که بر اساس روابط ریاضی متفاوت به هاتکنیک

پردازند، حاصل شده ها میارزیابی میزان انحراف مدل از داده
-Chiمدل برازش شده به روش) الف-4(در شکل . است

Squareدر زیرجامعه ن مدل حضور چهار یا. شودیده مید
ن ی، باین مدلنییدر کرانه پا. دهدیمها را نشاندادهبین 
. انحراف وجود دارديخام مقداريهاو دادهبرازش شدهمدل

و Class intervalروشبر اساس دو يسازجه مدلینت
Default ML Function)چهار ) ج-4ب و - 4يهاشکل

ینموده است که مقدار جزئیداده ها معرفيرا برازیرجامعه 
ده ید% 15احتمال در مرزخاميمدل و داده هابین انحراف 

يهانمودار احتمال دادهيسازپس از مدل. شودیم
مختلف، يهامنطقه مورد مطالعه به کمک روشیسنجیگران

با سه مرتبه Raw data ML Functionمدل حاصل از روش
ن مدل برازش یبه عنوان بهتر) د- 4شکل (يسازتکرار مدل

يهارفتار دادهيریرپذییل تغیتحل. ها انتخاب شدشده بر داده
، )د- 4شکل (شده يسازنمودار احتمال مدليرویسنجیانگر

با اختصاصات و سهم مختلف از کل زیرجامعه حضور چهار 
مشخصات زیر جوامع 1در جدول .دهدیها را نشان مداده

.اندبیان شده) د- 4(تفکیک شده در شکل 

سنجیهاي گرانیتفکیک داده- 4
ه، بر اساس مانددر این مرحله جهت دستیابی به نقشه باقی

سنجی حاصل از مدل هاي گرانیتحلیل تغییرپذیري داده
مانده باقیمؤلفهسازي و روندهاي تعیین شده نحوه تعیین 

در ابتدا، با در نظر گرفتن حد .شودمیداده هاي گرانی بیان 
یافته روي نمودار هاي گرانی تفکیکباالي تغییرات داده

ها درصد از کل داده6/7که حدود ) گالمیلی-5/52(احتمال 
مانده به کمک مدل باقیمؤلفهاي از را در بر دارد، تقریب اولیه

مانده تقریب نقشه باقی). 5شکل (شود برازش شده حاصل می
مرتبه اول، حدود مرزهاي ساختارهاي عمومی منطقه را نشان 

طیف تفکیک یافته حاصل از این مرحله بیشتر معرف . دهدمی
.استاي هاي ناحیهآنومالیاثرات مربوط به 

سنجی در هاي گرانیدر مرحله بعد، حد باالي تغییرات داده
شود میمحاسبه ) گالمیلی- 5/31(دومین بخش روي مدل 

بر اساس مدل . ها را در بر دارددرصد از کل داده83که حدود 
هاي در ها به همراه محدودیتبرازش شده بر این بخش از داده

مانده باقیمؤلفهدر مرحله اول، تقریب دوم از نظر گرفته شده 
در این نقشه اثرات مربوط به ). 6شکل(حاصل خواهد شد 

مانده در هاي باقیمؤلفهاي با طول موج بلند و هاي ناحیهمؤلفه
.دارندهاي شرق و جنوب شرقی همپوشانیبخش

در مرحله نهایی، با ادامه این فرآیند و افزودن حد باالي 
سنجی سومین بخش مدل برازش هاي گرانیدادهتغییرات 

گال که میلی- 21ها با حد باالي یافته بر نمودار  احتمال داده
درصد از کل 8بوده و حدود =8/2STDداراي تغییرپذیري 

مانده حاصل از مرحله قبل گردد، نقشه باقیها را شامل میداده
هاي ده دادهمانباقیمؤلفهبهبود یافته و تقریب مرتبه سوم از 

مانده نقشه باقی) 7(شکل . شودسنجی ناحیه حاصل میگرانی
. دهدمانده را نشان میباقیمؤلفهحاصل از تقریب مرتبه سوم 

سازي نمودار احتمال مانده حاصل از مدلبا بررسی نقشه باقی
شناسی  منطقه سنجی و با توجه به نقشه زمینهاي گرانیداده

وع تاقدیس مورد نظر را با تغییرات توان مرز شرمی) 2شکل(
با در نظر گرفتن . میلی گال در نظر گرفت- 33گرانی حدود 

و ) 3و2شکل هاي (شناسی منطقه  هاي زمینتوالی الیه
مشخص است که تاقدیس مورد ) 1شکل (اي تصویر ماهواره

تر با روند تقریباً یکسان شمال نظر خود از دو تاقدیس کوچک
هاي مثبتی که آنومالی. شکیل یافته استجنوب شرق ت-غرب

هاي شرقی نقشه رخنمون دارند مربوط به در بخش
ساختارهاي کوچکی هستند که به علت عدم در اختیار بودن 

مانده توان تفسیر صحیحی از نقشه باقیهاي اکتشافی نمیداده
.ها انجام دادحاصل در این بخش

روش روند سطحی-5
مؤلفههاي تحلیلی جهت تعیین پذیرترین تکنیکاز انعطاف

هاي میدان پتانسیل، روش برازش سطح چند اي دادهناحیه
در این روش . باشداي بر مقادیر گرانی مشاهده شده میجمله

سازي مربع انحرافاتهاي حداقلشود از طریق تکنیکسعی می
اي که از طریق ریاضی قابل توصیف سطح بهینه،]19-17[

. ها انطباق داده شوداي گرانی بر دادهناحیهباشد به عنوان اثر 
مؤلفهمانده، تفاوت بین مقادیر مشاهده شده و گرانی باقی

].1[استاي ناحیه
شکل(3مانده روند سطحی مرتبه مدل سه بعدي آنومالی باقی

هاي هاي تاقدیسی و آنومالیهاي مثبت ساختمانآنومالی) 8
اکثر این . دهدمیهاي ناودیسی را نشانمنفی ساختمان

ها با طول موج و دامنه بزرگ و فرکانس پایین، آنومالی
مانده روند سطحی محدوده وسیعی را در نقشه آنومالی باقی

. اندکردهاشغال 3مرتبه 
مانده باقیمؤلفهمقایسه نقشه حاصل از تقریب مرتبه سوم 

سنجی با استفاده از نمودار احتمال و مدل سههاي گرانیداده
با نقشه 3مانده روند سطحی مرتبه بعدي آنومالی باقی
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سازي شناسی منطقه مورد مطالعه قابلیت روش مدلزمین
هاي مانده دادهباقیمؤلفهنمودار احتمال را در تفکیک 

.   دهدسنجی به خوبی نشان میگرانی

سنجی منطقه مورد بررسیهاي گرانیدادهمانده باقیمؤلفهتقریب اولیه از : 5شکل 

سنجی منطقه مورد بررسیهاي گرانیمانده دادهباقیمؤلفهتقریب مرتبه دوم از : 6شکل 
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سیسنجی ناحیه مورد بررهاي گرانیمانده مربوط به دادهباقیمؤلفهتقریب مرتبه سوم از :  7شکل 

سنجی ناحیه مورد بررسیهاي گرانیمربوط به داده3مانده روند سطحی مرتبه مدل سه بعدي آنومالی باقی:  8شکل 

گیرينتیجه- 6
-هاي گرانیسازي نمودار احتمال دادهمنطق ریاضی مدل

ها و روندهاي تغییرپذیري سنجی، مبتنی بر تحلیل داده
که به بررسی عملکرد اثرات فازها و استها در بین آنموجود

شناسی در تشکیل ساختارهاي حاوي فرآیندهاي مختلف زمین
گیري در خصوص تصمیم. پردازدذخایر هیدروکربوري می

مانده بر اساس اي و باقیهاي ناحیهمؤلفهمرزهاي تفکیک 
ارائه تقریب . روندهاي تفکیک شده بر روي مدل استوار است

سنجی و هاي گرانیمانده دادهباقیمؤلفهمرحله سوم از 
خوانی بین نتایج این هاي مورد نظر، همهنجايشناخت بی

شناسی ساختارهاي منطقه نشان روش را با اطالعات زمین

سازي نمودار احتمال را در تعیین دهد که اعتبار روش مدلمی
نظر به . کندیسنجی تایید مهاي گرانیمانده دادهباقیمؤلفه

هاي هاي اکتشافی در تشخیص تلهاین که بهبود روش
-توان با تدوین یک نرممی. هیدروکربوري اهمیت بسیاري دارد

هاي مفید را در افزار یا برنامه کامپیوتري، جستجوي آنومالی
سازي نمودار احتمال و سنجی بر مبناي مدلاکتشافات گرانی

ي اکتشافی با اطمینان بیشتر هابررسی تغییرپذیري رفتار داده
.کرداجرا 

قدیر و تشکرت- 6
اداره دانند تا از مدیریت محترممولفین این مقاله بر خود می
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.دسنجی یکی از مناطق اکتشافی تقدیر و تشکر نماینگرانیيهانفت به جهت در اختیار قرار دادن دادهشرکتژئوفیزیک 
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