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 چکیده

های خطی روی سطح زمین هستند که الگوی متفاوتی از ها در مفهوم ژئومورفولوژیکی از ویژگیرهخطوا

عوارض مجاور دارند. این تفاوت به دلیل وجود یک عامل زیر سطحی است. در این تحقیق وجود 

شناسی حاوی مواد هیدروکربنی است، بررسی های ساختارهای زمینها که یکی از نشانهخطواره

های گرانی و مغناطیس منطقه به کمک روش زمین آماری کریجینگ د. بدین منظور دادهشومی

یابی گردید. سپس بر روی آنها  فیلترهای مشتق اول افقی و باال گذر اعمال گردید. پس از اعمال درون

که  ها صورت گرفتها، تلفیق خطوارهها انجام شد. پس از استخراج خطوارهفیلتر کار استخراج خطواره

های ژئوفیزیکی استخراج شده های ژئوفیزیکی گردید. مقایسه خطوارهدر نهایت موجب استخراج خطواره

های شناسی منطقه حاکی از آن است که دو خطواره پنهان به کمک تلفیق دادههای زمینبا خطواره

 گرانی و مغناطیس آشکار گردیده است.

 جینگ، تلفیقخطواره، گرانی، مغناطیس، کریواژگان كلیدی: 
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 مقدمه

و تحلیل بهتر منطقه از لحاظ  سطح زمین که از آنها در شناسایی شناسی عبارتند از شکستگی های نزدیکهای زمینخطواره

های زیرسطحی به منظور انجام عملیات ترین روش در شناسایی ساختمانشود. متداولشناسی و ساختاری استفاده میسنگ

های بر است. همچنین دادهنگاری است که بسیار هزینههای لرزهکربوری اعم از نفت و گاز، روشاکتشافی معدنی و هیدرو

هایی که احتمال موفقیت در این برداشت شده به دالیل مختلف از صحت و اطمینان کافی برخوردار نیستند و استفاده از روش

 گیرند. کنند همواره مورد استقبال قرار میحوزه را تقویت می

 های هیدروکربوری، مهاجرت و حتی خواص این مواد دارندگیری فرآوردهها نقش قابل توجهی نیز در شکلخطواره

های اکتشافی اغلب مقدماتی دارد. به عبارت دیگر پیش از حفاری نخستین چاه اکتشافی برای (. آغاز پروژه0831)رضایی،

عادن و مخازن هیدروکربن ضروری است مطالعاتی به شرح زیر انجام بردن به وجود شرایط الزم برای استخراج و تولید مپی

 شود:

 شناسی منطقههای میدانی و زمینبررسی  

 سنجیهای مغناطیسی یا ثقلبررسی  

 نگاریهای لرزهبررسی 

از  های سطحی برای اکتشاف ذخایر پنهان در زمینگیری خصوصیات فیزیکی سنگهای ژئوفیزیکی و اندازهاستفاده از روش

 شوند:قبیل نفت، گاز، آب، کانی و غیره برای مقاصد مهندسی به سه بخش تقسیم می

 سنجش از دور 

 نگاریپیمایی یا چاهچاه 

 ژئوفیزیک سطحی 

تواند راهنمای کارشناسان برای کشف معادن فلزی/ غیرفلزی و های واقع بر سطح زمین میبعضی اوقات مطالعه برخی از نشانه

هایی که هزاران متر زیر زمین هستند ممکن است در اثر باشد. بخشی از هیدروکربن موجود بین الیهمخازن هیدروکربنی 

شود روی سطح زمین مشاهده عوامل مختلفی به سطح زمین رسیده باشد و بخشی از الیه که برونزد آن نامیده می

شناسی حاوی مواد های ساختارهای زمینهها که یکی از نشان(. در این تحقیق وجود خطوارهSherrie et al, 2006گردد)

های خطی روی سطح زمین هستند که ها در مفهوم ژئومورفولوژیکی از ویژگیشود. خطوارههیدروکربنی است، بررسی می

 (. O'Leary et al,1976) الگوی متفاوتی از عوارض مجاور دارند. این تفاوت به دلیل وجود یک عامل زیر سطحی است

ها به منظور تشخیص خطواره GISها با یکدیگر به کمک از داده های گرانی و مغناطیس و تلفیق این دادهدر این تحقیق 

  است.استفاده شده

 

 معرفی منطقه مورد مطالعه
خیز بخشی از حوزه نفت 62°11´تا  62°81´و گستره عرضی  45°81´تا  45°11´نمکین با گستره طولی -منطقه چارک

های گنبدی شکل ساختی مناسب از جمله تعدد رخنمونهرمزگان است که به دلیل وضعیت زمینجنوب زاگرس در استان 

ناشی از پدیده باالآمدگی رسوبات تبخیری پالئوزوئیک از قابلیت پیدایش ذخایر هیدروکربور در سنگ میزبان کربناتی برخوردار 

های آهکی منسوب به الیگوسن شکل از رخسارهنمکین مت -خیز چارک(. مناطق مستعد در حوزه نفت0836)فرمانی،  است

های خاکستری اوایل سنوزوئیک مانند سازندهای پابده و گورپی است که اغلب در بخش تحتانی مانند سازند آسماری و مارن

اند. سنگ شکل روستای نمکین در شمال غرب نقشه و گنبد نمکی چارک در مرکز و شرق نقشه قرار گرفتهفرازهای تاقدیسی

مارنی منسوب به  -سنگ تبخیری سری هرمز با سن کامبرین و واحدهای سیلتیزبان ذخایر نفتی در اغلب موارد با پوشمی

 (.0836()مهرنیا و همکاران، 0)شکل  استسازند آغاجاری احاطه شده
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 (.0836ی، نمکین واقع در استان هرمزگان )شرکت ملی نفت ایران، فرمان -شناسی منطقه چارکنقشه زمین .0شکل 

 یافته ها

آماری یابی زمینیابی گردید. کریجینگ  یک روش درونهای مغناطیس و گرانی به روش کریجینگ  دروندر این تحقیق داده

های روش ها به توزیع فضایی آنها وابسته است. وزنبرد که این واریوگرام بیش از مقدار واقعی دادهاست که از واریوگرام بهره می

شود که آیند که با عث میدار داده محور برای کاهش تاثیر مقادیر ورودی، بدست میا استفاده از یک تایع وزنکریجینگ ب

 (. Burrough et al,1998) یابی صورت گیردوقتی که یک مدل واریوگرام خوب در دسترس است، بهترین درون

ی از فیلترهای مورد استفاده ، فیلتر مشتق اول افقی است.  یک ذکور دو فیلتر اعمال گردیده است.های مبر روی هرکدام از داده

تر مشخص کند و مکان توده را دقیقها را باریک میبخشد در حالی مشتق عمودی وسعت آنومالیها را بهبود میمشتق افقی لبه

 استفاده گردیده است.مشتق افقی  با توجه به کارکرد مشتق افقی در این تحقیق از فیلتر (.Cooper et al,2004) کندمی

تقسیم می شوند. فیلتر باالگذر  دو دسته فیلتر باالگذر و الپالس فیلترهای  آشکار ساز لبه به  است. 0فیلتر بعدی ، فیلتر باالگذر

ا هسازد. معموال در محل لبه، گرادیان  داده دهد و عوارض با بسامدهای کم را متوقف میعوارض با بسامدهای  زیاد را عبور می

بیشینه است به عبارت دیگر لبه جایی است که تعداد دفعات تکرار کمیت گرادیان بیشینه است. در نتیجه لبه دارای بسامد زیاد 

کند. به همین دلیل  فیلتر باالگذر به منزله فیلتر  آشکار ساز  لبه کارایی است و حجم کمی از تصویر را اشغال می

 (. Trompat et al,2003دارد)

  (.6رسد)شکل عدد می 2های مغناطیس و گرانی تعداد تصاویر موجود به عمال این دو فیلتر بر روی هرکدام از دادهپس از ا

 

                                                           
1 High Pass 
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 های موجودها بر روی دادهیابی و اعمال فیلترها، روش درون. نمایش نوع داده6شکل 

ه گرانی، مناطق با کمینه گرادیان ثقلی، موید رسد. در نقشها مینوبت به تشخیص خطواره یابی و اعمال فیلترهاپس از درون

های ساختمانی یکنواخت است. در حالی که در مناطق با گرادیان زیاد )همگرایی بیشینه در شناختی با مولفه نواحی زمین

هایی است که در آنها تغییرات گرانی شدید بوده و الگوی ساختمانی منطقه موجب تغییرات دهنده زونخطوط پربندی(، نشان

های خطی گیری فابریکدیده است. چنانچه همگرایی خطوط منجر به شکلسازندی وسیع در سطح پیمایش  مورد نظر گر

های گرانی، پارامترهای همگرایی و سازوکار باشد، احتمال وجود گسل یا خطواره در آن ناحیه بیشتر است، بنابراین در نقشهشده

 (. 0830هستند )حسنوند،  های گسلی پنهانهای خطی( دو معیار مهم برای تشخیص سامانهخطی شدن پربندها )فابریک

های گرانی است، اما پیچیدگی های آن بیشتر است. در های مغناطیسی دارای تشابه زیادی با دادههای تفسیر دادهاگرچه روش

های های بیشینه و کمینه از اهمیت زیادی برای تشخیص خطوارههای مغناطیسی، شناسایی مرز تغییرات گرادیاننقشه

)نوروزی،  باشندهای گسلی در ارتباط  میها با مکان هندسی سامانهاست. در اغلب موارد این خطواره مغناطیسی برخوردار

0833 .) 

است. قابل ذکر نشان  داده شده 5و  8های شد که نتایج آن در شکلها انجام با توجه به معیار های ذکر شده تشخیص خطواره

گیرد و فقط نیمه باالیی آن را که بین گستره را در بر نمی 0ه در شکل شدهای موجود کل منطقه نشان دادهاست که داده

گیرد. نکته قابل ذکر دیگر این است که بخشی  در بر می 62°11´تا  62°54´و گستره عرضی  45°81´تا  45°11´طولی 
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 ست. انجام شده ا 6ها در نرم افزار سورفریابی و اعمال فیلتر و همچنین تشخیص خطوارهعملیات درون

   
 یابی شده و فیلتری بر روی آنها اعمال نشده است.ها گرانی که به روش کریجینگ درون. الف(نمایش خطواره8شکل 

 

 

 یابی شده و فیلتر مشتق اول افقی بر روی آن اعمال شده است.های گرانی که به روش کریجینگ درون. ب(خطواره8شکل 
 

                                                           
2 Surfer 
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 یابی شده و فیلتر باالگذر  بر روی آن اعمال شده است.ش کریجینگ درونهای گرانی که به رو. ج(خطواره8شکل 

     

 یابی شده و فیلتری بر روی آنها اعمال نشده است.ها مغناطیسی که به روش کریجینگ درون. الف(نمایش خطواره5شکل 
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 ل افقی بر روی آن اعمال شده است.یابی شده و فیلتر مشتق اوهای مغناطیسی که به روش کریجینگ درون. ب(خطواره5شکل 

 

 

 ت.یابی شده و فیلتر باالگذر  بر روی آن اعمال شده اسهای مغناطیسی که به روش کریجینگ درون. ج(خطواره5شکل 

 

رسد. بدین منظور ابتدا تصاویر فیلتر شده با حالت بدون فیلتر تلفیق ها میها نوبت به تلفیق خطوارهپس از تشخیص خطواره

های با های استخراج شده حالتهای استخراج شده حالت بدون فیلتر و خطواره(. برای کار تلفیق خطواره2و 4اند )شکل شده

های که به تایید هردو تصویر رسیده شوند سپس تمامی خطوارهفلیتر همزمان با یکدیگر در محیط نرم افزار نمایش داده می

 است.انجام شده ArcGISت که عملیات تلفیق در نرم افزار باشند، برداشت خواهند شد. الزم به ذکر اس
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 است.های بدون فیلتر و فیلتر مشتق اول افقی حاصل شدهیابی گردیده و از تلفیق حالتهای گرانی که به روش کریجینگ درون. الف(خطواره4شکل 

 

 

 است.های بدون فیلتر و فیلتر باالگذر حاصل شدهلفیق حالتیابی گردیده و از تهای گرانی که به روش کریجینگ درون. ب(خطواره4شکل 
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های بدون فیلتر و فیلتر مشتق اول افقی حاصل یابی گردیده و از تلفیق حالتهای مغناطیسی که به روش کریجینگ درون. الف(خطواره2شکل 

 است.شده

 

 

 است.حاصل شده بدون فیلتر و فیلتر باال گذرهای یده و از تلفیق حالتیابی گردهای مغناطیسی که به روش کریجینگ درون(خطواره. ب2شکل 

 

 و فیلتر بدون حالت تلفیق از که تصویری که صورت بدین. اندآمده بدست قبل مرحله از که است تصاویری تلفیق بعد مرحله

 نوع تفکیک به را آمده بدست االگذرب فیلتر و فیلتر بدون حالت تلفیق از که تصویری با را آمده بدست اول افقی مشتق فیلتر

 بدست جدا تصویر یک گرانی و مغناطیس هایداده از هرکدام برای مرحله این در(. 3 و 2 شکل) شوندمی تلفیق یکدیگر با داده

 .آیدمی
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 ت.مده اس. ج بدست آ4. الف و شکل 4یابی گردیده و از تلفیق شکل های گرانی که به روش کریجینگ درون. خطواره2شکل 

 

 

 ت.. ج بدست آمده اس2. الف و شکل 2یابی گردیده و از تلفیق شکل های مغناطیسی که به روش کریجینگ درون. خطواره3شکل 

 

های ( و بدست آوردن خطواره3های مغناطیسی )شکل ( و خطواره2های گرانی )شکل اخرین مرحله از تلفیق، تلفیق خطواره

 (.3ژئوفیزیکی است )شکل 
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 است.( بدست آمده3های مغناطیسی )شکل ( و خطواره2های گرانی )شکل های ژئوفیزیکی که از تلفیق خطواره. خطواره3شکل 
 

های گرانی و مغناطیس توان دریافت که عملیات تشخیص و تلفیق خطوارهاست میبدست آمده 3با توجه به آنچه که در شکل 

 ردیده است.منجر به پیدایش دو خطواره ژئوفیزیکی گ
 

  گیریبحث و نتیجه
هایی که در نقشه ی این الگو با الگوی گسلهای ژئوفیزیکی بدست آمده و مقایسهاز داده 3با توجه به الگوی گسلی که در شکل 

توان دریافت که تعداد نمکین که توسط شرکت ملی نفت ایران تهیه شده است، وجود دارد، می –شناسی منطقه چارک زمین

 (.01است)شکل ها در این منطقه ارائه شدهاست و الگوی جدیدی از گسلهای منطقه افزوده شدهواره به گسلدو خط

 

  
 های ژئوفیزیکی های زمین شناسی منطقه به همراه خطواره. نمایش گسل01شکل 
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و همچنین تصاویر ماهواره ای  (GPRهای رادار نفوذی )های مستخرج با استفاده از دادهگردد صحت و سقم خطوارهپیشنهاد می

 های دور سنجی مورد بررسی قرار گیرد.و تکنیک
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