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 چكیده 

داده  بر روی  در لرزه شناسی استفاده می شوند، تبديل هايی فیزيكی، رياضی، هندسی و غیره     که عمدتا  ی نشانگرهاي
دهند و ابزارهايی مفید در زمینه شناسايی  اصلی )سری زمانی( هستند  که ويژگی های خاصی از جبهه موج را نشان می  

توان به نشانگرهای بافتی مبتنی بر ماتريس  ای مهم می. از نشانگرهای لرزههای زيرسطحی زمین می باشندو تعیین ساختار
، که  GLCMهم رويداد سطح خاکستری اشاره کرد. نشانگر های بافت مبتنی بر ماتريس هم رخداد سطح خاکستری  

و  مقادير دامنه پیكسل مرجع برحسب دامنه پیكسل های همسايه است. اصل      N*Nبعدی با ابعاد  يك ماتريس دو  
يك اندازه گیری از بافت تصوير     GLCM برای تصاوير دو بعدی توسعه داده شده بود. ماتريس    GLCMمحاسبات  

را توصیف می کند. اين    است که اغلب چگونگی تفاوت ترکیبی، مقادير درخشش پیكسل که در يك تصوير موجود است
افزايش رخداد متناظر با سلول  تعیین مقادير    آن و    دامنه در پیكسل مورد نظر و همسايگی روی  هايی    با سنجهماتريس  
چگونگی احتمال،      GLCM .. اين عمل برای همه زوج دامنه ها در ناحیه ورودی تكرار می شودمی شودپر    ، ماتريس

 پیدا کردن دامنه های دو همسايه در اطراف ناحیه نقطه مورد محاسبه را بررسی می کند.  
داد های ژئورادار روی  نشانگر های بافت مبتنی بر ماتريس هم رخداد سطح خاکستری  در اين مقاله کاربرد و کارآمدی  

 مورد بررسی قرار گرفته است.
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Abstract 

Attributes are mostly used in seismology, these are physical, mathematical and geometrical 

transforms on main data (time series) and show up the special characteristics of the waveform. 

Such attributes are useful tools in detection and delineation of the sub-surface geological 

formations. One of the most recent and important ones is gray level co-occurrence matrix 

(GLCM) that is a 2D matrix with the size of N*N and the values of reference pixel amplitudes 

versus the neighboring pixel amplitudes. The GLCM is primarily developed for 2D images. The 

GLCM matrix is a measurement of the image pattern that shows how different combination of 

pixel hue and nearby pixels are connected, and hence the values of co-occurrence related to the 

specified pixel is reported. This process is repeated for all neighboring amplitudes around the area 

under the calculation.  

In this paper the applicability and usefulness of gray level co-occurrence matrix is used on ground 

penetrating radar data.   

Keywords: Pattern based attributes, gray level co-occurrence matrix, georadar, energy, entropy, 

processing 
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 مقدمه      1
 

اخیرا در تفسیر   از نشانگرهايی که  بر    بازتابیلرزه  داده های  يكی  بافت مبتنی  بكار برده شده است نشانگرهای  بیشتر 

و رابطه شان   پیكسل ها  ساختارینهفته ماتريس هم رخداد سطح خاکستری است که حاوی اطالعات مهمی درباره نظم 

( مفهوم آنالیز بافت را به منظور پردازش تصوير معرفی کرد.  1973هارلیك ) است.يك پیكسل مورد نظر  با محیط اطراف  

( به منظور استخراج الگويی برای ويژگی  1987)  و همكاران  آنالیز بافت داده های لرزه ای توسط سیمان نخستین بار

سیگنال لرزه ای مربوط به   ويژگی که    شروع می شوديده نشانگر بافت لرزه ای از اينجا  ا  سیگنال لرزه ای معرفی شد.

 دارد. دل خود نهفته بنابراين ويژگی های محیط رسوبی را در  است و محیط زمین شناسی 

اتصال کاربردهای اين نشانگرها باعث درک بهتر نسبت به مخزن، با فراهم کردن يك تصوير واضح از توزيع و حجم و  

در تفسیر لرزه ای، از  نشانگر های بافت در تحلیل   . همچنینرخساره های دربرگیرنده هیدروکربن در مخزن می شود

 a,bايچخیتز و همكاران،)رخساره لرزه ای و نشان کردن ويژگی های ترکیب ريخت شناسی زمین نیز استفاده شده است

 . (a2014و  2013و 2012
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( و همبستگی  energy(، انرژی )homogeneity(، همگنی ) contrastروابط رياضی مربوط به چهار نشانگر تباين ) 

(correlation،در زير آمده است ) 

 
 𝐺𝐿𝐶𝑀𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡 = ∑ ∑ 𝑀𝑖𝑗(𝑖 − 𝑗)2𝑁
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𝐺𝐿𝐶𝑀𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 = (∑ ∑ 𝑀𝑖𝑗

2𝑁
𝑗=1

𝑁
𝑖=1 )                                                                 (3)  

 

 𝐺𝐿𝐶𝑀𝑐𝑜𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = (∑ [
(𝑖−µ𝑖)(𝑗−µ𝑖)

√(𝜎𝑖
2)(𝜎𝑗

2)

𝑁−1
𝑖,𝑗=0 ])                                              (4) 

                
بخشی از ماتريس    Mدر روابط باال تعداد سطوح خاکستری و     Nتعريف می شوند که    اين نشانگرها را بروی مقطع ژئورادار

,µ𝑖  ،   ورودی داده )قسمت پنجره شده( 𝑗    میانگین و𝜎𝑖,𝑗
. نشانگر همدوسی معیاری از تغیرات محلی ماتريس    استواريانس    2

GLCM  همگنی معیاری از نزديكی توزيع عناصر ،GLCM درايه ها در داخل    مجموع نرژیبه عناصر قطری، نشانگر ا

 يك پنجره مشخص است و نشانگر همبستگی احتمال وقوع همزمان دو رويداد است 
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 silt loamخاک رس و سیلت ) و سطح    GWT( از جزيره بورکوم . سطح ايستابی با 2013مقطع ژئورادار )ايگل و همكاران، . 1شكل  

layer .مشخص شده است ) 

 
 

 تباين، )ب( مقطع همبستگی، )ج( مقطع همگنی و )د( مقطع انرژی )الف( مقطع     GLCMنشانگرهای    . 2شكل

 

 ( ب ) )الف( 

 ( د)  ( ج )
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 گیری نتیجه      3

بروی يك مقطع ژئورادار شناخته شده، مشاهده می شود که نشانگر تباين بیشترين     GLCMدر اثر اعمال نشانگرهای  

بیشترين پاسخ به حضور بازتابنده های همدوس نزديك    و همدوسی   همبستگی  هایپاسخ به تعیین سطح ايستابی، نشانگر

در نشانگر همگنی بهتر ديده می شود. نشانگر انرژی نیز بیشترين مقدار را در     SLLبا اين تفاوت که سطح مهم   سطح

( است. در عمل نشانگرهای استفاده  bright spotسطح ايستابی به دست می دهد که نشان دهنده بازتاب قوی )نقطه  

 . شده به خوبی می توانند در حصول نتیجه الزم و تفسیر بهتر مقطع ژئورادار به مفسر کمك کند
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