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تخمین عمق گنبدهای نمکی با استفاده از دادههای گرانی از طریق شبکۀ عصبی
رگرسیون تعمیمیافته ،مطالعۀ موردی :میدان مورس ،دانمارک
علیرضا حاجیان *1و محمود شیرازی
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 .1استادیار ،گروه فیزیک ،دانشکدۀ مهندسی هستهای و علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی،واحد نجفآباد،اصفهان ،ایران
 .2کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف نفت،دانشکده مهندسی نفت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
(دریافت ،93/5/13 :پذیرش نهایی)94/7/14 :

چکیده
در این مقاله تخمین عمق گنبدهای نمکی با استفاده از روش شبکۀ عصبی رگرسیون تعمیمیافته  ،GRNNاز طریق دادههای
گرانیسنجی بررسی شده است .بدین منظور یک شبکۀ عصبی  GRNNبه وسیلۀ دادههای گرانی که از روش پیشرو ،مدل گنبد
نمکی را به دست میآورد ،به ازای اعماق مختلف بهدستآمده آموزش داده شد و با محاسبۀ خطای شبکه ،شبکه مرتب اصالح
شد تا معماری شبکه با خطای پذیرفتنی به دست آید .سپس بهمنظور تست شبکه از دادههای مصنوعی با  5درصد و 10درصد
نویز استفاده شد که دقت خوبی (خطای نسبی تخمین عمق در حضور  5درصد نویز برابر با  3/8درصد و در حضور  10درصد نویز
برابر با  5/43درصد) را نشان میدهد .همچنین بهمنظور آزمون شبکه برای دادههای واقعی ،مشخصههای الزم از دادههای گرانی
مربوط به گنبد نمکی مورس در دانمارک ،استخراج و بهعنوان ورودی به شبکه اعمال شد و نتایج تخمین عمق تحلیل و بررسی
شد .نتایج نشان داد که تخمین عمق بهدستآمده تا حدود زیادی به مقدار واقعی نزدیک و قابلقبول است.
واژههای کلیدی :شبکۀ عصبی مصنوعی ،شبکۀ عصبی رگرسیون تعمیمیافته ،گرانی ،گنبد نمکی

 .1مقدمه

مداوم قرار گیرد ،مانند مایعی غلیظ عمل میکند.

گنبدهای نمکی ساختمانهای زمینشناسی گنبدیشکلی

ویژگیهایی مانند نقطۀ ذوب و انجماد ،چگالی ،تغییرات

هستند که هستۀ مرکزی آنها از سنگهای رسوبی

فشار و دما در شکلگیری نمکها مؤثر هستند .اغلب

عمدتاً نمکدار تشکیل شده است .اهمیت اقتصادی

گنبدهای نمکی در نواحی گرمسیر تشکیل میشوند .در

آنها به واسطۀ قرارگیری مخازن نفتی در ساختهای

یک تقسیمبندی کلی انواع شکلهای گنبدهای نمکی را

همراه با گنبدهای نمکی و نیز وجود سولفیدهای پتاسی

میتوان به سه دستۀ کلی تقسیم کرد (رضایی:)1384 ،

– آهن و نمک است.

 -به موازات محور تاقدیس؛

معموالً ساختهای گنبدی یا گنبدیهای نمکی
نمونۀ جالبی از تغییر شکل پالستیک هستند .حرکت این

 عمود بر محور تاقدیس؛– کامالً گرد بهطوری که تاقدیس را سوراخ کرده باشد.

مواد به طرف باال و اطراف ،سبب چین و گسلهای

یکی از روشهایی که بهصورت گسترده برای

عادی میشود .حرکت نمکها پس از رسوبگذاری

اکتشاف گنبدهای نمکی استفاده میشود ،روش

موجب تخریب و بههمریختگی در ساختهای

گرانیسنجی است .مبنای روش گرانیسنجی ،اختالف

زمینشناسی منطقه میشود .هنگامی که نمک تحت

وزن مخصوص مواد معدنی و سنگهای اطراف است

تأثیر لرزش ناگهانی مانند زلزله قرار میگیرد ،مانند

که سبب میشود گرانی در سطح زمین و در باالی مادۀ

مادهای ارتجاعپذیر عمل میکند که یا خرد میشود یا

مزبور بیشتر یا کمتر شود (بسته به اینکه وزن مخصوص

به حالت تغییر شکل برگشتپذیر عکسالعمل نشان

مادۀ معدنی از سنگهای اطراف بیشتر یا کمتر باشد) و

میدهد ،اما هنگامی که تودۀ نمک تحت تأثیر فشار

در این صورت به ترتیب ناحیۀ مزبور ،دارای آنومالی

*نگارنده رابط:

E- mail: dralirezahajian@gmail.com
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مثبت یا منفی است؛ البته عمق بررسی تا حدود زیادی به

اهمیت اکتشاف نفت با استفاده از روش گرانیسنجی در

اهداف اکتشافی بستگی دارد .بیهنجاریهای کمعمق

سالهای اخیر تحقیقاتی مرتبط با این مهم با استفاده از

در اکتشاف مواد معدنی ،هدف اصلی تجسس هستند؛

روشهای متنوعی توسط محققان مختلفی انجام گرفته

در حالی که معموالً در اکتشاف نفت ،نویز ناخواسته به

است که میتوان به مواردی چون روش حاصلضرب

حساب میآیند .در هر صورت در همۀ روشهای

فازی توسط اسماعیلزاده و همکاران( ،)1389روش

ژئوفیزیکی ،اطالعات زمینشناسی محلی مهمترین

هندسۀ فرکتال (پیشدادیان و همکاران ،)1389 ،روش

فاکتور مؤثر در تفسیر دادههاست .در جاهایی که گنبد

گرادیان کل بهنجارشده (آقاجانی و همکاران،)1389 ،

نمکی وجود دارد ،میدان گرانی زمین در باالی آن کمتر

روش اجزای محدود (دولتی اردهجانی و همکاران،

از سنگهای اطراف است .بنابراین گرانیسنجی ،روش

 )1390و روش برخال(مهرنیا و همکاران )1392 ،اشاره

بسیار مناسبی در کاوش منابع زیرزمینی (مخازن نفتی و

کرد .با این حال برای اکتشاف نفت در گنبدهای نمکی

کانسارها) است و تا حد زیادی در اکتشاف نفت و گاز

با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی  GRNNتاکنون

(بهخصوص اکتشاف مقدماتی منطقۀ فالت قاره) به کار

تحقیقی صورت نگرفته است .در این مقاله به تفصیل از

میرود .این روش قدیمیترین و اولین روش اکتشاف

این نوع شبکه که همزمان از مزایای شبکۀ عصبی و

نفت بوده و با وجود مخارج زیاد باز هم از روش لرزهای

رگرسیون بهره میبرد و در واقع به نوعی ترکیب

ارزانتر است.

آنهاست ،استفاده میشود .در این راستا بررسی عملکرد

در سالهای اخیر ،تکنیکهای هوش مصنوعی و

مطلوب الگوریتم آموزشی و تعیین خطای ()R MSE

شبکههای عصبی در حل مسائل غیرخطی پیچیدۀ

یک شبکۀ عصبی رگرسیون تعمیمیافتۀ مناسب برای

ژئوفیزیکی از جمله گرانی ،نقش مهمی ایفا کردهاند .در

تخمین عمق گنبدهای نمکی که ورودیهای آن شامل

این سالها ،تحقیقات گستردهای با انتشار مقاالتی در

مشخصههایی مستخرج از دادههای گرانی است ،طراحی

مجالت و ژورنالهای معتبر ژئوفیزیکی توسط محققان

میشود .در مرحلۀ بعد شبکه برای دادههای مصنوعی

داخل و خارج کشور صورت گرفته است .تمرکز این

نویزدار و سرانجام برای دادههای واقعی نیز استفاده

مقاله در ارتباط با دادههای گرانی حاصل از یک منطقه،

میشود و با مقایسه با روش گرادیان کامل نرمال ،دقت

جهت اکتشاف نفت در گنبدهای نمکی با استفاده از

تخمین شبکه برای دادههای واقعی ارزیابی میشود.

شبکههای عصبی مصنوعی است و تحقیقات مرتبط در
این زمینهها شامل پژوهشهای حاجیان و همکاران

 .2مختصری دربارۀ شبکههای عصبی مصنوعی

( ،)2011عثمان و همکاران ( ،)2007حاجیان (،)2008

شبکههای عصبی از مغز انسان الهام گرفته شده است.

پیتر استایلز و همکاران ( ،)2012باین و همکاران

مغز برای محاسبات خود از ساختاری کامالً مغایر با

( )1993و هلن و همکاران ( )2007است .در این بین در

ساختار کامپیوترها استفاده میکند .بدین معنی که مغز از

GRNN

یک سری عناصر اصلی به نام نورون تشکیل یافته است

میتوان به پیتر استایلز وحاجیان ( )2012اشاره کرد که

که عملکرد این نورونها و پاسخ آنها بهصورت

تحقیقی با عنوان «استفاده از شبکۀ عصبی  GRNNبرای

جمعی ،به ذخیرهسازی و حفظ اطالعات در تکتک

تخمین عمق حفرهها با استفاده از دادههای میکروگرانی»

نورونها و نحوۀ ارتباط بین آنها بستگی دارد .در عمل

منتشر کردند و در آن با استفاده از شبکۀ عصبی GRNN

برای شبیهسازی شبکههای عصبی از ترکیبات مختلف

عمق حفرات را با دقت خوبی تخمین زدند .به دلیل

نورونها در الیههای مختلف ،نحوۀ اتصال نورونها با

زمینۀ کاربرد شبکههای عصبی مصنوعی
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تخمين عمق گنبدهای نمکی با استفاده از دادههای گرانی از طريق...

یکدیگر و نیز روشهای آموزشی متفاوت شبکههای

) Pdf (Power density factorبا فاکتور چگالی توان

متنوعی نظیر شبکۀ عصبی چندالیه ،شبکههای عصبی

استفادهشده در شبکۀ عصبی  GRNNاز نوع توزیع نرمال

بدون سرپرست نظیر شبکۀ هاپفیلد ،شبکۀ عصبی

است .هر نمونه آموزش ،Xi ،بهعنوان میانگین توزیع

خودسازمانده نظیر شبکههای عصبی کوهونن و

نرمال استفاده شده است.

شبکههای عصبی احتمالی که براساس توزیع چگالی
احتمالی کار میکنند ،استفاده میشود .یکی از انواع
مورد اخیر شبکههای عصبی رگرسیون تعمیمیافته است
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)Di = (X-Xi) . (X-Xi

که در این مقاله از آن استفاده شده است و در ادامه به

فاصله ،Di ،بین نمونۀ آموزش و نقطۀ پیشبینی ،بهعنوان

شرح آن میپردازیم.

اندازهای برای نشاندادن چگونگی ارائۀ هر نمونه
آموزش که توانایی نشاندادن موقعیت پیشبینی X ،را

 .1 .2ساختار شبکههای عصبی رگرسيون تعميميافته

داراست ،استفاده شده است و  σپارامتر انحراف معیار

از شبکههای عصبی رگرسیون تعمیمیافته اغلب در

است (اسپچ .)1991در شکل  ،2معماری دیگری از

تخمین توابع استفاده میشود .همانطور که در ادامه

شبکۀ عصبی رگرسیون تعمیمیافته ارائه شده است که

دیده میشود این شبکهها دارای یک الیۀ شعاع مبنا و

ساختار آن به این ترتیب است .1 :الیۀ اول با اتصال

یک الیۀ خطی خاص هستند .معماری شبکههای شبکۀ

کامل به ورودی متصل است ،به عبارتی ورودیهای این

عصبی رگرسیون تعمیمیافته در شکل  1نشان داده شده

الیه همان ورودیهای شبکه هستند؛  .2الیۀ الگو که به

است .این معماری بسیار شبیه به شبکههای شعاع مبنا

ازای هر الگو یک واحد دارد ،تابع گوسی الگو را

است .البته تفاوتهای اندکی در الیۀ دوم وجود دارد.

محاسبه میکند و در واقع همان آرگومان سری موجود

یکی از مهمترین مزایای این شبکهها سادگی و همچنین

در مخرج رابطۀ ( )2است؛  .3الیۀ حاصلجمع که

تقریب سریع آن است .عالوه بر آن برخالف شبکههای

جمعهای (انتگرالها) مورد استفاده در صورت و مخرج

عصبی بر مبنای پس انتشار خطا به مینیممهای محلی

رابطۀ  2را محاسبه میکند و  .4در نهایت آخرین الیه با

همگرا نمیشود و همچنین الگوریتم تعلیم بسیار کارایی

تقسیم خروجیهای الیۀ قبلی خروجی را پیشبینی

دارد (کیا.)1390 ،

میکند که مبانی ریاضی آن در ادامه تشریح میگردد.

شبکههای  GRNNبه آن دسته از شبکههای عصبی

مشاهده میشود که در رابطۀ ( ،)2تخمین خروجی به

تعلق دارند که بهصورت گسترده برای نگاشت توابع

ازای ورودی  xبهصورت یک متوسط وزندار مقادیر

پیوسته به کار میروند .وظیفۀ اصلی این شبکهها تخمین

مختلف  yiبه دست آمده است .در واقع مقدار تأثیر  yiبر

یک سطح رگرسیون خطی یا غیرخطی از متغیرهای

روی تخمین خروجی ،به فاصلۀ  xو  )Di( xiو به شیب

مستقل (بردارهای ورودی)  Xو متغیرهای وابسته (بردار

تغییرات تابع گوسی که پارامتر  σتعیینکنندۀ آن است،

خروجی دلخواه )  Yاست .بدین ترتیب شبکه

وابسته است .برای تعیین بهترین مقدار پارامتر  σدر این

محتملترین مقدار خروجی را تنها با داشتن بردارهای

تحقیق بدین ترتیب عمل شد که به ازای مقادیر مختلفی از

ورودی محاسبه میکند .شبکۀ تابع چگالی احتمال

این پارامتر ،شبکۀ عصبی رگرسیون تعمیمیافته آموزش داده

مشترک  Xو  Yرا محاسبه میکند؛ سپس مقدار مورد

شده و برای هرکدام مقدار خطای میانگین مربعات محاسبه

انتظار  Yبا داشتن  Xچنین بیان میشود (کیا:)1390 ،

شد و سپس بهترین مقدار با توجه به کمترین خطای

∞

()1

𝑦𝑑)𝑦∫−∞ 𝑦𝑓(𝑥,
∞

𝑦𝑑)𝑦∫−∞ 𝑓(𝑥,

= )𝑥|𝑦(E

میانگین مربعات انتخاب شد.
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شکل  .1معماری الیههای شبکۀ .GRNN

این نرمافزار دادهها وارد نرمافزار  Surfer 11شده و
نمودارهای مربوطه ترسیم شدهاند .در مرحلۀ دوم با
استفاده از نمودار آنومالی گرانی بهدستآمده،
مشخصهها (شامل ،F3=Xg75% ، F2=Xg50%،F1=gMax
 F4=XgMaxکه شرح آنها در جدول  1آمده است)،
بهعنوان دادههای ورودی و عمق بهعنوان هدف شبکه از
نمودارگرانی مربوطه استخراج و ثبت شدهاند .در مرحلۀ
چهارم کدهای مربوط به شبکۀ عصبی رگرسیون
تعمیمیافته نوشته شده است .در مرحلۀ پنجم شبکه با
شکل  .2نمای دیگری از ساختار الیهها در شبکۀ عصبی رگرسیون تعمیمیافته.

دادههای مصنوعی آموزش داده شده و در عین حال
برای مقادیر مختلفی از پارامتر انحراف معیار (مربوط به

 .3روند کلی کار

تابع تحریک نمایی نورونهای الیۀ دوم؛ شکل )2

بهدستآوردن عمق گنبد نمکی که در این تحقیق

خطای شبکه محاسبه و بهترین مقدار انحراف معیار از

مدنظر است ،در شش مرحله صورت گرفته است .در

بین آنها انتخاب شد .در مرحلۀ آخر شبکه با

مرحلۀ اول با استفاده از نرمافزار  Grav2dcیکسری

اضافهکردن نویز برای دادههای واقعی تست شد و نتایج

دادههای مصنوعی برای سه مدل نفت –گاز ،نفت -آب

مطلوبی به دست آمد .دیاگرام مراحل مختلف کار در

ASCII

این تحقیق در شکل  3نمایش داده شده است.

و تنها نفت ،ایجاد شده و با استفاده از خروجی

شکل  .3روند نمای کلی مراحل کار در این تحقیق.
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جدول  .1مشخصههای مناسب سیگنال گرانی بهعنوان ورودی شبکه.GRNN
مشخصه

تعریف

F1=gMax

بیشترین مقدار گرانی محاسبهشده ،خواندهشده از بیهنجاری گرانی

F2=Xg50%

فاصلۀ افقی مرتبط با گرانی معادل  50درصد ماکزیمم بیهنجاری گرانی

F3=Xg75%

فاصلۀ افقی مرتبط با گرانی معادل  75درصد ماکزیمم بیهنجاری گرانی

F4=XgMax

فاصلۀ افقی بیشترین مقدار گرانی محاسبهشده

 .4مدلسازی گنبد نمکی در حاالت مختلف و گرانی

میشود.

معادل آن
 .1 .4مدل گنبد نمکی بدون نفت وگاز وآب شور

 .2 .4مدل نفت و گاز

در این مدل با استفاده از نرمافزار  Grav2dcاثر گرانی

در این مدل ابتدا با استفاده از نرمافزار

گنبدنمکی شبیهسازی شده و برای آنالیز بهتر مدل ،با

دادههای آموزشی ایجاد و شکل هندسی مربوط به

نرمافزار Surfer 11که در شکل  4نشان داده شده است،

گنبدنمکی شامل نفت و گاز و بیهنجاری مربوط به آن

ASCII

در یک پروفیل مشخص ترسیم شده است .شکل 6

دادهها ایجاد و جهت کدنویسی وارد نرمافزار

حاصل از دادههای آموزشی شبیهسازیشده از نرمافزار

 MATLABشدهاند .یک نمونه از این مدل و گرانی

 Grav2dcبرای گنبد نمکی است.

بازیابی شده است .سپس با استفاده از خروجی

Grav2dc

معادل به ترتیب در شکلهای  4و  5نشان داده شده
 .2 .2 .4مدل نفت و گاز با محاسبه به روش تالوانی

است.
قبل از بهکارگیری دادههای اصلی مرتبط با میدان

ونمايش آن در نرمافزار Surfer

مورس دانمارک در شبکه ،یکسری دادههای آموزشی

پس از محاسبات اثر گرانی با روش مستقیم تالوانی

جهت آموزش شبکۀ عصبی  GRNNمدلسازی شده

دوبعدی نتیجۀ محاسبات حاصل روی نرمافزار

است که شامل مدل نفت-گاز ،نفت -آب شورو تنها

 11بارگذاری شد .در شکل  7هندسۀ نمونهای از این

نفت است .نتایج شبیهسازی برای چند نمونه در ادامه

مدل آورده شده است .در هندسۀ این مدل از هندسۀ

آورده شده است .پس از آن دربارۀ نتایج بهدستآمده

مدلی که آقاجانی ( )1388استفاده کرده ،تقلید شده

از شبکههای عصبی مصنوعی  GRNNبرای دادههای

است .گرانی حاصل از این نمونه نیز به همراه دادههای

مصنوعی و واقعی مورس دانمارک بهطور کامل بحث

مربوطه ترسیم و در شکل  8نشان داده شده است.

شکل  .4یک نمونه از مدل گنبدنمکی بدون نفت یا گاز یا آب (آقاجانی.)1388 ،

Surfer
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شکل  .5آنومالی گرانی مربوط به گنبد نمکی نشان داده شده در شکل.4

شکل  .6یک نمونه مدل گنبد نمکی با نفت و گاز به همراه گرانی مربوطه که مدلسازی گرانی آن با استفاده از نرمافزار Grav2dcانجام گرفته است
(اختالف چگالیها بر حسب  gr/ccاست ،آقاجانی.)1388 ،

شکل  .7یک نمونه از مدل هندسی دوبعد ی گنبد نمکی به همراه نفت و گاز (آقاجانی.)1388 ،

شکل  .8گرانی حاصل از نمونۀ مدل گنبد نمکی با نفت و گاز برحسب میلیگال (که در شکل  7نمایش داده شده است).
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جدول  .2داده های ورودی وهدف برای معرفی گنبد نمکی نمونه در شکلهای 7و 8به شبکه .GRNN
)z2 (depth bottom

)z1 (depth top

Fxg Max

Fxg 75%

Fxg 50%

)FG (Max

12.915945

2.978654

15

44.25

29.25

6.789086

Model_Oil & Gas

در مورد نمونۀ مدل شکل  7دادههای ورودی و

شد که با استفاده از نرمافزار  Grav2dcاثر گرانی هر

هدف برای معرفی به شبکۀ  GRNNبا توجه به

کدام ازگنبدهای نمکی ،شبیهسازی شده است .به عنوان

شبیهسازی انجامگرفته ،بهصورت جدول  2است.

نمونه ،نتایج برای یکی از نمونه های گنبد نمکی با آب

این مدل برای عمقهای مختلفی از گنبد نمکی و

شور ونفت در شکل  9نشان داده شده است.

نفت و گاز اجرا شده و گرانی معادل مشخصههای
مربوطه نظیر آنچه در باال آمد ،محاسبه و ذخیره

 .2 .3 .4مدل آب شور و نفت با نمايش محاسبات

میگرددکه این دادهها در مرحلۀ بعد (تخمین عمق)

تالوانی در Surfer

بهعنوان دادههای ورودی و هدف شبکههای عصبی

پس از محاسبات اثر گرانی با روش مستقیم تالوانی

مصنوعی استفاده خواهند شد.

دوبعدی ،نتیجه روی نرمافزار  Surfer 11بارگذاری شد.
برای دسترسی به عمق و سنگشناسی اطراف آنومالی،

 .3 .4مدل گنبد نمکی با آب شور و نفت

شماتیک کلی هندسه این مدل بهصورت شکل -10الف

در این مدل نیز روند قبل از اجرا و نتایج یکی از این

طراحی شد که از مدل هندسی که آقاجانی ( )1388به

مدلها بهصورت زیر گزارش میشود.

کار برده بود ،الهام گرفته شده است .گرانی محاسبهشده
نیز برای این نمونه از مدل آب و نفت در شکل -10ب

 .1 .3 .4نتيجة حاصل از نرمافزار Grav2dc

نشان داده شده است .برای نمونۀ شکل  10دادههای

برای تهیه داده های آموزشی ،هندسه های مختلفی از

ورودی و هدف برای معرفی به شبکۀ  ،GRNNبا توجه

این مدل با عمق های باال وپایین مختلف در نظر گرفته

به شبیهسازی انجامگرفته ،بهصورت جدول  3است.

شکل  .9یک نمونه از مدل گنبد نمکی با آب شورو نفت (آقاجانی )1388 ،به همراه آنومالی گرانی معادل آن -اعداد در مدل دوبعدی رنگی بیانگر اختالف
چگالی بر حسب  gr/ccاست (محاسبه و ترسیم اثر گرانی گنبد نمکی با استفاده از نرمافزار  grav2dcانجام گرفته است).
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(الف)

(ب)
شکل ( .10الف) یک نمونه از مدل گنبد نمکی آب شور و نفت (ب) آنومالی گرانی مربوطه که بر حسب میلیگال محاسبه شده (اثر گرانی گنبد نمکی با
استفاده از نرمافزار  grav2dcترسیم شده است) (آقاجانی.)1388 ،

 .4 .4مدل تنها نفت

نفت ،نتیجۀ محاسبات روی نرمافزار

برای مدل تنها نفت هم بهازای مقادیر مختلف عمقی

بارگذاری شد و برای مقادیر نمونهای از عمق و

آنومالی گرانی محاسبه شد تا در مراحل بعدی یعنی

سنگشناسی اطراف ،به همراه آنومالی گرانی مربوطه

آموزش شبکۀ عصبی استفاده شود که در زیر بهعنوان

در شکل  12نشان داده شده است.

نمونۀ نتایج مدلسازی و محاسبات مربوط به یکی از این

Surfer 11

برای نمونۀ شکل  12دادههای ورودی و هدف به
شبکۀ ، GRNNبا توجه به شبیهسازی انجامگرفته،

مدلها نشان داده شده است (شکل .)11

بهصورت جدول  4است.
 .1 .4 .4نتيجة نرمافزار Grav2dc

همانطور که در قسمت قبل آورده شده است ،برای

جهت تهیه داده های آموزشی،این مدل با عمق ها ی باال

مدلهای مختلف ،شبیهسازی دادههای مصنوعی جهت

وپایین مختلف در نظر گرفته شد وبا استفاده از نرمافزار

ایجاد شبکه صورت گرفته است .ذکر این نکته حائز

 Grav2dcاثر گرانی هر کدام از گنبدهای نمکی

اهمیت است که دادهها با استفاده از نرمافزار

شبیهسازی شده است که نتایج آن برای یکی از نمونه

ایجادشده و با استفاده از خروجی مدلهای موجود،

های گنبد نمکی با مدل تنها نفت در شکل  11نشان داده

دادههای ورودی و هدف جهت معرفی به شبکه

شده است.

استخراج و استفاده شدهاند .ویژگیهایی که از آنومالی

Grav2dc

گرانی استخراج شدهاند شامل ،F1=gMax ،Z2 ،Z1
 .2 .4 .4مدل تنها نفت با نمايش محاسبات تالوانی در

 ،F4=XgMax ،F3=Xg75% ،F2=Xg50%است که تعاریف

نرمافزار Surfer

آن در جدول  1ارائه شده است ،منظور از  Z1عمق تا باال

پس از محاسبۀ اثر گرانی مدل گنبد نمکی به همراه تنها

و  Z2عمق تا پایین گنبد نمکی است.

جدول  .3داده های ورودی وهدف برای معرفی گنبد نمکی نمونه در شکل 10به شبکه .GRNN
)z2 (depth bottom

)z1 (depth top

Fxg Max

Fxg 75%

Fxg 50%

13.06962

3.132331

13.5

44.83

29.5

)F G (Max

Model_Oil & Water
6.549498563
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شکل  .11آنومالی گرانی حاصل از مدل تنها نفت برحسب میلیگال به همراه مشخصات هندسی و چگالی گنبد نمکی -اعداد در مدل دوبعدی رنگی بیانگر
اختالف چگالی بر حسب  gr/ccاست (با استفاده از نرمافزار Grav2dc؛ آقاجانی.)1388 ،

(الف)

(ب)
شکل ( .12الف) اثر گرانی گنبد نمکی برحسب میلیگال( ،ب) به همراه سنگشناسی مدل تنها نفت (آقاجانی.)1388 ،
جدول  .4داده های ورودی وهدف برای معرفی گنبد نمکی نمونه شکل 12به شبکه.GRNN
)z2 (depth bottom

)z1 (depth top

Fxg Max

Fxg 75%

Fxg 50%

)FG (Max

12.83758

3.1236023

14

49.25

29.5

5.036523

Model_Oil Only
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شکل  .13شماتیک ساختار شبکۀ عصبی مصنوعی  GRNNاستفادهشده در این تحقیق برای تخمین عمق.

 .5طراحی شبکة عصبی مصنوعی  GRNNجهت

اصطالحاً فاکتور انتشار ) (spread factorنیز نامیده

تخمين عمق گنبدنمکی

میشود -است .این فاکتور همان انحراف معیار مربوط

 .1 .5نحوۀ جمعآوری دادههای مصنوعی شبکة

به تابع نمایی گوسی تحریک نورونهای الیۀ پنهان دوم

عصبی GRNN

است .هرچقدر پراکندگی دادههای آموزشی بیشتر

از آنجا که شبکۀ عصبی مصنوعی  GRNNبهصورت
موازی ،پیشبینی دادهها را پردازش میکند ،در نتیجه
برای طراحی این شبکه ،دادههای مصنوعی بعد از
نرمالکردن بین  0و  1در نرمافزار

MATLAB

کدنویسی وجهت آموزش شبکه استفاده شده است.
شکل  13شماتیک ساختار شبکۀ عصبی مصنوعی
 GRNNرا نشان میدهد .بدین منظور به تعداد  45مدل
مختلف با محدودۀ عمقی بین  500متر تا  6کیلومتر،
اجرا و دادههای آموزشی الزم استخراج شد .شایان ذکر
است چنانچه تخمین عمق باال وپایین هردو مدنظر باشد،
کافی است در شبکۀ  GRNNمانند فوق موازی با هم
قرار گیرند؛ بهگونهای که خروجی یکی  Z1و دیگری
 Z2باشد.

باشد ،به مقادیر نسبتاً بزرگتری از این فاکتور نیاز
خواهد بود؛ البته این قانونی کلی و همیشه برقرار نیست
و قانونی نسبی است و نیاز است برای شبکۀ عصبی
رگرسیون تعمیمیافته با مقادیر مختلفی از فاکتور انتشار،
امتحان شده و خطای شبکه محاسبه شود تا از بین آنها
بهترین مقدار انتخاب گردد .بر این اساس در اینجا ما
شبکه را بهازای مقادیر مختلفی از این فاکتور امتحان
کردیم و برای هر مورد مجذور میانگین مربعات خطای
آموزش شبکه را به دست آوردیم و از این میان آن
مقدار فاکتور انتشار که به ازای آن خطای کمینه حاصل
شده است ،برای شبکۀ  GRNNانتخاب شد که نمودار
کل آنها در شکل  15ارائه شده است .همانطور که از
روی این نمودار دیده میشود به ازای فاکتور انتشار برابر
با  0/45کمترین خطای شبکه حاصل شده و در نتیجه

 .2 .5آموزش شبکة عصبی GRNN

این مقدار بهعنوان بهترین فاکتور انتشار برای آموزش

شکل  14فلوچارت کلی روش پیشنهادشده برای

شبکه انتخاب گردید.

آموزش شبکۀ عصبی  GRNNرا نشان میدهد.
همانطور که در بند  1-2توضیح داده شد ،یکی از

 .3 .5امتحان شبکة عصبی برای دادههای مصنوعی

مراحل مهم در طراحی شبکۀ  GRNNانتخاب بهترین

نويزدار

مقدار برای فاکتور انحراف معیار -که در این نوع شبکه

در مرحلۀ بعد به منظور امتحان شبکه برای دادههای

تخمين عمق گنبدهای نمکی با استفاده از دادههای گرانی از طريق...
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شبهواقعی از دادههای گرانی با  5و 10درصد نویز
استفاده شد .بدین ترتیب که به دادههای گرانی حاصل
از مدل گنبد نمکی (با اعماق متفاوت) با استفاده از
دستور  adwgnدر نرمافزار  Matlabبه میزان  5و10
درصد نویز گوسی سفید اضافه شد و سپس برای
هرکدام مشخصههای  F1تا F4از آن استخراج و بهعنوان
ورودی به شبکۀ عصبی رگرسیون تعمیمیافته اعمال
گردید .عمق گنبد نمکی بهعنوان خروجی شبکه به
دست آمد و با عمق در نظر گرفته شده در مدل مقایسه
شد که نتایج عددی به ترتیب در شکل  16برای 5
درصد نویز و در شکل  17برای  10درصد نویز نشان
داده شده است .خطای نسبی کل برای تخمین عمق در
حضور  5درصد نویز برابر با  3/8درصد و در حضور 10
درصد نویز برابر با 5/43درصد به دست آمد که این
نتایج نشان میدهد شبکه برای تخمین عمق دادههای
مصنوعی در حضور نویز دارای دقت مناسبی است.

شکل  .14فلوچارت کلی روش پیشنهادشده برای طراحی شبکۀ عصبی
مصنوعی .GRNN

شکل  .15نمودار انتخاب بهینهترین مقدار  Spread factorبرای شبکۀ عصبی رگرسیون تعمیمیافته (محور افقی مقدار فاکتور انتشار و محور عمودی مقدار
خطای آموزش شبکه)

شکل  .16تخمین عمق به وسیلۀ شبکۀ عصبی رگرسیون تعمیمیافته
برای دادههای گرانی مصنوعی با  5درصد نویز (محور افقی
شمارۀ نمونهها و محور عمودی عمق بهنجار شده است).

شکل  .17تخمین عمق به وسیلۀ شبکۀ عصبی رگرسیون تعمیمیافته
برای دادههای گرانی مصنوعی با  10درصد نویز (محور افقی
شمارۀ نمونهها و محور عمودی عمق نرمالیزه شده است).
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 .6آزمون شبکة عصبی رگرسيون تعميميافته برای

پیدا میکند و از جنوب توسط رس ،سیلت و ماسۀ

دادههای واقعی

میوسن ادامه مییابد (گراوسن .)1990 ،رسوبات پالئوژن

پس از امتحان شبکۀ عصبی رگرسیون تعمیمیافتۀ

بهطور کلی  50تا  250متر ضخامت دارند ،اما بهطور

طراحیشده ،مرحلۀ آزمون شبکه برای دادههای واقعی

موضعی نازکترند یا حتی محو میشوند .این رسوبات

انجام گرفت .این کار برای دادههای گنبد نمکی مورس

بهطور عادی در طول یخزدگی کواترنری در معرض

واقع در دانمارک صورت گرفت که در ادامه

دگردیسی قرار گرفتهاند .شاخصترین اثر روی

توضیحات آن ارائه میشود.

توپوگرافی پالئوژن توسط یکسری از درههای
کواترنری شکاف خورده است .این درهها بیشتر با ذخایر

 .1 .6زمينشناسی مورس ،دانمارک

رسوبات یخچالی ضخیم پرشدهاند .جاهایی که درهای

گنبد نمکی مورس در شمال تا شمال غرب دانمارک

وجود ندارد ،تنها با الیههای نازک از سازندهای پری

واقع شده است (شکل  .)18میدان مورس از لحاظ

کواترنری پوشانده شده است .ساختار کلی دورۀ سوم و

زمینشناسی دارای ویژگیهای زیر است :الیۀ کواترنری

سازندهای کواترنری در میدان مورس اساساً توسط

شامل گچ سفید کرتاسۀ فوقانی و سنگ آهک پالئوسن

موارد زیر کنترل میشوند .1 :دیاپیر نمک مورس؛ .2

و پوشیده از رس و دیاتومیت (ائوسن –پالئوسن) است.

دگردیسی تکتونیکی در طول یخزدگی کواترنری؛ .3

دیاتومیت از سازند  Furتشکیل شده است (پدرسن

مناطق وسیع و پهناوری از سیستمهای درههای مدفون و

وشرلیک .) 1987 ،این الیهها با رسهای الیگوسن ادامه

شکافدار (جورجنسن و همکاران.)2005 ،

شکل  .18موقعیت میدان و گنبدنمکی مورس ،دانمارک (جورجنسن و همکاران.)2005 ،
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تخمين عمق گنبدهای نمکی با استفاده از دادههای گرانی از طريق...

شکل  .19نقشۀ آنومالی بوگه روی گنبد نمکی  Morsدر دانمارک به همراه پروفیل اصلی  ABانتخاب شده است؛ اعداد روی کانتورها بر حسب میلیگال
و واحد طولها کیلومتراست.

شکل  .20نمودار گرانی در راستای پروفیل اصلی .AB
جدول  .5مشخصات آموزشی و خروجی حاصل از شبکۀ  GRNNبرای دادههای گنبد نمکی مورس ،دانمارک و مقایسه با نتایج روش .NFG
فاکتور انتشار

 RMSEخطای

شبکه

آموزشی شبکه

0/45

0/86

عمق تخمین زدهشده

عمق تخمین زدهشده به روش

عمق واقعی گنبد

درصد خطای

درصد خطای

توسط شبکه GRNN

) NFGبر حسب (km

نمکی

نسبی روش

نسبی روش

)بر حسب (km

(آقاجانی و همکاران)1389 ،

)بر حسب (km

NFG

GRNN

4/82

4/70

4/85

3

0/62

 .2 .6نتايج برای دادههای گنبد نمکی مورس (دانمارک)

 .7نتيجهگيری

در شکل  19نقشۀ آنومالی بوگۀ اندازهگیریشده به

در این مقاله روشی جدید با استفاده از شبکۀ عصبی

همراه پروفیل اصلی  ABو در شکل 20نمودار گرانی در

رگرسیون تعمیمیافته از طریق دادههای گرانی جهت

راستای این پروفیل اصلی نشان داده شده است .این

تخمین عمق گنبد نمکی به کار گرفته شد .نتایج برای

پروفیل در راستای نسبتاً عمود برکشیدگی آنومالی

دادههای واقعی و مصنوعی دارای نویز با استفاده از این

انتخاب شده است .در نهایت مقادیر مشخصههای مربوط

شبکه نشان میدهد که این شبکه در محیطهای نویزدار

از سیگنال گرانی پروفیل اصلی  ABاستخراج و بهعنوان

عملکرد مناسبی را نشان میدهد .در این مقاله ،شبکۀ

ورودی به شبکۀ عصبی رگرسیون تعمیمیافته اعمال شد.

عصبی رگرسیون تعمیمیافته به ازای مقادیر مختلف

عمق گنبد نمکی  4/82کیلومتر به دست آمد (جدول )5

فاکتور انتشار آموزش داده شد و با توجه به خطای

که با نتایج آقاجانی و همکاران (- )1389که از روش

آموزشی هرکدام از آنها مقدار بهینۀ فاکتور انتشار

گرادیان کامل بهنجار )Normal Full Gradient (NFG

 0/45به دست آمد .به منظور آزمون شبکه برای

استفاده کردند -با خطای قابل قبولی (خطای نسبی 0/62

دادههای واقعی ،دادههای گرانی میدان مورس در

درصد در مقابل خطای نسبی  3درصد) تطابق دارد.

دانمارک به شبکه اعمال شد و نتیجۀ بهدستآمده از این
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