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 چکیده  

  نديو به تبع آن فرآ  یالرزه  ریتفس  ند يدر فرآ  ی نمک  ی سازندها  عيگسترش و توز  يی شناسا  تیتوجه به اهم  با

نمك پرداخته شده است.    يی شناسادر  شده    تيهدا  یریادگيبه  مطالعه    ني در ا  ،ی دروکربنیه  رياکتشاف ذخا

بوده است.    نيزاشتا  گروه تبخیریو در محدوده حضور    لشما  ی ايدر  F3مورد استفاده داده بلوک  یالرزه  داده

  ت یقابل  یفیکه از نظر ک  (و تشابه  ،شباهت  ،انحنا  نيترمثبت   ،بیش  راتیی، تغیقطب  بیشامل ش)نشانگر    پنج

ها،  آوری نمونه دادهانتخاب ويژگی شامل جمع . انداند، انتخاب شدهرا دارا بوده گر يد ی هاهينمك از ال  یجداساز

بندی با استفاده از  ها در کالسهبرچسب گذاری به دو کالسه نمك و غیر نمك و شناسايی اهمیت هريك از آن 

  و  ،انحنا  نيترمثبت  ،بیش  راتییتغت. در نهايت سه نشانگر  انجام شده اس  bagged  میدرخت تصمالگوريتم  

.  ( وارد شدMLP)، انتخاب و به مرحله آموزش ماشین با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند اليه  شباهت

نتايج  قدرت اين الگوريتم يادگیری در دنبال کردن الگوهای تعیین شده توسط مفسر و در نتیجه اهمیت انتخاب 

 . دهدنشان می راتفسیر هدايت شده ويژگی در 

 نيشتااز گروه  ،baggedدرخت تصمیم  ،ويژگی، پرسپترون چنداليه های کلیدی:واژه 
 

Application of feature-based multi-layer perceptron neural network 

in salt detection 
 

1Nasrin Tavakolizadeh  

*2Majid Bagheri  

               
1Master student, Institution Geophysics, University of Tehran 

2Assisstant professor, Institution Geophysics, University of Tehran  

*Corresponding author, Email: majidbagheri@ut.ac.ir 

Abstract 

Pinpointing salt distribution in seismic interpretation and hydrocarbon exploration plays a major 

role, so this study focused on supervised learning in salt detection. The seismic data utilized is the 

North Sea F3 block and in the location of the Zechstein evaporite group. Five attributes selected 

(polar dip, dip variance, most positive curvature, similarity, semblance) which were qualified for 

differentiating salt from non-salt data. Feature selection included sampling, two-class labeling 

(salt and non-salt), and identifying the importance of features by implementing bagged decision 

trees. Finally, tree attributes consist of dip variance, most positive curvature, and similarity 

selected and input to the learning process using a multi-layer perceptron neural network (MLP). 

The results showed the power of MLP in following patterns introduced by the interpreter, and 

consequently, the importance of feature selection in supervised learning. 
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 مقدمه      1

محدوده مورد   یشناختنیزم  ی ساختارها  یبررس  یبرا   1987سال    لومتردریک  24×  16شمال به ابعاد    ی ايدر  F3بلوک  

   dGB Earth Sciences  داده توسط  نيقرار گرفت. ا  یاتحت برداشت لرزه  یدروکربنیاکتشاف مخازن ه  یمطالعه و برا

متر و ضخامت    1500  یو عمق حداقل   نیسن پرم  نيسازند زاشتا  ینمک  یگنبدها  .عموم قرار گرفته است   دردسترس

تمام    بايمحدوده تقر  نيدر ا  (. 1996؛ رملتز،  2019)ااَلوده  و همکاران،    دارند   F3متر در شرق بلوک    700  یداکثرح

 نيمطالعه گسترش نمك در ا  لیدل  نیبه هم  و   (1996)رِملتِز،    اند شده  جاديا  نمك  كی تکتون  اثرمخازن کشف شده در  

با رزولوشن   ريو تصاو  یاوسعت پوشش مطالعات لرزه  شيافزا  یرشد تقاضا برا  .بوده است  یبخش هدف مطالعات گوناگون

  ی هابه خصوص در محدوده یالرزه  كیاتومات ریغ  ریاست و تفس  شيدر حال افزا یاديز  زانیبه م یاباالتر حجم داده لرزه

الرق  ی)د  رسدیبه نظر نم  ینفوذ نمك راه حل مناسب اتوماتیك  های  ی بر اعمال روشمطالعات مختلف  .(2020،    بیو 

( تفسیر سه بعدی  2014)  آدو و همکاراناند.  ای تمرکز داشتهدر تفسیر لرزه هدايت شده و هدايت نشده يادگیری ماشین

اند.  ها را برای بهبود فرآيند حفر چاه و جلوگیری از فرار سیال را مورد بررسی قرار دادهنشانگر  ها با استفاده ازتوزيع گسل

  چاه   یو نگارها  یسه بعد  یالرزه  یهادادهاز    استخراج شده  یابا استفاده از چهارده نشانگر لرزه  یالرزه  ی هارخساره   زیآنال

شده    نجاما  رانيغرب اجنوب  ی نفت  نياد یاز م  ی کي  یالرزه  ی هارخسارهبا هدف تفکیك  (  2015)  یاحي و ر  یباقردر مطالعه  

تحلیل    را بر اساس   یمرز گنبدنمک   ینشده چند نشانگر  تيهدا  یریادگي( با استفاده از  2018و همکاران )   یمقاله د  .تاس

ها  به طور کلی، در مسائل يادگیری هدايت شده يا يادگیری بر اساس ويژگی  .است  محسبه نموده   k-meansایخوشه 

  ی هاهينمك از ال  ك یتفک  یبرا  نهیمناسب و به  یریادگ ي   یهاتميکارآمد و الگور  یمجموعه نشانگر  كي  افتني   )نشانگرها(

به همین منظور اين مطالعه به انتخاب ويژگی و بررسی    واقع شود. دیمف اعمال بهینه تفسیر اتوماتیكدر  تواندیاطراف م

 عملکرد شبکه عصبی پرسپترون در شناسايی نمك پرداخته است. 

 
 باشد.می رنمكیکالس غ - 1کالس نمك و  1 های نمونه برداری شده از مجموعه پنج نشانگر معرفی شده.درخت تصمیم داده. 1شکل 

 

 روش تحقیق      2

 انحنا   نيتر، مثبت( dip variance)  بیش  راتییتغ  ، (polar dip) قطبی  بیشامل شنشانگر    پنج مطالعه    نيدر ا

(most positive curvature)  ، شباهت  (similarity)و تشابه ،   (semblance )    داده به  بر  به صورت کیفی انتخاب و

از داده شیب راهنما اعمال شد   یآورهای نمك و غیر نمك جمع در هر سه بعد نمونه   .صورت سه بعدی و با استفاده 

  ی ریادگي   یندهاي در فرآ  یممکن است عملکرد به همان اندازه مناسب  یدست  ریمناسب در مرحله تفس  ینشانگرها  گرديد. 

)ا  نیماش باشند  مرفورت،    نفانتهينداشته  بنابرا2019و  م   ني(.  براساس هدف  نشانگرها    یریادگي ند  يفرا  تواند یانتخاب 

 1)گذاری  جمع آوری شده برچسب   یهابرای انتخاب بهترين نشانگرها نمونه  را بهبود بخشد.  یکالسه بند جيو نتا  نیماش

غیرنمك(    -1کالس نمك و   نرمالکالس  ب  ،شده  سازیو  نماينده  به عنوان مجموعه داده  الگوريتمو   درخت تصمیم  ه 

bagged  (1)شکل  شد انجام  هاويژگیکارآمدترين انتخاب وارد و . 
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 .MLPدر  يافتگی شبکه در هر مراحله از تکرار آموزش تغییر قابلیت تعمیم. 2شکل 

از    یاديحاصل از تعداد ز  جيها است و نتاتجمع داده  جاديدر ا  یاتفاق  ینمونه بردار   یبه معن  مینوع درخت تصم  نيا 

  ی جنگل تصادف   یها تميمشابه الگور Treebagger تمي. الگوردهدیرا بهبود م   یافتگ يمیو تعم  کند یم   بیدرختان را ترک

نمونه  به روش  را    یتصادف   یهایژگيتعداد از و  كي  ،یریگم یو در هر مرحله از انشعاب تصم  کندی( عمل م2001،  ماني)بر

الگوريتم )شکل  . کندیانتخاب م(  bootstrap  aggregating)  مجدد خودکار   یبردار اين  ( سه نشانگر  1طبق نتیجه 

انتخاب  شبکه عصبی پرسپترون چنداليه    یهاترين ورودیترين انحنا، و شباهت به عنوان مناسبتغییرات شیب، مثبت

بوده است و در هزار تکرار   یتميلگار  د یگموئیس  ليتابع تبدو  نورون مخفی،    10شبکه عصبی استفاده شده دارای  شدند.  

ها  وزن  میتنظ  آنهدف  کند که  انتشار خطا استفاده میاست. شبکه استفاده شده از الگوريتم پس  آموزش داده شده  هبر داد

در  تخمین خطای حداقل مربعات    است.  هایخروج  یخطا   یدلخواه توسط به حداقل رسان  یخروج  دیتول  یدر شبکه برا

 نمايش داده شده است.  2در شکليافتگی شبکه و قابلیت تعمیم هر تکرار

  

  
   xline 1025و  inline 200هاینتايج اعمال شبکه عصبی پرسپترون چنداليه بر برشای و  مقطع لرزه   . 3شکل 
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با بیشترين احتمال حضور نمك    هایو محدوده  بندی را انجام دادهدرصد کالسه  8/99شبکه آموزش داده شده با دقت  

با مقدار  شناسايی و    (4)شکل1700و برش زمانی(  3)شکل  inline  ،1025  xline  200های  ای شامل برشدر داده لرزه  را

   است. گذاری نمودهيك برچسب 

  
 .1700زمانی    برشنتیجه اعمال شبکه عصبی بر  ای و  مقطع لرزه .  4شکل 

 

 گیری نتیجه      3

برنامهانتخاب يك کالسه  و  مناسب  آن میکننده  لرزه ريزی هدفمند  تفسیر  ابزاری قدرتمند در  و شناخت تواند  ای 

همانطور که در  شود، باشد.  ساختارهای پیچیده مانند نمك به خصوص در شرايطی که هندسه گنبدی دچار اعوجاج می

برداری و مقیدسازی برای تفکیك نمك را از طريق نمونه   به خوبی دانش مفسر  پرسپترون چنداليهاين مطالعه ارائه شد،  

ترين انحنا، تغییرات شیب، در اين مطالعه از سه نشانگر با ماهیت متفاوت )مثبت (.2020گیرد )دی و الرقیب، به کار می

(. 4و  3شکلهای دوبعدی ارائه شده است )بعدی اعمال شده استفاده شد و نتايج در قالب برشو شباهت( که بر داده سه

نشانگر  از محاسبات چند  ماه  یاستفاده  الگوها  یمتفاوت   تیکه  دارند موجب شرکت کردن  در   یمحل  یالرزه  یاز هم 

، و  هاازتابب  یاثرات مصنوع   ، یموجب حذف نوفه اتفاق و   (2015)رودن و همکاران،    خواهد شدها  آموزش کالسه کننده

)دی    خواهد داد  هشنادرست را کا  ریتفس  سكيو رشود  می  نيیبا عملکرد پا  اينادرست    یژگيو  كياستفاده از    یاثرات منف

مناسب در   یژگيانتخاب و یباال تیو اهم MLPدهنده عملکرد قابل قبول نشان جينتا ،یبه طور کل .(2019و همکاران، 

  یاديز زانیبر نشانگرها به م یمبتن یهانمك بوده است. چراکه، دقت کالسه کننده ریموفق نمك و غ یبنداعمال کالس

از   یمورد بررس  یرسطح يز ده يپد كیدر تفک یالرزه  ی شانگرهامجموعه کارآمد از ن كي وابسته به تبحر مفسر در انتخاب 

 (. 2017 ب،یو الرق ی؛ د2018و همکاران،   یها است )دبخش گريد

 

 

 منابع  
Bagheri, M., Riahi, M. A. 2015, Seismic facies analysis from well logs based on supervised classification 

scheme with different machine learning techniques: Arabian Journal of Geosciences, 8(9), 7153-7161  . 
Breiman, L. 2001, Decision-tree forests. Machine Learning: 45(1), 5-32  . 
Di, H., & AlRegib, G., 2017, Seismic Multi-attribute Classification for Salt Boundary Detection-A 

Comparison: Paper presented at the 79th EAGE Conference and Exhibition 2017 . 
Di, H., & AlRegib, G., 2020, A comparison of seismic salt body interpretation via neural networks at 

sample and pattern levels: Geophysical prospecting, 68(2), 521-535 . 
Di, H., Shafiq, M., & AlRegib, G., 2018, Multi-attribute k-means clustering for salt-boundary delineation 

from three-dimensional seismic data: Geophysical Journal International, 215(3), 1999-2007. 


