
 962- 959صفحه  ،  1399  آبان دهمین کنفرانس ژئوفیزيك ايران،  نوز مجموعه مقاالت  

  سه بر روی    روش   سنجی با استفاده از تئوری گراف؛ کاربرد های گرانی سازی داده وارون 

 نمونه داده واقعی 
 

   3زاده اردستانیحید ابراهیم، و2اهخوسعید وطن  ،1یریسوسن سودمند ن

 

 susan.soodmand@ut.ac.ir، ارشد ژئوفیزيك؛ موسسه ژئوفیزيك دانشگاه تهرانکارشناسی  1
 svatan@ut.ac.ir،  استاديار: گروه فیزيك زمین، موسسه ژئوفیزيك دانشگاه تهران 2

 ir.ebrahimz@ut.ac استاد؛ گروه فیزيك زمین، موسسه ژئوفیزيك دانشگاه تهران، 3

 

 چكیده 

سه داده واقعی مورد بررسی قرار گرفته  های گرانی به روش تئوری گراف بر روی  سازی داده در اين مقاله الگوريتم وارون

 يكسان  ایهای نقطهای از جرمزيرسطحی با استفاده از مجموعههمگن  سازی پیكربندی توده  است. هدف از اين روش مدل

پارامترهای مورد جستجو در اين روش مختصات جرم نقاط را شامل میهای نقطهاست.  مجموعه شود.  ای و جرم کل 

درخت فراگیر کمینه با استفاده از الگوريتم کروسكال برای    .شودمنطبق میدار  وزنای با يك گراف کامل  های نقطهجرم

فاصله در  کردن اين تابع هم. کمینهشودفاصله معرفی میای تحت عنوان تابع هماين گراف بدست آمده و تابع پايدارکننده

پیكربندی مناسبی از توده  ای يكسان شود، بنابراين  ای نقطههفواصل میان جرمکه  شود  سبب می  ازیسالگوريتم وارون 

راستای شرق،   های مورد بررسی دردر رابطه با گسترش تودهسازی اطالعات مفیدی  آيد. نتايج وارونزيرسطحی بدست می

   دهد. و عمق در اختیار کاربر قرار می لشما
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Abstract 

In this paper, the inversion algorithm based on graph theory is applied on three real gravity data 

sets. The goal, here, is to use this new inversion algorithm to model the skeleton of these 

subsurface targets by an ensemble of similar point masses. Here, model parameters are the 

Cartesian coordinates of the point masses and their total mass. The set of point masses is 

associated with a complete weighted graph and Kruskal’s algorithm is used to solve the minimum 

spanning tree (MST) problem for the graph, yielding a stabilizer which is called “equidistance 

function”. This function leads to a homogeneous spatial distribution of connected point masses, 

consequently, a skeleton of the subsurface body. The methodology provides suitable information 

about the extent of the bodies in east and depth directions.  
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 مقدمه   -1

تولیدکننده   چشمه  هندسیو    فیزيكی  پارامترهایتخمین    جهت  پرکاربرد ژئوفیزيكیهای  روش اکتشاف گرانی يكی از روش
از جمله کانسارهای معدنی، هیدروکربن و   های زيرسطحیاست. اين روش به طور گسترده در اکتشافات توده هنجاریبی

در اين میان اکتشاف کانسارهای معدنی  (.  2009؛ جاکوبی و همكاران،  1997)رينولد،    سنگ کاربرد دارد بررسی عمق پی
-الگوريتم وارونبا استفاده از  ،ها برداشت و پردازش دادهاست. پس از ها دارای اهمیت بااليی به دلیل ارزش اقتصادی آن

سازی  وارون  الگوريتم  در مقاله حاضر  توان انتظار بازسازی سطح زيرين با تقريب قابل قبولی را داشت.سازی مناسب، می
اين روش هدف    در.  (2015گیرد )بیجانی و همكاران،  تئوری گراف مورد استفاده قرار می  های گرانی با استفاده ازداده

 ایهای نقطهای از جرمتوسط مجموعهاين توده    توده همگن زيرسطحی است.  از  ( کلی Skeletonپیكربندی )  يك  بازسازی

(Point masses)  مكان    به دنبال يافتند و الگوريتم  نشوا يك گراف کامل مرتبط میای بهای نقطهاين جرم   شود.مدل می
نقاط می اين  تابع هماز  باشد.  مناسب  تابع  (Equidistance)  فاصلهترکیب  عنوان  تابع    (Stabilizer) کنندهپايداربه  و 

بودن اين تابع، از  الگوريتم    دلیل غیرخطیه  بگردد.  تشكیل می   کلی   ، يك تابع هدف(Data misfit)  انطباق داده عدم
گردد  در ادامه تئوری روش مورد استفاده بیان میشود.  کردن آن استفاده میبرای کمینه   (Genetic algorithm)  ژنتیك

 و سپس الگوريتم معرفی شده بر روی سه داده واقعی اجرا خواهد شد. 

 تئوری روش  -2

اند، در نظر بگیريد. با مشخص بودن مختصات  ای مشابه را که در سطح زيرين توزيع شدههای نقطهای از جرممجموعه

شود. الگوريتم وارون به دنبال يافتن مكان مناسبی از ها در روی سطح محاسبه میای اثر گرانی آنهای نقطهجرماين  

ای داشته باشد. تابع هدف مورد استفاده  ای است به طوريكه داده محاسبه شده انطباق خوبی با داده مشاهدههای نقطهجرم

)رداشامل تابع عدم انطباق داده وزن در اين روش ) q  تابع پايدارکننده  و( ) p باشد: می 
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)تابع    کند.را کنترل میعبارت  برای اين دو    وزن مناسب    پارامتر تنظیم ) q  ای کیفیت برازش داده محاسبه( )zg q 

ای و داده مشاهده
obsg کند که در آن را بررسی میdW  دهی داده است. پارامترهای مدل شامل مختصات ماتريس وزن

بردار  های نقطهجرم از تئوری گراف استفاده  .  شوندتعريف می  qای و جرم کل نقاط در  پايدارکننده  برای تعريف تابع 

هايی  دار در نظر بگیريد که توسط يالای را رئوس يك گراف کامل وزنهای نقطهجرم(.  2015)بیجانی و همكاران،    شودمی

ای باشد که  ای بايد بگونههای نقطهنحوه اتصال جرم  .ای استبین دو جرم نقطه  به يكديگر متصلند. وزن هر يال فاصله

در گراف ايجاد نشود و همچنین کمترين مسیر بین رئوس انتخاب گردد. برای حصول اين عبارت، نیاز    (Cycles)دور  

جهت ايجاد   (Kruskal)  تشكیل گردد. الگوريتم کروسكال  (Minimum spanning tree) است که درخت فراگیر کمینه  

)در بردار  فراگیر کمینه  های درخت  طول يالگردد.  درخت فراگیر کمینه استفاده می  )MST
d p    و میانگین اين مقادير

)در   )
MST

d p  های درخت تشكیل شده بايد  پیكبربندی مناسب از توده زيرسطحی، يال   حصولگیرد. جهت  قرار می

)  فاصله تقريبا يكسانی داشته باشند. بنابراين تابع پايدارکننده  ) p  گردد تا با کاربرد  می  تشكیلفاصله  به نام تابع هم

خواه ت وطنای که در مقاالاز شیوه  نظیم مناسبت  جهت تخمین پارامترآن، جواب مسئله به اين سمت سوق داده شود.  

ای از مقادير از  گردد. ابتدا بازهاستفاده می  ،به تفصیل بیان شده است  (1398( و سودمند و همكاران )2019و همكاران )

اجرا شده و  شود. الگوريتم به ازای هر يك از اين مقادير به طور مجزا  بزرگ به کوچك انتخاب شده و وارد الگوريتم می

فاصله هموار بوده و همچنین ترين پارامتر تنظیم، پارامتری است که در آن روند تابع همدهد. مناسبنتايج را ارائه می

)مینه کردن تابع  کای باشد.  مشاهدهای نزديك به داده  پاسخ گرانی مدل محاسبه )q   با استفاده از الگوريتم ژنتیك

برای جستجوی کمینه    الگوريتم ژنتیك يك روش جستجوی تصادفی برمبنای انتخاب طبیعی و ژنتیك  گردد. انجام می

روند انجام اين الگوريتم بدين صورت است که ابتدا پارامترهای اولیه و حدود جستجو به عنوان اطالعات   .است  سراسری

ز انجام مراحل انتخاب والدين، ادغام و جهش، الگوريتم به سمت  پس ا .شوندسازی میاولیه توسط کابر وارد فرايند وارون 
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  روی چند مدل مصنوعی سازی با استفاده از تئوری گراف برروش وارون  صحت عملكرد  شود.کمینه تابع هدف همگرا می

در اينجا کاربرد اين روش بر    (. 1398و سودمند و همكاران،    2019خواه و همكاران،  وطن د تايید قرار گرفته است )رمو

 شود. روی سه داده واقعی کرومیت در کوبا، منگنر در هند و يك توده مافیك در اسلوواکی بررسی می

 کاربرد الگوریتم وارون بر روی سه نمونه واقعی -3

 توده کرومیت  -1-3

گرانی مربوط به اين توده    کشور کوبا واقع شده است. داده   (Camaguey)توده کرومیت مورد بررسی در منطقه کاماگويی  

سازی در جدول پارامترهای ورودی جهت انجام فرايند وارون  .است  گیری شدهشناسی آمريكا اندازهتوسط سازمان زمین

، جرم  Mای  های نقطهای، تعداد جرمهای نقطهنشان داده شده است. اين پارامترها شامل محدوده مجاز قرارگیری جرم  1

 است. noq، جمعیت اولیه tmکل  
 

 . واحد مختصات و جرم به ترتیب متر و کیلوگرم است حدود جستجو برای توده کرومیت. :1جدول 

maxt
m 

mint
m 

max
z min

z max
y min

y max
x min

x noq maxK M 

9×107 1×107 170 5 117 0 137 0 100 200 20 
 

پس از بررسی دو شرط   گیرد.سازی انجام می و فرايند وارون  وارد الگوريتم شدهچند مقدار مختلف به عنوان پارامتر تنظیم  

سازی در . نتايج حاصل از وارونشوددر نظر گرفته می  15/0ترين پارامتر تنظیم برای اين توده مقدار  ذکر شده، مناسب

متری سطح زمین شروع شده   17عمق نشان داده شده است. پیكره بازسازی شده داللت بر آن دارد که توده از  1شكل 

متر بدست آمده است.    90متری گسترش دارد. عالوه بر اين، گسترش توده در راستای شرق حداکثر    139و تا عمق  

×18جرم کل توده نیز حدود   کیلوگرم تخمین زده شده است. 107/7

 
 بعدی از مدل ساخته شده؛  تئوری گراف الف( نمای سه سازی بر اساس استفاده از الگوريتم وارون با سازی : نتايج وارون 1شكل  

 شده.ب( نمای از مقابل مدل؛ ج( تابع پايدارکننده برای تكرارهای متوالی در الگوريتم ژنتیك؛ د( داده گرانی حاصل از مدل ساخته

 توده منگنز -3-2

در کشور هند واقع گرديده    (Maharashtra)شرقی استان ماهاراشترا  در شمال (  Nagpur)  ی منگنز در شهر ناگپورتوده

زمیندادهاست.   سازمان  توسط  منطقه  اين  گرانی  اندازههای  هند  استشناسی  شده  جهت    . گیری  ورودی  پارامترهای 

نتايج    آمده است.بدست    15/0پارامتر تنظیم مناسب برای اين مسئله  است.  نشان داده شده    2سازی در جدول  وارون

متر   102شود و تا عمق  متری سطح زمین شروع می  26نشان داده شده است. اين توده تقريبا از    2در شكل  سازی  وارون 

×ی منگنز  يابد. جرم بدست آمده برای تودهگسترش می  کیلوگرم  است. 7/2 108

 
 .ر و کیلوگرم استواحد مختصات و جرم به ترتیب مت .منگنز: حدود جستجو برای توده 2جدول 

maxt
m 

mint
m 

max
z min

z max
y min

y max
x min

x noq maxK M 

9×108 1×108 180 10 295 10 345 10 100 200 20 
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 بعدی از مدل ساخته شده؛  سازی بر اساس تئوری گراف الف( نمای سه استفاده از الگوريتم وارون با سازی : نتايج وارون 2شكل  

 شده.متوالی در الگوريتم ژنتیك؛ د( داده گرانی حاصل از مدل ساختهب( نمای از مقابل مدل؛ ج( تابع پايدارکننده برای تكرارهای 

 توده مافیک -3-3

پانونیان  (  Kolarovo)کوالروو  هنجاری  بی حوزه  شمالی  بخش  دانوب،  حوزه  شرق  جنوب  نزديك   (،Pannonian)در 

آورده شده است. مقدار مناسب   3روستای کوالروو در جنوب اسلوواکی قرار دارد. حدود جستجو برای اين توده در جدول  

اين توده    همانطور که مشخص است  دهد. سازی را نشان مینتايج وارون  3. شكل  شودمحاسبه می    5-10×3پارامترتنظیم  

يابد. جرم بدست آمده برای  متری گسترش می 22700شده و تا عمق متری سطح زمین شروع   3500مافیك تقريبا از 

×به طور تقريبی   اين توده  کیلوگرم است.   06/3  1014
 .واحد مختصات و جرم به ترتیب متر و کیلوگرم است .مافیك: حدود جستجو برای توده 3جدول 

maxt
m 

mint
m 

max
z min

z max
y min

y max
x min

x noq maxK M 
90
× 1013 

10
× 1012 

28 × 103 3 × 103 3.25 × 104 2 × 103 3.7
× 104 

5
× 103 

100 200 20 

 

 
 بعدی از مدل ساخته شده؛ سازی بر اساس تئوری گراف الف( نمای سهسازی استفاده از الگوريتم وارون: نتايج وارون 3شكل  

 شده.ساختهب( نمای از مقابل مدل؛ ج( تابع پايدارکننده برای تكرارهای متوالی در الگوريتم ژنتیك؛ د( داده گرانی حاصل از مدل 

 نتایج  -4

کرومیت در کوبا،    سنجی به روش تئوری گراف بر روی سه داده واقعی های گرانیسازی داده در اين مقاله الگوريتم وارون

ها  ها و نیز جرم تقريبی کل برای توده. پیكربندی اين تودهقرار گرفت استفاده در هند و مافیك در اسلوواکی مورد  منگنز

به دست آمد. نتايج داللت بر توانايی اين شیوه برای نمايان کردن پیكربندی توده همگن زير سطحی دارد. بنابراين با  

وده زير سطحی  سنجی مربوط به تهای گرانیتوان گفت که الگوريتم مورد استفاده کمك شايانی به تفسیر دادهقطعیت می

 نمايد. کدهای مورد استفاده در اين تحقق به صورت آزاد و در دسترس عموم قرار دارد.  همگن می
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