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 : دهیکچ

علوم مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی    یهاشاخه و ابزارهای  مختلف آن در بسیاری از    هابخشامروزه هوش مصنوعی و  

  ی هابخشابزارهای هوش مصنوعی یعنی یادگیری عمیق در    نیدتریجدو هنر کاربرد دارد. در این مقاله کاربرد یکی از  

  یهانیماشلرزه ای مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق سه مثال درمورد استفاده    یهادادهمختلفی از  تفسیر  

لرزه ای بیان شده است. ابتدا شناسایی سنگ شناسی محیط با    یهادادهعصبی در تفسیر    یهاشبکهعمیق یا    یادگیری

نمکی با استفاده از شبکه   یگنبدهالرزه ای بیان شده. سپس شناسایی    یهادادهاستفاده از شبکه عصبی کانولوشنی و  

ز شناسایی دودکش گازی بر روی داده لرزه ای با استفاده  و در آخر نی  شودیم معرفی    یلرزها   یهادادهعصبی کانولوشنی و  

 . شودیماز شبکه عصبی پرسپترون توضیح داده 

 تفسیر داده لرزه ای   ،شبکه عصبی کانولوشنی، شبکه عصبی پرسپترون،  یادگیری عمیق،  هوش مصنوعی: یدیلک یهاواژه 
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Abstract 

Today, artificial intelligence and its various parts and tools are used in many branches of 

engineering, basic sciences, humanities and arts. In this paper, the application of one of the 

newest tools of artificial intelligence, namely deep learning in various parts of seismic data 

interpretation has been studied. This study provides three examples of the use of deep learning 

machines or neural networks in the interpretation of seismic data. First, the identification of the 

lithology is expressed using convolutional neural network and seismic data. The identification 

of salt domes is then introduced using convolutional neural network and seismic data. Finally, 

the identification of gas chimneys on seismic data using the perceptron neural network is 

explained. 

Keywords: Artificial intelligence, Deep learning, Convolutional neural network, Perceptron 

neural network, Seismic data interpretation 

 مقدمه     1

 رایج اصطالحات بین ارتباط توانیم واقع  درت.  اس مصنوعی  هوش علم  یهاهیال نیتریدرون از یکی عصبی یهاشبکه 

                                                                                     :گرفت نظر در صورت این را مصنوعی هوش در

 ماشین یادگیری مصنوعی،  هوش یهامجموعه  زیر از یکی که کامپیوترها کردن هوشمند دانش  یعنی مصنوعی  هوش

 یهامجموعه  زیر از یکی  نیز عمیق یادگیری د.  دا  آموزش کامپیوتر به بتوان که ییهاکیتکن کاربردن به یعنی است

 عمیق یادگیری در استفاده مورد ابزارهای پرکاربردترین از یکی نیز شبکه عصبی    نهایت در و باشدیم ماشین یادگیری

  یریادگیکه در    م ییبگو  دیبا  میاشاره کن  قیعم  یری ادگیو    نیماش  یریادگیبه طور خالصه به تفاوت    میاگر بخواهاست.  

 ی برا  یروش  هایژگیو  نیو سپس با استفاده از ا  شوندیمکاربر استخراج    کیتوسط    ی به صورت دست  هایژگیو  ن،یماش
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استخراج   نیبه صورت خودکار توسط خود ماش  ازیمورد ن  یهایژگیو  قیعم  یریادگی  در  ی انتخاب شود ول  نیآموزش ماش

واقع  شودیم در  روش  قیعم  یریادگی.  همان  برا  یاز  انسان  ذهن   . کندیم  دیتقل  کندیم استفاده    یریادگی  یکه 

  ی هاشبکه   توانیم   یحت  هستند و  یعصب  یهاشبکه   شوندیماستفاده    قیعم  یریادگیکه در    ییابزارها  نیپرکاربردتر

 [1].  میپردازیم ها آن   یبررس که در ادامه به  را معادل هم دانست قیعم یریادگیو   یعصب

 

 لرزه ای:   یها دادهیادگیری عمیق یا شبکه عصبی در تفسیر    یها نیماشکاربردهای     2

 : یشبکه عصب و ی لرزه ا یهادادهبا استفاده از   هاچاه نیب یسنگ شناس ی ابیدرون 

  ی سنگ شناس  ،یورود  عنوان  به  یلرزه ا  یهادادهو    یکانولوشن  ی شبکه عصب  کیبا استفاده از    میخواهیمقسمت    نیدر ا

 توانیمچاه   یهادادهشمال است. با استفاده از   یایدر  حوزه  در   یواقع   ی هادادهمثال شامل    نی. امیبزن  نیمنطقه را تخم

لرزه    یهاداده  سپس  .میرا آموزش ده  یکانولوشن  یشبکه عصب  که و یداد  صیتشخ را در محدوده چاه  یسنگ شناس

به عنوان ورود  یا ا  یرا    ها چاه  نیب  یهامحدودهدر    ی شناس  سنگ  آن شامل  یخروج    م یدهیم  یشبکه عصب  نیبه 

 [2]است.

 

 

 
. از باال به پایین: سنگ شناسی در محیط چاه. داده لرزه ای که به عنوان ورودی شبکه عصبی استفاده شده. سنگک شناسی محیط که  1شکل  

 [2]خروجی شبکه عصبی است.

 : یعصب  ی هاشبکهبا استفاده از    ی نمک  یگنبدها  ییشناسا

  یاز شبکه عصب  زین   نجایدر ا.  است  از رسوبات اطرافشان  ینمک یگنبدها  یی شناسا   یلرزه ا  ریمهم در تفس  یاز کارها  یکی

  جیخل  قیعم  ی هاآب  یلرزه ا  یهادادهقسمت از    نی در ا  استفاده شده است.   ی نمک  یگنبدها   یی شناسا   یبرا  یکانولوشن

  یگنبدها  برداشت،سه خط    ی هادادهابتدا در  .  است استفاده شده است  ی گنبد نمک  دهیچیپ   یهاهندسه  یکه دارا  کیمکز
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 . شودیماستفاده  یآموزش شبکه عصب یبرا ها داده نیشده و از ا  یی شناسا یبه صورت دست ینمک

 
 . [1]سه خط برداشت ی هادادهنمکی در  ی گنبدها. شناسایی دستی 2شکل 

 

است. در شکل    ینمک  گنبد   آن محدوده   یو خروج  شودیمداده    یبه شبکه عصب  یبه عنوان ورود  یلرزه ا  یهادادهسپس  

 . [1] شده است سهیمقا  ی گنبد نمک ی دستیی با شناسا برداشت اولخط   یبرا یعصب شبکه یخروج ریز

  
خط   ی هادادهخط برداشت اول به وسیله شبکه عصبی. پایین: شناسایی دستی گنبد نمکی در  یهاداده. باال: شناسایی گنبد نمکی در 3شکل 

 .[1]برداشت اول 

 : یبا استفاده از شبکه عصب  ی دودکش گاز  ییشناسا

  ن یدر ا  . پوشانندیم را    بازتاب ی  ظاهر شده و انرژ  یلرزه ا  یهادادهدر    یعمود  یهاستونبه صورت    یگاز  ی هادودکش
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داده لرزه   یشده. ابتدا نشانگر شدت بازتاب از رو استفادهی دودکش گاز ییشناسا یپرسپترون برای شبکه عصببخش از 

  ی مکان دودکش گاز  ینیب  شیپ   زیآن ن  ی. خروجشودیمداده    ی به شبکه عصب  یورود  و به عنوان  شودیممحاسبه    یا

 . [6] است
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .[6]. چپ: نشانگر شدت بازتاب. راست: خروجی شبکه عصبی و شناسایی دودکش گازی 4شکل 

 نتیجه گیری   4

عصبی ابزار توانمندی در    یهاشبکه یادگیری عمیق و یا    یهانیماشکه    میابی یمکه بررسی شد در    ییهامثالبا توجه به  

لرزه ای بدست آورد. ویژگی    یهادادهاطالعات ارزشمندی را از    توانیم  هاآنلرزه ای هستند و با کمک    یهادادهتفسیر  

ذکر    یهامثالاین است که هم سرعت محاسباتی باال و هم دقت باالیی دارند. به عنوان نمونه با توجه به    هانیماشاین  

ی نمکی  عصبی در پیش بینی سنگ شناسی محیط، شناسایی گنبدها  یهاشبکهشده در این تحقیق، مشاهده کردیم که  

 بسیار خوبی داشتند.  یهایخروجو دودکش گازی 
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