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)khaleghi.m90@gmail.com( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

مدل سازی سه بعدی داده های گرانی منطقه دهنو به روش زمين آماری كوكریجينگ

منصوره خالقی یله گنبدی*، وحيد ابراهيم زاده اردستانی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران  مهرداد ایوبی، مدیریت اكتشاف  

ــه بُعدی  ــع س ــای توزی ــن مدل ه ــرای تعیی ــی ب ــای گران ــه بُعدی داده ه ــازی س ــه وارون س ــن مقال در ای
ــن در  ــطح زیری ــت. س ــده اس ــی ش ــگ بررس ــاری کوکریجین ــن آم ــه روش زمی ــطحی ب ــرم زیرس ج
ناحیــه برداشــت داده هــای گرانــی بــه تعــداد زیــادی مکعــب بــا ابعــاد و موقعیــت معلــوم تقســیم شــده 
ــه عنــوان پارامتــری کــه بایــد تخمیــن  اســت. تبایــن چگالــی مجهــول هــر یــک از ایــن مکعب هــا ب
ــمار  ــه ش ــی ب ــوع تصادف ــازی از ن ــوع واون س ــن ن ــه ای ــا ک ــت. از آنج ــده اس ــف ش ــود، تعری زده ش
می آیــد، تابــع هــدف بــه کار بــرده شــده شــامل ماتریــس کواریانــس گرانــی و ماتریــس کواریانــس 
چگالــی بــرای در نظــر گرفتــن عــدم قطعیــت بــه ترتیــب در داده هــا و پارامترهاســت. عالوه بــر آن، 
از ماتریــس وزن دهــِی عمقــی به منظــور جلوگیــری از انقبــاض تــوده بــه ســمت ســطح نیــز اســتفاده 
شــده اســت. بــرای وارون ســازی رابطــه وارون از گرادیــان مــزدوج پیش شــرط اســتفاده شــده اســت. 
ــوان  ــی به عن ــدل مکعب ــک م ــه روی ی ــن برنام ــب نوشــته شــده و ای ــان متل ــه زب ــری ب ــه کامپیوت برنام
ــا  ــی ب ــق خوب ــت در تطاب ــی و موقعی ــت چگال ــج از جه ــت. نتای ــده اس ــش ش ــی آزمای ــدل مصنوع م
ــع در منطقــه  ــو واق ــی برداشــت شــده در منطقــه دهن ــی اســت. در انتهــا، داده هــای گران مــدل مکعب
فــارس ســاحلي بــا اســتفاده از برنامــه وارون ســازی مذکــور برگــردان و مدل ســازی شــده اند. نتایــج 
وارون ســازی، حضــور گنبــد نمکــی در ایــن منطقــه را کــه در پیش بینــی زمین شناســان آمــده بــود، 

ــد.  ــد نمی کن تأیی

هدف از وارون سازی داده های گرانی، تخمین پارامترهایی نظیر چگالی 
و هندسه جسم زیرسطحی با استفاده از داده های گرانی مشاهده شده در 
است. در گرانی، یک  پیشرو  نقشه برداری  اپراتور  از طریق یک  سطح 
روش انعطاف پذیر برای تشریح مدل، تقسیم زیر سطح به تعدادی سلول 
منشوری است که اندازه و موقعیت معلومی دارند. تباین چگالی ها درون 
هر سلول ثابت فرض می شوند. در اینصورت پارامترهایی که می خواهیم 

آنها را تخمین بزنیم چگالی سلول ها هستند.
در وارون سازی داده های گرانی با دو مسئله اساسی یعنی عدم یکتایی1  
جواب ها و ناپایداری2 آنها مواجهیم. مسئله اول به دو دلیل اتفاق می افتد؛ 
دلیل اول که تحت عنوان "ابهام نظری" شناخته می شود، از ماهیت تئوری 
توزیع  یا  منبع ها  شکل  مورد  در  فرضی  که  می شود  ناشی  پتانسیل ]1[ 
توزیع های  از  زیادی  تعداد  که  به طوری  نمی گیرد  نظر  در  چگالی ها 
خواهند  تولید  سطح  در  را  مشخصی  میدان  سطح،  زیر  هم ارز  چگالی 
کرد؛ حتی زمانی که میدان سطح در هر نقطه شناخته شده باشد. دلیل 
دوم که تحت عنوان "ابهام جبری" درنظر گرفته می شود، زمانی به وجود 
بیشتر  سلول هاست(  چگالی  اینجا  در  )که  پارامترها  تعداد  که  می آید 
در  مشاهده شده  گرانی  همان  )که  زمین  در سطح  مشاهدات  تعداد  از 
ایستگاه های گرانی است( باشد. در نتیجه، سیستم، اطالعات کافی برای 
تعیین یکتای همه پارامترهای مدل فراهم نمی کند. مسئله دوم نیز ناشی 
دلیل  و  کرنل3  ماتریس  بودن  شرط  بد  را  اول  دلیل  است؛  دلیل  دو  از 

دوم را وجود نوفه در داده های گرانی سبب می شود. به منظور حصول 
جواب هایی که هم، یکتا باشند و هم، از پایداری الزم برخوردار باشند، 
تابع هدف جدید که  این  تابع هدف وارد کرده و سپس  قیودی را در 

جایگزین تابع هدف اولیه شده است را کمینه می کنند. 
روش های زمین آماری در وارون سازی داده های گرانی توسط اسلی و 
همکاران )2000(، گومز- هرناندز و همکاران )2004(، هنسن و همکاران 
همکاران  و  ژیروکس   ،)2007  ،  2005( همکاران  و  گلوگن   )2006(
به کارگرفته شد. همچنین، بوش  )2007( و هنسن و موسگارد )2008( 
و مک گوفی )2001( و بوش و همکاران )2006( از قیود زمین آماری 
برای وارون سازی داده های گرانی با استفاده از تکنیک های مونت کارلو 
بار توسط  اولین  اتفاقی خطی  استفاده کردند. در حقیقت وارون سازی 
فرانکلین )1970( شرح داده شد و سپس توسط تارانتوال و ولت )1982( 
عمومی شد. چسریو و چوتو )2003( نیز وارون سازی داده های گرانی را 

با استفاده از مدل کواریانس پارامتر انجام دادند.
در  زمین آماری کوکریجینگ  از روش  اینکه  به  توجه  با  مقاله  این  در 
تصادفی  روش های  از  روش  این  و  شده  استفاده  وارون  مسئله ي  حل 
عنوان  به  ماتریس های کواریانس گرانی و چگالی  از  شناخته می شود، 

قید استفاده کردیم تا به هدف موردنظر دست یابیم.
در ادامه، ابتدا تئوری روش مورد استفاده به تفصیل بررسی خواهد شد 
و سپس، نتایج وارون سازی داده های حاصل از مدل مصنوعی نشان داده 
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معدن  ناحیه ي  در  شده  برداشت  گرانی  داده های  نیز  انتها  در  می شود. 
منگنز صفو استفاده شده و منطقه ي مورد مطالعه مدل سازی می شود.

 
1- نظریه روش وارون سازی

1-1- مدل پيشرو
با سه مفهوم داده، پارامتر و مدل سر و کار  در مدل سازی به طور کلی 
داریم. منظور از داده، مقادیر گرانی مشاهده ای در سطح است که توسط 
پارامتر،  از  منظور  است.  شده  اندازه گیری  گرانی سنجی  دستگاه های 
مقادیر چگالی زیر سطحی است که باید تخمین زده شوند. ارتباط بین 
مقادیر معلوم گرانی و مقادیر مجهول چگالی را مدل مشخص می کند 

که با رابطه زیر نشان داده می شود:
                                                                                                                    )1(

که در آن d بردار داده،m پارامتر و G ماتریس کرنل است. 
و  داده ها  بین  ارتباط  برقراری  برای  مدلی  است  الزم  ابتدا  بنابراین 
بر  از چگالی  ارزیابی گرانی  پارامترها تعریف شود. معمول ترین روش 
اساس قانون نیوتن این است که دامنه سه بعدی را به اجسامی که هندسه 
سهولت،  برای  مقاله  این  در  کنیم.  تقسیم  دارند،  ثابتی  و چگالی  ساده 
دامنه مطالعه شده به تعدادی متناهی منشور قائم با چگالی ثابت تقسیم 

شده است )شکل-1(. 
فرمول زیر گرانی تولید شده توسط منشور bl با چگالی ρl در نقطه ای به 

مختصات  )x0=)x0,y0,z0 را نشان می دهد]2[:

 )2(
 

که در آن 

، η و  هشت گوشه منشور bl را مشخص   ثابت جهانی گرانش و 
نقطه   n در  در  را  زیرین  سطح  گرانی  اثر  بخواهیم  اگر  حال  می کنند. 
مشاهده و برای تمامی m  مکعب به دست آوریم، رابطه زیر در شکل 

ماتریسی به دست می آید ]3[:
                                                                )3(

1-2- كوكریجينگ
برگردان داده ها  تا روش  حال که مدل را مشخص کردیم، الزم است 
کنیم.  تشریح  را  برسیم  پایدار  و  یکتا  جواب هایی  به  آن  طریق  از  که 
روش مذکور که کوکریجینگ نام دارد، روشی است که از همبستگی 
از  کمی  بسیار  نمونه های  که  اینجا چگالی  )در  اولیه  متغیر  بین  فضایی 
آن در دسترس است و یا نمونه ای از آن موجود نیست( و متغیر ثانویه 

برای  است(  دسترس  در  آن  از  زیادی  نمونه های  که  گرانی  اینجا  )در 
تخمین متغیر اولیه در نقاط نمونه برداری نشده استفاده می کند. در واقع، 
روش  است.  برون یابی  و  درون یابی  ریاضی  ابزار  یک  کوکریجینگ 
که  به طوری  می دهد  اختصاص  داده ها  به  را  وزن هایی  کوکریجینگ 

واریانس تخمین )واریانس کوکریجینگ( را کمینه می کند. 
برای یافتن رابطه کوکریجینگ باید واریانس تخمین را کمینه کنیم. در 

نتیجه داریم]3[:
                                                                          )4(

کواریانس  ماتریس   Cρρ،گرانی کواریانس  ماتریس   Cgg آن  در  که 
ضرایب  بردار   Λ چگالی،  و  گرانی  بین  متقابل  کواریانس   Cgρ،چگالی
g متغیرهای کاتوره ای چند بعدی و *ρ  چگالی تخمین  ρ و  وزن دهی، 

زده شده تعریف شده روی پایه بلوک است.

1-3- وارون سازی از طریق كوكریجينگ
با یافتن ماتریس های کوواریانس گرانی و چگالی-گرانی مورد نیاز برای 
به دست  به صورت زیر  بهینه در رابطه )7( رابطه وارون  تعیین وزن های 

می آید ]3[:
                                               )5(

اگر به رابطه، وارون ماتریس وزن دهی عمقی را نیز بیفزاییم، رابطه نهایی 
وارون به صورت زیر به دست می آید ]5[: 

                     )6(
ماتریس وزن دهی عمقی به شکل زیر تعریف می شود:

                                                                        )7(

که در آن ε مقدار بسیاری کوچکی است که برای جلوگیری از تکینگی 
در مخرج اضافه شده و β مقدار ثابتی است که با آزمون و خطا از روی 
مدل مصنوعی به دست می آید و در اینجا معادل 0/9 در نظر گرفته شده 
از روشی  ماتریس کواریانس چگالی  یافتن  برای  روابط  این  در  است. 

تقسیم بندی سطح زیرین به تعدادی منشور مکعبی1
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موسوم به v-v plot استفاده می شود.
برای محاسبه ماتریس معکوس در روابط )17( و )18( از روش گرادیان 

مزدوج پیش شرطPCG( 4( استفاده می شود.
 

2- مدل مصنوعی
از آنجا که در پیمایش های نفتی، فواصل نمونه برداری معموالً در حد 0/5 
کلیومتر هستند و نیز توده هایی نظیر گنبد نمکی را باید در اعماقی معادل 
چند هزار متری جستجو کرد. بنابر این، در این قسمت برای آزمون روش 
کوکریجینگ از یک مدل مصنوعی مکعبی با ابعاد 500×500×500 متر 
با تباین چگالی منفی 1000 کیلوگرم  در عمق 1500 تا 2000 متری و 
متر  منطقه 10000×10000×400  ابعاد  استفاده کرده ایم.  متر مکعب  بر 
و فاصله نمونه برداری در دو جهت 500 متر است. بنابراین، یک شبکه 
مربعی در اختیار داریم. تعداد منشورها )پارامترها( 3200 و تعداد نقاط 
منفی 0/06  تا  منفی 0/26  از  مقادیر گرانی  بازه  مشاهده ای 400 است. 
میلی گال است. نوفه گوسی 5 درصد به داده ها افزوده شده است. مقدار 
β برابر 0/9 درنظر گرفته شده است. همان طور که در شکل-3 نیز دیده 
و  ابعاد  و  است  شده  بازسازی  خوبی  دقت  با  مذکور  مکعب  می شود، 

تباین چگالی مدل حاصل نزدیک به مدل اصلی است.

3- داده های واقعی
در این بخش داده های گرانی برداشت شده در منطقه دهنو که در فارس 

ساحلی قرار دارد، برای وارون سازی استفاده می شود.

3-1- زمين شناسي تاقدیس دهنو
تاقدیس دهنو،  تاقدیسي است با روند زاگرسي که 45 کیلومتر طول و 
17 کیلومتر عرض دارد. از سمت شمال به تاقدیس هاي وراوي و گزه، از 
سمت جنوب به تاقدیس خلفاني، از سمت غرب به تاقدیس تابناک و از 
سمت شرق به تاقدیس الورستان و نمک کمشک محدود است. هسته 
سروک  سازند  آن  رخنمون  که  دارد  برآمده5   شکلي  تاقدیس  اصلي 
است. در قسمت بیروني سازند آسماري قرار گرفته است که صخره هایي 
مرتفع با شیب زیاد را در گرداگرد هسته اصلي به وجود آورده است. بین 
و گورپي  پابده  سازندهاي  تاقدیس  مرکزي  قسمت  و  سازند آسماري 
دره هایي نسبتاً عمیق را به وجود آورده اند. تاقدیس الورستان در قسمت 
قسمت  در  و  گرفته  قرار   enechelon به صورت  دهنو  تاقدیس  جنوب 
شمالي ناودیس بین این دو، گنبد نمکي کمشک قرار دارد که به علت 
با شعاع 3  به آمفي تئاتر  این گنبد نمکي شکلي شبیه  حل شدن نمک، 

کیلومتر دارد. 

3-2- اطالعات ژئوفيزیکي
تعداد 579 ایستگاه گراني، منطقه تاقدیس دهنو را پوشش مي دهند. این 
داده ها با فواصل خطوط 5 کیلومتر در فاز اول و 2/5 کیلومتر در فاز دوم 

با فواصل ایستگاه 500 متر برداشت شده اند. 
نقشه آنومالي بوگه در شکل-4 نشان داده شده است. همان گونه که از 

شکل پیداست، آنومالي بوگه تاقدیس دهنو را به صورت یک آنومالي 
در  آن  شدت  و  نبوده  متقارن  آنومالي  این  اما  مي دهد.  نشان  یکپارچه 
قسمت شرق بیشتر از قسمت غربي است. همچنین، ناودیس بسیار باریکي 

در قسمت شرق، این تاقدیس را از تاقدیس الورستان جدا مي کند. 

آنومالی گرانی ناشی از مدل مکعبی2

نتایج وارون سازی مدل مکعبی در عمق 3

نقشه انومالي بوگه تاقدیس دهنو4
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3-3- وارون سازی داده ها 
با توجه به شبکه گرانی در اختیار از یک شبکه مستطیلی به ابعاد 11×19 
متری   2000 عمق  تا  و  متر   500 برداری  نمونه  فاصله  با  مترمربع  هزار 
استفاده شده است. در نتیجه، تعداد نقاط گرانی 418 و تعداد پارامترهای 
مدل 1672 است. مقدار خطای داده های گرانی 5 درصد درنظر گرفته 

شده است. نتایج وارون سازی در شکل هاي 5 و 6 نشان داده شده است. 
براساس بازسازی مدل، بر خالف پیش بینی زمین شناسان گنبد نمکی در 
منطقه یافت نشد که این نتیجه با نتایج حاصل از مدل سازی که توسط 

تیم مدیریت اکتشاف انجام شده است، مطابقت دارد.

نتيجه گيری
روش  به  گرانی  داده های  سه بُعدی  تصادفی  وارون سازی  مقاله  این  در 
زمین آماری کوکریجینگ معرفی شد. سطح زیرین منطقه مورد مطالعه 
به تعدادی منشور قائم تقسیم شد و هدف از وارون سازی یافتن چگالی هر 
یک از این منشورها در نظر گرفته شد. به منظور دستیابی به جواب هایی 
ماتریس های  از  باشند،  برخوردار  قابل قبولی  پایداری  و  یکتایی  از  که 
کواریانس چگالی و گرانی در تابع هدف استفاده شد که هر دوی این 
ماتریس ها با استفاده از داده های گرانی محاسبه شدند. الگوریتم روش 
روی یک مکعب به عنوان داده مصنوعی و در منطقه دهنو به عنوان داده 
واقعی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج اعمال روش روی این دو دسته 

از داده ها به شرح زیرند: 
1- با اعمال روش کوکریجینگ روی مدل مکعبی منفرد به نتایج خوبی 
در مورد چگالی تخمینی و عمق توده دست یافتیم. اما تخمین همواری 

از شکل توده به دست آمد.
دهنو  سایت  واقعِی  داده های  روی  کوکریجینگ  روش  اعمال  با   -2
مشاهده شد که نتایج از لحاظ عمق و چگالی در تطابق خوبی با اطالعات 
به دست آمده از حفاری و سایر روش های ژئوفیزیکی اجرا شده در منطقه 

است. همچنین، شکل توده زیرسطحی به خوبی بازیابی شد. 
و  مصنوعی  داده های  روی  کوکریجینگ  روش  از  استفاده  چون   -3
واقعی تخمین همواری از شکل توده به دست می دهد، پیشنهاد می شود 
این  شده ي  تکمیل  که  توام  شبیه سازی  روش  به  کوکریجینگ  روش 
روش بوده و یکی از روش های زمین آماری به شمار می آید، توسعه داده 
از  فشرده تری  و  توأم می تواند شکل مشخص تر  شود. چون شبیه سازی 

توده زیرسطحی به دست دهد.
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