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برآورد عمق بهینه مغارهای نمکی ذخیره سازی مواد هیدروکربوری
 با استفاده از روش های عددی هوشمند

 

مقدمه
در حــال حاضر یکــی از نیازهای ضروری كشــور ایجــاد مخازنی جهت 
ذخیره ســازی انواع مواد هیدروكربوری و به ویژه نفت  خام است. نفت  خام 
به عنوان سوخت اصلي اغلب صنایع عظیم، یکي از حیاتی ترین منابع انرژی 
دنیا محســوب مي شود. ذخیره سازی نفت خام به چهار دسته كلی روش های 
ســطحی، روش هــای زیر ســطحی )مخازن مدفــون و نیمه مدفــون بتنی و 
فوالدی(، روش های شناور و روش های زیرزمینی )مغارهای نمک، مغارهای 
ســنگ ســخت، معادن متروكه زیرزمینی و غارهای طبیعی( تقســیم  بندی 
می شــود. با وجود آن كه حدود یک قرن از احداث مخازن زیرزمینی نفت 
و گاز می گذرد، تا كنون هیچ مخزن زیرزمینی در كشــور مورد بهره برداری 
قرار نگرفته اســت. در صورت احداث این قبیل مخازن در كشور عالوه بر 
رفع مشــکالت مربوط به بازاریابی، خســارات ناشی از آسیب های طبیعی و 
غیر طبیعی احتمالی به زیرســاخت های كشــور نیز به حداقل خواهد رسید. 
حــدود 67 درصد از نفت خام ذخیره شــده دنیا در ســازندهای نمکی قرار 

دارد كه این امر نشان از اهمیت سازندهای نمکی در ذخیره سازی نفت خام 
است]1[.

1- مغارهای نمک واقع در گنبدهای نمکی
 ،   سنگ نمک به دلیل نفوذپذیری بسیار كم 
قابلیت ترمیم نمک كه باعث جلوگیری از درزه دار شدن نمک و نشت مواد 
ذخیره  شده می شود، كم هزینه بودن ایجاد مغار به دلیل استفاده از معدن كاری 
انحاللی و ایمنی مناسب بســیار مورد توجه است]2[. در شکل-1 نمای كلی 
یک مغار واقع در گنبد نمکی نشــان داده شــده است. ذخیره سازی نفت خام 
در مغارهای واقع در ســازندهای نمکی نخســتین بار حدود 70 سال پیش در 
انگلستان انجام شد. پس از آن رفته رفته بر تعداد این مغارها اضافه شد تا جایی 
كه هم اكنون بیش از 1000 مغار نمکی در جهان جهت ذخیره سازی انواع مواد 
هیدروكربوری استفاده می شود. بزرگترین تأسیسات ذخیره سازی نفت خام دنیا 

با حدود 750 میلیون بشکه، در مغارهای نمکی SPR آمریکا قرار دارد]3[.

گنبدهای نمکی به دلیل حجم زیاد ذخیره سازی، نفوذپذیری بسیار كم، قابلیت ترمیم نمک و عدم وجود درزه و شکاف، گزینه ای ایده آل 
برای ذخیره سازی انواع مواد هیدروكربوری به شمار می روند. وجود گنبدهای نمکی مناسب ذخیره سازي در بسیاری از نقاط كشور از علل 
توجه ویژه  به این ساختارهاست. پارامتر عمق در طراحی این مغارها نقشي كلیدی ایفا می كند؛ به گونه ای كه با افزایش عمق مغارهای واقع 
قبیل خزش  از  اما مشکالتی  پیدا می كنند.  را  مواد هیدروكربوری  از  بیشتری  قابلیت ذخیره سازی حجم  این ساختارها  نمکی،  در گنبدهای 
دیواره های مغار، كاهش حجم آن و افزایش ناپایداری مخزن ذخیره سازی، باعث تحمیل هزینه ها و ریسک زیادی به پروژه می شود. بنابراین 
در  واقع  مغارهای  داده های  از  تحقیق  این  در  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  عنوان شده  موارد  توجه  با  مغار  ایجاد  مناسب  تعیین عمق 
گنبدهای نمکی ایاالت متحده آمریکا )ذخایر استراتژیک نفت خام SPR( كه شامل حجم، ارتفاع، قطر و ضخامت سقف نمکی مغار می باشد، 
استفاده شده است. برای برقراری ارتباط میان عمق )به عنوان پارامتر ژئومکانیکی( و پارامترهای هندسی طراحی مغار، از شبکه های عصبی 
مصنوعي كه توانایی ارائه پاسخ با دقت باال و ریسک كم دارند استفاده شده است. داده  های ورودی به شبکه، پارامترهای هندسی مغار شامل 
حجم، ارتفاع، قطر و ضخامت سقف نمکی مغار بوده و هدف از این بررسی نیز تخمین عمق به كمک این داده هاست. با استفاده از توانایی های 
شبکه های عصبی در تعیین ارتباط های پیچیده میان پارامترهای هندسی و ژئومکانیکی )عمق( مغارهای نمکی، ارتباط میان این پارامترها با دقت 

بسیار خوب )87 درصد( شناسایی ومشخص شده است.

امین عسگری1، یوسف عسگری نژاد2، احمد رمضان زاده3  دانشگاه صنعتی شاهرود
شهرام شرکتی4  مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

مغار، ذخیره سازی، گنبد نمکی، شبکه عصبی، عمق بهینه
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ســازندهای نمکی مناسب جهت ذخیره ســازی به دو دسته كلی نمک های 
الیه ای و گنبدی نمکی تقســیم می شوند. نوع  الیه ای نسبت به نوع گنبدی 
دارای گسترش بیشتری است، اما ضخامت آن در برابر گنبدهای نمکی بسیار 
كمتر اســت تا جایی كه مغارهای واقع در گنبدهای نمکی گاه تا بیش از ده 
برابر مغارهای واقع در نمک های الیه ای ظرفیت دارند )شکل-2(. نمک های 
الیه ای نسبت به گنبدهای نمکی دارای میان الیه های بیشتری هستند كه این 

امر بر پایداری مغارهای نمکی الیه ای تأثیر منفی می گذارد. 
 با توجه به نزدیکي گنبدهاي نمکي به نواحي نفت خیز و همچنین پراكندگی 
آن هــا در مناطــق مركزی و پــر جمعیت كشــور، بهره گیــري از این قبیل 
ساختارهاي زمین شناسي جهت ذخیره سازی امري ضروري به نظر می رسد 
]1[. در این مطالعه، گنبدهای نمکی كه حجم ذخیره سازی بیشتری نسبت به 

نمک های الیه ای دارند بررسی شده اند.
در خصوص  ذخیر ه سازي در مغارهاي نمکي قبل از هر چیز ابتدا باید حجم 
ذخیره سازی مورد نیاز تعیین گردد. این كار با بررسی الگوی تولید، مصرف 
و صادرات و واردات در گذشــته و پیش بینی وضعیت آن در آینده صورت 
می گیرد]5[. پس از تعیین میزان حجم مورد نیاز نفت خام و تعیین عوامل مؤثر 
بر ارزیابی )جنبه های زمین شناسی، شرایط عملیاتی، توانمندی ها، تجربیات و 
عوامل اقتصادی(، نوبت به طراحی مغار می رســد كه شامل طراحی هندسی 
و تحلیل پایداری مغار است.  طراحی هندسی مغار شامل طراحی ابعاد )قطر، 
ارتفاع و حجم(، عمق و ضخامت سقف5 و كف6 نمکی، مکان پاشنه چاه7 و 

فاصله مغارها8  است )شکل-3(]6[. 
پارامترهای ژئوتکنیکی از عوامل مؤثر بر طراحی مغار محســوب می شوند. 
یکی از ایــن پارامترها میزان تنش وارده بر دیواره های مغار اســت كه تاثیر 
بســیاری  بر رفتار مغار دارد. از آنجایی كه معمــوالً عمق احداث مغارهای 
واقــع در گنبدهای نمکی بیــن 500 تا 2000 متر زیر زمین اســت آب های 
زیرزمینی یا ســایر عوامل ســطحی تأثیر كمی بر رفتار مغــار دارند. لذا این 
عوامل كمتر در طراحی فضای مغار مدنظر قرار مي گیرند]2[. به واسطه شیب 

نمایش مغار نمکی در گنبد نمکی )ســمت راســت( و در الیه نمکی 
)سمت چپ(]2[

    1  

  3صفحه  _ يعسگر _ سازي يرهذخ ينمك يمغارها ينهبرآورد عمق به _03

٣ 
 

  

  
  ]2[)سمت چپ(در اليه نمكي و ) سمت راست( نمايش مغار نمكي در گنبد نمكي: 1شكل 

  

 
  ]3[ايهاي اليه قع در گنبدهاي نمكي و مغارهاي احداث شده در نمكمقايسه ابعاد مغارهاي وا: 2شكل 

  
در مناطق مركـزي و   ها پراكندگي آنهمچنين خيز و  نفت نواحيبه  نمكي گنبدهاي نزديكي به توجه با 

بـه   ضروريامري  سازي ذخيره جهت شناسي زمين ساختارهاي قبيل اين از گيري پر جمعيت كشور، بهره

مقایســه ابعاد مغارهای واقع در گنبدهای نمکی و مغارهای احداث 
شده در نمک های الیه  ای]3[

    2  

  3صفحه  _ يعسگر _ سازي يرهذخ ينمك يمغارها ينهبرآورد عمق به _03

٣ 
 

  

  
  ]2[)سمت چپ(در اليه نمكي و ) سمت راست( نمايش مغار نمكي در گنبد نمكي: 1شكل 

  

 
  ]3[ايهاي اليه قع در گنبدهاي نمكي و مغارهاي احداث شده در نمكمقايسه ابعاد مغارهاي وا: 2شكل 

  
در مناطق مركـزي و   ها پراكندگي آنهمچنين خيز و  نفت نواحيبه  نمكي گنبدهاي نزديكي به توجه با 

بـه   ضروريامري  سازي ذخيره جهت شناسي زمين ساختارهاي قبيل اين از گيري پر جمعيت كشور، بهره

زمین گرمایــی با افزایش عمق مغار، دمای آن نیز افزایش مي یابد. با توجه به 
رفتار ویسکوپالســتیک نمک در اعماق زیاد، میــزان تنش های انحرافی و 
جهت آنها تعیین كننده رفتار ســنگ نمک در دیواره مغار است. با توجه به 
اینکه تنش های موجود در زمین تابعی از عمق اســت، پایداری مغار بسیار به 
این عامل وابسته اســت. با افزایش عمق مغارهای واقع در گنبدهای نمکی، 
حجم بیشتری از مواد هیدروكربوری قابل ذخیره سازی است، اما مشکالتی از 
قبیل خزش دیواره های مغار سبب افت حجم آن می شود. هم چنین با كاهش 
عمق قرار گیری مغار، احتمال بروز شکســت های ناشــی از تنش كششی و 
اتســاعی در دیواره و ســقف مغار افزایش می یابد كه  این امر باعث تحمیل 
هزینه ها و ریســک های بیشتری به پروژه می شود]7[. با توجه به ویژگی های 
منحصر به فرد نمک، طراحی فضاهای زیرزمینی واقع در آن از پیچیدگی های 

خاصی برخوردار است.
در این تحقیق از داده های مغارهای واقع در گنبدهای نمکی )ذخایر استراتژیک 
نفت خام SPR( ایاالت متحده آمریکا كه شامل حجم، ارتفاع، قطر و ضخامت 
سقف نمکی مغار می باشد، استفاده شده است ]3[. برای برقراری ارتباط میان 
عمق )به عنوان پارامتر ژئومکانیکی( و پارامترهای هندســی طراحی مغار، از 
شبکه های عصبی كه توانایی تقریب با دقت باال و ریسک كمی دارند استفاده 
شده اســت. داده های ورودی به شبکه شامل پارامترهای هندسی مغار از قبیل 
حجم، ارتفاع، قطر و ضخامت ســقف نمکی مغار مي باشــد كه هدف از این 

بررسی نیز تخمین عمق به كمک این داده ها است.

2- روش شناسی
2-1- شبکه عصبی

شبکه عصبی روشی برای محاسبه است كه بر پایه اتصال به هم پیوسته چندین 
واحد  پردازشــی  ســاخته می شود. شــبکه از تعداد دلخواهی سلول یا گره 
یا واحد یا نرون تشــکیل می شــود كه مجموعه ورودی را به خروجی ربط 

می دهند.



101

ماهنامه  اکتشاف و تولید/ شماره 96 / آذر ماه 1391

  3    پارامترهای هندسی طراحی مغار]6[ 

  4صفحه  _ يعسگر _ سازي يرهذخ ينمك يمغارها ينهبرآورد عمق به _03

۴ 
 

هـاي   بيشتري نسـبت بـه نمـك   سازي  ذخيرهر اين مطالعه، گنبدهاي نمكي كه حجم د. ]1[رود شمار مي
 .اند گرفتهاي دارند مورد بررسي قرار  اليه

مورد نياز تعيـين   سازي ذخيرهاز هر چيز ابتدا بايد حجم  قبلسازي در مغارهاي نمكي  ه در موضوع ذخير
بيني وضـعيت آن در   ردات در گذشته و پيشبررسي الگوي توليد، مصرف و صادرات و وااين كار با . گردد

ثر بـر ارزيـابي   ؤو تعيين عوامل م خام ان حجم مورد نياز نفتپس از تعيين ميز. ]5[گيرد آينده صورت مي
، نوبـت بـه طراحـي    )ها، تجربيات و عوامل اقتصادي شناسي، شرايط عملياتي، توانمندي هاي زمين جنبه(

طراحـي هندسـي مغـار شـامل      . شـود  ليل پايداري آن مـي رسد كه شامل طراحي هندسي و تح مغار مي
فاصـله  و  7مكـان پاشـنه چـاه   نمكي،  6كفو  5سقف، عمق و ضخامت )ارتفاع و حجم ،قطر(طراحي ابعاد 

   .]6[)3-شكل(است  8مغارها

  
  ]6[پارامترهاي هندسي طراحي مغار: 3شكل 

  
يكـي از ايـن پارامترهـا ميـزان     . شـوند  ثر بر طراحي مغار محسوب ميؤپارامترهاي ژئوتكنيكي از عوامل م

عمـق   كه معموالً از آنجايي. بر رفتار مغار داردتاثير بسيار زيادي هاي مغار است كه  تنش وارده بر ديواره
هاي زيرزمينـي و يـا    متر زير زمين است آب 2000تا  500احداث مغارهاي واقع در گنبدهاي نمك بين 

كمتر در طراحي فضاي مغار مورد نظر لذا اين عوامل . غار دارندثير كمي بر رفتار مأساير عوامل سطحي ت
بـا   .يابـد  نيز افزايش مي مغاردماي  ،عمق مغار افزايشبا گرمايي  به واسطه شيب زمين]. 2[گيرند قرار مي

  4    شبکه عصبی  

  6صفحه  _ يعسگر _ سازي يرهذخ ينمك يمغارها ينهبرآورد عمق به _03

۶ 
 

  
  شبكه عصبي:4شكل 

  
 روزرسـاني  بـه  واقـع  در( شـبكه  آمـوزش   نحـوه  شود مي مطرح اليه چند هاي شبكه در كه مهمي بحثم

 چنـد  پرسـپترون  هـاي  شـبكه  آموزش هاي روش كاراترين و ترين سريع ترين، مهم  از يكي .است) ها وزن

 .استBack Propagation الگوريتم  از استفاده ،اليه

  
 Back Propagation الگوريتم شرح -2-1-2

  .شود مي انجام الگوريتم اجراي براي ترتيب به زير مراحل ،شبكه معماري دقيق و واضح تعيين از پس
 اوليه دهي مقدار :نخست گام 

 شـدن  كوچك( پاياني شرط به رسيدن تاو  شود مي دهي مقدار يكوچك تصادفي مقادير با ها وزن يتمام

  .دشو مي تكرار بعدي هاي گام )آن تكرار دفعات تعداد پايان يا خطا
 جلو سمت به انتشار :دوم گام 

 خروجـي  هـاي  گـره  بـه  تا كنيم مي محاسبه را واحد هر خروجي مقدار ،ها ورودي به متعلق xji ره براي

  .برسيم
 عقب سمت به خطا انتشار: سوم گام 

 :مكني مي محاسبه زير صورت به را )( خطا جمله خروجي واحد هر براي. 1

 
   )1 (  

  .استخروجي  اليه مطلوب خروجي  و خروجي اليه واقعي خروجي 
 
 محاسـبه  زيـر  صـورت  بـه  را خطـا  جملـه  ،)اليه ميـاني  hبه صورت كلي ( مخفي اليه واحد هر براي. 2

 :يمكن مي

 
   )2 (  

2-1-1- شبکه های چند الیه 
بر خالف پرسپترون ها، شــبکه های چند الیه می توانند برای یادگیری مسائل 

غیر خطی و هم چنین مسائلی با تصمیم گیری های متعدد به كار روند.
مبحث مهمي كه در شبکه هاي چند الیه مطرح مي شود نحوه  آموزش شبکه 
)در واقع به روزرساني وزن ها( است. یکي از  مهم ترین، سریع ترین و كاراترین 
 روش هاي آموزش شــبکه هاي پرســپترون چنــد الیه، اســتفاده از الگوریتم

 Back Propagation است.

Back Propagation 2-1-2- شرح الگوریتم
پس از تعیین واضح و دقیق معماري شبکه، به ترتیب مراحل زیر براي اجراي 

الگوریتم انجام مي شود.
● گام نخست: مقدار دهي اولیه؛

تمامی وزن ها با مقادیر تصادفي كوچکی مقدار دهي می شــود و تا رسیدن به 
شــرط پایاني )كوچک شــدن خطا یا پایان تعداد دفعات تکرار آن( گام هاي 

بعدي تکرار مي شود.
● گام دوم: انتشار به سمت جلو

براي هر xji متعلق به ورودي ها، مقدار خروجي هر واحد را محاسبه می كنیم تا 
به گره هاي خروجي برسیم. 

● گام سوم: انتشار خطا به سمت عقب
( را به صورت زیر محاسبه مي كنیم: 1. براي هر واحد خروجي جمله خطا )
         )1(
 خروجي مطلوب الیه خروجي است.  خروجي واقعي الیه خروجي و 

2. براي هر واحد الیه مخفي )به صورت كلی h الیه میانی(، جمله خطا را به 
صورت زیر محاسبه مي كنیم:

     )2(
   

3. مقدار هر وزن را به صورت زیر تغییر مي دهیم:

                                                                    )3(
   وزن اولیه سیناپس و    وزن تصحیح شــده )بهینه شــده(، 

مقدار تصحیح است كه از رابطه زیر بدست می آید:
                                                )4(

كه η ضریب یادگیري است ]10[.

3- بحث
SPR 3-1- بررسی آماری مغارهای

مخازن استراتژیک ذخیره سازی نفت خام آمریکا )SPR( شامل 62 مغار است 
كه در چهار گنبد نمکی واقع در حوزه خلیج مکزیک قرار گرفته اند. در این 
تحقیق به دلیل آنکه بعضی از اطالعات مورد نیاز مربوط به گنبد Big Hill در 
دســترس نبود، در نهایت از اطالعات 48 مغار جهت استفاده در شبکه عصبی 

استفاده شد]3[.
در این قسمت با كمک نرم افزار SPSS، توزیع آماری مشخصات هندسی مغارها 
به صورت اجمالی بررسی و به عنوان ورودی و خروجی شبکه عصبی استفاده 
شدند. مشخصات هندسی شامل ارتفاع، قطر، حجم و نسبت ارتفاع به قطر )شکل 

نسبی( مغار، هم چنین عمق مغار و ضخامت سقف نمکی آن می باشند.
در جدول-1 میانگین، انحراف معیار و محدوده با بیشترین پراكندگی برای هر 
یک از پارامترها آورده شــده است. هم چنین در شکل-5 نمودار فراوانی این 

عوامل نشان داده شده است.

3-2- شبکه عصبی
3-2-1- الگوریتم برنامه

شبکه استفاده شده در این مطالعه از نوع انتشار خطا است. تعداد داده ها، 48 عدد 
است كه مربوط به اطالعات مغارهای واقع مخازن استراتژیک ایاالت متحده 
آمریکا )SPR( بوده و به نسبت های 70 درصد، 15 درصد و 15 درصد به ترتیب 
برای آموزش9، آزمون10 و اعتبار سنجی11 تقسیم شدند. این شبکه دارای یک 
الیه ورودی با  چهار نرون شامل ارتفاع، قطر و حجم مغار و ضخامت سقف 
نمک، یک الیه میانی با  نه نرون و یک الیه خروجی با یک نرون اســت كه 
شامل پارامتر عمق مغار كه با تنش به عنوان پارامتر ژئومکانیکی هدف ارتباط 
مستقیم دارد، می باشد. با آموزش شبکه و مقایسه نتایج با مقادیر واقعی، میزان 
خطا را به دست آورده و سعی می كنیم آن را كاهش دهیم. الگوریتم بهینه سازی 

شبکه توسط روش توانمند Levenberg Marquart انجام شده است.
با تغییردر تعداد الیه های میانی و تعداد نرون ها، شــبکه بهینه به دست می آید. 
در نهایت در بهتریــن حالت، خطای مربوط به داده هــای آموزش، آزمون و 
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اعتبارســنجی به ترتیب برابر 0/0004، 0/03 و 0/00009 به دست آمد. در این 
مقادیر خطای مقدار هم بستگی بین نتایج مدل و واقعیت برای داده های آموزش، 
آزمون و اعتبارسنجی به ترتیب برابر 99/2 درصد ، 87/7 درصد و 99/5 درصد 
است )جدول-2(. همان طور كه مشاهده می شود خطا در هر سه بخش كم و 
در حد قابل قبولی بوده و هم بســتگی زیادی وجود دارد )شکل-6(. با توجه به 
شکل-7، كمترین خطا در بخش آزمون 0/03 است، لذا توقف كلی شبکه در 
این خطا انجام می شود. میزان خطا در بخش آموزش كمتر از اعتبارسنجی است 
كه این مطلب نشان گر عدم وجود پدیده بیش برازش12 در مدل ارائه شده است.
با توجه به رفتار ویسکوپالستیک نمک در اعماق زیاد، میزان تنش های انحرافی 
و جهت آنها تعیین كننده رفتار سنگ نمک در دیواره مغار است. هم چنین در 
اعماق كمتر از 500 متر به علت وزن كم روباره، خطر ناپایداری مغار و اتساع 
نمک، مخزن ذخیره سازی را تهدید می كند. لذا برای ایجاد یک مخزن پایدار، 
تعیین عمق مناسب مغار ذخیره ســازی بسیار حائز اهمیت است. تخمین عمق 
مناسب مغار نمکی و ایجاد یک تابع تخمین با استفاده از پارامترهای هندسی مغار 
به علت پیچیده بودن ارتباط آماری بین آنها )شکل-5( دشوار به نظر می رسد. 
بنابراین مطالعه حاضر برای تخمین این تابع و برقراری رابطه ای بین عمق به عنوان 
پارامتر ژئومکانیکی مغار و پارامترهای هندسی آن از شبکه های عصبی استفاده 

شده است.
همان طور كه در باال مشاهده شد مقدار خطای شبکه در حدود 5-10×9 است و 
میزان هم بستگی بین خروجی شبکه و مقادیر واقعی عمق مغار نیز 0/87 می باشد 
كه این مقدار می تواند تخمین مناسبی از عمق مناسب حفر مغار با شرایط خاص 

پارامترهای هندسی آن باشد.

نتیجه گیری و پیشنهادها
در این تحقیق با گردآوری داده های موجود از مغارهای نمکی ذخیره ســازی 
استراتژیک نفت خام ایاالت متحده آمریکا )SPR( و با استفاده از توانایی های 
شــبکه های عصبی در تعییــن ارتباط های پیچیده میان پارامترهای هندســی و 
ژئومکانیکی )عمق( موجود در مغارهای نمکــی، ارتباط میان این پارامترها با 
دقت بســیار خوبی )87 درصد( مشخص شد. با توجه به خطای به دست آمده 

محدوده با بیشترین انحراف معیارمیانگینپارامتر
فراوانی

500 – 500186700ارتفاع مغار )متر(

50 – 783470قطر مغار )متر(

1/5 – 1/90/762حجم مغار )میلیون متر مکعب(

100 - 296160400ضخامت سقف نمک )متر(

850 – 9861261150عمق مغار )متر(

میانگین، انحراف معیار و محدوده با بیشترین پراکندگی پارامترهای 
هندسی مغار

    1  

توزیع فراوانی قطر مغار )تصویر اول(، ارتفاع مغار )تصویر دوم(، ضخامت 
ســقف نمکی مغار )تصویر ســوم(، حجم مغار )تصویر چهــارم( و عمق مغار 

)تصویر پنجم(

    5  

  9صفحه  _ يعسگر _ سازي يرهذخ ينمك يمغارها ينهبرآورد عمق به _03

٩ 
 

  

  

  
، حجم )سومتصوير ( ، ضخامت سقف نمكي مغار)دومتصوير (رتفاع مغار ، ا)تصوير اول( توزيع فراواني قطر مغار:5شكل 

  )پنجمتصوير ( عمق مغار و) چهارمتصوير ( مغار
 

  9صفحه  _ يعسگر _ سازي يرهذخ ينمك يمغارها ينهبرآورد عمق به _03

٩ 
 

  

  

  
، حجم )سومتصوير ( ، ضخامت سقف نمكي مغار)دومتصوير (رتفاع مغار ، ا)تصوير اول( توزيع فراواني قطر مغار:5شكل 

  )پنجمتصوير ( عمق مغار و) چهارمتصوير ( مغار
 

  9صفحه  _ يعسگر _ سازي يرهذخ ينمك يمغارها ينهبرآورد عمق به _03

٩ 
 

  

  

  
، حجم )سومتصوير ( ، ضخامت سقف نمكي مغار)دومتصوير (رتفاع مغار ، ا)تصوير اول( توزيع فراواني قطر مغار:5شكل 

  )پنجمتصوير ( عمق مغار و) چهارمتصوير ( مغار
 

  8صفحه  _ يعسگر _ سازي يرهذخ ينمك يمغارها ينهبرآورد عمق به _03

٨ 
 

ميليون متر (حجم مغار 
  )مكعب

9/1  76/0  5/1 – 2  

ضخامت سقف نمك 
  )متر(

296  160  100 - 400  

  1150 – 850  126  986  )متر(عمق مغار 
  ميانگين، انحراف معيار و محدوده با بيشترين پراكندگي پارامترهاي هندسي مغار: 1جدول 

  

  

  
  

  8صفحه  _ يعسگر _ سازي يرهذخ ينمك يمغارها ينهبرآورد عمق به _03

٨ 
 

ميليون متر (حجم مغار 
  )مكعب

9/1  76/0  5/1 – 2  

ضخامت سقف نمك 
  )متر(

296  160  100 - 400  

  1150 – 850  126  986  )متر(عمق مغار 
  ميانگين، انحراف معيار و محدوده با بيشترين پراكندگي پارامترهاي هندسي مغار: 1جدول 
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ماهنامه  اکتشاف و تولید/ شماره 96 / آذر ماه 1391

میانگین مربع خطاپارامتر
ضریب همبستگی خروجی و 

هدف (%)
499/2-10×4آموزش

299/5-10×3اعتبارسنجی

7/.587-10×9آزمون

 خطای داده های آموزش، اعتبار سنجی و آزمون برای شبکه با یک 
الیه میانی و 5 نرون در آن

   2 

روند خطا در داده های آموزش، آزمون و اعتبارسنجی. بهترین اجرا 
برای اعتبار ســنجی در گام 31 و با مقــدار میانگین مربعات خطای 

0/00009 بوده است.

    7  

  11صفحه  _ يعسگر _ سازي يرهذخ ينمك يمغارها ينهبرآورد عمق به _03

١١ 
 

  
  هاي آموزش، آزمون و اعتبارسنجي برازش و همبستگي بين نتايج مدل و واقعيت براي داده: 6شكل

  

  
با مقدار و  31بهترين اجرا براي اعتبار سنجي در گام . هاي آموزش، آزمون و اعتبارسنجي روند خطا در داده: 7شكل

  .است بوده 00009/0ميانگين مربعات خطاي 
  

هـاي انحرافـي و جهـت آنهـا تعيـين       با توجه به رفتار ويسكوپالستيك نمك در اعماق زياد، ميزان تـنش 
متـر بـه علـت وزن كـم      500چنين در اعماق كمتـر از   هم. مغار است كننده رفتار سنگ نمك در ديواره

 برازش و همبســتگی بین نتایــج مدل و واقعیت بــرای داده های 
آموزش، آزمون و اعتبارسنجی

    6  

  11صفحه  _ يعسگر _ سازي يرهذخ ينمك يمغارها ينهبرآورد عمق به _03

١١ 
 

  
  هاي آموزش، آزمون و اعتبارسنجي برازش و همبستگي بين نتايج مدل و واقعيت براي داده: 6شكل

  

  
با مقدار و  31بهترين اجرا براي اعتبار سنجي در گام . هاي آموزش، آزمون و اعتبارسنجي روند خطا در داده: 7شكل

  .است بوده 00009/0ميانگين مربعات خطاي 
  

هـاي انحرافـي و جهـت آنهـا تعيـين       با توجه به رفتار ويسكوپالستيك نمك در اعماق زياد، ميزان تـنش 
متـر بـه علـت وزن كـم      500چنين در اعماق كمتـر از   هم. مغار است كننده رفتار سنگ نمك در ديواره

و هم بســتگی موجود بین داده های مدل و نتایج می تــوان گفت كه این رابطه 
موفق بوده و شناســایی این ارتباط كمک شایانی به حل مشکالت موجود در 
طراحی اولیــه مغارهای نمکي خواهد كرد. با توجه به آنکه تاكنون هیچ مغار 
نمکی در كشورمان ساخته نشده و مورد بهره برداری قرار نگرفته است، بنابراین 
ایجاد رابطه ای میان پارامترهای هندسی مغار  و عمق مناسب احداث آن می تواند 
به عنوان مبنای اولیه ای جهت طراحی مغار در نظر گرفته شود. با این وجود به 
دلیل وجود تفاوت هایی بین گنبدهای نمکی حوزه خلیج مکزیک با گنبدهای 
نمکی كشورمان، چه به لحاظ ژنز و ساختار زمین شناسی و چه از دیدگاه ابعاد، 
خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی احتمالی، باید این نتایج با احتیاط الزم 

مورد استفاده قرار گیرند.
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