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  چكیدي

در هغبلعبت گراًی ضٌجی رّظ ُبی هتٌْعی ثرای تفطیر دادٍ ُبی 

ضبزی  ّارّىُب یکی از فراگیرتریي ایي رّظ .گراًی هغرح غذٍ اضت

غیرخغی هی تْاى از رّظ ُبی ضعی ّ  ّارّىضبزي هی ثبغذ. در هذل

خغب از جولَ الگْریتن ژًتیک ثرای حل ایٌگًَْ هطبئل اضتفبدٍ 

تجبیي چگبلی پٌَِ ی ٌُگبهی کَ ًوکی پٌَِتؿْیرثرداری کرد. ثرای 

)دارای تجبیي چگبلی ؾفر ثیي ضٌگ ی ًوکی در ثبالی هٌغقَ ؾفر

ُبی رّظ ،هثجت ّ در پبییي آى هٌفی هی ثبغذهیسثبى ّ ًوک( 

ّ چگبلی تعوین یبفتَ هذلی را تْلیذ هی  ّجَ هػترکضبزی ّارّى

کٌٌذ کَ غجبُت کوی ثَ ضبختبر ّاقعی دارد. ثرای رفع هػکالت 

ُبی رکر غذٍ هیتْاى از فرهْل دّدّیی اضتفبدٍ کرد. رّظ بهرتجظ ث

ضبزی  ّارّىفرهْل ثٌذی دّدّیی در  کبرثرددر ایي تحقیق ثَ هسیت 

 غْد.ثب اضتفبدٍ از الگْریتن ژًتیک پرداختَ هی

،ّارّى ضبزی،فرهْل الگْریتن ژًتیک ،گراًی ضٌجی :كلیدي ٌاي َاژي

 ثٌذی دّدّیی،هٌغقَ ؾفر
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Abstract 
In gravity studies, different methods for interpreting gravity data have been proposed. One of 
the most wide-ranging methods is inversion. For non-linear inversion modeling, Trial & Error 
methods such as Genetic algorithm can be used to solve these kinds of problems. For imaging 
salt structure, when the density contrast above the nil-zone is positive and below the nil-zone is 
negative, interface inversion and generalized density inversion methods produce models that 
have little similarity to the real structure. Binary formulation can be used to resolve the relevant 
problems to the mentioned methods. The research shows the advantages of binary formulation 
application in inversion method by using genetic algorithm. 
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 مقدمً    9

ی ی ثَ دّ دضتًَوکی پٌَِ ضبزی ثرای تؿْیرثرداریهعکْشُبی رّظ

.دضتَ ی اّل هعکْش ضبزی هیبًجی (2006 کرٌُجل)غًْذکلی تقطین هی

در ایي رّظ ُب یک تْپْلْژی ضبدٍ ثرای تْدٍ ًوکی ّ  هی ثبغذ.

ی ًوکی تجبیي چگبلی هػخؽ را فرـ کردٍ ّ ثر اضبش آى ضبختبر تْدٍ

ُبی دضتَ دّم (. رّظ2000را ثَ دضت هی آّرًذ)جرگٌطي ّ کیبثت 

ُب یک تْزیع تجبیي ضبزی چگبلی تعوین یبفتَ ُطتٌذ. ایي رّظهعکْش

ضبزد ّ ضبختبر تْدٍ ًوکی چگبلی را ثَ ضبى تبثع هْقعیت فضبیی هی

کٌذ)لی را ثْضیلَ تغییر در تجبیي چگبلی تؿْیرضبزی هی

ضبزی ثَ رّظ چگبلی تعوین یبفتَ قبثلیت کبر کردى ثب هعکْش.(2001

ضبختبرُبی ثطیبر پیچیذٍ را دارد ّ حل  آًْهبلی ُبی چٌذگبًَ ّ
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آى ًیس ثَ علت خغی ثْدى راثغَ ی ثیي هػبُذات ّ چگبلی آضبًتر 

 هی ثبغذ.

 کٌذعوقی را احبعَ  ی ًوکیپٌَِ رّظ زهبًی کَ ، ایيثب ایي ّجْد

-ویهٌبضت ً ی ًوک ثراثر اضتی رضْثی ثب داًطیتَکَ چگبلی پٌَِ
ُبی رکر غذٍ هب از فرهْل رّظ بثرای رفع هػکالت هرتجظ ث. ثبغذ

ثَ زثبى ضبدٍ تجبیي چگبلی را ثَ یکی  ،کٌیندّدّیی اضتفبدٍ هی

 کٌین.از هقبدیر ؾفر یب هقذار هعیي هحذّد هی

 

 رَش تحقیق    3

ُذف هب ضبختي یک هذل فػردٍ هی ثبغذ کَ از لحبػ ضبختبری ضبدٍ 

ثعذی)لی  ثبغذ. ثٌبثرایي از تبثع ُذف هذل عوْهی ثرای هطبئل ضَ

 ( اضتفبدٍ هی کٌین.    1991 ّ الذًجرگ

     ∫ ( ( ), ⃑   ⃑ -)
 

 
     ∫ .

  ( ), ⃑⃑  ⃑⃑ -

  
/
 

  
 

  

   ∫ .
  ( ), ⃑⃑  ⃑⃑ -

  
/
 

  
 

   ∫ .
  ( ), ⃑⃑  ⃑⃑ -

  
/
 

                                                     
 

  

یی ّ  τکَ در آى  جْد ( ،    هذل دّدّ ؾْرت ّ جع ) در    هذل هر
غذٍ،  یف  هذل تعر ثر رّی  ضغحی  یَ زیر ُبی     ،    ،    ،   ًبح ّزى 

عوق تبثع ّزى  ( ) هٌطْة ثَ اعضبی هٌفرد هرثْط ثَ تبثع ُذف ّ 

ثب تبثع چگابلی  τضبزی دّدّیی ترکیت کردى هتغیر هی ثبغذ. فرهْل

 یکتب هی ثبغذ.   رکر غذٍ ثرای ُر تجبیي چگبلی در عوق 

 (2)                                                                                                                    

τ( ⃑)  *   + 

 (3)                                                                                 

                               𝜌( ⃑)    𝜌( ) 

، تجبیي چگبلی ؾفر ) ضٌگ  τغذٍ هقذار ؾفر در هذل، در عوق دادٍ

هیسثبى ( را ًػبى هی دُذ درحبلی اضت کَ هقذار یک ثب تجبیي 

 .چگبلی هْرد اًتظبر ًوک در ُر عوق هٌغجق هی ثبغذ

جَ ُاابی هحبضاای گراًاای ثااَ ؾااْرت ثااردار دادٍهػاابُذٍ  تعااذاد 

زیرضاغحی های ی خغای ثاب تْزیاع چگابلی غذٍ از هذل دارای راثغَ

  ثبغذ. 

(4     )                                                                                                                         

 ⃑    ⃑⃑ 

 τهرثْط ثَ هذل دّدّیی   ثردار تْزیع چگبلی ثب عْل  ⃑⃑ کَ در آى 
 .هی ثبغذ

تػکیل غذٍ اضت کَ هقذار     از عٌبؾر   هبتریص حطبضیت دادٍ ُب 

 اهیي دادٍ  اهیي ضلْل هذل در   تْزیع چگبلی ّاحذ در 

(5)                                                                               

                           ∭
    

|    |
      

 

ثرای راٍ حل عذدی، اًذازٍ گیری اختالف دادٍ ثْضیلَ راثغَ ی زیر 

 تعریف هی غْد.

(6      )                                                                                    

        ‖  ( ⃑
     ⃑   )‖

 

 
 

دادٍ ُبی هػبُذٍ غذٍ ّ     ⃑ دادٍ ُبی پیع ثیٌی ّ       ⃑ کَ در آى

هبتریص ّزًی تػکیل غذٍ از هعکْش اًحرافبت هعیبرُبی حذش    

 زدٍ غذٍ هی ثبغذ. 
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ثبغذ.ایي اضتراتژی هب ثرای حل هطبلَ الگْریتن ژًتیک هی

ثبغذ کَ ثرای گیری هیالگْریتن رّظ هیٌیون ضبزی ثذّى هػتق

 ثبغذ.بر هٌبضت هیی دّدّیی ثطیهطئلَ

 مدل مصىُعی    2

دّ ثعذی از ثلْک ُبی هرثعی ثب اثعبد در ایي هقبلَ یک هذل 

10×10 m ثبغذ. در ًظر هی گیرین کَ غبهل ضَ ضغر ّ ًَ ضتْى هی

 1ُبی خبکطتری دارای تجبیي چگبلیضلْل
 
ّ ضلْل ُبی ضفیذ  ⁄   

دادٍ ُبی  ثْضیلَ هذل هذ ًظر  ثبغٌذ.دارای تجبیي چگبلی ؾفر هی

ًػبى دادٍ غذٍ اضت. فْاؾل  1هؿٌْعی ضبختَ هی غْد کَ در غکل 

در ًظر گرفتَ غذٍ اضت کَ در هتر  10ًقبط ثرداغت یکطبى ّ ثراثر 

ُب هی ثبغذ. در اداهَ ثب اضتفبدٍ از ّضظ ُر یک از ثلْک

الگْریتن ژًتیک ثرای ّارّى ضبزی دادٍ ُب در دّ حبلت اضتفبدٍ 

گیرین. ُر در ًظر هی 600هی کٌین. تعذاد جوعیت یب ًطل را ثراثر

چَ ایي تعذاد ثیػتر ثبغذ فضبی ثیػتری از پبراهترُبی هذل را 

هْرد جطتجْ قرار هیذُذ کَ غبًص ثَ دضت آّردى کرّهْزّم ثِتر را 

ثبغذ. در افسایع هیذُذ کَ ایي کرّهْزّم ثِیٌَ غذٍ هذل هب هی

کٌین ّ اضتفبدٍ ًوی ردى از حبلت دّدّییحبلت اّل ثرای ثِیٌَ ک

-در حبلت دّم رّظ دّدّیی را ثرای هذل ضبزی ّارّى ثَ کبر هی
 ثرین.

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ٌُجبری  ًوبیع هذل ّ ثی  .9شکم 

grcm 1ًبغی از آى ثب تجبیي چگبلی 
 هتر         10ّ اثعبد غجکَ   3-

ًتبیج حبؾل از ّاّرى ضبزی در دّ حبلت ًػبى دادٍ غذٍ اضت. در داخل ُر یک 

 ُب چگبلیاز ثلْک

                                                                          

 ثَ دضت آهذٍ عی ّارّى ضبزی هذل ًػبى دادٍ غذٍ اًذ.   

 

         

         

         

  1 
 
   ⁄  

.01 .05 .12 .50 .99 .99 .56 .08 .06 

.02 .13 .13 .95 .96 .98 .52 .21 .24 

.29 .08 .25 .94 .98 .95 .88 .69 .83 

هعکْش ضبزی در 

 حبلت کلی

0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 

هعکْش ضبزی در 

 حبلت دّدّیی   
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 گیري وتیجً    4

تجبیي چگبلی هػخؽ ثَ  دادى ثب تْجَ ثَ هذل اًتخبة غذٍ ّ اختؿبؼ

غْد ًتبیج هػبُذٍ هی 1ُوبًغْر کَ در غکل ُب  ُر یک از ثلْک

ُبی ثَ دضت آهذٍ هذل هؿٌْعی ًػبى دادٍ ضبزی دادٍحبؾل از ّارّى

غًْذ، ُب در حبلت دّدّیی ّارّى هیغذٍ اضت. در حبلتی کَ دادٍ

َ دضت آهذٍ تغبثق کبهل ّ  دقیقی ثب چگبلی هذل هقذار چگبلی ث

دارد در حبلی کَ در حبلت اّل هیساى دقت چٌذاى ثبال ًیطت ّ در 

ثرای حل ایي هطبلَ از درؾذ خغب دارد.  00ثعضی هْارد تب ثیع از 

 اضتفبدٍ غذٍ اضت. Matlabافسار ًرم
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