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 چکیده

ها و همچنین حل مسائل پیچیده با ماهیت های عصبی از توانایی باالیی در استخراج الگوها از میان دادهکهشب

. شده است ار پیچیده مغز انسان الهام گرفتهدر واقع از ساختارهای بسی های عصبیشبکه طبیعی برخوردار هستند.

های تهیه نقشهسازی ساختاری آن برای ه روند بهینهپژوهش، بهینه کردن ساختار شبکه مورد استفاده و ارائ هدف این

بر این . است آباد یزد در آیندههای مناسب حفاری کانسار مس علیمکانشناسایی بهتر و همچنین  پتانسیل معدنی

مطالعه بیانگر آن این تایج ن .قرار گرفتند بررسیمورد برای این هدف الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا  ششاساس، 

 دو این توسط ارزیابی نتایج. بهترین کارایی را دارند  LMو  BRهای مورد استفاده دو الگوریتم که در الگوریتم است

 مدلسازی برای درصد 59/0 حدود در دقتی با بهتر کارآیی از BR عصبی شبکه که میدهد نشان ،شبکهعصبی نوع

 .است برخوردار

 

 .آباد یزدعلی ،مس پورفیری ر خطا،الگوریتم پس انتشا عصبی، هایشبکه :کلیدواژه
 

Present an optimized model of neural network training algorithms 

using porphyry copper  in Alli Abad, Yazd 
 

Ahmad Niamadpur, Hoshang Askari Alem, Hoshang Purkaseb, Alireza Zarasvandi. 

 
Abstract 

Neural Networks have high ability to extract patterns through data and solving complex 

natural problems. In fact, neural networks are based on complex structures of human brain.  The 

objective of this study is to optimize utilized network and publish a structural optimized trend 

for yielding mineral potential map and so, better identification of suitable areas for future 

drilling of cooper deposit in Alli Abad Yazd. Accordingly, for this goal, six back propagation 

algorithms were examined. Results of this study show that both BR and LM algorithms are 

better than others and BR network with correlation coefficient of 0.95 is the best. 

 

Keyword: Neural network, Back Propagation algorithm, porphyry cooper, Alli Abad Yazd. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 2 

 مقدمه

-فیزیک میشیمی و زمیناسی، زمینشنزمین جامع اطالعاتداشتن در دست اکتشافات ذخایر معدنی نیازمند 

یابی به آن از طریق تقریب است که امکان دست دشوار ایو شکل گیری ذخایر به اندازه اطالعات ارتباط میان باشد اما

ها و های عصبی از توانایی باالیی در استخراج الگوها از میان دادهشبکه. باشدپذیر نمیهای خطی به سادگی امکانزن

های با مدیریت حجم عظیم داده ها قادرنداین شبکهمسائل پیچیده با ماهیت طبیعی برخوردار هستند.  همچنین حل

ها و شواهد زمینی را استخراج نموده و الگوها را تشخیص ورودی و پردازش آنها، تحلیل درستی از ارتباط میان آن

های موجود، ساختار شبکه روش با استفاده از سعی بر این است که  مطالعه در این  (.Bishop, C. M., 1995)دهند

. کرداستفاده آباد یزد علیمنطقه در  حفاری در مراحل بعدی های نقاط مناسبتهیه نقشه یعصبی را بهینه و از آن برا

سازی سازی شبکه عصبی و مراحل بهینهبهینه یهمچنین با استفاده از نتایج حاصل از این عملیات، الگوی جدیدی برا

 تاری آن پیشنهاد شود. ساخ

 

 بحث

 منطقه مورد مطالعه

خضرآباد با طول جغرافیایی  1:100000شناسی منطقه مورد بررسی در جنوب باختری یزد در چهارگوش زمین

از  ˝شناسی کامالقرار دارد. این منطقه به لحاظ چینه 51° 55´تا  51° 51´عرض جغرافیایی  و 95° 95´تا  °95 59´

دختر همخوانی دارد  -زون ارومیه با ˝ساختی آن کامالهای ماگمایی و زمینکند و فعالیتپیروی می زون ایران مرکزی

سنگی سازند سنگستان به نشستی منطقه شامل واحدهای کنگلومرایی، شیلی و ماسههای تهبه طوریکه بیشتر سنگ

 .(Zarasvandi., 2004)بستگی دارندآبتین وا -دولومیتی تفت با سن بارمین -های آهکیکرتاسه زیرین و کربنات
آباد در منطقه علیست. ا قعوا دیز نشهرستا بغر بجنو یکیلومتر 99 فاصله در د در استان یزد وباآعلی مس رکانسا

کیلومتری روستای دامک  2کانسار در فاصله این . (1)شکل کیلومتری جنوب غربی شهرستان تفت قرار دارد 59فاصله 

 میباشد. دباآعلی -تفت -دیز سفالتهآ دهجا آن، به سترسید صلیا آباد است و راهعلی
 

 
 ,Zarasvandi et al)شناسی چهارگوش خضرآبادب( نقشه زمین  (Zarasvandi et al, 2013تغییر یافته از) الف( منطقه مورد مطالعه  -1شکل

2005) 
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 (Neural Network) های عصبیشبکه
شده است که در آن  ار پیچیده مغز انسان الهام گرفتهارهای بسیهای عصبی مصنوعی در واقع از ساختشبکه

پردازند. وظیفه شبکه عات میالسازی اط ها سلول عصبی با ارتباطی که با هم دارند به حل مسائل یا ذخیرهمیلیون

ای هعصبی یادگیری است. این فرایند ابتدا از راه آموزش یا همان مرحله کسب تجربه که به کمک یک سری داده

های درست ها و خروجیای از ورودیشود. به این صورت که مجموعهپذیرد، اجرا میورودی و خروجی مطلوب انجام می

سازد که در ای میها( مدل ریاضی پیچیدهها )مثالشود و شبکه عصبی با استفاده از این ورودیبه شبکه داده می

 مصنوعی عصبی هایبکهش (.Krose and Smagt, 1996)ندهای جدید، پاسخ درستی را تولید کصورت دادن ورودی

 شبکه رساختا بهرا  تطالعاا یدر ورا نهفته نقانو تجربی یهاهداد دازشپر با که میباشند ینامیکید هایسیستم ءجز

 دیعد یهاهداد یرو تمحاسبا سساا بر که اچر ،مینامند شمندهو هایسیستمرا  نهاآ خاطر همین به. میکنند منتقل

 (.Jain et al, 1999)میگیرند افررا  کلی نیناقو ،هالمثا یاو 
 

 (Back propagation)معرفی روش پس انتشار 

ترین تکنیک آموزش نظارتی، الگوریتم پس انتشارخطا است. یادگیری این الگوریتم بر پایه قانون تصحیح رایج

ین میانگین مربعات دانست. یادگیری با این روش توان آن را تعمیم الگوریتم مرسوم به کمترخطا بنا شده است که می

در شبکه پیش  الیه به الیهصورت  ها بهدو مرحله دارد: مرحله پیشروی و مرحله بازگشت. در مرحله پیشروی، ورودی

آید، در این مرحله توزان اتصال ثابت دست می عنوان جواب حقیقی شبکه به روند و در پایان یک سری خروجی بهمی

کند. تفاضل پاسخ حقیقی شبکه و پاسخ اساس قانون تصحیح خطا، تغییر می ر مرحله بازگشت، اوزان اتصال براست. د

یابند یای تغییر مگونه شود و اوزان بهت در شبکه منتشر میالشود در سوی مخالف اتصامورد انتظار که خطا نامیده می

 تر شود.حقیقی شبکه به پاسخ مطلوب نزدیک که پاسخ

 :صورت زیر بیان کرد  توان بهرا میخطا ل الگوریتم پس انتشار مراح

کند و با استفاده از اوزان موجود در شبکه که در ابتدا به صورت تصادفی شبکه یک مثال آموزشی را دریافت می -1

 کند.شوند، خروجی را محاسبه میمقداردهی می

 شود.محاسبه می (مورد انتظار و مقدار (خروجی)ف میان نتیجه محاسبه شده الاخت)خطا  -2

 .(Hornik et al, 1989)شوندتر کردن خطا، از نو تنظیم میشود و اوزان برای کمخطا درون شبکه منتشر می -5

 

-ترین بخش، تنظیم اوزان است که پس از محاسبه خطای پیشگویی برای  نمونه اول ورودی به سیستم، وزنمهم

پس انتشار  شود. در واقعکنند که خطای پیشگویی کمتر میمیطوری تغییر  یهالبه سوی نخستین  الیهها از آخرین 

عات، نمونه دوم الاطیه بعدی است. پس از این اله و نیز الییک  (هایگره)های سرشکن کردن خطا بر روی سلول خطا

یه پنهان مورد الها و نتوجه به این نکته اهمیت دارد که اگر تعداد نرو .(Gallagher., 1999)شود به شبکه داده می

 حاً دچار بیشالها، آنها را حفظ می کند و اصطاستفاده، بیش از حد معمول باشد، سیستم به جای تجزیه و تحلیل داده

های مشابهی که در مرحله دست آمده قادر خواهد بود که داده شود. در این حالت مدل به( میOver Fittingبرازشی )

های جدیدی که در مرحله آموزش بینی کند. اما اگر داده ار گرفته است را به طور دقیق پیشیادگیری مورد استفاده قر

بینی زیاد  سیستم، عملگری بسیار بدی خواهد داشت و خطای پیش تفاده شده است به کار گرفته شونداز آنها اس

شود. در این تقاطع استفاده می. برای جلوگیری از این پدیده، از روش اعتبارسنجی م(Gallagher., 1999)خواهد بود

شوند. اعتبار شبکه همزمان با بندی می های اولیه به سه دسته آموزش، آزمون و اعتبار تقسیمروش، مجموعه داده
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کند، آموزش رفتن می الهای اعتبار شروع به باشود و درست وقتی که خطای روی دادهآموزش در هر دور سنجیده می

 شود.شبکه قطع می

 هاب دادهانتخا

دیدگاهی قابل و بیشتر شامل  شبکه عصبیارائه به  یها براها  فرایندی است شامل گزینش دادهانتخاب داده

های ممکن را برای تواند مجموعه ورودیگیری میهای سیستم اندازهروشن است که محدودیت ال. کامباشدمیوجه ت

عات بیشتری در مورد سیستم مورد  الهایی مفیدترند که اطها، دادهدر مجموعه دادهیک کاربرد فرض شده، محدود کند. 

است که از تمامی نواحی سیستم  عات در مورد یک سیستم اینالاط یهای حاودادهمعموال نظر داشته باشند. از سویی 

ر شبکه عصبی مدل ها زیاد باشد. از سویی از آنجا که دمجموعه دادهمورد نظر، مثال وجود داشته باشد و تنوع در مورد 

هایی با دقت  ارائه داده  یش برااله است، بنابراین باید بیشترین تهای به کار رفته وابستدقت داده وبه کیفیت  الکام

 (.1550)طهماسبی و هزارخانی، قطعیت کمتر به شبکه صورت گیرد بیشتر و عدم

تشریح  به اختصاردر ادامه که  ه شده استنشان داد 2شناسی و اجرا در شکل روشبا توجه به اهداف این مطالعه 

 گردیده است.

 
 روش شناسی و اجرا -2شکل 

 سازی کانی تشخیص یفاکتورها تعیین

سازی بر اساس نتایج مطالعات در منطقه مورد بررسی شامل: نقشه آلتراسیون کانی تشخیص فاکتورهای

-، نقشه هم)مس(نقشه آنومالی یک عنصریو فرعی، های اصلی محلی، نقشه گسل معدنی هایهیدروترمال، نقشه نشانه

 باشد.توپوگرافی منطقه میبارپذیری ژئوفیزیک و 

 

 اهسازی داده آوری و آماده جمع

  ذخیرهی شکلگیری در که هستند پورفیری مس کانیسازی کنترلکنندهی فاکتورهای ورودی آموزشی دادههای

 گمانههای به مربوط اطالعات همان شبکهعصبی در هدف آموزشی دادههای .میکنند ایفا را اصلی نقش معدنی

 کلیه که میباشد قدیمی اکتشافی چاه حلقه 90 وجود ،آبادعلی مس کانسار ویژگیهای از یکی. هستند اکتشافی

 .میباشد موجود گمانهها مرجع مکان مختصات و عمق به نسبت مس عنصر عیار ،عمق از اعم گمانهها این اطالعات

-د و این نقشهتهیه ش GISدر محیط  کانیسازی کنترلکننده فاکتورهای اطالعاتی الیههای ابتدا بدیلت این انجام برای

 به اطالعاتی الیههای این آن از پس .دندیگر تبدیل یکسان پیکسل سایز با رستری فرمت بهسپس  نددها باهم تلفیق ش

 . شد استخراج یشبکهعصب ورودی  اطالعات دادهها این روی از و گردیدند تبدیل ASCII فرمت

 

 عصبیشبکه آموزش

 عصبی شبکه از بخشها این از یکی مرحله هر در  عصبیهای ورودی و خروجی شبکهپس از آماده سازی داده

 تست برای دادههایی به عنوان شده خارج دادههای از و میشود داده آموزش، دادهها سایر با  عصبی شبکه و شده خارج
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 دادهها میان از آموزشی دادههای دیگر بخش تکرار هر در ،پروسه این تکرار با .ودمیش استفاده عصبی شبکه کارآیی

کشف  یدر آغاز هر مرحله اجرایی برا .میگیرد انجام ،مذکور روش همان به عصبی شبکه آموزش و میشود خارج

و در هر مرحله تا حات مورد نیاز در مدل، پیش از هر کاری یک ساختار اولیه و خام برای شبکه در نظر گرفته الاص

معمول عبارت است از  شود. تعیین این مدل بهینه پایانی به طورحاتی در مدل اولیه ایجاد میالبهینه اصتعیین مدل 

های ورودی، نوع توابع تحریک یه، شکل مناسب دادهالها در هر ها، تعداد نرونیهالن نوع الگوریتم یادگیری، تعداد تعیی

 گذارندها و متغیرهای آزاد مدل که هرکدام از این مسائل به نوبه خود بر روند کار تأثیر میو روش ارتباط میان نرون

این شبکه،  شوند وتغیرهای مدل بهینه شبکه عصبی ذخیره میمی آخر در مرحله (.1550، هزارخانی )طهماسبی و

شوند وارد می شبکهد نظر هستند به آزمایش مدل مور یهایی که براشود. در این مرحله ورودیآموزش دیده نامیده می

شبکه مورد استفاده در  گیرند.تجزیه و تحلیل قرار می محاسبه مدل ایجاد شده مورد یهای حاصل از مدل براو خروجی

-ها، اعداد به دست آمده از نقشهورودی که شامل مختصات طول و عرض گمانه 8از نوع پیشخور، با تعداد این مطالعه 

بارپذیری هم ،آنومالی یک عنصری)مس( ی و فرعی،های اصلگسل محلی، های معدنینشانه هیدروترمال،آلتراسیون  های

ها به صورت گروهی، وضعیت نهان، تابع انتقال لگاریتمی، ارائه دادهپ الیه 5 ، با تعدادتوپوگرافی منطقهژئوفیزیک و 

و نوع الگوریتم آموزشی پس  10-6به مقدار   MSEد ، با تابع عملکر]0 1[ها به صورت نرمال شده در بازهعددی داده

 به دست آمد. 1شرح جدول شماره که نتیجه آموزش به  باشدانتشار خطا می
 

 یابی به الگوریتم مناسببرای دست های متفاوتختلف با تعداد نروننتایج مربوط به آزمایش الگوهای آموزشی م -1جدول 

Rmax Training 

 

Neuron 
No. 

Function Alg. Rmax Training 

 

Neuron 
No. 

Function Alg. 

0.836 0.851 29-26-1 logsig RP 0.851 0.871 20-29-1 logsig LM 

0.863 0.908 24-15-1 logsig RP 0.903 0.999 19-30-1 logsig LM 

0.789 0.864 17-20-1 logsig SCG 0.955 0.969 12-20-1 logsig BR  

0.737 0.713 21-22-1 logsig SCG 0.932 0.989 10-18-1 logsig BR 

0.745 0.794 35-14-1 logsig CGB 0.597 0.682 21-14-1 logsig BFG 

0.815 0.930 19-38-1 logsig CGB 0.624 0.618 26-19-1 logsig BFG 

  

 نتیجه گیری

   عصبی و تحلیل نتایجهایارزیابی کارآیی شبکه

تشخیص الگوهای پیچیده در  یبرا توانهستند که می موازی یهاهای عصبی مصنوعی در واقع سیستمشبکه

 د.سازمیهای عصبی آنها را به انجام محاسبات پیچیده قادر ین ساختار موازی شبکها استفاده کرد. از آنها هامیان داده

دیگر توابع از خود باشد که عملکرد بهتری نسبت به می (logsig)گاریتمیلطالعه از نوع تابع مورد استفاده در این م

در هر الیه دقت  هاهای پنهان در این شبکه سه الیه است باید به تعداد نوروناز آنجایی که تعداد الیه دهد.نشان می

 به پس انتشار خطازیر مجموعه الگوریتم  های آموزشیالگوریتم شش نوع .ها بیش از حد نباشدو تعداد آن شودکافی 

های آموزشی و ساختار بهینه تعیین بهترین الگوریتم یبرا (1جدول)های مخفی متفاوت رونهای با تعداد نهمراه شبکه

 و BRها، الگوریتم که در میان این الگوریتم قرار گرفت بررسیمورد  های حاصلکار رفته و عملکرد مدلمدل شبکه به

LM تابعگیری از یک نوع با بهره(logsig) الگوریتم  ن دو الگوریتم،و از ایرا داشته  بهترین عملکردBR  نورونبا تعداد-

 بهترین 59/0با ضریب تطابق  های مربوط به مس پورفیریداده یی استفادهدر زمینهدر هر الیه پنهان  12-20-1 های

 (.5)شکل است از خود نشان داده عملکرد را
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