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ــی ژئوشــیمیایی ســنگ های منشــأ  ــر حیاتــی در ارزیاب ــی)TOC( یــک پارامت ــن آل محتــوی کل کرب
ــای  ــزه و خرده ه ــود مغ ــدم وج ــل ع ــود، به دلی ــن وج ــا ای ــت. ب ــی آنهاس ــیل هیدروکربن زائ و پتاس
ــاً  ــیمیایی، غالب ــای ژئوش ــل از آنالیزه ــاالی حاص ــای ب ــی و هزینه ه ــای قدیم ــرای چاه ه ــاری ب حف
ــن  ــرآورد ای ــرای ب ــه در دســترس اســت. روش هــای بســیاری ب اندازه گیری هــای محــدودی از نمون
پارامتــر مهــم، بــا توجــه بــه ســایر اطالعــات در دســترس و مقــرون به صرفــه، گســترش یافتــه اســت. 
ــا  ــرات آنه ــه تغیی ــد ک ــی می باش ــای چاه پیمای ــی نگاره ه ــتفاده از بعض ــا اس ــن روش ه ــی از ای یک
ــرای  ــول ب ــای معم ــه روش ه ــه مجموع ــن مقال ــت. در ای ــاط اس ــی در ارتب ــن آل ــدار کل کرب ــا مق ب
ــج  ــده و نتای ــرح داده ش ــی ش ــای پتروفیزیک ــتفاده از داده ه ــا اس ــی ب ــن آل ــدار کل کرب ــن مق تخمی
حاصــل از مطالعــات مختلــف در آن تحلیــل شــده اســت. روش هــای مــورد بحــث شــامل ســه روش 
ــط  ــه و سیســتم های هوشــمند ترکیبــی هســتند. از مهمتریــن رواب ــی، سیســتم هوشــمند جداگان تجرب
ــن تکنیــک قدیمــی  ــه ای ــی، روش ΔLog R اســت کــه امــروزه روش هــای هوشــمند نســبت ب تجرب
ــه  ــتند ک ــدی هس ــزار قدرتمن ــمند، اب ــتم های هوش ــد. سیس ــتری دارن ــرد بیش ــوده و کارب ــب تر ب مناس
بــدون دانســتن هیــچ قاعــده ای از روابــط بیــن  داده هــای پتروفیزیکــی و ژئوشــیمیایی قــادر بــه تخمیــن 
ــا  ــام ب ــا در ادغ ــه بندی و ی ــا خوش ــب ب ــا در ترکی ــن تکنیک ه ــند. ای ــی می باش ــن آل ــدار کل کرب مق
یکدیگــر قــادر بــه بــرآورد مقــدار کل کربــن آلــی بــا دقــت بســیار باالترخواهنــد بــود. همچنیــن در 

ــتند. ــردی هس ــز کارب ــن نی ــیار ناهمگ ــای بس لیتولوژی ه

مقدار کل کربن آلی )TOC( یکی از مهمترین پارامترهای ژئوشیمیایی 
افزایش مقدار  در بررسی های اکتشافی صنعت نفت محسوب می شود. 
TOC احتماالً نشان دهنده ی غنای سنگ منشأ و کاهش آن نشان دهنده ی 
روش های  تاکنون  است.  آلی  مواد  به  نسبت  منشأ  سنگ  فقرگسترش 
که  شده اند  معرفی  سازند  یک  در   TOC مقدار  تخمین  برای  متنوعی 
دامنه ای از روش های آزمایشگاهی، تجربی تا سیستم های هوشمند را در 
بر می گیرد. مهمترین روش آزمایشگاهی در برآورد TOC، اندازه گیری 
توسط  حفاری  خرده های  و  سنگ  مغزه،  نمونه های  از  آزمایشگاهی 
دستگاه،  این  با  ژئوشیمیایی  آزمایش هاي  است.   Rock-Eval پیرولیز 
سنگ  لیتولوژی   ،TOC مقدار  بودن  پایین  درصورت  و  است  هزینه بر 
خرده های  و  مغزه  نمونه های  طرفی  از  می گذارد.  تأثیر  آنالیز  نتایج  بر 
وجود  خاصی  اعماق  برای  و  چاه  محدودی  تعداد  در  فقط  حفاری 
با  با استفاده از یک روش سریع و   TOC بنابراین تخمین مقدار  دارند. 
صرف هزینه کم یکی از اهداف پژوهش های اکتشاف نفت به حساب 
می آید. در این راستا، محققان زیادی در خصوص رابطه بین داده های 
ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی تحقیق کردند. چرا که داده های پتروفیزیکی 
برخالف داده های ژئوشیمیایی در دسترس بوده و در چاه های حفاری 
شده، در اعماق پیوسته تهیه می شوند. اولین پژوهش ها در این زمینه به 

این میان  از  پتروفیزیکی پرداختند.  از داده های  تفسیر اطالعات حاصل 
 )GR( گاما  نگاره  از  که   ]6-1[ اشاره کرد  مهمی  مطالعات  به  می توان 
برای شناسایی سنگ های غنی از مواد آلی استفاده کرده اند. این نگاره 
در مقابل ماده آلی قرائت بیشتری را نشان می دهد. اشموکر و ِهستِر ]7[ 
دادند.  پیشنهاد  منظور  این  برای  را   )RHOB( نگاره چگالی  از  استفاده 
مقدار  آلی  مواد  دارای  بازه های  مقابل  در   )RHOB( چگالی  نگاره 
کمتری را نشان می دهد. ِدلِنباخ و همکاران ]8[ روشی به نام I-x ابداع 
کردند که پارامتر حاصل از این روش با میزان غنی شدگی ماده ی آلی 
در  که  کردند  معرفی  روشی   ]۹[ نِِدرلف  و  مِیِر  داشت.  ارتباطی خطی 
 )DT( صوتی  و   )RHOB( چگالی   ،)LLD( مقاومت  نگاره های  از  آن 
از  را  غیرمنشاء  و  منشاء  سنگ های  است  قادر  روش  این  شد.  استفاده 
نمی کند.  ارائه  را  آلی  مقدار کمی غنی شدگی  اما  تمیز دهد،  یکدیگر 
مِنِدلسون و توکسوز ]1۰[ مجموعه نگاره های تخلخل )صوتی، چگالی 
حجم  میانگین  معادالت  از  آنها  گرفتند.  به کار  را  گاما  و  نوترون(  و 
نمودند.  استفاده کرده و حجم ماده آلی را محاسبه  بین نگاره ها  خطی 
ِهرون ]11[ در روشی مشابه نگاره نوترون را برای محاسبه حجم اکسیژن 
مقادیر  نمی توانستند  روش ها  این  از  هیچ یک  اما  گرفت.  به کار  سازند 
کمی TOC را در سازند مورد مطالعه محاسبه کنند و روش کاملی برای 
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توصیف پتانسیل هیدروکربن زایی یک سازند به شمار نمی آمدند. از این 
میان پسی و همکارانش ]12[، روشی به نام ΔLog R ابداع کردند که از 
برهم  اندازی نگاره های تخلخل و مقاومت استفاده کرده، بازه های منشاء 

را شناسایی و کل کربن آلی را محاسبه نمودند.
که  دارند  قرار  هوشمند  روش های  تجربی،  روش های  مقابِل  در 
روش ها  این  داده اند.  اختصاص  خود  به  را  گسترده ای  کاربرد  امروزه 
توسط  که  هستند  پیچیده  عددی  محاسبات  برای  قوی  الگوریتم هایی 
به  می توان  تکنیک ها  این  جمله ی  از  شده اند.  طراحی  انسانی  هوش 
الگوریتم  ژنتیک،  الگوریتم  فازی،  منطق  مصنوعی،  عصبی  شبکه های 
این روش ها  نمود.  اشاره   ... و  اجتماع ذرات  الگوریتم  کلونی مورچه، 
می روند.  به کار  نیست،  امکان پذیر  ریاضی  مدل سازی  که  مواردی  در 
ناشی  پتروفیزیکی  روش های هوشمند نقش پررنگی در حل مشکالت 
از اکتشاف و بهره برداری هیدروکربن ها مانند نفت و گاز ایفا می کنند. 
دلیل رشد روز افزون این روش ها، کاهش هزینه های اقتصادی و افزایش 
صحت نتایج به دست آمده است. در این زمینه، کمالی و میرشادی ]13[ 
پتروفیزیکی  داده های  از   TOC تخمین  جهت  عصبی-فازی1  روش  از 
بهره گرفته و نتایج حاصل از آن را با تکنیک ΔLog R مقایسه نمودند. 
کدخدائی و همکارانش ]14، 1۵[ با ابداع یک کمیته ی ماشین2 حاصل 
پرداختند. عبدی زاده   TOC به تخمین  از عملکرد سیستم های هوشمند 
 ΔLog  R 16[ یک الگوریتم ژنتیک با معادالت خطی و غیرخطی را با[
مقایسه نمود، که نتایج نشانگر عملکرد بهتر الگوریتم ژنتیک بود. تان و 
همکارانش ]17[ نیز اثبات نمودند که یک ماشین بردار پشتیبان3 کارایی 
بهتری نسبت به روش ΔLog R دارد. سپس علیزاده و همکارانش ]18[ 
شبکه  با  خوشه  بندی4  آنالیز  ترکیب  از  همکارانش ]1۹[  و  سفیداری  و 
عصبی مصنوعی برای رسیدن به این هدف بهره گرفتند. کومار و سینها 
]2۰[ محتوی کل کربن آلی را در اکتشافات شیل گازی به کارگرفته و 
چندمتغیره  رگرسیون  آنالیز  با  خوشه بندی  ترکیب  از  منظور  این  برای 
استفاده نمودند. عبدی زاده و همکارانش ]21[ دو روش الگوریتم ژنتیک 
و خوشه بندی سلسله مراتبی را برای تفسیر دقیق تر زون های غنی در ماده 
آلی و رخساره های آلی ۵ چاه در میدان نفتی اهواز مورد بررسی قرار 
دادند. حسینی و همکارانش ]22[ نیز یک سیستم کلونی مورچه مبتنی بر 
آنالیز خوشه ای را برای تخمین TOC پیشنهاد نمودند. در نهایت مطالعات 
اخیر توسط طباطبائی و همکارانش]23[ و نیز حسینی و همکارانش]24[ 
نشان داد روش های هیبریدی الگوریتم کلونی مورچه - شبکه عصبی و 
الگوریتم ژنتیک - شبکه عصبی عملکرد بهتری از هریک از مدل های 
دقت  هوشمند،  روش های  ترکیب  از  استفاده  با  امروزه  دارد.  جداگانه 
اهمیت  ترکیبی  هوشمند  مدل های  بنابراین  و  یافته  افزایش  شبیه سازی 
بیشتری در محاسبات دارند. مهمترین برتری مدل های هوشمند نسبت به 
روش های سنتی، کاربرد این روش ها در مخازن ناهمگن و در مساحت 
گسترده ای از یک میدان نفتی است. در این پژوهش، مروری بر هر یک 
آنها  کاربرد  چگونگی  و   TOC تخمین  در  شده  استفاده  روش های  از 
اتخاذ  نگرشی روشن،  ایده هایی جدیدتر در راستای  تا  خواهیم داشت 

شود. بنابراین ابتدا یک روش پرکاربرد تجربی را شرح می دهیم. سپس 
روند پیشرفت تکنولوژی هوش مصنوعی را در صنایع نفت و گاز مورد 
بررسی قرار داده و برخی یافته های جدید در این زمینه را عنوان خواهیم 

نمود.

  ΔLog R توسط روش TOC 2- پیش بینی
روش ΔLog R از طریق برهم اندازی نگاره ها، میزان مواد آلی را تعیین 
بلوغ آن را بررسی می نماید. نگاره های مورد استفاده ترکیبی  نموده و 
از نگاره های مقاومت و تخلخل می باشند. در واقع هر سه نگاره تخلخل 
با  یعنی نوترون)NPHI(، چگالی)RHOB( و صوتی)DT( به ماده آلی 
اندیس هیدروژن باال پاسخ می دهند. بنابراین هرسه نگاره قابل استفاده 
با  اما  روند.  به کار  یکدیگر  نتایج عملکرد  تأیید  برای  می توانند  و  بوده 
بر نگاره های نوترون و چگالی و عدم  تأثیر شدید محیط چاه  به  توجه 
نتیجه  صوتی  نگاره  از  استفاده  چاه،  محیط  به  صوتی  نگاره  حساسیت 
نگاره های  بین  ما  جدایش   )1( رابطه  می نماید.  ارائه  را  مطلوب تری 
تخلخل و مقاومت )ΔLog R( را در راستای تخمین TOC نشان می دهد:

                                                                                              )1( 

در این رابطه، R میزان مقاومت و P میزان تخلخل یک نگاره صوتی، 
مقاومت  و  تخلخل  مقادیر   ،  Pbase و   Rbase است.  نوترونی  یا  و  دانسیته 
ترکیب  با  پایه  )baseline( هستند. خط  پایه  قرائت شده در محل خط 

1 ،Rock�Eval پیرولیز  از  حاصل  واقعی  داده های  بین  مقایسه ای 
روش  و شبکه عصبی مصنوعِی مبتنی بر آنالیز خوشه بندی ]19[. 
شده  اندازه گیری   TOC مقادیر  نشان دهنده ی  رنگ  قرمز  نمودار 
نمودار مشکی  است.  مختلف  چاه  در سه  ژئوشیمیایی  آنالیز  توسط 
نتایج پیش بینی TOC حاصل از روش   را نشان می دهد که تفاوت 
 TOCنیز آبی رنگ  نمودار  دارد.  واقعی  مقادیر  با  را  گسترده ای 
برآورد شده از داده های پتروفیزیکی بر اساس روش ترکیبی شبکه 
 TOC با  قابل توجهی  هم خوانی  که  می باشد  خوشه بندی  با  عصبی 

حاصل از پیرولیز Rock�Eval دارد.
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نگاره های مقاومت و هر یک از نگاره های تخلخل در یک بازه شیلی 
فقیر از مواد آلی تشکیل می شود. با استفاده از معادله )2( که بر اساس 
رابطه  این  در   LOM می شود.  محاسبه   TOC میزان  بوده،   ]12[ مرجع 

نشان گر سطح بلوغ ماده آلی است.
 

                                                            )2(

به  نسبت  هوشمند  شبکه های  بهتر  خیلی  عملکرد  بیانگر  اخیر  مطالعات 
روش ΔLog R  بوده اند. به طوری که روش ترکیبی شبکه عصبی با آنالیز 
خوشه ای نتایج بسیار بهتری را نسبت به ΔLog R در طول اعماق سه چاه 

از میدان پارس جنوبی نشان می دهد )شکل-1(. 

3- تخمین TOC با الگوریتم های بر پایه جمعیت و شبكه عصبی 
مصنوعی

الگوریتم  سه  می توان  جمعیت  برپایه ی  الگوریتم های  متداول ترین  از 
ژنتیک، الگوریتم کلونی مورچه و الگوریتم اجتماع ذرات یا پرندگان 
را نام برد. دو الگوریتم اول در مطالعات تخمین TOC در مراجع ]16 
رابطه  به صورت خطی طبق  پیشنهادی  معادله ی  دو  از  استفاده  با  و2۵[ 
شده اند.  گرفته  به کار   )4( رابطه  مطابق  غیرخطی  به صورت  و   )3(
سیستم های هوشمند همانطور که گفته شد، سعی در برقراری یک رابطه 
الگوریتم  بنابراین  دارند.  ژئوشیمیایی  داده  و  پتروفیزیکی  داده های  بین 
در  جمعیت  شاخص های  تغییر  با  مورچه  کلونی  الگوریتم  و  ژنتیک 
 )4( یا   )3( معادالت  ضرایب  یافتن  در  سعی  مدل  آموزش  مرحله ی 
فاقد  چاه  از  پتروفیزیکی  داده های  روی  ضرایب  این  سپس  می نمایند. 
TOC در میدان مورد مطالعه لحاظ شده و ارزیابی و تفاسیر بر مبنای آن 

صورت می گیرد.
 

     )3(
                                        

                    )4(
                                                  

                                                    
دراینجا،α3 ،α2 ،α1 و α4 ضرایب وزنی و β3 ،β2 ،β1 و β4 ضرایب نمایی 
نگاره   ،)GR( گاما  نگاره  شامل  به ترتیب  پتروفیزیکی  داده های  برای 
نیز   α5 صوتی )DT(، نگاره نوترون )CNL( و مقاومت )LLD( هستند. 
مقدار ثابت معادالت است. در این راستا، نگاره های دیگر نیز همچون 

نگاره چگالی، می توانند در معادالت لحاظ شوند.
جمعیت  اجزای  از  یک  هر  عملکرد  اینکه  برای  الگوریتم ها،  این  در 
سوق  بعدی  تکرار  در  بهینه تر  مسیری  سمت  به  آنها  و  شود  بررسی 
یابند، در هر تکرار مقدار میانگین مربعات خطا )MSE( طبق معادله )۵( 
محاسبه می شود. MSE تابع هدف و معیاری برای کارایی مدل است که 
در اکثر مطالعات تخمین TOC با هر سیستم هوشمندی ارزیابی می شود. 

بنابراین اگر اندازه جمعیت 1۰۰ تعیین شود، در هر تکرار 1۰۰ راه حل 
 MSE محاسبه خواهد شد که بهترین MSE 1۰۰ جدید پیدا شده و تعداد
راهنمای تغییر در جمعیت است. فرق اصلی در الگوریتم کلونی مورچه 
با الگوریتم ژنتیک در داشتن حافظه و پارامترهای کنترلی کمتر می باشد. 
حافظه  در  را  تکرارها  کل  از  راه حل  بهترین  مورچه  کلونی  الگوریتم 
دارد، اما الگوریتم ژنتیک فقط بهترین راه حل ها از تکرار آخر را ذخیره 
می نماید. همچنین الگوریتم کلونی مورچه تنها یک پارامتر کنترلی دارد 
ژنتیک  الگوریتم  برای  تنظیمی  پارامترهای  اما  است،  مورچه  تعداد  که 

بسیار متنوع هستند.

تطابق TOC واقعی نرماالیز شده با TOC برآورد شده از سیستم 2
شبکه  و   )GA( ژنتیک  الگوریتم   ،)CACS( پیوسته  مورچه  کلونی 

.)ANN( ]25[ عصبی مصنوعی

مدل شبکه عصبی مصنوعی طراحی شده جهت تخمین TOC با نمایی 3
از هفت نرون در الیه ی پنهان]25[.
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 TOCreal ،تعـداد نمونه هـا N ،میانگیـن مربـع خطـا MSE در ایـن معادلـه
 Rock-Eval مقـدار کل کربـن آلـی اندازه گیـری شـده توسـط پیرولیـز
و TOCpredicted مقـدار کل کربـن آلـی پیش بینـی شـده توسـط سیسـتم 

است. هوشـمند 
مقایسه کاربرد الگوریتم کلونی مورچه، الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی 
مصنوعی در تخمین TOC حاصل از سنگ منشأهای میدان نفتی اهواز 
در شکل-2 آورده شده است. اگرچه ماهیت الگوریتم کلونی مورچه و 
الگوریتم ژنتیک در کاربرد معادالت )3( و یا )4( مشابه است، اما سیستم 
کلونی مورچه ی پیوسته )CACS( که در مرجع ]2۵[ طراحی شده است، 
بیشتری  ارائه داده و سرعت  الگوریتم ژنتیک  از  بهتر  تا حدودی  نتایج 
در محاسبات دارد. طبق نتایج حاصل از همین پژوهش مدل غیرخطی با 
معادله ی )4( کاربرد بهتری داشته است. همچنین شبکه عصبی مصنوعی 
الگوریتم های  به  نسبت  بخش تری  رضایت  عملکرد  شکل-2  مطابق 
ژنتیک و کلونی مورچه داشته و به عنوان مدلی بهینه تر نسبت به این دو 
 TOC الگوریتم شناخته می شود. شبکه های عصبی در محاسبات تخمین
به طور متداول با یک الیه ی پنهان بوده و ساختار تعداد نرون در آنها با 
از  با استفاده  اعمال روش سعی و خطا برآورد می شود. اگرچه امروزه 
ترکیب الگوریتم ها نیز می توان تعداد نرون در الیه ی پنهان را به دست 
ترکیبی  روش  نوع  این  از   TOC تخمین  برای  تاکنون  ولیکن  آورد، 
استفاده نشده است. الگوریتم پس انتشار خطا معمول ترین روش آموزشی 
می باشد.   TOC تخمین  جهت  مصنوعی  عصبی  شبکه های  در  نظارتی 
انتقال یافته و خطای بین خروجی  در این الگوریتم ورودی ها به شبکه 
مطلوب شبکه با خروجی پیش بینی شده از مجموعه داده های پتروفیزیکی 
مقایسه می شود. میزان خطا در این نوع شبکه به عقب منتقل شده و بر 
اساس آن وزن ها در ماتریس های وزنی ساختار شبکه و در طول شماری 
از تکرارها، تعدیل می گردد. آموزش زمانی متوقف می شود که مقدار 
خروجی پیش بینی شده بیشترین نزدیکی را به خروجی اندازه گیری شده 
وزن ها  تنظیم  راستای  در  باشد ]26[.  داشته  دستگاهی  آنالیزهای  توسط 
توابع انتقال و فعالیت اعمال می شوند. معمول ترین تابع انتقال بین الیه 1 
 TANSIG و 2 برای زمانی که نرمال سازی داده ها بین 1- تا 1 است، تابع
و برای زمانی که نرمال سازی بین ۰ تا 1 است، تابع LOGSIG می باشد. 
معمول  به طور  نیز   TOC شبیه سازی  برای   3 به   2 الیه  برای  انتقال  تابع 
PURELIN انتخاب شده است. شکل-3 نمونه ای بهینه از یک ساختار 

شبکه عصبی طراحی شده برای تخمین TOC را نشان می دهد.

4- سیستم های هوشمند ترکیبی
با  یا  سیستم های هوشمند ترکیبی که در مطالعات اخیر مطرح شده اند، 
اعمال الگوریتم خوشه بندی و اجرای یک سیستم هوشمند بوده]22-18[ 
و یا حاصل ادغام دو سیستم هوشمند با هم هستند ]23 و 24[. الگوریتم های 
خوشه بندی در مطالعات اخیر به دو صورت سلسله مراتبی و یا الگوریتم 

K-Means اعمال شده اند و در هر دو حالت سبب بهبود نتایج اجرای 
یک سیستم هوشمند نسبت به قبل از اعمال خوشه بندی می شوند. نتایج 
حاصل از تخمین و شبیه سازی TOC با استفاده از داده های پتروفیزیکی و 
مقایسه آن با 2۰۰ آنالیز مغزه برای میدان پارس جنوبی در شکل-4 آورده 
شده است. همان طورکه مشاهده می شود، بعد از اعمال خوشه بندی دقت 
تخمین افزایش یافته است. مطالعات جامع تر در این زمینه نشان داده است 
که افزایش تعداد خوشه ها در صورتی که با کمبود داده مواجه نباشیم 
سبب افزایش ضریب اطمینان حاصل از برآورد TOC توسط سیستمی 
زمینه  این  در  عمق  داده های  مستقیم  اعمال  همچنین  می شود.  هوشمند 

مقایسه TOC واقعی نرماالیز شده با TOC برآورد شده از شبکه 4
عصبی مصنوعی قبل و بعد از اعمال خوشه بندی ]19[.
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برای  بنابراین  می گردد]27[.  بهینه تری  خوشه های  ساخت  به  منجر  نیز 
ساخت خوشه ها داده های پتروفیزیکی و داده های عمق لحاظ می شوند. 
جمع بندی نتایج مختلف در این زمینه تأکیدکننده ی این مطلب است که 
خوشه بندی باعث ایجاد خوشه هایی با سنگ شناسی یکنواخت می گردد 
که در نتیجه ی آن سیستم های هوشمند در مقایسه با قبل از خوشه بندی 
 TOC سنگ شناسی غیریکنواخت( با مقادیر خطای کمتر قادر به برآورد(
 )GA( است. در سال 2۰1۵، ادغام دو سیستم هوشمند الگوریتم ژنتیک
 )BP( با الگوریتم پس انتشار خطا )ACOR( و الگوریتم کلونی مورچه
توسط طباطبائی و همکارانش ]23[ برای تخمین TOC در میدان نفتی 
اهواز به کارگرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش آنها نشان داده که 
مدل های هیبریدی نسبت به یک الگوریتم پس انتشار خطا که به صورت 
برآورد  توانایی  و  دارند  بهتری  عملکرد  است،  شده  طراحی  جداگانه 
خیلی خوبی در سنگ شناسی غیریکنواخت نشان می دهند )شکل-۵(. از 
بین مدل های هیبریدی طراحی شده نیز الگوریتم کلونی مورچه-شبکه 
بیشتری در شبیه سازی داشته است. علت  بهتر و سرعت  قابلیت  عصبی 

اصلی اتصال دو الگوریتم این است که می توان از مزایای هریک از آنها 
برای غلبه بر ضعف دیگری استفاده نمود. در مرجع ]23[ تنظیم وزن های 
اولیه شبکه عصبی بر عهده الگوریتم ژنتیک و یا الگوریتم کلونی مورچه 
گذاشته می شود. تمام مدل های شبکه عصبی تا حدودی از عدم قطعیت 
رنج  می برند و ممکن است در بهینه محلی به دام بیافتند. برای پرهیز از 
بهینه محلی و تسریع در همگرایی است که ترکیب الگوریتم پس انتشار 
خطا با این دو الگوریتم )الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کلونی مورچه( 
ارائه شده است. الگوریتم پس انتشار خطا در ارائه نتیجه بهینه محلی توانا 
الگوریتم  دو  حالی که  در  است.  ضعیف  مطلق  بهینه  نمودن  پیدا  در  و 
کند  بسیار  آن  استخراج  در  ولی  توانا  مطلق  اکتشاف جواب  در  دیگر 
یک  با  مورچه  کلونی  الگوریتم  یا  ژنتیک  الگوریتم  ترکیب  هستند. 
الگوریتم پس انتشار خطا برای تنظیم وزن ها و بایاس های اولیه ی شبکه 
عصبی سبب افزایش قدرت اکتشافی مدل تخمین TOC شده و توانایی 
الگوریتم پس انتشار خطا را تا حدود زیادی افزایش می دهد.R2 که در 
 TOC از  حاصل  همبستگی  ضریب  همان  است،  شده  آورده  شکل-۵ 
معیار  به عنوان  است که  اندازه گیری شده  واقعی   TOC و  برآورد شده 

دیگری برای کارایی مدل ارزیابی می شود.

نتیجه گیری
از بین روابط تجربی که برای تخمین TOC در سنگ منشأ به کار می رود، 
روش  این  است.  داشته  گسترده ای  کاربرد  در گذشته   ΔLog R روش 
 TOC تخمین  به  تخلخل  میزان  و  مقاومت  میزان  پارامتر  دو  اساس  بر 
که  پتروفیزیکی  نگاره های  از  زیادی  تعداد  از  نیست  قادر  و  می پردازد 
ارتباط خوبی با مقادیر TOC دارند، استفاده نماید. از جمله اِشکاالتی که 
 TOC بر روش های تجربی وارد است عدم کارایی آنها در تخمین کمی
پیش بینی  در  هوشمند  سیستم های  امروزه  اما  است.  قبول  قابل  دقتی  با 
این پارامتر مهم با موفقیت های چشمگیری روبه رو بوده اند. سیستم های 
پارامترهای  بین  پیچیده  معلولی  و  علت  روابط  درک  به  قادر  هوشمند 
فیزیکی گوناگون و مقدار TOC هستند. شبکه های عصبی مصنوعی در 
این راستا عملکرد بهتری را نسبت به الگوریتم های بر پایه جمعیت نشان 
مصنوعی  شبکه های عصبی  منعطف  ماهیت  نشانگر  مسئله  این  داده اند. 
است که در ساختار آنها رفتاری لجام گسیخته و غیرخطی وجود دارد 
و در مسائلی همچون مقوله ی پیش بینی به خوبی قابل استفاده می باشند. 
ترکیبی مختلفی  اخیر مدل های  تکنولوژی در سال های  این  پیشرفت  با 
ارائه  مصنوعی  عصبی  شبکه  کارایی  افزایش  بر  مبتنی  به خصوص 
عصبی  مورچه-شبکه  کلونی  الگوریتم  ترکیبی  روش های  است.  شده 
مصنوعی جدیدترین مدل هوشمند ارائه شده در تخمین TOC است. این 
روش حتی در صورت سنگ شناسی غیریکنواخت در سنگ منشأهای 
مختلف یک میدان نتایج بسیار خوبی ارائه داده است. روش های ترکیبی 
هوشمند بسیار قوی، مؤثر و ارزان بوده و همچنین سرعت باالتری در 
محاسبات دارند. بنابراین توسعه آنها می تواند ضریب اطمینان حاصل از 

مطالعات اولیه ی اکتشاف نفت را افزایش دهد.
5

به صورت   )ANN�BP( خطا  انتشار  پس  الگوریتم  نتایج  مقایسه 
جداگانه و به صورت ترکیبی با الگوریتم ژنتیک )GA�BP( و کلونی 

مورچه )ACOR-BP( در میدان نفتی اهواز]23[.
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