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نگرشی برگستره روشهای تخمین مقدار کل کربن آلی ،از روابط تجربی
تا محاسبات هوشمند ترکیبی
زیبا حسیني* ،دانشگاه فردوسی مشهد   سجاد قره چلو ،دانشگاه تهران

محتــوی کل کربــن آلــی( )TOCیــک پارامتــر حیاتــی در ارزیابــی ژئوشــیمیایی ســنگهای منشــأ
و پتاســیل هیدروکربنزائــی آنهاســت .بــا ایــن وجــود ،بهدلیــل عــدم وجــود مغــزه و خردههــای
حفــاری بــرای چاههــای قدیمــی و هزینههــای بــاالی حاصــل از آنالیزهــای ژئوشــیمیایی ،غالبــاً
اندازهگیریهــای محــدودی از نمونــه در دســترس اســت .روشهــای بســیاری بــرای بــرآورد ایــن
پارامتــر مهــم ،بــا توجــه بــه ســایر اطالعــات در دســترس و مقــرون بهصرفــه ،گســترش یافتــه اســت.
یکــی از ایــن روشهــا اســتفاده از بعضــی نگارههــای چاهپیمایــی میباشــد کــه تغییــرات آنهــا
بــا مقــدار کل کربــن آلــی در ارتبــاط اســت .در ایــن مقالــه مجموعــه روشهــای معمــول بــرای
تخمیــن مقــدار کل کربــن آلــی بــا اســتفاده از دادههــای پتروفیزیکــی شــرح داده شــده و نتایــج
حاصــل از مطالعــات مختلــف در آن تحلیــل شــده اســت .روشهــای مــورد بحــث شــامل ســه روش
تجربــی ،سیســتم هوشــمند جداگانــه و سیســتمهای هوشــمند ترکیبــی هســتند .از مهمتریــن روابــط
تجربــی ،روش  ΔLog Rاســت کــه امــروزه روشهــای هوشــمند نســبت بــه ایــن تکنیــک قدیمــی
مناســبتر بــوده و کاربــرد بیشــتری دارنــد .سیســتمهای هوشــمند ،ابــزار قدرتمنــدی هســتند کــه
بــدون دانســتن هیــچ قاعــدهای از روابــط بیـن دادههــای پتروفیزیکــی و ژئوشــیمیایی قــادر بــه تخمیــن
مقــدار کل کربــن آلــی میباشــند .ایــن تکنیکهــا در ترکیــب بــا خوش ـهبندی و یــا در ادغــام بــا
یکدیگــر قــادر بــه بــرآورد مقــدار کل کربــن آلــی بــا دقــت بســیار باالترخواهنــد بــود .همچنیــن در
لیتولوژیهــای بســیار ناهمگــن نیــز کاربــردی هســتند.

مقدار کل کربن آلی ( )TOCیکی از مهمترین پارامترهای ژئوشیمیایی
در بررسیهای اکتشافی صنعت نفت محسوب میشود .افزایش مقدار
 TOCاحتماالً نشاندهندهی غنای سنگ منشأ و کاهش آن نشاندهندهی
فقرگسترش سنگ منشأ نسبت به مواد آلی است .تاکنون روشهای
متنوعی برای تخمین مقدار  TOCدر یک سازند معرفی شدهاند که
دامنهای از روشهای آزمایشگاهی ،تجربی تا سیستمهای هوشمند را در
بر میگیرد .مهمترین روش آزمایشگاهی در برآورد  ،TOCاندازهگیری
آزمایشگاهی از نمونههای مغزه ،سنگ و خردههای حفاری توسط
پیرولیز  Rock-Evalاست .آزمایشهاي ژئوشیمیایی با این دستگاه،
هزینهبر است و درصورت پایین بودن مقدار  ،TOCلیتولوژی سنگ
بر نتایج آنالیز تأثیر میگذارد .از طرفی نمونههای مغزه و خردههای
حفاری فقط در تعداد محدودی چاه و برای اعماق خاصی وجود
دارند .بنابراین تخمین مقدار  TOCبا استفاده از یک روش سریع و با
صرف هزینه کم یکی از اهداف پژوهشهای اکتشاف نفت به حساب
میآید .در این راستا ،محققان زیادی در خصوص رابطه بین دادههای
ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی تحقیق کردند .چراکه دادههای پتروفیزیکی
برخالف دادههای ژئوشیمیایی در دسترس بوده و در چاههای حفاری
شده ،در اعماق پیوسته تهیه میشوند .اولین پژوهشها در این زمینه به
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واژگان کلیدی:

مقـــدار کل کربـــن آلـــی ،روابـــط
تجربـــی ،سیســـتمهای هوشـــمند،
دادههـــای پتروفیزیکـــی

تفسیر اطالعات حاصل از دادههای پتروفیزیکی پرداختند .از این میان
میتوان به مطالعات مهمی اشاره کرد [ ]6-1که از نگاره گاما ()GR
برای شناسایی سنگهای غنی از مواد آلی استفاده کردهاند .این نگاره
در مقابل ماده آلی قرائت بیشتری را نشان میدهد .اشموکر و ِهستِر []7
استفاده از نگاره چگالی ( )RHOBرا برای این منظور پیشنهاد دادند.
نگاره چگالی ( )RHOBدر مقابل بازههای دارای مواد آلی مقدار
کمتری را نشان میدهدِ .دلِنباخ و همکاران [ ]8روشی به نام  I-xابداع
کردند که پارامتر حاصل از این روش با میزان غنیشدگی مادهی آلی
ارتباطی خطی داشت .مِی ِر و ن ِ ِدرلف [ ]9روشی معرفی کردند که در
آن از نگارههای مقاومت ( ،)LLDچگالی ( )RHOBو صوتی ()DT
استفاده شد .این روش قادر است سنگهای منشاء و غیرمنشاء را از
یکدیگر تمیز دهد ،اما مقدار کمی غنیشدگی آلی را ارائه نمیکند.
مِن ِدلسون و توکسوز [ ]10مجموعه نگارههای تخلخل (صوتی ،چگالی
و نوترون) و گاما را بهکار گرفتند .آنها از معادالت میانگین حجم
خطی بین نگارهها استفاده کرده و حجم ماده آلی را محاسبه نمودند.
ِهرون[ ]11در روشی مشابه نگاره نوترون را برای محاسبه حجم اکسیژن
سازند بهکار گرفت .اما هیچیک از این روشها نمیتوانستند مقادیر
کمی  TOCرا در سازند مورد مطالعه محاسبه کنند و روش کاملی برای
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توصیف پتانسیل هیدروکربنزایی یک سازند بهشمار نمیآمدند .از این
میان پسی و همکارانش [ ،]12روشی به نام  ΔLog Rابداع کردند که از
برهماندازی نگارههای تخلخل و مقاومت استفاده کرده ،بازههای منشاء
را شناسایی و کل کربن آلی را محاسبه نمودند.
در مقابلِ روشهای تجربی ،روشهای هوشمند قرار دارند که
امروزه کاربرد گستردهای را به خود اختصاص دادهاند .این روشها
الگوریتمهایی قوی برای محاسبات عددی پیچیده هستند که توسط
هوش انسانی طراحی شدهاند .از جملهی این تکنیکها میتوان به
شبکههای عصبی مصنوعی ،منطق فازی ،الگوریتم ژنتیک ،الگوریتم
کلونی مورچه ،الگوریتم اجتماع ذرات و  ...اشاره نمود .این روشها
در مواردی که مدلسازی ریاضی امکانپذیر نیست ،بهکار میروند.
روشهای هوشمند نقش پررنگی در حل مشکالت پتروفیزیکی ناشی
از اکتشاف و بهرهبرداری هیدروکربنها مانند نفت و گاز ایفا میکنند.
دلیل رشد روزافزون این روشها ،کاهش هزینههای اقتصادی و افزایش
صحت نتایج بهدست آمده است .در این زمینه ،کمالی و میرشادی []13
از روش عصبی-فازی 1جهت تخمین  TOCاز دادههای پتروفیزیکی
بهره گرفته و نتایج حاصل از آن را با تکنیک  ΔLog Rمقایسه نمودند.
کدخدائی و همکارانش [ ]15 ،14با ابداع یک کمیتهی ماشین 2حاصل
از عملکرد سیستمهای هوشمند به تخمین  TOCپرداختند .عبدیزاده
[ ]16یک الگوریتم ژنتیک با معادالت خطی و غیرخطی را با ΔLog R
مقایسه نمود ،که نتایج نشانگر عملکرد بهتر الگوریتم ژنتیک بود .تان و
همکارانش [ ]17نیز اثبات نمودند که یک ماشینبردار پشتیبان 3کارایی
بهتری نسبت به روش  ΔLog Rدارد .سپس علیزاده و همکارانش[]18
و سفیداری و همکارانش[ ]19از ترکیب آنالیز خوشهبندی 4با شبکه
عصبی مصنوعی برای رسیدن به این هدف بهره گرفتند .کومار و سینها
[ ]20محتوی کل کربن آلی را در اکتشافات شیل گازی بهکارگرفته و
برای این منظور از ترکیب خوشهبندی با آنالیز رگرسیون چندمتغیره
استفاده نمودند .عبدیزاده و همکارانش[ ]21دو روش الگوریتم ژنتیک
و خوشهبندی سلسله مراتبی را برای تفسیر دقیقتر زونهای غنی در ماده
آلی و رخسارههای آلی  5چاه در میدان نفتی اهواز مورد بررسی قرار
دادند .حسینی و همکارانش[ ]22نیز یک سیستم کلونی مورچه مبتنی بر
آنالیز خوشهای را برای تخمین  TOCپیشنهاد نمودند .در نهایت مطالعات
اخیر توسط طباطبائی و همکارانش[ ]23و نیز حسینی و همکارانش[]24
نشان داد روشهای هیبریدی الگوریتم کلونی مورچه  -شبکه عصبی و
الگوریتم ژنتیک  -شبکه عصبی عملکرد بهتری از هریک از مدلهای
جداگانه دارد .امروزه با استفاده از ترکیب روشهای هوشمند ،دقت
شبیهسازی افزایش یافته و بنابراین مدلهای هوشمند ترکیبی اهمیت
بیشتری در محاسبات دارند .مهمترین برتری مدلهای هوشمند نسبت به
روشهای سنتی ،کاربرد این روشها در مخازن ناهمگن و در مساحت
گستردهای از یک میدان نفتی است .در این پژوهش ،مروری بر هر یک
از روشهای استفاده شده در تخمین  TOCو چگونگی کاربرد آنها
خواهیم داشت تا ایدههایی جدیدتر در راستای نگرشی روشن ،اتخاذ
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شود .بنابراین ابتدا یک روش پرکاربرد تجربی را شرح میدهیم .سپس
روند پیشرفت تکنولوژی هوش مصنوعی را در صنایع نفت و گاز مورد
بررسی قرار داده و برخی یافتههای جدید در این زمینه را عنوان خواهیم
نمود.
 -2پیشبینی  TOCتوسط روش ΔLog R

روش  ΔLog Rاز طریق برهماندازی نگارهها ،میزان مواد آلی را تعیین
نموده و بلوغ آن را بررسی مینماید .نگارههای مورد استفاده ترکیبی
از نگارههای مقاومت و تخلخل میباشند .در واقع هر سهنگاره تخلخل
یعنی نوترون( ،)NPHIچگالی( )RHOBو صوتی( )DTبه ماده آلی با
اندیس هیدروژن باال پاسخ میدهند .بنابراین هرسه نگاره قابل استفاده
بوده و میتوانند برای تأیید نتایج عملکرد یکدیگر بهکار روند .اما با
توجه به تأثیر شدید محیط چاه بر نگارههای نوترون و چگالی و عدم
حساسیت نگاره صوتی به محیط چاه ،استفاده از نگاره صوتی نتیجه
مطلوبتری را ارائه مینماید .رابطه ( )1جدایش ما بین نگارههای
تخلخل و مقاومت ( )ΔLog Rرا در راستای تخمین  TOCنشان میدهد:
()1
در این رابطه R ،میزان مقاومت و  Pمیزان تخلخل یک نگاره صوتی،
دانسیته و یا نوترونی است Rbase .و  ، Pbaseمقادیر تخلخل و مقاومت
قرائت شده در محل خط پایه ( )baselineهستند .خط پایه با ترکیب

1

مقایسهای بین دادههای واقعی حاصل از پیرولیز ،Rock-Eval
مصنوعی مبتنی بر آنالیز خوشهبندی [.]19
روش و شبکه عصبی
ِ
نمودار قرمز رنگ نشاندهندهی مقادیر  TOCاندازهگیری شده
توسط آنالیز ژئوشیمیایی در سه چاه مختلف است .نمودار مشکی
نتایج پیشبینی  TOCحاصل از روش را نشان میدهد که تفاوت
گستردهای را با مقادیر واقعی دارد .نمودار آبیرنگ نیزTOC
برآورد شده از دادههای پتروفیزیکی بر اساس روش ترکیبی شبکه
عصبی با خوشهبندی میباشد که همخوانی قابلتوجهی با TOC
حاصل از پیرولیز  Rock-Evalدارد.
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نگارههای مقاومت و هر یک از نگارههای تخلخل در یک بازه شیلی
فقیر از مواد آلی تشکیل میشود .با استفاده از معادله ( )2که بر اساس
مرجع [ ]12بوده ،میزان  TOCمحاسبه میشود LOM .در این رابطه
نشانگر سطح بلوغ ماده آلی است.
()2
مطالعات اخیر بیانگر عملکرد خیلی بهتر شبکههای هوشمند نسبت به
روش  ΔLog Rبودهاند .بهطوریکه روش ترکیبی شبکه عصبی با آنالیز
خوشهای نتایج بسیار بهتری را نسبت به  ΔLog Rدر طول اعماق سه چاه
از میدان پارسجنوبی نشان میدهد(شکل.)1-

بنابراین اگر اندازه جمعیت  100تعیین شود ،در هر تکرار  100راهحل
جدید پیدا شده و تعداد  MSE 100محاسبه خواهد شد که بهترین MSE
راهنمای تغییر در جمعیت است .فرق اصلی در الگوریتم کلونی مورچه
با الگوریتم ژنتیک در داشتن حافظه و پارامترهای کنترلی کمتر میباشد.
الگوریتم کلونی مورچه بهترین راهحل از کل تکرارها را در حافظه
دارد ،اما الگوریتم ژنتیک فقط بهترین راهحلها از تکرار آخر را ذخیره
مینماید .همچنین الگوریتم کلونی مورچه تنها یک پارامتر کنترلی دارد
که تعداد مورچه است ،اما پارامترهای تنظیمی برای الگوریتم ژنتیک
بسیار متنوع هستند.

 -3تخمین  TOCبا الگوریتم های بر پایه جمعیت و شبکه عصبی
مصنوعی

از متداولترین الگوریتمهای برپایهی جمعیت میتوان سه الگوریتم
ژنتیک ،الگوریتم کلونی مورچه و الگوریتم اجتماع ذرات یا پرندگان
را نام برد .دو الگوریتم اول در مطالعات تخمین  TOCدر مراجع [16
و ]25با استفاده از دو معادلهی پیشنهادی به صورت خطی طبق رابطه
( )3و بهصورت غیرخطی مطابق رابطه ( )4بهکار گرفته شدهاند.
سیستمهای هوشمند همانطور که گفته شد ،سعی در برقراری یک رابطه
بین دادههای پتروفیزیکی و داده ژئوشیمیایی دارند .بنابراین الگوریتم
ژنتیک و الگوریتم کلونی مورچه با تغییر شاخصهای جمعیت در
مرحلهی آموزش مدل سعی در یافتن ضرایب معادالت ( )3یا ()4
مینمایند .سپس این ضرایب روی دادههای پتروفیزیکی از چاه فاقد
 TOCدر میدان مورد مطالعه لحاظ شده و ارزیابی و تفاسیر بر مبنای آن
صورت میگیرد.
()3

2

تطابق  TOCواقعی نرماالیز شده با  TOCبرآورد شده از سیستم
کلونی مورچه پیوسته ( ،)CACSالگوریتم ژنتیک ( )GAو شبکه
عصبی مصنوعی ].(ANN) [25

()4
دراینجا α3 ،α2 ،α1،و  α4ضرایب وزنی و  β3 ،β2 ،β1و  β4ضرایب نمایی
برای دادههای پتروفیزیکی بهترتیب شامل نگاره گاما ( ،)GRنگاره
صوتی ( ،)DTنگاره نوترون ( )CNLو مقاومت ( )LLDهستند α5 .نیز
مقدار ثابت معادالت است .در این راستا ،نگارههای دیگر نیز همچون
نگاره چگالی ،میتوانند در معادالت لحاظ شوند.
در این الگوریتمها ،برای اینکه عملکرد هر یک از اجزای جمعیت
بررسی شود و آنها به سمت مسیری بهینهتر در تکرار بعدی سوق
یابند ،در هر تکرار مقدار میانگین مربعات خطا ( )MSEطبق معادله ()5
محاسبه میشود MSE .تابع هدف و معیاری برای کارایی مدل است که
در اکثر مطالعات تخمین  TOCبا هر سیستم هوشمندی ارزیابی میشود.

3

مدل شبکه عصبی مصنوعی طراحی شده جهت تخمین  TOCبا نمایی
از هفت نرون در الیهی پنهان[.]25
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()5
در ایـن معادلـه  MSEمیانگیـن مربـع خطـا N ،تعـداد نمونههـاTOCreal ،
مقـدار کل کربـن آلـی اندازهگیـری شـده توسـط پیرولیـز Rock-Eval

و  TOCpredictedمقـدار کل کربـن آلـی پیشبینـی شـده توسـط سیسـتم
هوشـمند است.
مقایسه کاربرد الگوریتم کلونی مورچه ،الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی
مصنوعی در تخمین  TOCحاصل از سنگ منشأهای میدان نفتی اهواز
در شکل 2-آورده شده است .اگرچه ماهیت الگوریتم کلونی مورچه و
الگوریتم ژنتیک در کاربرد معادالت ( )3و یا ( )4مشابه است ،اما سیستم
کلونی مورچهی پیوسته ( )CACSکه در مرجع [ ]25طراحی شده است،
نتایج تا حدودی بهتر از الگوریتم ژنتیک ارائه داده و سرعت بیشتری
در محاسبات دارد .طبق نتایج حاصل از همین پژوهش مدل غیرخطی با
معادلهی ( )4کاربرد بهتری داشته است .همچنین شبکه عصبی مصنوعی
مطابق شکل 2-عملکرد رضایت بخشتری نسبت به الگوریتمهای
ژنتیک و کلونی مورچه داشته و بهعنوان مدلی بهینهتر نسبت به این دو
الگوریتم شناخته میشود .شبکههای عصبی در محاسبات تخمین TOC
بهطور متداول با یک الیهی پنهان بوده و ساختار تعداد نرون در آنها با
اعمال روش سعی و خطا برآورد میشود .اگرچه امروزه با استفاده از
ترکیب الگوریتمها نیز میتوان تعداد نرون در الیهی پنهان را بهدست
آورد ،ولیکن تاکنون برای تخمین  TOCاز این نوع روش ترکیبی
استفاده نشده است .الگوریتم پسانتشار خطا معمولترین روش آموزشی
نظارتی در شبکههای عصبی مصنوعی جهت تخمین  TOCمیباشد.
در این الگوریتم ورودیها به شبکه انتقال یافته و خطای بین خروجی
مطلوب شبکه با خروجی پیشبینی شده از مجموعه دادههای پتروفیزیکی
مقایسه میشود .میزان خطا در این نوع شبکه به عقب منتقل شده و بر
اساس آن وزنها در ماتریسهای وزنی ساختار شبکه و در طول شماری
از تکرارها ،تعدیل میگردد .آموزش زمانی متوقف میشود که مقدار
خروجی پیشبینی شده بیشترین نزدیکی را به خروجی اندازهگیری شده
توسط آنالیزهای دستگاهی داشته باشد[ .]26در راستای تنظیم وزنها
توابع انتقال و فعالیت اعمال میشوند .معمولترین تابع انتقال بین الیه 1
و  2برای زمانی که نرمالسازی دادهها بین  -1تا  1است ،تابع TANSIG
و برای زمانی که نرمالسازی بین  0تا  1است ،تابع  LOGSIGمیباشد.
تابع انتقال برای الیه  2به  3برای شبیهسازی  TOCنیز بهطور معمول
 PURELINانتخاب شده است .شکل 3-نمونهای بهینه از یک ساختار
شبکه عصبی طراحی شده برای تخمین  TOCرا نشان می دهد.

 K-Meansاعمال شدهاند و در هر دو حالت سبب بهبود نتایج اجرای
یک سیستم هوشمند نسبت به قبل از اعمال خوشهبندی میشوند .نتایج
حاصل از تخمین و شبیهسازی  TOCبا استفاده از دادههای پتروفیزیکی و
مقایسه آن با  200آنالیز مغزه برای میدان پارسجنوبی در شکل 4-آورده
شده است .همانطورکه مشاهده میشود ،بعد از اعمال خوشهبندی دقت
تخمین افزایش یافته است .مطالعات جامعتر در این زمینه نشان داده است
که افزایش تعداد خوشهها در صورتی که با کمبود داده مواجه نباشیم
سبب افزایش ضریب اطمینان حاصل از برآورد  TOCتوسط سیستمی
هوشمند میشود .همچنین اعمال مستقیم دادههای عمق در این زمینه

 -4سیستمهای هوشمند ترکیبی

سیستمهای هوشمند ترکیبی که در مطالعات اخیر مطرح شدهاند ،یا با
اعمال الگوریتم خوشهبندی و اجرای یک سیستم هوشمند بوده[]22-18
و یا حاصل ادغام دو سیستم هوشمند با هم هستند[ 23و  .]24الگوریتمهای
خوشهبندی در مطالعات اخیر به دو صورت سلسله مراتبی و یا الگوریتم
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مقایسه  TOCواقعی نرماالیز شده با  TOCبرآورد شده از شبکه
عصبی مصنوعی قبل و بعد از اعمال خوشهبندی [.]19
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نیز منجر به ساخت خوشههای بهینهتری میگردد[ .]27بنابراین برای
ساخت خوشهها داده های پتروفیزیکی و دادههای عمق لحاظ میشوند.
جمعبندی نتایج مختلف در این زمینه تأکیدکنندهی این مطلب است که
خوشهبندی باعث ایجاد خوشههایی با سنگشناسی یکنواخت میگردد
که در نتیجهی آن سیستمهای هوشمند در مقایسه با قبل از خوشهبندی
(سنگشناسی غیریکنواخت) با مقادیر خطای کمتر قادر به برآورد TOC
است .در سال  ،2015ادغام دو سیستم هوشمند الگوریتم ژنتیک ()GA
و الگوریتم کلونی مورچه ( )ACORبا الگوریتم پس انتشار خطا ()BP
توسط طباطبائی و همکارانش [ ]23برای تخمین  TOCدر میدان نفتی
اهواز بهکارگرفته شده است .نتایج حاصل از پژوهش آنها نشان داده که
مدلهای هیبریدی نسبت به یک الگوریتم پسانتشار خطا که بهصورت
جداگانه طراحی شده است ،عملکرد بهتری دارند و توانایی برآورد
خیلی خوبی در سنگشناسی غیریکنواخت نشان میدهند (شکل .)5-از
بین مدلهای هیبریدی طراحی شده نیز الگوریتم کلونی مورچه-شبکه
عصبی قابلیت بهتر و سرعت بیشتری در شبیهسازی داشته است .علت

اصلی اتصال دو الگوریتم این است که میتوان از مزایای هریک از آنها
برای غلبه بر ضعف دیگری استفاده نمود .در مرجع [ ]23تنظیم وزنهای
اولیه شبکه عصبی بر عهده الگوریتم ژنتیک و یا الگوریتم کلونی مورچه
گذاشته میشود .تمام مدلهای شبکه عصبی تا حدودی از عدمقطعیت
رنج میبرند و ممکن است در بهینه محلی به دام بیافتند .برای پرهیز از
بهینه محلی و تسریع در همگرایی است که ترکیب الگوریتم پسانتشار
خطا با این دو الگوریتم (الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کلونی مورچه)
ارائه شده است .الگوریتم پسانتشار خطا در ارائه نتیجه بهینه محلی توانا
و در پیدا نمودن بهینه مطلق ضعیف است .در حالیکه دو الگوریتم
دیگر در اکتشاف جواب مطلق توانا ولی در استخراج آن بسیار کند
هستند .ترکیب الگوریتم ژنتیک یا الگوریتم کلونی مورچه با یک
الگوریتم پسانتشار خطا برای تنظیم وزنها و بایاس های اولیهی شبکه
عصبی سبب افزایش قدرت اکتشافی مدل تخمین  TOCشده و توانایی
الگوریتم پسانتشار خطا را تا حدود زیادی افزایش میدهد R2.که در
شکل 5-آورده شده است ،همان ضریب همبستگی حاصل از TOC
برآورد شده و  TOCواقعی اندازهگیری شده است که بهعنوان معیار
دیگری برای کارایی مدل ارزیابی میشود.
نتیجهگیری

5

مقایسه نتایج الگوریتم پس انتشار خطا ( )ANN-BPبهصورت
جداگانه و به صورت ترکیبی با الگوریتم ژنتیک ( )GA-BPو کلونی
مورچه ( )ACOR-BPدر میدان نفتی اهواز[.]23

از بین روابط تجربی که برای تخمین  TOCدر سنگ منشأ بهکار میرود،
روش  ΔLog Rدر گذشته کاربرد گستردهای داشته است .این روش
بر اساس دو پارامتر میزان مقاومت و میزان تخلخل به تخمین TOC
میپردازد و قادر نیست از تعداد زیادی از نگارههای پتروفیزیکی که
ارتباط خوبی با مقادیر  TOCدارند ،استفاده نماید .از جمله اِشکاالتی که
بر روشهای تجربی وارد است عدم کارایی آنها در تخمین کمی TOC
با دقتی قابل قبول است .اما امروزه سیستمهای هوشمند در پیشبینی
این پارامتر مهم با موفقیتهای چشمگیری روبهرو بودهاند .سیستمهای
هوشمند قادر به درک روابط علت و معلولی پیچیده بین پارامترهای
فیزیکی گوناگون و مقدار  TOCهستند .شبکههای عصبی مصنوعی در
این راستا عملکرد بهتری را نسبت به الگوریتمهای بر پایه جمعیت نشان
دادهاند .این مسئله نشانگر ماهیت منعطف شبکههای عصبی مصنوعی
است که در ساختار آنها رفتاری لجام گسیخته و غیرخطی وجود دارد
و در مسائلی همچون مقولهی پیشبینی بهخوبی قابل استفاده میباشند.
با پیشرفت این تکنولوژی در سالهای اخیر مدلهای ترکیبی مختلفی
بهخصوص مبتنی بر افزایش کارایی شبکه عصبی مصنوعی ارائه
شده است .روشهای ترکیبی الگوریتم کلونی مورچه-شبکه عصبی
مصنوعی جدیدترین مدل هوشمند ارائه شده در تخمین  TOCاست .این
روش حتی در صورت سنگشناسی غیریکنواخت در سنگ منشأهای
مختلف یک میدان نتایج بسیار خوبی ارائه داده است .روشهای ترکیبی
هوشمند بسیار قوی ،مؤثر و ارزان بوده و همچنین سرعت باالتری در
محاسبات دارند .بنابراین توسعه آنها میتواند ضریب اطمینان حاصل از
مطالعات اولیهی اکتشاف نفت را افزایش دهد.
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1- Neuro-Fuzzy technique

3- Support-vector-regression machine

4- Clustering Analysis

2- Committee Machine
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