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ــد. در  ــه می باش ــده و پرهزین ــیار پیچی ــدی بس ــوان فراین ــی به عن ــع هیدروکربن ــاف مناب ــد اکتش فراین
ایــن فراینــد فاکتورهــای متعــدد زمین شناســی، ژئوشــیمی و ژئوفیزیــک تهیــه و باهــم تلفیــق 
ــواز  ــه 1:2۵۰۰۰۰ اه ــت و گاز در برگ ــل نف ــق محتم ــایی مناط ــق شناس ــن تحقی ــدف ای ــوند. ه می ش
ــی  ــی مصنوع ــبکه عصب ــای ش ــمند روش ه ــای هوش ــتفاده از الگوریتم ه ــا اس ــی ب ــدان نفت ــا 2۰ می ب
سیســتم  و   )ANFIS( تطبیقــی عصبی - فــازی  اســتنتاج  سیســتم  و   )MLP( چند الیــه  پرســپترون 
اطالعــات جغرافیایــی )GIS( اســت. بدین منظــور 17 نقشــه فاکتــور توســط توابــع GIS ایجــاد 
 ،R=۰/8۹48 شــدند. نتایــج اعتبارســنجی بــر روی مدل هــا نشــان داد کــه شــبکه عصبــی ۵×1۰×17 بــا
 ،ANFIS ــه ــا از جمل ــایر مدل ه ــر از س ــت بهت ــته اس ــر ۰/۹۰7۹ توانس ــا براب RMSE=۰/۰267 و کاپ
آمــوزش دیــده و مناطــق پتانســیل نفتــی را پیش بینــی نمایــد. می تــوان گفــت کــه وجــود نگرشــی بــر 
مبنــای سیســتم اطالعــات جغرافیایــی، می توانــد در فراهــم آوردن اطالعــات ارزشــمند از داده هــای 
اولیــه، به  منظــور مدل ســازی پهنه هــای نفتــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. در نتیجــه مدل هــای 
هوشــمند بــه کار رفتــه در ایــن تحقیــق می توانــد بــرای پیش بینــی مناطقــی کــه شــرایط منطقــه وجــود 
منابــع نفتــی را تأییــد می کننــد و نیــز بــرای کارهــای اکتشــافی بیشــتر بــا اســتفاده از مناطــق پیش بینــی 

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــاف م ــای اکتش ــوان راهنم ــده به عن ش

اگرچـه شناسـایی و تعیین محل فاکتورهایی از قبیل  سـنگ مولد، سـنگ 
مخـزن و تله نفتـی اسـاس کار اکتشـاف را تشـکیل می دهـد ولـی هنـوز 
بسـیاری از مسـائل در زمینه هـای مختلـف بـدون پاسـخ مانـده اسـت که 
علـت عمـده آن عدم دسترسـی مسـتقیم بـه ذخایـر نفتی در اعمـاق زمین 
اسـت. تعییـن فاکتورهایـی چـون مشـخصات فیزیکـی و شـیمیایی نفت، 
مقـدار ذخایـر قابل برداشـت، فشـار درون مخـزن و از همـه مهمتر وجود 
یـا عـدم وجـود نفـت در مخـزن زیرزمینـی از جملـه مسـائلی اسـت کـه 
از سـطح زمیـن نمی تـوان در مـورد آنهـا اظهـار نظـر نمـود ]1[. بنابرایـن 
زمین شناسـی  شـرایط  و  عوامـل  نمـودن  مشـخص  و  شناسـایی  صـرف 
مناسـب، دلیـل بـر وجـود نفـت و ذخایـر هیدروکربـوری در زیـر  زمیـن 
نیسـت. تطبیـق واقعیـات زمین شناسـی در سـطح زمیـن بـا آنچـه کـه در 
زیـر زمیـن وجود دارد، همیشـه مقدور نیسـت. بـه این معنی کـه در اکثر 
بـا بخش هـای عمیـق  مواقـع هماهنگـی زمین شناسـی طبقـات سـطحی 
زمیـن، بـه دالیـل مختلـف، برهـم خـورده اسـت. بـه همیـن جهـت بعـد 
از آنکـه مسـائل مربـوط بـه تشـکیل و تجمـع نفـت از روی رویدادهـا 
بـه  اقـدام  و نشـانه های زمین شناسـی در سـطح زمیـن مسـجل گردیـد، 
حفـاری چاه هـای اکتشـافی خواهـد شـد. به عبارتـی از آنجایی کـه منابع 
به طـور قطـع نمی تـوان محـل  یافـت می شـود،  اعمـاق زمیـن  نفـت در 
تجمـع آنهـا را در یـک منطقـه تعییـن کـرد. در نتیجـه ایـن موضـوع کـه 
بـا صـرف هزینـه ای بالـغ بـر 1۰۰ میلیـون دالر بـرای حفـر یـک چـاه 

اکتشـافی، آنچـاه بـه یـک چـاه خشـک برخـورد کنـد، وجـود دارد ]2[ 
بنابرایـن طراحـی بهترین مسـیر بـرای برداشـت داده های لـرزه ای که آن 
نیـز بـا هزینـه بسـیار زیـاد انجـام می شـود و همچنیـن تعییـن بهترین محل 
بـرای حفـر چاه هـای اکتشـافی از اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت زیرا 
نتیجـه نادرسـت یـا بی دقـت ایـن مکان هـا می توانـد هزینه های زیـادی را 
اعمـال کنـد و حتـی پروژه اکتشـاف را با مشـکالت اساسـی مواجه سـاز 
سـازد. بنابراین مسـئله اصلـی چگونگی تعیین مناطـق محتمل نفت و گاز 
حوضـه ی مـورد مطالعـه در زمـان کم و کاهـش هزینه اکتشـاف و تولید 
می باشـد. در فراینـد اکتشـاف یا توسـعه میادین نفتـی، فاکتورهای متعدد 
باهـم تلفیـق می شـوند.  زمین شناسـی، ژئوشـیمی و ژئوفیزیـک تهیـه و 
پتانسـیل یابی مـوارد هیدروکربنـی معمـوالً در محیـط سیسـتم اطالعـات 
جغرافیایـی انجـام می شـود. کاربردهـای GIS تقریبـاً در دنیای اکتشـاف 
نفـت، جدیـد اسـت. موضـوع علـم سیسـتم اطالعـات جغرافیایـی، اخذ، 
ذخیره سـازی، بازیابـی، مدیریـت، پـردازش و نمایـش داده هـای مکانـی 
شـده  پایه گـذاری  تصمیم گیری هـای  از  پشـتیبانی  جهـت  توصیفـی  و 
براسـاس داده هـای مکانـی می باشـد ]3[ و عملکـرد اساسـی آن به دسـت 
آوردن اطالعاتـی اسـت کـه از ترکیـب الیه هـای متفـاوت داده هـا بـا 
روش هـای مختلـف از جملـه الگوریتم هـای هوشـمند و بـا دیدگاه هـای 

گوناگـون به دسـت می آینـد )شـکل-1(.
در تحقیقاتــی کــه توســط، لیــو و همــکاران)2۰۰8( در مقالــه ای بــا 
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GIS در  پایــه  بــر  ثانویــه  عنــوان مدل ســازی مســیرهای مهاجــرت 
حوضــه Songliao چیــن، ارائــه گردیــد، آنــان توانســتند بــا اســتفاده از 
ــیرهای  ــی، مس ــی و ســاختارهای زمین شناس ــی ارتفاع ــدل رقوم ــک م ی
ــل  ــی وص ــای نفت ــه مخزن ه ــا را ب ــه هیدروکربن ه ــه ک ــرت ثانوی مهاج
می کنــد، شناســایی کننــد]۵[. زرگانــی و همــکاران )2۰۰3( بــا اســتفاده 
از GIS و وزن هــای نشــانگر، مناطــق بــا پتانســیل بــاالی نفــت را در 
ــود  ــه وج ــال اولی ــه احتم ــن مطالع ــد. در ای ــی کردن ــی بررس ــور لیب کش
ــب  ــط ترکی ــد و توس ــن زده ش ــی تخمی ــافات قبل ــن از اکتش هیدروکرب
ــد،  ــد می کن ــن را تأیی فاکتورهــای زمین شناســی کــه وجــود هیدروکرب
ــود  ــد خ ــه ارش ــام در پایان نام ــزا بینق ــم لی ــد]6[. خان ــانی ش ــه روز رس ب
ــازی  ــق ف ــای منط ــاس تحلیل ه ــت، براس ــاف نف ــک اکتش ــوان ی ــا عن ب
برپایــه GIS بــا در نظــر گرفتــن فاکتورهــای زمین شناســی، لرزه نــگاری 
و اقتصــادی و بــا اســتفاده از روش منطــق فــازی اقــدام بــه تهیــه نقشــه راه 
بــرای اکتشــاف منابــع نفتــی کردنــد. وی پــس از انجــام اعتبارســنجی بــا 
میدان هــای نفتــی موجــود در منطقــه رســوبی شــمال آمریــکاي جنوبــی، 
پیشــنهاد داد کــه در ســایر مناطــق جهــان نیــز از ایــن مــدل بــرای تهیــه 
نقشــه پتانســیل نفتــی اســتفاده کننــد ]7[. آتیــال در ترکیــه، بــا اســتفاده از 
ــه کــرد و ســپس  ــی، نقشــه ســه بُعدی زیرســطحی را تهی داده هــای گران
بــه همــراه شــاخص های ژئوشــیمی پیک هــای S1 ،S2 و کل کربــن 
ــه  ــطحی در حوض ــای زیرس ــیری از هیدروکربن ه ــی و Tmax  تفس آل

ــت آورد ]8[. ــه به دس ــو" ترکی ــک "توزگول ــه نم دریاچ
با  پایه   GIS مدل  یک  به کارگیری  و  طراحی  تحقیق  این  اصلی  هدف 
ترکیبی عصبی  مدل  و  الگوریتم های هوشمند شبکه عصبی  از  استفاده 
فازی برای تشخیص مناطق با پتانسیل باالی هیدروکربنی برای کارهای 

اکتشافی بیشتر، شامل لرزه نگاری و حفاری های اکتشافی است.

1- مواد و روش تحقیق
1-1- تحقیق

مراحل انجام تحقیق را به صورت خالصه می توان چنین بیان کرد:
اکتشاف  در  موثر  داده های  جمع آوری  و  الزم  معیارهای  شناسایی   -1
مغناطیسی،  زمین شناسی،  نقشه های  انواع  شامل  نفت خیز  مناطق 

گران سنجی، لرزه نگاری
2- ایجاد الیه های جدید و نقشه های فاکتور پهنه های نفتی با استفاده از 

داده های خام و ایجاد پایگاه  داده مورد نظر
3- ایجاد نقشه میادین نفتی منطقه مورد مطالعه به عنوان داده های هدف 

به منظور آموزش در تلفیق الیه های اطالعاتی
به  آنها  کردن  واردن  و   ASCII فرمت  به  فاکتور  نقشه های  تبدیل   -4

نرم افزار متلب
۵- تلفیق الیه های اطالعاتی با استفاده از الگوریتم های هوشمند

اعتبارسنجی  شاخص های  از  استفاده  با  مدل  مناسب ترین  تعیین   -6
به منظور اکتشاف مناطق پتانسیل نفتی

7- ایجـاد نقشـه پتانسـیل نفتـی بـرای منطقـه مـورد مطالعـه بـا مدل هـای 

شـده طراحی 
گفتنـی اسـت کـه از نرم افزارهـای ARCGIS 10، بـرای آماده سـازی، 
  IDRISI SELVA،نقشـه ها نمایـش  و  فاکتـور  نقشـه های  پردازش هـای 
به منظـور اعتبارسـنجی مدل هـا و ایجـاد شـاخص کاپـا و از نرم افزارهـای 
مربوطـه  محاسـبات  و  مدل سـازی  بـرای   MATLAB 2013، Excel

می شـود. اسـتفاده 

1-2- منطقه مورد مطالعه
ایران  جنوب غربی  در  اهواز   1:2۵۰۰۰۰ برگه   مطالعه،  مورد  منطقه 
می باشد که از نظر ساختاری غالب منطقه در فروافتادگی دزفول شمالی 
واقع شده است. این منطقه به همراه میادین نفتی کشف شده در شکل-2، 
نشان داده شده است که حدود 6۰۰۰۰ کیلومتر مربع وسعت داشته و 8 
داراست ]۹[.  را  مخازن گاز جهان  از  و 1۵ درصد  نفت  مخازن  درصد 
سنگ منشاء اصلی این منطقه، سازند کژدمی است که در محیط رسوبی 
به  نسبت  فارس  و  دزفول  مناطق  در  و  شده  تشکیل  بی هوازی  دریایی 
لرستان دارای گسترش بیشتری است. این سازند با درصد باالی کربن 
که  می رود  به شمار  زاگرس  منشاء  سنگ های  مهمترین  از  یکی  آلی 
واجد پتانسیل نفتی بسیار خوبی بوده است، به طوری که نفت های مخازن 
تولید  نفتی فروافتادگی دزفول  میادین  بیشتر  آسماری و سروک را در 
کرده است. گفتنی است که حوضه رسوبی زاگرس یکی از مهم ترین 
حوضه های نفتی دنیاست و یکی از اهداف اصلی نفتی در ایران است که 

حدود یک صد سال فعالیت های نفتی در انجام شده است ]1۰[. 
 

1-3- آماده سازی متغیرهای ورودی و ایجاد پایگاه  داده 
الیه های اطالعاتی مورد نیاز مدل سازِی پهنه های نفتی به چهار گروه کلی 
توسط  که  شدند  تقسیم  لرزه ای  و  ژئوفیزیک  ژئوشیمی،  زمین شناسی، 

توابع GIS مورد پردازش قرار گرفتند.

1-3-1- تحلیل های مكانی داده های ژئوشیمی
شاخص هایی که به منظور بررسی کمیت و کیفیت سنگ منشأ استفاده 
بازده  شاخص   ،)TOC( کربن  کل  غنای  شاخص  شامل  می شوند، 

مراحل و هزینه های یک برنامه اکتشاف]4[1
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پتانسیلی برای تولید هیدروکربن )PP(، شاخص Tmax، شاخص تولید 
می باشند ]11[.   )HI( هیدروژن  اندیس  و   )OI( اکسیژن  اندیس   ،)PI(
بدین منظور پس از تهیه مقادیر متوسط و بیشینه پارامترهای ژئوشیمایی 
روش  از  استفاده  با  جداگانه  به طور  پارامترها  از  هریک  چاه،  هر  در 
ادامه  در  شد.  تهیه  مربوطه  نقشه های  و  درون یابی   IDW و  کرجینگ 
خطی  عضویت  تابع  از  یک،  و  صفر  بین  نقشه ها  نرمال سازی  به منظور 
فازی برای اختصاص تعلق بیشتر به مناطق با مقادیر باالتر، استفاده گردید.

1-3-2- تحلیل های مكانی داده های زمین شناسی
از آنجایي کـه طاقدیس هـا حـاوی بیشـترین نفـت و گاز کشـف شـده 
تاکنـون در جهـان هسـتند، مجـاورت بـه طاقدیس هـا می تواند بـه عنوان 
یـک فاکتـور مهم در تهیه نقشـه پتانسـیل نفت باشـد. جهـت طاقدیس ها 
را می تـوان از نقشـه های زمین شناسـی سـطحی و نقشـه های زیرسـطحی 
به دسـت آورد امـا طاقدیس هایـی کـه در سـطح زمیـن رخنمـون دارنـد، 
در واقـع قسـمت کوچکـی از سـازند آن طاقدیـس به شـمار می رونـد. 
را  زیرسـطحی  طاقدیـس  پیوسـتگی  می تواننـد  گسـل،  مثـل  عواملـی 
از  بسـیاری  همچنیـن  کننـد.  انحـراف  دچـار  زمیـن  رویـی  سـطح  بـا 
طاقدیس هـا در سـطح زمیـن رخنمـون ندارنـد. بنابراین براي مدل سـازی 
زمین شناسـی  نقشـه های  در  موجـود  طاقدیس هـای  کنـار  در  صحیـح 
منطقـه، از شـاخص ناهمـواری سـطح )TRI( نیـز اسـتفاده گردیـد. بدیـن 
منظـور نقشـه سـاختمانی یـا منحنی تراز سـاختمانی یک سـازند یا مخزن 
بـا اسـتفاده از روش هـای دورن یابـی به صـورت فرمـت رسـتری تبدیـل 
و شـاخص ناهمـواری سـطح )TRI( بدین صـورت محاسـبه گردید ]12[.

                                         )1(

که xij ارتفاع هر سلول از سلول همسایه به سلول مرکزی می باشد.
بـرای اعمال شـاخص ناهمـواری سـطح )TRI( در نرم افـزار متلب، اقدام 
بـه کدنویسـی شـد. بدین صـورت کـه یـک فیلتـر 3×3 بـر روی ماتریس 
نقشـه سـاختمانی اعمال شـد. سـپس اختالف ارتفاع هریک از سـلول ها 
نسـبت بـه سـلول مرکـزی محاسـبه و بـه تـوان دو رسـید و در نهایـت از 

مقـدار به دسـت آمـده جـذر گرفتـه شـد. در ادامـه، منطقـه مـورد مطالعه 
 GIS براسـاس مجـاورت بـه طاقدیس هـا بـا اسـتفاده از تابـع فاصلـه در
بـه 1۰ طبقـه تقسـیم بندی شـد. از تابـع Small فـازی بـرای اختصـاص 
اسـتفاده  طاقدیس هـا  محورهـای  نزدیـک  فواصـل  بـه  زیادتـر  تعلـق 

می شود )شـکل-3(.
سطحی  نقشه های  از  طاقدیس ها  همچون  نیز  گسل ها  شکل  و  جهت 
تغییر  موجب  که  گسل هایی  از  بسیاری  می آید.  به دست  زیرسطحی  و 
جهت طاقدیس ها می شوند در عمق زمین یافت مي گردند. بنابراین نقشه 
گسل ها، هم از نقشه زمین شناسی منطقه و هم از نقشه زیرسطحی به دست 
آمد. بعد از مشخص کردن گسل ها، منطقه مطالعه براساس مجاورت به 
 Small گسل ها به 1۰ طبقه تقسیم بندی شد و با استفاده از تابع عضویت
فازی، مقدار تعلق باالتری به مناطق نزدیک به گسل ها، آنها اختصاص 

داده شد )شکل3- چ(.

1-3-3- تحلیل های مكانی داده های ژئوفیزیک
زیــر  ســاختارهای  گرانشــی، آشکارســازی  از کاوش هــای  هــدف 
ــدان  ــن در می ــطح زمی ــه در س ــت ک ــفتگی هایی اس ــی از روی آش زمین
گرانشــی زمیــن به وجــود می آیــد. بی هنجــاری بوگــه در واقــع آن 
قســمت از اختــالف بیــن گرانــی انــدازه گیــری شــده و گرانــی نظــری 
در هــر نقطــه بــر روی زمیــن را کــه فقــط مربــوط بــه تغییــرات جانبــی 
ــی  ــد. گران ــف می کن ــد، توصی ــن می باش ــطح زمی ــر س ــی در زی چگال
بــاال در بســیاری از مناطــق بــه تاقدیس هــا و یــا بلوک هــای بــاال 
آمــده مربــوط می شــود کــه هــر دوی ایــن ســاختارها ســنگ های 
قدیمی تــر و چگالی تــر را نزدیــک بــه ســطح زمیــن می آورنــد. بــه 
کمــک مغناطیس ســنجی و آنومالی هــای ثقل ســنجی بوگــه، مناطــق 
تکتونیکــی و مطالعــات میــدان بالقــوه شناســایی می شــوند ]13[. در ایــن 
ــتفاده  ــه اس ــدزرد و یمه ــادان، بی ــنجی آب ــای ثقل س ــق از نمونه ه تحقی
ــل  ــمت دارای فواص ــه قس ــن س ــده در ای ــت ش ــای برداش ــد. نمونه ه ش
نمونه بــرداری متفــاوت می باشــند به طــوری کــه ایــن فاصلــه بــرای 
ــد.  ــر بودن ــدزرد 2۵۰ مت ــرای بی ــر و ب ــه ۵۰۰ مت ــر، یمه ــادان 1۰۰۰ مت آب
ــس  ــران در 4 فرکان ــت ای ــی نف ــرکت مل ــط ش ــود توس ــای موج داده ه
مختلــف 1۰۰۰۰، 2۰۰۰۰، 3۰۰۰۰ و 4۰۰۰۰ فیلتــر باال گــذر شــده و 
بــه آنومالــی ثقــل بوگــه تبدیــل شــده بودنــد. باتوجــه بــه نقشــه میادیــن 
ــق  ــن تطاب ــس 2۰۰۰۰ بهتری ــه، نقشــه خروجــی، قطــع فرکان ــی منطق نفت
ــه دو کالس  ــن نقشــه ب ــن رو ای ــی داشــت از ای ــن نفت ــاد میادی ــا ابع را ب
طبقه بنــدی گردیــد. به منظــور یافتــن مرکــز خطــی پلیگون هــای ایجــاد 
 ARC Scan ــازی در ــتور بردارس ــا دس ــدند و ب ــتر ش ــل رس ــده، تبدی ش
مرکــز خطــی آنهــا به دســت آمــد. از آنجایي کــه مجــاورت بــه مناطــق 
ــد، از  ــش می ده ــی را افزای ــن نفت ــود میادی ــال وج ــاد احتم ــی زی آنومال
تابــع عضویــت Small فــازی بــرای نرمال ســازی اســتفاده گردیــد و بــه 
ــق  ــه تعل ــاال، درج ــی ب ــای آنومال ــور پلیگون ه ــه مح ــک ب ــق نزدی مناط

باالتــری اختصــاص یافت )شــکل-3- ت(.
منطقه مورد مطالعه به همراه میدان های نقتی مورد نظر2
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147

1-3-4- تحلیل های مكانی داده های لرزه ای
مشابه  لرزه ای،  عملیات  از  آمده  به دست  ساختاری  تراز  منحنی های 
مثل  زیرزمینی  سطح  یک  نشانگر  اما  هستند  توپوگرافی  منحنی های 
نقشه  قبیل  از  نقشه هایی  هستند.  مشخص  سازند  یک  مرز  یا  طاقدیس 
کلوژر، ناهمواری و انحناء را می توان از طریق منحنی های تراز ساختاری 
را  زیرزمینی  سطوح  شکل  و  موقعیت  می توان  آنها  با  و  آورد  به دست 
محدب  به طور  طاقدیس ها  مانند  ساختمانی  تله های  اغلِب  داد.  نشان 
نشان  را  منطقه  در یک  تله  پتانسیل  که  نقشه  تهیه یک  برای  می باشند. 

دوم  مشتق  انحناء  می باشد.  انحناء  نقشه  به  نیاز  ناهمواری  عالوه بر  دهد 
ارتفاع سطح بوده و جهت حداکثر شیب را نشان می دهد. معیار انحناء به 
تشخیص شکستگی های شیب و پتانسیل ناهمواری کمک می کند ]14[. 
می توان انحناء را بدین صورت تصور کرد که یک منحنی بر روی سطح 
طاقدیس اعمال شده است. با محاسبه مشتق دوم این سطح، نقطه عطف 
کمتر  و  طاقدیس  آن،  از  باالتر  که  است  مقداری  نشان دهنده  تابع  این 
تابع چند  انحناء، یک  برای محاسبه  ناودیس محسوب می شود.  از آن، 
جمله ای درجه 4 را بر مدل رقومی ارتفاعی برازش می دهند و با استفاده 

نقشه های فاکتور ایجاد شده شامل الف( کلوژر، ب( انحناء، پ( ناهمواری، ت( ژئوفیزیک، ث( ماکزیمم 3
، خ(  تولید هیدروکربن  برای  پتانسیل  بازده  ماکزیمم  ماکزیمم اکسیژن، چ( گسل، ح(  هیدروژن، ج( 
ماکزیمم Tmax، د( ماکزیمم TOC، ذ( ماکزیمم تولید، ر( متوسط اکسیژن ز( متوسط تولید، ژ( متوسط 

بازده پتانسیل برای تولید هیدروکربن ، س( متوسط هیدروژن ش( متوسط TOC،  ص( 
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از یک پنجره 3×3 از همان تصویر، مجهوالت تابع را به دست آورده و 
Car� نیز توسط تابع  در نهایت، مشتق دوم گرفته می شود. نقشه انحناء 

فازی،   Large تابع عضویت  از  استفاده  با  و  تولید شد   GIS در   vature
مناطقی که مقدار بیشتری داشتند، تعلق باالتری به آنها اختصاص یافت 

)شکل3- ب(.
در هـر چیـن طاقدیسـی، محفظـه بسـته ای بـه نام کلـوژر وجـود دارد که 
در مقطـع افقـی بـا منحنی هـای بسـته نمایـش داده می شـود. کلـوژر هـر 
سـاختمان آنتی کلینـال، عبـارت اسـت از فاصلـه ی قائـم بلندتریـن نقطـه 
آن تـا عمیق تریـن منحنی بسـته ی آن اسـت کـه مقـدار آن از چندین متر 
تـا چندیـن هـزار متـر تغییـر می کنـد. مسـاحت کلـوژر بـه همـراه مـوارد 
دیگـر، حجـم مخـزن نفتی را نشـان می دهند ]1۵[. نقشـه کلـوژر در واقع 
آخرین منحنی ترازی اسـت که طاقدیس توسـط آن بسـته می شـود و به 
آن کلـوژر گفتـه می شـود کـه اگر وسـعت آن زیاد باشـد نشـان دهنده ی 
ارزش اقتصـادی بـاالی میـدان نفتـی احتمالـی در آن اسـت. بـرای تولید 
نقشـه های کلـوژر ابتـدا به صـورت بصـری، هریـک از منحنی هـای تـراز 
سـاختمانی مربـوط بـه سـازند آسـماری در منطقـه، مـورد پایـش قـرار 
می گیـرد. کلوژرهـا در قسـمت هایی کـه مقـدار منحنی ها از کـم به زیاد 
افزایـش می یابنـد، وجـود دارنـد. بنابرایـن در محل طاقدیس هـا، آخرین 
منحنـی کـه طاقدیس هـا را به صـورت یک پلیگون بسـته نشـان می دهد، 
به عنـوان کلـوژر آن طاقدیس در نطر گرفته می شـود. مشـابه روند نقشـه 
آنومالـی ثقـل بوگـه، محـور پلیگون ها توسـط افزونه ARC Scan رسـم 

گردیـد و نقشـه فـازی نرمال شـده کلـوژر تهیه شـد )شـکل3- الف(.

1-4- تلفیق الیه های اطالعاتی با الگوریتم های هوشمند
بـرای تلفیـق الیه هـای اطالعاتـی موثـر در فراینـد اکتشـاف، روش هـای 
مختلفـی وجـود دارد کـه به طـور کلـی بـه دو گـروه داده مبنـا و دانـش 
مبنـا تقسـیم می شـوند ]16[. از جملـه روش هـای داده مبنـا، الگوریتم های 
 ANFIS هوشـمند شـبکه های عصبـی و ترکیـب عصبـی فـازی بـه نـام
می باشـد. شـبکه های عصبـی توانایی باالیـی در اسـتخراج الگوها از میان 
داده هـا و همچنیـن حـل مسـائل پیچیـده بـا ماهیـت طبیعـی دارنـد ]17[. 
دقـت اجـرای ایـن شـبکه ها در حالـت وابسـتگی متغیرهـای ورودی و 
حتـی وجـود نوفـه در داده هـا مناسـب بـوده و بـا امـکان آموزش پذیـری 

دوبـاره در هنـگام ورود داده هـای جدیـد، انعطاف پذیری باالیـی دارند. 
و  ورودی  داده هـای  عظیـم  مدیریـت حجـم  بـا  قادرنـد  شـبکه ها  ایـن 
پـردازش آنهـا، تحلیـل درسـتی از ارتبـاط میـان آنهـا و شـواهد زمینـی 
اسـتخراج کننـد و الگوها را تشـخیص دهند. همچنیـن روش های آماری 
و کمـی پتانسـیل یابی مکانـی مرسـوم در کنـار نارسـایی دانـش میدانـی، 
نتایـج و وزن متغیرهـا را به صـورت فزاینـده ای تحـت تأثیـر قـرار داده 
و محـدود می کنـد. روش هـای کمـی زمانـی کـه داده هـا ناکامـل باشـند 
در جهـت عدم قطعیـت میـل می کننـد. احتیاجـات داده بـرای مدل هـای 
قطعـی و جبـری غیرقابـل انکار اسـت و اغلـب غیر ممکن اسـت که داده 
ورودی الزم جهـت اسـتفاده در یـک مـدل به طـور موثـری اخـذ گردد. 
اسـتفاده از سیسـتم اسـتنتاج فـازی می توانـد عدم قطعیت ناشـی از کمبود 
داده هـا و مسـائل دیگـر را برطـرف کنـد، بنابرایـن شـبکه های عصبـی و 
مـدل ترکیـب آن بـا اسـتنتاج فـازی بـا قابلیت هـای یـاد شـده، می تواننـد 
مـورد  نفـت  پتانسـیلی  مناطـق  تعییـن  در  قابل اعتمـاد  روشـی  به عنـوان 

اسـتفاده قـرار گیرند.
شبکه های عصبی مصنوعی مدل های پردازش اطالعات توزیعی و موازی 
هستند که قادرند الگوهای خیلی پیچیده واقع در داخل اطالعات موجود 
را تشخیص دهند]18[. یکی از ساده ترین و در عین حال کارآمدترین 
چیدمان هایی که برای استفاده در مدل سازی عصب واقعی پیشنهاد شده 
است، مدل پرسپترون چند الیه یا به اختصار MLP می باشد که از یک 
ورودی، یک یا چند الیه پنهان و یک الیه خروجی تشکیل شده است. 
)وزن ها(  آنها  اتصال  نیروهای  و  نرون های  عصبی  شبکه  اصلی  عناصر 

4ANFIS نقشه ی شبیه سازی میادین نفتی، الف( شبکه عصبی 4×10 ، ب( شبکه عصبی 5×17 ، ج( شبکه عصبی 5×10×17، د( مدل عصبی فازی

KappaRRMSE

شبکه عصبی 4×۰/2318۰/81۰87۰/7۵4۰1۰

شبکه عصبی 1۵×۰/8377۰/83۰28۰/714۰17

شبکه عصبی ۵×1۰×۰/۹۰7۹۰/8۹48۰/762۰17

۰/8۵۹3۰/83۹12۰/۹۹3۰SIFNA

نتایج اعتبارسنجی مدل های مورد نظر1
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و  می شوند  داده  شبکه  به  ورودی ها  مدل،  آموزش  فاز  در  می باشند. 
خروجی هاي مطابق با به حداقل رساندن خطای مدل، محاسبه می شوند. 
این خطا برابر با کل اختالف بین خروجی های محاسبه شده و سیگنال های 
ورودی می باشد. سیستم ANFIS حاصل تلفیق شبکه های عصبی تطبیقی 
و سیستم استنتاج فازی است که توسط یانگ )1۹۹3، 1۹۹۰( بسط داده 
شد. این مدل همانند مدل فازي از دانش تجربي بهره گرفته و نیز همانند 
مدل شبکه عصبي مي تواند آموزش ببیند. با به کارگیری فرآیند یادگیری 
براساس  سیستم ها  مدل سازی  برای  را  آن  پارامترهای  می توان  هایبرد، 
داده های ورودی و خروجی موجود تنظیم کرد ]2۰[. در مجموع سیستم 
ANFIS متشکل از ساختاري پنج الیه با تعدادي متغیر ورودي است که 

هر ورودي دو یا چند تابع عضویت دارد.

2- نتایج تحقیق
2-1- پیاده سازی مدل ها

الیه های اطالعاتی مورد نظر از سازمان نقشه برداری کشور دریافت و این 
در  شدند.   GIS محیط  وارد  برش  و  الزم  پیش پردازش  از  بعد  داده ها، 
شناخته شده  میادین  نقشه  تا  است  نیاز  مورد نظر  الگوریتم های  با  تلفیق 
GIS وارد گردند.  پایگاه  داده  به  به عنوان خروجی های مورد انتظار،  نیز 
گفتنی است سیستم مختصات تمامی الیه های ورودی به صورت سیستم 

مختصات UTM )دیتوم WGS1984( استفاده گردید.
جهـت ایجـاد شـبکه عصبـی و ANFIS از نرم افـزار MATLAB اسـتفاده 
شـد کـه ایـن کار از طریـق نوشـتن برنامـه ای در محیـط ایـن نرم افـزار 
ابتـدا الیه هایـی کـه  نرم افـزار  ایـن  )M-فایل هـا( صـورت گرفـت. در 
توسـط نرم افـزار GIS تولید شـده بودنـد را با فرمـت ASCII وارد فضای 
کاری MATLAB کرده و برنامه نوشـته شـده طی دسـتوراتی، ورودی ها 
و خروجی های شـبکه را تعیین و این اطالعات را به سـه دسـته آموزش، 
آزمون و اعتبارسـنجی تقسـیم بندی نمود. در نهایت شـبکه آموزش داده 
شـده و خروجی هـای تولیـد شـده و میزان دقـت یا خطا بررسـی گردید. 
بـرای آمـوزش شـبکه های عصبـی، از روش پس انتشـار خطـا موسـوم 
بـه لونبرگ-مارکـوارت اسـتفاده گردیـد کـه یـک جـزء آموزش هـای 
باناظـر می باشـد. تابـع انتقـال الیه هـای مخفـی از نـوع سـیگموید و الیـه 
خروجـی از نـوع تابـع خطـی انتخاب شـد. حداقـل مطلوب آسـتانه خطا 
برابـر بـا ۰/۰۰۵ تعییـن گردیـد و وزن هـای نرون هـا در حداقـل میـزان 

خطـای داده هـای تسـت بـه عنـوان وزن های نهایـی انتخاب شـدند.
شـبکه عصبی فازی طراحی شـده، سیسـتم اسـتنتاج عصبی فازی تطبیقی 
)ANFIS( از نـوع سـوگنو بـوده و سـاختار ایـن شـبکه از نـوع پیش خور 
اسـت. در ایـن تحقیـق، 17 متغیـر ورودی و یـک متغیـر خروجـی وجود 
دارد در صورتـی کـه 3 متغیـر زبانـی بـرای توصیف هر متغیـر ورودی از 
نـوع مثلثـی در نظـر بگیریـم آنـگاه ۵4 تابـع عضویـت و 317 قانـون فازی 
خواهیـم داشـت امـا به منظـور رفـع پیچیدگـی و خطاهـای ناشـی از آن، 
از خوشـه بندی فـازی از نـوع کاهشـی اسـتفاده گردیـد. در نتیجـه 18 
متغیـر و بـه ازای هـر متغیـر از 18 تابـع عضویـت از نـوع گاوسـی و 18 

قانـون فـازی بـرای شـبکه طراحی شـد. بنابرایـن ابتـدا پارامترهـای توابع 
عضویت هرمتغیر ورودی با اسـتفاده از خوشـه بندی فازی مشـخص و از 
ترکیـب توابـع عضویت متناظـر متغیرهای ورودی و ارتبـاط آنها با متغیر 
خروجـی توسـط یـک رابطه خطـی، قوانیـن تعریف گردیدنـد. از روش 
ضـرب بـرای عملگـر اشـتراک، روش حداکثـر بـرای عملگـر اجتمـاع ، 
روش هـای ضـرب و حداکثـر به ترتیـب بـرای اسـتنباط و گـردآوری و 
برای غیرفازی سـازی نیز از روش متوسـط وزن دار اسـتفاده گردید. پس 
از آن پارامترهـای مـدل )ضرائـب رابطـه خطـی خروجـی هـر قانـون و 
پارامترهـای توابـع عضویـت( با قرار گرفتن سیسـتم اسـتنتاج سـوگنو در 
بطـن یـک شـبکه تطبیقـی بهینه شـدند. تعـداد تکـرار الگوریتـم ترکیبی 
پس انتشـار خطـا و حداقـل مربعات بـرای تصحیح پارامترهـای مدل برابر 

3۰۰ و خطـای هـدف برابـر ۰/۰۰۵ قرار داده شـد )شـکل-4(.

2-2- اعتبارسنجی مدل ها
برای ارزیابی دقت و صحت نقشه های طبقه بندی شده، از شاخص های 
همبستگی )R(، مجذور میانگین مربعات خطاها )RMSE( و شاخص کاپا 
استفاده گردید. برای محاسبه شاخص کاپا از جدول توافق و عدم توافق 
هر  دادن  قطع  با  که  بدین صورت  استفاده گردید.  ادریسی  نرم افزار  در 
یک از نقشه های به دست آمده از مدل های مورد نظر با نقشه میادین نفتی 
واقعی در منطقه و تشکیل ماتریس خطا، ضریب کاپا محاسبه شد. در 
جدول-3 هریک از مدل های توسعه داده شده نسبت به یکدیگر مقایسه 
با   17×1۰×۵ عصبی  شبکه  که  می گردد  مشخص  به وضوح  که  شدند 
شاخص کاپای ۰/۹۰7۹، همبستگی ۰/8۹48 و RMSE برابر با ۰/۰267 
توانسته است بهتر از مدل های دیگر و عصبی فازی، خروجی ها را تولید 
کند. باید توجه داشت که هرچه در مرحله آزمون مقدار R و کاپا، به 
عدد یک و مقدار RMSE به عدد صفر نزدیک تر باشد، عملکرد مدل 

بهتر است ]21[.

نتیجه گیری
با  پایه   GIS مدل  یک  به کارگیری  و  طراحی  تحقیق  این  اصلی  هدف 
پتانسیل  با  مناطق  تشخیص  برای  هوشمند  الگوریتم های  از  استفاده 
لرزه نگاری  شامل  بیشتر،  اکتشافی  کاراهای  برای  هیدروکربنی  باالی 
فضایی  چارچوب  و  مدل  این  همچنین  است.  اکتشافی  حفاری های  و 
ترکیب داده در منطقه مورد مطالعه، نه فقط برای صرفه جویی در وقت 
هدف  مناطق  انتخاب  و  ساده تر  شناسایی  برای  می تواند  بلکه  زمان،  و 
مورد  اکتشافی  چاه های  حفاری  و  لرزه نگاری  داده های  اکتساب  برای 
استفاده قرار گیرد. یک GIS کارا می تواند به ارزیابی پتانسیلی برای نفت 
در مکان های مستعد کمک کند. یکی از بزرگ ترین مزایای برنامه های 
 GIS قابلیت آنها در انجام آنالیزهای مکانی-توصیفی می باشد. یک GIS
این  می تواند  آن،  در  موجود  تحلیل  بازارهای  مجموعه  به کارگیری  با 
هم  با  هوشمند  الگوریتم های  جمله  از  مختلف  روش های  با  را  داده ها 
نقشه  یک  شکل  به  را  داده ها  تغییر  و  همپوشانی  امکان  و  کرده  تلفیق 
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برای آنالیز پتانسیل یابی یا توسعه میادین موجود فراهم سازد که این امر 
در کاهش زمان و کم کردن هزینه های اکتشاف نفت موثر می باشد. با 
توجه به تجربه شرکت های بزرگ نفتی از قبیل SHELL، در استفاده از 
بیشتر  تحقیقات  برای  می تواند سرآغازی  زیر  تحقیق   ،GIS قابلیت های 

باشد و توانایی های تکنولوژی GIS را در حل مباحث نفتی اثبات کند.
با توجه به مطالب گفته شده، در پایان، پیشنهادهاي زیر ارائه مي گردد:

در  و  زمیـن  مختلـف  اعمـاق  در  نفتـی  منابـع  کـه  ایـن  بـه  باتوجـه   -
الیه هـای چینـه ای مختلـف یافـت می شـوند، در نتیجـه در یـک مـکان 
ممکـن اسـت در چندیـن افـق میادین نفتـی وجود داشـته باشـد. بنابراین 
پیشـنهاد می شـود در فراینـد مدل سـازی، الیه های اطالعاتـی به خصوص 

منحنی هـای تـراز سـاختاری مربـوط بـه سـازندهای دیگـر نیـز وارد مدل 
گردد.

قبیل  از  تصمیم گیری  مبنای  دانش  روش های  از  می شود  پیشنهاد   -
و  استفاده شده  مبنا  داده  و  مبنا  دانش  از  ترکیبی  یا  و   FAHP، FANP

نتایج با روش های تحقیق زیر مقایسه گردد.
منطقه  چندین  در  را  تحقیق  این  در  شده  بررسی  مدل های  می توان   -

نفت خیز نیز مورد آزمون قرار داد.
استفاده  معدن  از بخش  بسیار کمتر  نفت  GIS در صنعت  از  تاکنون   -
شده است. نتایج این تحقیق به نوعي بیانگر لزوم استفاده بیشتر از GIS در 

حوزه اکتشاف نفت و تأثیر آن مي باشد.
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