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امروزه با پیش��رفت مناسب علوم کامپیوتری، امکان استفاد ه از روش های 
هوش��مند  مانند  شبکه های عصبی، منطق فازی، الگوریتم ژنتیک و ... فراهم 

شد ه و کارآیی این روش ها د ر مطالعات مختلف ثابت شد ه است.
می ت��وان بر اساس اطالعات چاه نگاری، د اد ه ه��ای لرزه نگاری و توانایی 
روش های هوش��مند ، مد لی سریع و د قیق برای شناخت نواحی پتانسیل د ار و 
تخمین مقد ار کربن آلی و سطح بلوغ حرارتي سنگ منشأ به د ست آورد . د ر 
مواقعی که امکان انجام آزمایش های آنالیز سنگ منشأ مانند  راک-اول وجود  

ند ارد  این مد ل مفید  و قابل استفاد ه است.
د ر این مقاله با ایجاد  مجموعه د اد ه هایی از مطالعات قبلی و جمع بند ی نتایج 
حاصل از روش های آزمایشگاهی، مد لی تولید  شد ه که د ر آیند ه با استفاد ه 
از آن بت��وان راه میان بری برای ارزیابی سنگ منش��أ ایجاد  کرد ه و با تکیه بر 
اطالعات محد ود ی از منطقه، توان هید روکربن زایی سنگ منشأ آنرا با د قت 
زیاد ی پیش بینی نمود . د ر این راستا با تلفیق د اد ه های ژئوشیمیایي، نگارهاي 
چاه پیمایي و د اد ه هاي لرزه اي د وبعد ي، تالش ش��د ه با استفاد ه از ش��بکه ی 
نروفازی و کمترین خطاي ممکن، مقاد یر کل محتوي  کربن آلي (TOC) د ر 

امتد اد  خطوط لرزه اي موجود  د ر سازند  گد وان تخمین زد ه شود .

1- مفاهیم و روش کار
1-1- نشان گر های لرزه ای7

نشان گر های لرزه ای مقاد یری کّمی از ویژگی های لرزه ای هستند . د ر حال 
حاضر بیش از پنجاه نشان گر لرزه ای از د اد ه های لرزه ای استخراج شد ه اند  که 
د ر تفسیر ساختارهای زمین شناسی، چینه نگاری و تعیین ویژگی های سنگ 
و سی��ال پرکنند ه ی منافذ آن استفاد ه می ش��وند . هد ف اکتش��افات لرزه ای، 
د ستیابی به اطالعات نهش��ته های هید روکربن د ار، تولی��د ، مهاجرت و به د ام 

افتاد ن هید روکربن هاست.

1-2- وارون سازی لرزه ای8 
وارون سازي لرزه اي روشی است که از روي د اد ه هاي لرزه اِي قابل مشاهد ه، 
اطالع��ات مربوط به خواص فیزیکي زیرسطح��ي را استخراج مي کند . این 
روش د اد ه ه��اي لرزه اي را به ماهیت زمی��ن که همان امپد انس صوتي است 

نزد یک کرد ه و امکان تخمین خواص پتروفیزیکي را فراهم مي آورد .
هد ف وارون س��ازي لرزه اي تبد ی��ل د اد ه هاي لرزه اي به ش��به  نگار هاي9 
امپد ان��س صوت��ي د ر هر لرزه نگاش��ت و د ر نهایت تبد یل م��د ل لرزه اي به 

احمد  واعظیان*، منصور ضیایی1  د انشگاه شاهرود 
محمد رضا کمالی2  پژوهشگاه صنعت نفت

علی کد خد ایی3  د انشگاه تبریز

سعید  واعظیان4  شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
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امروزه استفاد ه از روش های هوشمند  جهت تخمین متغیرهای سنگ، گسترش فراوانی یافته است. اند ازه گیری کل 
محتوای کربن آلی (6TOC) یکی از نخستین متغیرهای مهم و اساسی د ر ارزیابی اولیه ی سنگ منشأ است. این متغیر با 
ارزش د ر آزمایشگاه توسط د ستگاه  هایی مانند  پیرولیز راک-اول اند ازه گیری می شود  که این روش ها با وجود  د قت زیاد ، 
بسیار وقت گیر و پرهزینه است. تاکنون روش های مختلفی از جمله شبکه های عصبی، منطق فازی، الگوریتم ژنتیک و ... 
جهت تخمین TOC استفاد ه شد ه اند  اما همگی آنها از نگارهای چاه پیمایی که فقط د ر محد ود ه ی چاه هستند  به این 
مهم د ست یافته اند . بنابراین با توجه به گستره ی وسیع تر د اد ه های لرزه ای نسبت به نگارهای چاه پیمایی، د ر این مقاله با 
تلفیق د اد ه های مختلف از جمله د اد ه های ژئوشیمیایی، زمین شناسی، چاه پیمایی و لرزه ای، با استفاد ه از روش  نروفازی، 
تخمین TOC از مقطع لرزه ای د وبعد ی از طریق نشان گرهای لرزه ای انجام شد  و چگونگي توزیع TOC سازند  گد وان 
د ر بلوک مرکزی خلیج فارس عالوه بر چاه ها، د ر حد  فاصل بین آنها نیز بررسي گرد ید .جهت تخمین TOC از د اد ه های 
لرزه ای، ابتد ا نگار هد ف (TOC) د ر محل چاه تخمین زد ه ش��د ، س��پس با استفاد ه از روش رگرسیون چند نشان گری، 
نشان گرهای بهینه ای که ارتباط مناسبی با نگار هد ف د اشتند ، د ر محل چاه انتخاب شد ند . این نشان گرها شامل فاز وزنی 
د امنه، کسینوس فاز لحظه ای، فرکانس لحظه ای و مشتق د وم د امنه ی لحظه ای )به عنوان نشان گرهای د اخلی( و امپد انس 
صوتی )به عنوان نشان گر خارجی( هستند . بعد  از این  مرحله د اد ه های سازند  گد وان د ر چاه های مورد  مطالعه جمع آوری و 
با استفاد ه از شبکه ی نروفازی آموزش د اد ه شد ه است. نتایج حاصل نشان می د هد  که این شبکه با خطای 0/0096 برای 
د اد ه های آموزش و ضریب همبستگی 0/87 برای د اد ه های آزمایش، تخمین گر مناسبی جهت اعمال روی مقاطع لرزه ای 

میاد ین مورد  مطالعه است.

)TOC( کل محتوای کربن آلی
سنگ منشأ

سازند  گد وان
 نشان گرهای لرزه ای

روش نروفازی

* د ریافت:
94/4/27
* پذیرش:
94/5/19

* ارسال برای چاپ:
94/8/5

تخمین محتوای کربن آلی سازند  گد وان از د اد ه های لرزه ای
 با استفاد ه از شبکه ی نروفازی د ر بلوک مرکزی خلیج فارس

    (a.vaezian@shahroodut.ac.ir) نویسند ه ی عهد ه  د ار مکاتبات*



70

مقاالت علمي - پژوهشی

مد ل زمین ش��ناسي است. فرآیند  وارون  سازي، اث��رات نوفه و اثر موجک را 
از د اد ه ه��اي لرزه اي د ور کرد ه و آنرا به امپد انس صوتي تبد یل مي نماید . د ر 
نتیج��ه تصویري از زیر زمین و اطالع��ات مهمي که تقریباً به فیزیک سنگ 
نزد یک است، تهیه مي ش��ود  ]1[. نتایج وارون سازي د ر مقایس��ه با د امنه هاي 
لرزه اي، قد رت تفکیک بیشتري د اشته و تفاسیر د قیق تري را پشتیباني مي کنند  

.]2[
روش هاي مختلفي ب��راي برگرد ان د اد ه هاي ل��رزه اي وجود  د ارد  که هر 
یک از آنها با الگوریتم خاص خود  مد ل زمین را مي سازند . به طور کلي این 
روش ها )صرف نظر از جزئیات آنها( به د و د سته ی قبل از بر انبارش و پس از  

برانبارش تقسیم مي شوند  ]3[.
وارون س��ازي پس از برانب��ارش که د ر این مطالعه استفاد ه ش��د ه، فرآیند  
محاسبه ی مد ل امپد انس زیرسطحي با استفاد ه از د اد ه هاي لرزه اي برانبارش 
ش��د ه است. به عب��ارت د یگر وارون س��ازي با استف��اد ه د اد ه ه��اي لرزه اي، 

زمین شناسي ایجاد  کنند ه ی این پاسخ هاي لرزه اي را تعیین مي کند  ]4[.

1-3- شبکه ی عصبی فازی
روش هوش��مند  مورد  استفاد ه جهت تخمی��ن TOC د ر این مقاله، روش 
سیس��تم عصبی فازی است. همان گونه که می د انیم ش��بکه ی عصبی فازی، 
تلفیقی از شبکه ی عصبی و منطق فازی است. این شبکه از جهت وابستگی به 
د اد ه، شبیه شبکه ی عصبی و از جهت استفاد ه از د انش و تجربه ی انسانی شبیه 

منطق فازی است.

1۰ANFIS 1-3-1- مد ل سازي، یاد گیري و استنتاج از طریق
گاهي د ر مد ل سازي یک سیستم، تشخیص تابع عضویت از طریق بررسي 
د اد ه ها امکان پذیر نیس��ت. اگرچه مي توان متغیرهاي مربوط به تابع عضویت 
را به ش��کل د لخواه تعیین کرد ، اما باید  توجه د اشت که انتخاب مناسب این 
متغیرها تأثیر به سزایي د ر عملکرد  سیس��تم خواهد  د اشت. د ر چنین موارد ي 

مي توان از روش هاي یاد گیري عصبي-فازی کمک گرفت.
یاد گیري عصبي-فازی عملکرد ي مشابه شبکه هاي عصبي د ارد . روش هاي 
یاد گیري عصبي-فازی، روشي را براي ایجاد  یک رویه ی مد ل سازي فازي 
د ر راستاي یاد گیري اطالعات از یک مجموعه د اد ه فراهم مي آورند . جعبه ي 
ابزار منطق فازي متغیرهاي تابع عضویت را طوري محاسبه مي کند  که سیستم 

استنتاج فازي بر مجموعه ی د اد ه هاي ورود ي/ خروجي منطبق گرد د .

2- بحث و بررسی
 ب��رای د ستیاب��ی ب��ه TOC از د اد ه ه��ای ل��رزه  ای، ابت��د ا د ر نرم اف��زار 
همپسون-راسل(11HRS) بانک اطالعاتی12 کاملی از د اد ه های ژئوشیمیایی، 
نگارهای چاه پیمایی و د اد ه های لرزه ای ایجاد  و سپس مراحل زیر انجام شد :

 انجام وارون سازی لرزه ای جهت ایجاد  امپد انس صوتی به عنوان نشان گر 
خارجی13

 تخمی��ن نگار پیوست��ه ی TOC از نگار های پتروفیزیک��ی به عنوان نگار 
هد ف14

 استخراج نشان گرهای مرتبط با TOC به عنوان نشان گرهای د اخلی15 از 
د اد ه های لرزه ای

2-1- وارون سازی لرزه ای جهت ایجاد  امپد انس صوتی
هم��واره امپد انس صوتی به عنوان یکی از متغیرهای مهم سنگ )منش��أ و 
مخزن( مطلوب محققان بود ه است. از سوی د یگر محققانی از جمله لوست 
و همکاران ]5[ به رابطه ی غیرخطی و معکوس امپد انس صوتی و TOC اشاره 
کرد ه اند ک��ه می توان از این متغیر کلید ی به عنوان نش��ان گر خارجی جهت 
تخمی��ن TOC استفاد ه کرد . بنابراین روش وارون سازی لرزه ای طی مراحل 

زیر استفاد ه شد :
الف- مشخص کرد ن افق هاي لرزه اي

ب- تطابق چاه و مقطع لرزه اي
ج- استخراج موجک لرزه اي

د ر پای��ان این مرحله پس از استخراج موجک مناس��ب، وارون سازی لرزه ای 
ب��ه روش خارهای پراکند ه16 انجام ش��د ه که مقاط��ع امپد انس صوتی حاصل از 
وارون سازی لرزه ای د ر چاه های میاد ین مورد  مطالعه د ر شکل-1 ارائه شد ه است. 
همان طور که توضیح د اد ه ش��د  به د لیل رابطه ی غیرخطی معکوس بین محتوای 
م��اد ه ی آلی و امپد انس صوتی، با افزایش محتوای ماد ه  ی آلی، امپد انس صوتی 

1  مقطع امپد انس صوتی حاصل از وارون ســازی لرزه ای د ر چاه های 
مورد  مطالعه د ر میاد ین ســلمان، ســیری، تنــد ر، هامون و کیش 

 ۵)به ترتیب از باال سمت چپ به راست(
 

  

ميادين سلمان، سيري،  مطالعه در هاي موردچاه اي درسازي لرزهمقطع امپدانس صوتي حاصل از وارون -1شكل 
  راست) ترتيب از باال سمت چپ به(به تندر، هامون و كيش
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 TOC کاهش می یابد . بنابراین از این نشان گر به عنوان نشان گری مفید  د ر تخمین
استفاد ه و روند  تغییرات آن د ر مقطع لرزه ای نشان د اد ه شد ه است.

2-2- تخمین نگار پیوسته ی TOC از نگار های پتروفیزیکی
ت��ا کن��ون روش های مختلفی ب��رای تخمین کل محتوای کرب��ن آلی از 
نگار های پتروفیزیکی پیش��نهاد  ش��د ه که هر کد ام محاسن و معایبی د ارند . 
از جمل��ه ی این روش ها می توان به روش ه��ای ΔlogR، رگرسیون خطی و 

شبکه های عصبی مصنوعی اشاره کرد .
د ر 1990 روش ΔlogR توسط پس��ی و همکاران ارائه ش��د  که د ر آن با 
استف��اد ه از برهم ان��د ازی نگاره��ای مقاومت و یک��ی از نگارهای تخلخل 
)نوترون، چگالی و صوتی( مقد ار محتوای ماد ه آلی تخمین زد ه می شود  ]6[. 
د ر مقاله ی حاضر با توجه به اینکه نگارهای مذکور د ر سازند  گد وان تنها د ر 
چاه 2S-22 مید ان سلمان وجود  د اشت، د ر چاه مذکور از این روش استفاد ه 

شد  که نتیجه ی آن د ر شکل-2 مشاهد ه می گرد د .
همان طور که د ر این ش��کل نش��ان د اد ه ش��د ه مقاد ی��ر TOC تخمینی و 
اند ازه گیری  شد ه، تطابق نس��بتاً خوبی با هم د ارند . از طرفی با توجه به اینکه 
استفاد ه از روش ش��بکه ی عصب��ی نیازمند  د اد ه های کاف��ی جهت آموزش 
ش��بکه و نیز اعتبارسنجی آن است، به د لیل کمبود  د اد ه های TOC حاصل از 
آنالیز راک-اول د ر سازند  گد وان، امکان استفاد ه از این روش میس��ر نش��د . 
بنابراین با توجه به د اد ه های موجود  تنها روش قابل انجام جهت تخمین نگار 
 T-2، د ر سایر چاه ها، روش رگرسیون است که د ر چاه های TOC پیوسته ی
3H-1، K-2، SIA-1 و 2SK-1 استفاد ه شد  و نتایج آن د ر شکل-3 مشاهد ه 

می گرد د .

2-3- استخراج نشان گرهای مربوط به TOC از د اد ه های لرزه ای
د ر ای��ن مقاله برای استخراج نش��ان گرهای مربوط ب��ه TOC از د اد ه های 
ل��رزه ای، از برنام��ه ی EMERGE د ر نرم اف��زار HRS استفاد ه ش��د . د ر این 
برنامه تمامي نش��ان گرهاي د اخلي )حد ود  سی نشان گر( و نشان گر خارجي 
امپد انس صوتي، ارزیابي شد ه و با استفاد ه از روش رگرسیون چند نشان گری، 
نشان گرهایي که د ر موقعیت چاه ها بیش��ترین همبستگي را با TOC د اشتند  
انتخاب  شد ند . این نشان گرها شامل نشان گرهای فاز وزنی د امنه17، کسینوس 
فاز لحظه ای18، فرکانس لحظه ای19 و مش��تق د وم د امنه ی لحظه ای20 هستند . 
همچنین نش��ان گر امپد انس صوتی که حاصل وارون سازی لرزه ای است نیز 
به عنوان نشان گر خارجی ارتباط بسیار خوبی با مقاد یر TOC از خود  نشان د اد .

3- تخمین TOC از د اد ه های لرزه ای د ر شبکه ی نروفازی
ب��ا استفاد ه از نتایج مراح��ل مختلف وارون سازی ل��رزه ای، تخمین نگار 
پیوسته ی TOC و انتخاب نش��ان گرهای مرتبط با TOC، طی مراحل زیر د ر 
محیط Mathlab و با استفاد ه از ش��بکه  ی نروف��ازی، مقاد یر TOC د ر طول 

مقاطع لرزه ای تخمین زد ه شد :
الف( تهیه ی ماتریس د اد ه های آموزش��ی و آزمایش د ر محل تقاطع چاه 

و لرزه
ب( ساخت شبکه ی نروفازی و همچنین آموزش و آزمایش آن با استفاد ه 

از ماتریس مرحله ی قبل
ج( اعمال شبکه ی نروفازی به تمامی مقطع لرزه ای جهت به د ست آورد ن 

TOC مقطع
جهت آموزش شبکه ی نروفازی، ماتریس د اد ه ها با ساختار زیر تشکیل شد  

2  مقایســه ی TOC تخمیني )خطوط پیوســته( و TOC اند ازه گیري 
شــد ه )نقاط رنگي( مربوط به سازند  گد وان د ر چاه 2S-22 به روش 

ΔlogR

۶ 
 

  هاي پتروفيزيكياز نگار TOC يهتخمين نگار پيوست - 2- 2
شده كه هر هاي پتروفيزيكي پيشنهاد هاي مختلفي براي تخمين كل محتواي كربن آلي از نگارتا كنون روش

و رگرسيون خطي ، ΔlogR هايروشتوان به ميها اين روش ياز جمله .ها محاسن و معايبي دارندكدام از آن
 .اشاره كرد هاي عصبي مصنوعيشبكه

اندازي نگارهاي برهمكه در آن با استفاده از  شدتوسط پسي و همكاران ارائه  logRΔ روش 1990در سال 
در  .]6[ شودزده ميآلي تخمين هصوتي) مقدار محتواي ماد و ، چگالي(نوترون مقاومت و يكي از نگارهاي تخلخل

ميدان سلمان وجود داشت،  2S-22در چاه تنها  مذكور در سازند گدوان نگارهايكه حاضر با توجه به اين يمقاله
  گردد.شاهده ميم 2-آن در شكل يكه نتيجه شدمذكور از اين روش استفاده  در چاه

  

  
گيري شده (نقاط رنگي) مربوط به سازند اندازه TOCتخميني (خطوط پيوسته) و  TOC يمقايسه -2شكل 

  logRΔروش به 2S-22در چاه  گدوان
  

شده، تطابق نسبتاً خوبي با هم گيريتخميني و اندازه TOCد مقادير شومشاهده مي 2- طور كه در شكلهمان
هاي كافي جهت آموزش شبكه و داده مندعصبي نياز ياز طرفي با توجه به اينكه استفاده از روش شبكه. دارند

3  مقایســه ی TOC تخمینــي )خطوط پیوســته( و TOC اند ازه گیري 
 2SK-1،T-2 شد ه )نقاط رنگي( مربوط به سازند  گد وان د ر چاه های
3H-1،K-2، و SIA-1 به روش رگرسیون خطی که تطابق بسیار خوبی 

با هم د ارند 
٨ 

 

  

گيري شده (نقاط رنگي) مربوط به سازند اندازه TOCتخميني (خطوط پيوسته) و  TOC يمقايسه - 3شكل 
روش رگرسيون خطي كه تطابق بسيار خوبي با هم هب SIA-1و  2SK-1 ،T-2 ،3H-1 ،K-2هاي چاهدر  گدوان
  دارند
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4  ساختار شبکه ی نروفازی

١٠ 
 

 چنين حداكثراند. همصورت ثابت درنظر گرفته شدههاي خروجي بهداده هاي ورودي از نوع گوسين و برايداده
 75سپس  نظر گرفته شده است.درصفر  قبول، مطابق انتظارو مقدار خطاي قابل 100 21مراحل تكرارتعداد 

 )نمونه 26 (تعدادمانده درصد باقي 25ي نروفازي و جهت آموزش شبكه )نمونه 77 (تعدادها درصد كل داده
كه در  طورو همان شدانتشار خطا استفاده . براي آموزش از الگوريتم پسشدندانتخاب  22اتفاقي آزمايشجهت 
دست آمد كه در مقايسه با مقادير به 0096/0خطاي نهايي مرحله تكرار،  100از  پس، نشان داده شده 5-شكل
TOC آمده و تا صورت ثابت دربه بعد به 70 تكرار يمرحلهذكر است خطاي آموزش از است. الزم به قبولقابل

  است. نيافتهانتها كاهش 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نروفازي يساختار شبكه -4شكل 
  

  
  مرحله تكرارازاي هر خطاي حين آموزش به - 5شكل

6  نمود ار مقایســه ای TOC واقعی و تخمین زد ه شــد ه با شــبکه ی 
نروفازی برای 26 نمونه از د اد ه های آزمایشگاه

١١ 
 

  
زده و همبستگي مقادير تخمين كردهاعمال  آزمايشهاي را روي دادهد آناز آموزش شبكه باي پسدر اين مرحله، 

هاي نمونه از داده 26ديده روي آموزش يبا اعمال شبكه 6- بق شكلطشده و واقعي را تعيين كرد. بر اين اساس 
شبكه  زياددهي دست آمد كه نشان از آموزش مناسب و قدرت تعميمبه 87/0آزمايش، ضريب همبستگي 

  .داردنروفازي مذكور 
  

  
هاي نمونه از داده 26نروفازي براي  يزده شده با شبكهواقعي و تخمين  TOCاي نمودار مقايسه -6شكل 

  آزمايشگاه
  

چاه مورد  پنجنروفازي در  يهاي چاه و لرزه و آموزش مناسب شبكهتا اين مرحله با استفاده از تلفيق داده
، اياطمينان حاصل شد. در اين مرحله با اعمال اين شبكه روي مقطع لرزه شبكهدهي از قدرت تعميم ،مطالعه
 يهاي ورودي به شبكهسازي داده. جهت آمادهآيددست ميبه )هدف نهايي اين مطالعه عنوان(به TOCمقطع 

  است: انجام شدهنروفازي در هر مقطع، مراحل زير 
 مشتق دوم  ،اياي، فركانس لحظهفاز وزني دامنه، كسينوس فاز لحظه گرهاي داخلي شاملاستخراج نشان

افزار از نرم PRO4D یدر برنامه SEGYگر خارجي امپدانس صوتي با فرمت استخراج نشان اي ولحظه یدامنه
  راسل- همپسون

  گرهاي مذكور به فرمت نشان تماميتبديلASCII 23افزار ويستانرمنروفازي در  یجهت ورود به شبكه 

5  خطای حین آموزش به ازای هر مرحله تکرار

١٠ 
 

 چنين حداكثراند. همصورت ثابت درنظر گرفته شدههاي خروجي بهداده هاي ورودي از نوع گوسين و برايداده
 75سپس  نظر گرفته شده است.درصفر  قبول، مطابق انتظارو مقدار خطاي قابل 100 21مراحل تكرارتعداد 

 )نمونه 26 (تعدادمانده درصد باقي 25ي نروفازي و جهت آموزش شبكه )نمونه 77 (تعدادها درصد كل داده
كه در  طورو همان شدانتشار خطا استفاده . براي آموزش از الگوريتم پسشدندانتخاب  22اتفاقي آزمايشجهت 
دست آمد كه در مقايسه با مقادير به 0096/0خطاي نهايي مرحله تكرار،  100از  پس، نشان داده شده 5-شكل
TOC آمده و تا صورت ثابت دربه بعد به 70 تكرار يمرحلهذكر است خطاي آموزش از است. الزم به قبولقابل

  است. نيافتهانتها كاهش 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نروفازي يساختار شبكه -4شكل 
  

  
  مرحله تكرارازاي هر خطاي حين آموزش به - 5شكل

که پنج ستون ابتد ایی آن به ترتیب ش��امل پنج نشان گر امپد انس صوتی، فاز 
وزنی د امنه، کس��ینوس فاز لحظه ای، فرکانس لحظه ای و مشتق د وم د امنه ی 
لحظه ای به عنوان د اد ه های ورود ی و ستون انتهایی آن نگار هد ف است که 
 2SK-1، SIA-1، 3H-1، K-2 به د ست آمد ه د ر محل پنج چاه TOC هم��ان

و T-2 می باش��د . این ماتریس6×103 بود ه ک��ه د اد ه های مربوط به ستون ها، 
نش��ان گرهای ورود ی )پنج ستون اول( و نش��ان گر خروج��ی )ستون آخر( 
است و د اد ه های مربوط به سطرها، تمامی نمونه های موجود  از نشان گرها د ر 

چاه های انتخاب شد ه است.
 Mathlab د ر ابتد ا طبق شکل-4 ساختار شبکه ی نروفازی د ر نرم افزار
 ANFIS ایج��اد  و ماتریس مذکور به ش��بکه ی نروفازی وارد  ش��د  که
به صورت خود کار پنج ستون ابتد ایی را به عنوان ورود ی ها و ستون آخر 
را به عنوان هد ف د رنظر گرفت. ش��بکه ی نروفازی استفاد ه شد ه از نوع 
تاکاگی-سوگنو است. د ر این ساخت��ار توابع عضویت برای د اد ه های 
ورود ی از نوع گوسین و برای د اد ه های خروجی به صورت ثابت د رنظر 
گرفته شد ه اند . همچنین حد اکثر مراحل تکرار21 تعد اد 100مرتبه و مقد ار 
خطای قابل قبول، مطابق انتظار صفر د رنظر گرفته شد ه است. سپس 75 
د رصد  کل د اد ه ها )تعد اد  77 نمونه( جهت آموزش شبکه ی نروفازی و 
25 د رصد  باقیماند ه )تعد اد  26 نمونه( جهت آزمایش اتفاقی22 انتخاب 
شد ند . برای آموزش از الگوریتم پس انتشار خطا استفاد ه شد  و همان طور 
که د ر شکل-5 نشان د اد ه شد ه، پس از 100 مرحله تکرار، خطای نهایی 
0/0096 به د ست آمد  که د ر مقایسه با مقاد یر TOC قابل قبول است. الزم 
به ذک��ر است خطای آموزش از مرحله ی تک1رار 70 به بعد  به صورت 

ثابت د رآمد  و تا انتها کاهش نیافت.
د ر این مرحله، پس از آموزش شبکه باید  آنرا روی د اد ه های آزمایش 
اعمال کرد ه و همبستگی مقاد یر تخمین زد ه شد ه و واقعی را تعیین کرد . 
بر این اساس طبق شکل-6 با اعمال شبکه ی آموزش د ید ه روی 26 نمونه 
از د اد ه های آزمایش، ضریب همبستگی 0/87 به د ست آمد  که نشان از 

آموزش مناسب و قد رت تعمیم د هی زیاد  این شبکه ی نروفازی د ارد .
ت��ا این مرحل��ه با استفاد ه از تلفی��ق د اد ه های چاه و ل��رزه و آموزش 
مناسب شبکه ی نروفازی د ر پنج چاه مورد  مطالعه، از قد رت تعمیم د هی 
شبکه اطمینان حاصل شد . د ر این مرحله با اعمال این شبکه روی مقطع 
لرزه ای، مقطع TOC )به عنوان هد ف نهایی این مطالعه( به د ست می آید . 
جهت آماد ه سازی د اد ه های ورود ی به ش��بکه ی نروفازی د ر هر مقطع، 

مراحل زیر انجام شد ه است:
 استخراج نش��ان گرهای د اخلی شامل فاز وزنی د امنه، کسینوس فاز 
لحظ��ه ای، فرکانس لحظه ای، مش��تق د وم د امنه ی لحظه ای و استخراج 
 PRO4D د ر برنامه ی SEGY نشان گر خارجی امپد انس صوتی با فرمت

از نرم افزار همپسون-راسل
 تبد یل تمامی نشان گرهای مذکور به فرمت ASCII جهت ورود  به 

شبکه ی نروفازی د ر نرم افزار ویستا23
 تشکیل د اد ه های ورود ی شامل تمامی نشان گرها )د اخلی و خارجی( 

د ر یک فایل واحد 
در ی��ک فای��ل واح��د اعمال ش��بکه ی نروف��ازی روی د اد ه ه��ای ورود ی جهت تخمین 
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TOC د ر تمامی مقطع لرزه ای. د ر این مرحله با توجه به آنکه د اد ه های 
ورود ی به ص��ورت ستونی زی��ر هم قرار گرفته ان��د  د ر صورت اعمال 
شبکه ی نروفازی روی این د اد ه ها، خروجی به صورت ستونی از مقاد یر 
TOC اس��ت. بنابراین د ر مرحله ی آخر ب��ا توجه به تعد اد  کل نمونه ها 
د ر مقطع لرزه ای و تعد اد  نمونه  ه��ای موجود  د ر هر رد لرزه، با استفاد ه 
از کد نویس��ی د ر نرم افزار Mathlab این رد لرزه ها مشابه مقطع لرزه ای 

د ر کنار یکد یگر قرار د اد ه ش��د ه و مقطع TOC نهایی د ر بازه ی سازند  
گد وان به د ست آمد .

ضم��ن اینکه با توجه به استف��اد ه از د اد ه ه��ای سازند  گد وان جهت 
آموزش ش��بکه ی نروفازی، TOC تخمین زد ه شد ه ی حاصل از اعمال 
این ش��بکه روی د اد ه های ورود ی، د ر بازه های خارج از سازند  گد وان 
معتبر نیس��ت. مقاطع TOC مربوط به میاد ین مورد  مطالعه د ر شکل-7 

نشان د اد ه شد ه است.

نتیجه گیری
 ب��رای تخمین TOC با استفاد ه از نگارهای پتروفیزیکی از د وروش 
ΔlogR و رگرسیون خطی استفاد ه شد  که هرد و روش، انطباق مناسبی 

بین د اد ه های تخمین زد ه شد ه و واقعی از خود  نشان د اد ند .
 شبکه ی نروفازی استفاد ه شد ه د ر سازند  گد وان با خطای 0/0096 
ب��رای د اد ه ه��ای آموزش و ضریب همبس��تگی 0/87 ب��رای د اد ه های 
آزمایش، به عنوان تخمین گر مناسبی جهت اعمال روی مقاطع لرزه ای 

میاد ین مورد  مطالعه معرفی شد .
 نتای��ج تخمین مقاد یر عد د ي کل محتوي کرب��ن آلي با استفاد ه از 
د اد ه هاي لرزه اي، عالوه بر کاهش هزینه هاي اکتش��اف و جلوگیري از 
اتالف وقت و انرژي، مشکل کمبود  چاه هاي حفاري شد ه و محد ود یت 

خرد ه هاي حفاري براي آنالیزهاي آزمایشگاهي را نیز از بین مي برد .
 ایجاد  نواحی ژئوش��یمیایي بر اساس مقاد یر TOC د ر امتد اد  مقطع 
لرزه اي، گسترش این نواحی را د ر محد ود ه ی وسیع تري نشان مي د هد . 
بر این اساس مي توان بس��یار سریع چگونگ��ي پراکند گي این متغیر و 
غني ش��د گي سازند  را بررسي کرد ه و مکان نمونه برد اري هاي بعد ي را 

تعیین نمود .
7  مقطع TOC حاصل از اعمال شبکه ی نروفازی د ر میاد ین سلمان، 
سیری، تند ر، هامون و کیش )به ترتیب از باال سمت چپ به راست(

١٣ 
 

  

 در ميادين سلمان، سيري، تندر، هامون و كيشنروفازي  ياز اعمال شبكه حاصل TOCمقطع  - 7شكل 
 راست) ترتيب از باال سمت چپ به(به

  
  گيرييجهنت
 براي تخمين TOC نگارهاي پتروفيزيكي از دوروش  با استفاده ازlogRΔ  كه شد و رگرسيون خطي استفاده

 زده شده و واقعي از خود نشان دادند.هاي تخمينهردو روش، انطباق مناسبي بين داده
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