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شبیهسازی نگار ژئوشیمیایی با بهکارگیری
الگوریتم  CACSمبتنی بر آنالیز خوشهبندی
زیبا حسینی * ،علی کدخدائی و اصغر اصغری مقدم
 -1گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم طبیعی ،دانشگاه تبریز ،تبريز ،ايران
تاريخ دريافت93/7/7 :

تاريخ پذيرش93/11/18 :

چكيده
یکــی از نگارهــای مهــم ژئوشــیمیایی در اکتشــافات نفتــی ،مقــدار کل کربــن آلــی ( )TOCمیباشــد کــه جهــت ارزیابــی پتانســیل
ژئوشــیمیایی پرهزینــه و وقتگیــر
هیدروکربنزائــی ســنگ منشــأ اســتفاده میشــود .اندازهگیــری  ،TOCمســتلزم انجــا ِم آزمایشــات
ِ
اســت ،کــه بــر روي نمونههــاي حاصــل از حفــاري چاهــي شــامل مغــزه و كنــده حفــاري انجــام ميشــود .از ایــن جهــت ،ایــن پژوهــش
بــه بــرآورد پارامتــر ژئوشــیمیایی  TOCبــا اســتفاده از نگارهــای پتروفیزیکــی کــه امــروزه از تمامــی چاههــا تهیــه شــده و کــم هزینهتــر
هســتند ،پرداختــه و از روش سیســتم کلونــی مورچــه مبتنــی بــر آنالیــز خوش ـهبندی سلســله مراتبــی ( ،)hierarchicalجهــت تخمیــن
آن بهــره گرفتــه اســت .بــرای تخمیــن دادههــای  TOCبــه ایــن روش ،كــد عــددی بــا رویکــردی دو مرحل ـهای طراحــی شــد .مرحلــه
اول شــامل خوش ـهبندی سلســله مراتبــی و مرحلــه دوم شــامل سیســتم کلونــی مورچــه بــوده کــه بــه صــورت پیوســته بــا یــک تابــع
توزیــع احتمــال نرمــال طراحــی گردیــد .سیســتم کلونــی مورچــه پیوســته ( )CACSضرائــب وزنــی از تابــع غیرخطــی پیشــنهادی را بــرای
دادههــای پتروفیزیکــی هــر خوشــه محاســبه کــرد ،نتایــج نشــان داد ایــن الگوریتــم در تلفیــق بــا خوشــه بنــدی جهــت بــرآورد نــگار
 TOCموفــق عمــل نمــوده اســت .ایــن مطالعــه بــر روی دادههــای مربــوط بــه ســه چــاه از میــدان نفتــی اهــواز انجــام گرفتــه و قابــل
تعمیــم بــه ســایر چاههــای توســعهای خواهــد بــود.

كلمــات كليــدي :سیســتم کلونــی مورچــه پیوســته ( ،)CACSمقــدار کل کربــن آلــی ،میــدان نفتــی اهــواز،

نگارهــای پتروفیزیکــی و نــگار ژئوشــيميايي
مقدمه

بــدون داشــتن چنیــن اطالعــات ژئوشــیمیایی اقــدام بــه

ژئوشــیمیایی مقــدار کل کربــن آلــی،1
تحلیــل نــگار
ِ

یکــی از مهمتریــن عوامــل در ارزیابــی پتانســیل
تولیــد و بررســی خصوصیــات ژئوشــیمیایی واحدهــای

هیدروکربنــی میباشــد .اهمیــت دادههــای ایــن نــگار
تــا حــدی اســت کــه امــروزه اکثــر شــرکتهای نفتــی

تهیــه آن را بــرای اکتشــاف نفــت و گاز الزامــی دانســته و
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

Hosseini@sadi.ut.ac.ir

حفــاری نمیکننــد [ .]1گســتردهترین روش موجــود

بــرای تهیــه  ،TOCپیرولیــز  Rock-Evalمیباشــد کــه بــه
دلیــل هزینــه بــاالی آن و وجــود ناپیوســتگی در برداشــت
مغزههــا ،تنهــا معــدودی از نمونههــا بــا ایــن روش آنالیــز

میشــوند .در ایــن راســتا ،توســعه یــک روش ســریع و

کــم هزینــه بــرای تخمیــن داده ژئوشــیمیایی بــا صحتــی
قابــل قبــول اهمیتــی منحصــر بــه فــرد دارد.

)1. Total Organic Carbon (TOC
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دادههــای پتروفیزیکــی از دیگــر اطالعــات رایــج و با ارزش

نیــز از آنالیــز خوشــهبندی در تلفیــق بــا یکــی دیگــر از

ژئوشــیمیایی کــم هزینــه بــوده و بــرای بیشــتر چاههــا

انتشــار 2خطــا در اکتشــاف بهینــه مطلــق ،جوابگوتــر

در صنایــع نفــت میباشــند کــه نســبت بــه دادههــای
قابــل دســترس هســتند .بنابرایــن اســتحصال دادههــای

سیســتمهای هوشــمند کــه نســبت بــه الگوریتــم پــس

اســت ،اســتفاده شــده اســت.

ژئوشــیمیایی بــا اســتفاده از دادههــای پتروفیزیکــی

روش سیســتم کلونــی مورچــه پیوســته 3کــه تاکنــون

و هزینــه خواهــد شــد .بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف،

نفــت بکارگرفتــه نشــده ،یکــی از سیســتمهای هوشــمند

کیفــی و کمــی بیــن دادههــای  TOCبــا دادههــای حاصــل

 TOCدر ســه ســازند پابــده ،گورپــی و کژدمــی در میــدان

میتــوان بــه مراجــع [ ]6-2اشــاره نمــود کــه از نــگار

بــرای ایــن منظــور ،بــرآورد نــگار ژئوشــیمیایی از روی

آلــی اســتفاده کردنــد .دلنبــاخ و همکارانــش در ســال

میــدان انجــام شــد .عمــق دادههــای پتروفیزیکــی مــورد

منحنیهــای زمــان عبــور صــوت و اشــعه گامــا روشــی

مطالعــه جهــت شبیهســازی تکامــل ســنگهای مــادر و

غنیشــدگی مــاده آلــی ارتباطــی خطــی داشــت [ 7و

و همچنیــن جهــت تعمیــم بــه ســایر چاههــای توســعهای

امــری ارزشــمند اســت کــه باعــث صرفهجویــی در زمــان

بــرای بررســیهای ژئوشــیمی اکتشــافی و بهرهبــرداری

تاکنــون محققــان زیــادی ســعی در برقــراری ارتبــاط

میباشــد کــه در ایــن پژوهــش جهــت بررســی تغییــرات

از نگارهــای پتروفیزیکــی نمودهانــد .از جملــه ایــن افــراد

نفتــی اهــواز (شــکل  )1از آن بهــره گرفتــه شــده اســت.

طیفــی  GRبــرای شناســایی ســنگهای غنــی از مــاده

دادههــای پتروفیزیکــی ســه چــاه  67 ،55و  265از ایــن

 1983و همچنیــن هوســین در ســال  1987بهوســیله

اســتفاده در جــدول  1نشــان داده شــده اســت .ایــن

ابــداع کردنــد کــه پارامتــر حاصــل از آن بــا میــزان

بررســی تاریخچــه نفتزایــی آنهــا در میــدان نفتــی اهــواز

 .]8پــس از آنهــا ،پســی و همکارانــش در ســال 1990

ایــن میــدان کاربــرد دارد.

را محاســبه کردنــد [ .]9کمالــی و میرشــادی نیــز در

روش تحقیق

تکنیــک " "∆logRرا ابــداع نمــوده و بــا ایــن روش

TOC

ســال  2004از روش نروفــازی جهــت تخمیــن  TOCاز

دادههــای پتروفیزیکــی بهــره گرفتــه و نتایــج حاصــل از

آن را بــا تکنیــک

""∆logR

مقایســه نمودنــد [.]10

کدخدائــی و همکارانــش در طــی ســالهای 2008

نرمافزار

MATLAB

در مطالعــه حاضــر از نرمافــزار

MATLAB

نســخه

 7/12جهــت خوشــهبندی سلســله مراتبــی و طراحــی

کــد الگوریتــم  CACSاســتفاده شــده اســت .نرمافــزار

و  2009بــا ابــداع یــک ماشــین حاصــل از عملکــرد

 ،MATLABیکــی از نرمافزارهــای پــر قــدرت بــرای

[11و  .]12ســرانجام علیــزاده و همکارانــش در ســال

الگوریتمهــا اســت .ایــن نرمافــزار یــک زبــان برنامــه

ترکیــب آنالیــز خوشـهبندی 1بــا شــبکه عصبــی مصنوعــی

اســتفاده از آن ســادهتر از ســایر زبانهــای برنامهنویســی

مطالعــات آنهــا نشــان داد کــه خوشــهبندی باعــث
ایجــاد خوشــههایی بــا سنگشناســی تقریبــاً یکنواخــت

 MATLABمفهــوم ماتریســی بــرای اعــداد اســت ،بدیــن

سیســتمهای هوشــمند بــه تخمیــن  TOCپرداختنــد

انجــام محاســبات طوالنــی ،دادهکاوی و طراحــی انــواع

 2011و ســفیداری و همکارانــش در ســال  2012از

نویســی آســان بــا ویژگیهــای پیشــرفته بــوده کــه

بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بهــره گرفتنــد [ 13و .]14

هماننــد  PASCALو یــا  Cمیباشــد [ .]15پیــش فــرض
معنــی کــه بــرای انجــام خوشــهبندی کلیــه دادههــا در

میشــود کــه در نتیجــه آن سیســتمهای هوشــمند در

قالــب ماتریــس در حافظــه نرمافــزار ثبــت میشــود.

یکنواخــت) بــا میانگیــن مربعــات خطــای پایینتــر قــادر

1. Clustering Analysis
)2. Back Propagation (BP
)3. Continuous Ant Colony System (CACS

مقایســه بــا قبــل از خوشــهبندی (سنگشناســی غیــر

بــه بــرآورد  TOCمیباشــند .بنابرایــن ،در ایــن پژوهــش
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شکل  -1موقعیت میدان نفتی اهواز در فروافتادگی دزفول []15
جدول  -1عمق دادههای پتروفیزیکی در چاه  265 ،55و  67میدان نفتی اهواز
نام چاه

سازند

عمق دادههای پتروفیزیکی

55

پابده

3153-3215

265

پابده و گورپی

2931-3260

67

کژدمی

4221-4532

()m

پــس از انجــام خوش ـهبندی نیــز ،دادههــای پتروفیزیکــی

هســتند [ .]18اندازهگیــری میــزان ایــن شــباهت بســتگی

 TOCحاصــل از آنالیــز در همــان خوشــه بــه عنــوان

مختلفــی صــورت میگیــرد ،از جملــه آن ،خوشــهبندی

اجــرای شبیهســازی اعمــال میشــود .توانایــی نرمافــزار

از آن اســتفاده شــد .خوشــهبندی سلســله مراتبــی یــک

هــر خوشــه در قالــب یــک ماتریــس بــه عنــوان ورودی و

ماتریــس خروجــی مطلــوب شــبکه تعییــن و بــرای

 MATLABدر برخــورداری از قابلیــت گرافیکــی قــوی،
تعریــف شــدن اکثــر توابــع ریاضــی و داشــتن ابزارهایــی

بــرای انجــام برنامههــای مختلــف ،آن را بــه یــک برنامــه

کاربــردی و هوشــمند بــرای حــل مســائل پیچیــده تبدیــل
کــرده اســت [ .]17در بحــث و بررســی بــه چگونگــی
اعمــال الگوریتــم

CACS

مبتنــی بــر خوشــهبندی

سلســله مراتبــی در ایــن نرمافــزار ،پرداختــه شــده اســت.
خوشهبندی سلسله مراتبی

آنالیــز خوشــهبندی از جملــه کارآمدتریــن روشهــا
در خوشــهبندی و آنالیــز آمــاری دادههــا اســت .هــدف
آنالیــز خوشــهای اندازهگیــری شــباهت و عــدم شــباهت

بیــن دادههــا و قــرار دادن آنهــا در گروههایــی اســت کــه
از لحــاظ داخلــی همگــن و از لحــاظ خارجــی ناهمگــن

بــه نــوع کاربــرد آن دارد .آنالیــز خوشـهای بــه روشهــای
بــه روش سلســله مراتبــی اســت ،کــه در ایــن پژوهــش
ابــزار بــرای تجزیــه و تحلیــل داده در مقیاسهــای
مختلــف اســت کــه بــه طــور گســترده مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد .ایــن خوشــهبندی بــا شــروع شــباهت
دوتایــی از داده آغــاز میشــود کــه پــی در پــی دادههــای

مشــابه را در خــود قــرار میدهنــد .ایــن عمــل هماننــد
شــاخههایی هســتند کــه کــم کــم بــه هــم میپیوندنــد

و تجســمی از یــک درخــت را میســازند [ .]19تصــور ایــن

درخــت در خوشـهبندی سلســله مراتبــی بــا نمایــش یــک

دندروگــرام کــه خالصـهای مفیــد از ایــن نوع خوشـهبندی
را فراهــم مـیآورد بــه تحقــق میپیونــدد .دندروگــرام بــه
مــا اجــازه میدهــد کــه تصمیــم بگیریــم کــدام ســطح
یــا مقیــاس از خوشهســازی بــرای موضــوع مــورد نظــر
مناســبتر اســت کــه ســپس تجزیــه و تحلیــل دادههــا

بــر اســاس آن ســطح انجــام گیــرد.

شبيهسازي نگار ژئوشيميايي...
الگوریتم CACS

الگوریتــم کلونــی مورچــه ،]20[ )ACO( 1اولیــن الگوریتــم

مبتنــی بــر رفتــار مورچههــا بــرای حــل مســائل
بهینهســازی ترکیبــی بــوده اســت .پــس از آن در دهههای
اخیــر انــواع مختلفــی از آن بهبــود یافتــه و بــه صــورت

کاربــردی ارائــه شــدند ،کــه سیســتم کلونــی مورچــه
پیوســته( 2الگوریتــم  )CACSبــرای تطبیــق الگوریتــم
 ACOبــه فضــای جســتجوی پیوســته اولیــن بــار توســط

پورتاکدوســت و نوبهــاری در ســال  2004ارائــه گردیــد

[ .]21تمامــی انــواع الگوریتــم  ACOبــر شــیوهای اســتوار
هســتند کــه در آن مورچههــا بــه دنبــال غــذا میگردنــد.

در طــول ســفر مورچههــا ،یــک اثــر شــیمیایی بــه نــام
فرومــون 3بــر زمیــن گذاشــته میشــود ،کــه نقــش آن،

راهنمایــی دیگــر مورچههــا بــه ســوی نقطــه مطلــوب
(محــل غــذا) اســت .بــرای یــک مورچــه ،میــزان احتمــال

انتخــاب هــر مســیر ،طبــق انــدازه و کمیــت فرومــون آن
مســیر انجــام میگیــرد (شــکل .)2همانگونــه کــه در

شــکل  2بــه تصویــر کشــیده شــده اســت ،مســیر کوتاهتــر
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انتخاب شدن تقریبا یکسانی دارند .پس از ارزیابی تابع
هدف و بروزرسانی فرومون در طول هر تکرار به تدریج این

رفتار کاوشی الگوریتم کاهش ،و رفتار استخراجی الگوریتم
باتوجه به تجمع فرومون حول بهترین ناحیه که مرکز این

تابع است ،افزایش مییابد .افزایش فرومون سبب افزایش
احتمال انتخاب مسیر بهینه توسط مورچه میگردد و

بهترین جواب مسئله محاسبه میشود .مزیت اصلی ،CACS

سادگی در ساختار و داشتن یک پارامتر کنترلی (فقط تعداد
مورچه) میباشد که به این پارامتر هم حساسیت زیادی

نشان نداده و در بازه متنوعی از آن میتواند دقت نسبتاً

خوبی را ارائه نماید .البته مقادیر کم مورچه برای

CACS

خیلی قوی و پاسخگو نیست ،چراکه احتمال گیرافتادن در
بهینه محلی افزایش مییابد و به عبارتی پراکندگی تابع توزیع

فرومون کاهش یافته و دیگر پرش به یک مینیمم محلی بهتر
مقدور نیست و کمینهسازی متوقف میگردد [.]26

بحث و بررسی
منابع داده

نیــاز بــه زمــان ســفر کمتــری دارد و در یــک بــازه زمانــی،

بــه منظــور شبیهســازی نــگار ژئوشــیمیایی بــا سیســتم

طریــق ،ایــن الگوریتمهــا بهتریــن جــواب مســأله را بــه

دادهای مناســب شــامل اطالعــات داده ژئوشــیمیایی

بــا ســطح باالتــری از فرومــون خاتمــه یافتــه و بــه ایــن

هوشــمند در یــک میــدان نفتــی ،تهیــه یــک کاتالــوگ

دســت میدهنــد [.]22

حاصــل از آنالیــز مغــزه و همچنیــن دادههــای پتروفیزیکی

کلیــه چاههــای مــورد مطالعــه اولیــن و اساســیترین
مرحلــه اســت .کاتالــوگ دادهای پژوهــش حاضــر از
شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب از ســه چــاه ،55

 67و  265در میــدان نفتــی اهــواز تهیــه گردیــد .هنگامــی
کــه بــا مجموعههــای بــزرگ داده جهــت تحلیلهــای

ژئوشــیمیایی روبــرو هســتیم بــه ســادگی نمیتوانیــم
تکنیکهــا و الگوریتمهــا را روی آنهــا پیــاده کنیــم چــرا

شکل  -2تأثیر فرومون روی انتخاب مسیر بهینه توسط مورچهها
[]23

کــه دادههــای اولیــه دارای مشــکالت بســیاری میباشــد.

الگوریتم  CACSبرای توزیع و پیادهسازی این مدل فرومون

میتوانــد پیشــگویی دقیقتــری را نســبت بــه دادههــای

در فضایی پیوسته از تابع توزیع احتمال نرمال 4که به آسانی
توسط روشهای  Box-Mullerو الگوریتم  Zigguratعنوان

گردیده است ،استفاده مینماید [ 24و  .]25در مراحل

اولیه اجرای الگوریتم ،تمام نقاط فضای جستجو احتمال

از طرفــی ،ارتبــاط قــوی بیــن دادههــای ورودی و خروجی،

1. Ant Colony Optimization
2. Continuous Ant Colony System
3. Pheromone
)4. Normal Probability Distribution Function (pdf

شماره 82
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بــا تطابــق ضعیفتــر ایجــاد کنــد .بــه همیــن جهــت در

نوتــرون ،گامــا و صوتــی) کــه بــا اســتفاده از خوشـهبندی

و بــروز آشــکارتر روابــط بیــن آنهــا اقداماتــی انجــام شــده

بهــره گرفتــه شــد .دادههــای پتروفیزیکــی انعکاســی از

ایــن پژوهــش ،جهــت بــاال بــردن کیفیــت دادههــای اولیــه

اســت کــه از جملــه آن میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره

کــرد:

سلســله مراتبــی بــه  4خوشــه مجــزا تقســیم شــدهاند،

عمــق و دیگــر خصوصیــات هریــک از ســازندها را ارائــه

میدهنــد ،تأثیــر مســتقیم دادههــای عمــق باعــث ایجــاد

 -1بررســی تطبیــق صحیــح عمــق دادههــای پتروفیزیکــی

خوشــههای بهینهتــری میگــردد [ .]27بنابرایــن جهــت

 -2تصحیــح مقدارهــای ناصحیــح و بیمعنــی در

همــراه عمــق معادلشــان لحــاظ گردیــده اســت .دندروگرام

 -3حذف دادههای تکراری

نشــان داده شــده اســت.

و ژئوشــیمیایی بــر اســاس روابــط بیــن آنهــا
محا ســبا ت

خوش ـهبندی سلســله مراتبــی دادههــای پتروفیزیکــی بــه
حاصــل از کل دادههــای ایــن خوشــهبندی در شــکل 3

 -4حــذف پارامترهــای غیــر ضــروری پتروفیزیکــی بــرای

مجموعه دادهها همانطور که گفته شد شامل  143داده

بــاال جهــت پاکســازی ،دادههــای پتروفیزیکــی معــادل

صحتسنجی آن میباشد ،که این مجموعه دادهها از سه

مرتــب گردیــد کــه شــامل نــگار مقاومــت ،نوتــرون ،گامــا و

جدول  2مقدار حداکثر و حداقل مجموعه دادههای ورودی

مــدل و  60داده نیــز جهــت صحتســنجی بــه صــورت

دادههای ورودی و خروجی به روشی که الروس مطرح نموده

بــر ارتبــاط بیــن ایــن چهــار نــگار پتروفیزیکــی و داده

معادل [ ]0،1انتخاب گردید ،نرماالیز شدند [ .]28بازه انتخاب

الیههــای دارای مــواد آلــی بــه خصــوص زمانــی کــه

()1

جلوگیــری از  .Over parameteringپــس از انجــام مراحــل
بــا  203داده آنالیــز شــده بــرای اندازهگیــری

TOC

آموزشی جهت ساخت مدل و  60داده تست جهت

چاه  67 ،55و  265در میدان نفتی اهواز تهیه شدهاند .در

صوتــی اســت 143 .داده از ایــن مجموعــه جهــت ســاخت

نشان داده شده است .برای ارزیابی و مقایسه بهتر ،کلیه

تصادفــی برگزیــده شــد .در بخــش زیــر توجیهــی مبنــی

است ،مطابق فرمولهای زیر ،در بازه [ ]L, Hکه در این پژوهش

ژئوشــیمیایی  TOCآمــده اســت:

شده برای نرمالسازی دادهها مرسومتر است.

کــروژن بالــغ بــوده و هیدروکربــن تولیــد شــده فضــای
خالــی و شکســتگیها را پــر میکنــد ،مقاومــت

()2

بیشــتری نســبت بــه دیگــر ســنگها دارنــد و در واقــع

نــگار نوتــرون اندازهگیریهایــی از غلظــت هیــدروژن
اســت کــه فــاز کاهــش ســرعت آن بــه شــدت وابســته بــه

غلظــت هیــدروژن و شــاخص هیــدروژن )HI( 1در ســازند
اســت .نــگار گامــا نیــز اندازهگیریهایــی از تراکــم مــواد
رادیــو اکتیــو (پتاســیم ،توریــم و اورانیــوم) اســت کــه در
ســنگهای غنــی از موادآلــی افزایــش مییابــد .افزایــش

مقــدار مــاده آلــی همچنیــن ســبب افزایــش مــدت زمــان

عبــور صــوت شــده و بنابرایــن نــگار صوتــی نیــز افزایــش

جدول  -2مقادیر حداکثر و حداقل مجموعه دادههای مورد
استفاده در چاههای مورد مطالعه
Max.

Min.

Inputs

85/23

5/32

GR

2

118/89

51/95

DT

3

42/78

-2/47

CNL

4

1/79

0/18

LLD

5

4/37

0/17

Measured TOC

مییابــد [.]10

تعمیم و اجرای الگوریتم

در ایــن پژوهــش از الگوریتــم  CACSبــرای تولیــد محتوی

کربــن آلــی ،از چهــار نــگار پتروفیزیکــی (مقاومــت،

1. Hydrogen Index
2. Delta Gamma-Ray
)3. Transit Time (ΔT
4. Compensated Neutron Log
)5. DLL (Depth Laterolog

شبيهسازي نگار ژئوشيميايي...
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0/8
0/7

0/5
0/4
0/3

فاصله اقليدوسي بين خوشهها

0/6

0/2
0/1
19
22
18
1
4
3
5
20
2
6
7
8
9
10
13
11
16
15
12
14
17
27
29
30
28
21
23
24
25
26
دسته دادهها
شکل -3دندروگرام حاصل از کل دادههای پتروفیزیکی با بهکارگیری خوشهبندی سلسله مراتبی

شــده توســط سیســتم کلونــی مورچــه پیوســته و  Nتعــداد

()3

در ایــن رابطــه  Xمتغیــر نرمالســازی شــده و  Xiمتغیــر
*

اصلــی اســت .طراحــی کــد الگوریتــم  CACSنیازمنــد
پیادهســازی یــک مــدل ریاضــی صحیــح اســت کــه بــا

ارائــه مجموع ـهای از معــادالت محقــق میشــود .بنابرایــن

بــرای ایــن الگوریتــم كــد عــددی بهکارگرفتــه شــد ،کــه
جهــت پیشبینــی مقــدار کل کربــن آلــی هــر خوشــه

بــا اســتفاده از دادههــای پتروفیزیکــی از معادلــه زیــر
اســتفاده مینمایــد:

TOCCACS=C1.GRC2+C3.DTC4+C5.LLDC6+

()4

C7. CNLC8+C9

C1ا C8 ،C7 ،C6 ،C5 ،C4 ،C3 ،C2 ،بــه ترتیــب مقادیــر ضرایــب

وزنــی و نمایــی بــرای ورودیهــای GRا ،DT، LLD ،اCNL

هســتند و  C9مقــدار ثابــت معادلــه اســت.

تابــع هــدف نیــز طبــق فرمــول زیــر توســط سیســتم کلونی

مورچــه پیوســته بــرای هــر خوشــه مینیمــم میگــردد:

()5

MSE=∑Ni=11 ⁄N(TOCreal-TOCCACS)2

در ایــن معادلــه  MSEمیانگیــن مربــع خطــا ،
1

TOCreal

نمونههــا میباشــند.

ایــن الگوریتــم جهــت پیادهســازی مــدل فرومــون

پیوســته از تابــع توزیــع احتمــال نرمــال ،طبــق معادلــه 6
اســتفاده مینمایــد:
()6

در این معادله xmin ،بهترین نقطه یافت شده در بازه جستجو و

 σیک شاخص از پراکندگی مورچهها دور مینیمم فعلی است
که به صورت معادله  7محاسبه میگردد:

()7
در این معادله k ،تعداد کل مورچهها f ،همان تابع هدف و
 fjمقدار تابع هدف برای مورچه شماره ،jا fminبهترین مقدار
برای تابع هدف،

xj

جواب مسئله برای مورچه  jام و

xmin

بهترین جواب مسئله در هر تکرار می باشد .تابع توزیع
احتمال نرمال (معادله  )6شبیه یک زنگوله است که نوک

زنگوله ( )xminدارای حداکثر مقدار فرومون است .برای به

مقــدار کل کربــن آلــی اندازهگیــری شــده توســط پیرولیــز
 Rock-Eval ،TOCCACSمقــدار کل کربــن آلــی پیشبینــی

)1. Mean Square Error (MSE

شماره 82

162

کارگیــری ایــن الگوریتــم ،کــد بــه نحــوی بایــد طراحــی

الگوریتــم زیــاد میباشــد .در تکرارهــای انتهایــی کــه

تصادفــی انتخــاب گــردد .در ایــن پژوهــش بــازه جســتجو

مقــدار  σبــه صفــر نزدیــک میشــود .ایــن نــوع عملکــرد

شــود کــه در مرحلــه اول  xminدر بــازه جســتجو بــه صورت

بــرای تمامــی ابعــاد مســئله [ ]-2،2انتخــاب شــده اســت،
چراکــه بازههــای خیلــی بــزرگ ســرعت الگوریتــم در

همگرایــی جــواب را کاهــش میدهنــد .تحــت تأثیــر

xmin

خاصیــت اســتخراجی الگوریتــم مــد نظــر قــرار میگیــرد

سیســتم کلونــی مورچــه پیوســته انعطــاف زیــادی در
یافتــن ضرایــب بهینــه معادلــه  4ایجــاد مینمایــد و در

نهایــت بهتریــن جــواب بــرای مســئله پیــدا میشــود.

ثبــت شــده بــرای هــر بعــد مســئله در حافظــه الگوریتــم،

نمایشــی از  50تکــرار اول تابــع توزیــع احتمــال نرمــال

نرمــال در مســیر بهینــه افزایــش و برعکس در مســیرهایی

همانطــور کــه ایــن شــکل نیــز نشــان میدهــد بــا

در هــر مرحلــه فرومــون بــر اســاس تابــع توزیــع احتمــال
کــه ســبب بهبــود تابــع هــدف نشــدهاند تبخیــر شــده و

کاهــش مییابــد .در کــد طراحــی شــده ایــن الگوریتــم

بــرای یــک بعــد مســئله در شــکل  4آورده شــده اســت.
افزایــش تکــرار ،کــم کــم خاصیــت اســتخراجی الگوریتــم
افزایــش مییابــد.

عمــل تبخیــر فرومــون بــا دســتور یــک ضریــب تبخیــر

فلوچارت کد نوشته شده برای الگوریتم  ،CACSدر شکل 5

ضریــب تبخیــر فرومــون در کــد طراحــی شــده ،دارای

مقدار

مشــخص در هــر مرحلــه اعمــال میشــود .تعییــن مقــدار

اهمیــت خاصــی اســت .زیــرا زمانــی کــه مقــدار تبخیــر

و شکل  6به تصویر کشیده شده است .در فلوچارت شکل

 t ،5تعداد تکرار تا مرحله کنونی i ،بعد مسئله،

τ0

فرومون در لحظه صفر برای تمام ابعاد مسئله و  rhoضریب

خیلــی بــاال باشــد ،الگوریتــم اغلــب بــه مســیر بهینــه

تبخیر میباشد.

فرومــون در ایــن پژوهــش  0/1در نظــر گرفتــه شــد کــه

تجمع فرومون در یک نقطه میباشد که از باریک شدن

در حیــن اجــرای الگوریتــم ،بــا بروزرســانی فرومــون

جلوگیری مینماید .بنابراین زمانیکه  γبزرگتر از  1باشد ،به

منزلــه زنگولــه باریکتــر بــرای تابــع توزیــع احتمــال نرمــال

نقاط دیگر بازه جستجو را ارزیابی کند .تنظیم شاخصهای

γ

نیز ضریبی ثابت است که در مرحله

محلــی همگــرا میگــردد .بنابرایــن ضریــب تبخیــر

تبخیر آورده شده است .مفهوم اصلی تبخیر جلوگیری از

در اکثــر مــوارد بــه بهینهتریــن جــواب مســئله میرســد.

سریع زنگوله تابع توزیع احتمال نرمال در این الگوریتم،

مقــدار  σدر تکرارهــای بعــدی کوچکتــر شــده کــه بــه

الگوریتم این فرصت را خواهد داد تا با تکرارهای بیشتر تمام

اســت .بــه عبــارت دیگــر مقــدار  σدر طــول تکرارهــا بــه

نیز در

نحــو پویایــی تغییــر میکنــد .در تکرارهــای اولیــه مقــدار
آن بیشــتر اســت کــه بــه ایــن دلیــل خاصیــت اکتشــافی

اصلی الگوریتم طراحی شده برای تخمین
جدول  3آورده شده است.

1/5

0/5

-1

-1/5

-2

0

مقادير احتمال ()X 10-3

1

-0/5
0
0/5
1
1/5
2
ضريب در يك بعد
شکل  -4نمایی از نمایش  50تکرار اول برای تابع توزیع احتمال نرمال در یک بعد مسئله

TOC
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شروع

t >=tmax

شکل  -5فلوچارت کد طراحی شده برای سیستم کلونی مورچه پیوسته

TOCpredicted=C1.GrC2+C3.VDTC4+C5.CNLC6+C7.VLLDC8+C9

شکل  -6فلوچارت نحوه ارزیابی تابع هدف برای هر مورچه
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جدول  -3تنظیم شاخصهای اصلی سیستم کلونی مورچه پیوسته

شاخصهای الگوریتم

تنظیمات
9

CACS

بعد مسئله
بازه جستجو در هر بعد

[]-2،2

Rolette-Wheel

الگوریتم احتمال

Normal PDF

تابع توزیع احتمال

10000

تعداد مورچه

120

ماکزیمم تکرار

0/1

ضریب تبخیر

پــس از اجــرای برنامــه بــرای دادههــای آموزشــی،

مربــوط بــه هــر خوشــه ni ،تعــداد نمونــه در هــر خوشــه و

بــرآورد میکنــد .ســپس ایــن ضرایــب بــر روی دادههــای

مقــدار میانگیــن مربــع خطــا و ضریــب همبســتگی

پیشبینــی میشــود .در انتهــا

سیســتم کلونــی مورچــه پیوســته بعــد از خوشــهبندی،

مربــع کل خطــا ( )MSEtطبــق معادلــه  8و همچنیــن

 0/0015033و  0/96155محاســبه شــد (شــکل .)7

معیــاری از کارایــی مــدل ،محاســبه میگــردد.

ترتیــب  0/002080و  0/9582بهدســت آمــده اســت

الگوریتــم  CACSبهتریــن ضرایــب را بــرای هــر خوشــه

 kتعــداد کل خوشــهها میباشــد.

تســت کــه فقــط شــامل دادههــای پتروفیزیکــی میباشــند

بیــن  TOCواقعــی نرمــال و  TOCبــرآورد شــده توســط

نتایــج خوشـهها بــا هــم ترکیــب شــده و مقــدار میانگیــن

بــرای دادههــای آموزشــی ( 143نمونــه) بــه ترتیــب،

ضریــب همبســتگی 1بــرای هــر خوش ـهبندی بــه عنــوان

ایــن مقادیــر بــرای دادههــای تســت ( 60نمونــه) نیــز بــه

()8

(شــکل  .)8بنابرایــن ایــن مــدل میتوانــد بــه عنــوان

در ایــن معادلــه MSEi ،مقــدار میانگیــن مربــع خطــا

پتروفیزیکــی اهمیــت بســزایی داشــته باشــد.

اعمــال شــده و

TOC

یــک مــدل بهینــه بــرای بــرآورد نــگار  TOCاز دادههــای

R2 =0/96155, MSE= 0/001503

0/9

نقطه دادهها
بهترين نمودار
بهترين خط گذرنده

0/8
0/6

0/5
0/4
0/3

نرمالسازی TOCCACS

0/7

0/2
1

0/8

0/4

0/6
نرمالسازي TOCreal

0/2

0

0/1
0

شکل -7ضریب همبستگی بین  TOCحاصل از سیستم کلونی مورچه پیوسته و  TOCواقعی در دادههای آموزشی
)1. Correlation Coefficient (CC or R2
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R2 =0/9582, MSE= 0/00208

0/9

نقطه دادهها
بهترين نمودار
بهترين خط گذرنده

0/8
0/7
0/6
0/4

TOCCACS

0/5
0/3
0/2
0/1
1

0/6

0/8

0/4

نرمالسازي TOCreal

0/2

0

0

شکل -8ضریب همبستگی بین  TOCحاصل از سیستم کلونی مورچه پیوسته و  TOCواقعی در دادههای صحتسنجی

طبــق نگارهــای پتروفیزیکــی و تفاســیر ســر چاهــی

بهبــود برآوردهــا شــود [ .]30نتایــج حاصــل از تفســیر

مطالعــه دارای بــازه تغییــرات سنگشناســی کربناتــه-

بــرای ســنگهای متعلــق بــه ســازندهای کژدمــی،

زمینشناســان ،نمونههــای آنالیــز شــده در ایــن

 TOCاندازهگیــری شــده توســط پیرولیــز Rock-Eval

مارنــی تــا شــیلی میباشــند .همانطــور کــه اشــاره

گورپــی و پابــده در محــدوده میــدان نفتــی اهــواز بیانگــر

ســازندها بــا خصوصیــات مشــابه را در یــک خوشــه

پتانســیل بیشــتری بــرای زایــش نفــت از خــود نشــان

شــد ،خوشــهبندی میتوانــد ضخامتهایــی از

قــرار دهــد .بنابرایــن ،در ایــن پژوهــش بازههــای دارای

سنگشناســی یکنواخــت بهطــور جداگانــه مــورد

بررســی قــرار گرفتنــد و نتایــج آنهــا بهتــر از قبــل از تأثیــر

خوش ـهبندی بــوده اســت .مقــدار میانگیــن مربــع خطــا و
ضریــب همبســتگی حاصــل از عملکــرد الگوریتــم

CACS

قبــل از خوشــهبندی بــرای دادههــای تســت  0/0025و

 0/94بــوده اســت [ .]29اگرچــه الگوریتــم  CACSدر بــازه
نســبتاً وســیعی از تغییــرات سنگشناســی نیــز موفــق
عمــل نمــوده اســت امــا در بــرآورد صحیــح مقادیــر

TOC

ایــن اســت کــه ســازند پابــده نســبت بــه ســایر ســازندها

میدهــد ،ولــی بــه علــت پائیــن بــودن درجــه بلــوغ وارد
مرحلــه زایــش هیدروکربــن نشــده اســت .ســازند کژدمــی

در منطقــه بــا توجــه بــه درجــه بلــوغ و میــزان مــواد
آلــی از نقــش بیشــتری در زایــش نفــت برخــوردار اســت
و تصــور میشــود ایــن ســازند بــه عنــوان یــک ســنگ

منشــأ مهمتریــن نقــش را در شــارژ مخــازن ایــن میــدان
(آســماری و بنگســتان) بــه عهــده داشــته باشــد .بــا توجــه

بــه تطبیــق بــاالی  TOCبــرآورد شــده توســط الگوریتــم
 CACSبعــد از خوشــهبندی سلســله مراتبــی در ایــن

جهــت تحلیــل و ارزیابــی پتانســیل هیدروکربنزائــی

پژوهــش ،کــه بــه صــورت گرافیکــی و نمــوداری در شــکل

اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت .بنابرایــن تلفیــق ایــن

دادههــای تســت بــه تصویــر کشــیده شــده اســت ،چنیــن

کاهــش میانگیــن مربــع خطــا حتــی در حــد کــم از
روش بــا خوشــهبندی میتوانــد بــه عنــوان مدلــی

بهینهتــر شــناخته شــود .الزم بــه ذکــر اســت کــه
افزایــش تعــداد خوشــه در حــد معقــول و در صورتــی کــه

بــا کمبــود داده مواجــه نباشــیم نیــز میتوانــد ســبب

 9در مقایســه بــا مقادیــر  TOCواقعــی نرماالیــز شــده در
تفاســیری از نــگار  TOCبــرآورد شــده توســط ایــن مــدل

بــرای چاههایــی کــه فاقــد دادههــای  TOCکافــی هســتند
هــم میتوانــد صــورت بگیــرد.
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شکل -9تطابق گرافیکی و نموداری  TOCواقعی نرمال و  TOCبرآوردشده توسط الگوریتم  CACSبعد از خوشهبندی

نتیجهگیری

در این مطالعه ،از الگوریتم

ساده دارد و تنها دارای یک پارامتر کنترلی اصلی ،یعنی

مبتنی بر آنالیز

تعداد مورچه است .این الگوریتم دارای دقت و سرعت

از دادههای پتروفیزیکی در میدان نفتی اهواز استفاده شد.

الگوریتم ژنتیک میباشد و در مورد مسائل بسیار پیچیده

نوترون و همچنین گاما) به عنوان ورودی و دادههای

در ارتباط با مسئله مورد حل ندارد و تنها با قواعد داخلی

مطلوب شبکه تعیین گردید .خوشهبندی سلسله مراتبی با

از دادههای پتروفیزیکی

CACS

خوشهبندی سلسله مراتبی جهت تخمین دادههای

TOC

باالتری نسبت به سایر الگوریتمها بر پایه جمعیت همچون

دادههای پتروفیزیکی (مقدارمقاومت ،زمان عبور صوت،

مفید واقع میشود ،چراکه نیازی به دانستن هیچ قاعدهای

حاصل از آنالیز ژئوشیمیایی به عنوان خروجی

خودش عمل میکند .این مدل کم هزینه است و در زمانی

TOC

کوتاه قادر به تخمین نگار

TOC

توجه به کمترین فاصله اقلیدسی نمونهها با هم  4خوشه

میباشد .با توجه به دقت باالی الگوریتم  CACSدر برآورد

پیشنهاد شده را برای هر خوشه بهدست آورد .با اعمال این

این مدل برای چاههایی که فاقد دادههای

کافی

مقادیر مقدار میانگین مربع خطا و ضریب همبستگی را

خوشه در حد معقول را پیشنهاد میدهد چرا که در صورت

نمود .نتایج بیانگر این است که با اعمال خوشهبندی ضریب

امید آنکه این پژوهش گامی کوچک در پیشرفت صنعت

 CACSکه در این پژوهش نقش اصلی را دارا بود ،ساختاری

باشد.

را ایجاد نمود .سپس الگوریتم

CACS

ضرایب وزنی تابع

نگار  ،TOCتفاسیر ژئوشیمیایی با ارزشی میتواند با تعمیم
TOC

ضرایب ،نتیجه تلفیق صحتسنجی شبیهسازی خوشهها

هستند صورت بگیرد .همچنین این پژوهش افزایش تعداد

برای دادههای تست به ترتیب  0/002080و  0/9582ارائه

عدم کمبود داده این نکته سبب بهبود برآوردها میشود .به

اطمینان حاصل از تخمین  TOCافزایش مییابد .الگوریتم

ملی نفت و بهرهوری از ذخایر و پتانسیلهای هیدروکربنی

...شبيهسازي نگار ژئوشيميايي
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