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تخمین نگار کربن آلی کل با استفاده از
دادههای ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی توسط شبکه
عصبی مصنوعی در میدان نفتی آزادگان
سیروس قلیپور *1علی کدخدائی 2و محمدرضا کمالی
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 -1گروه زمینشناسی ،دانشكده علوم ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران
 -2گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم طبیعی ،دانشگاه تبریز ،ایران
 -3پرديس پژوهش و توسعه صنايع باالدستي پژوهشگاه صنعت نفت ،ايران
تاريخ دريافت92/11/8 :

تاريخ پذيرش93/4/14 :

چكيده
یکــی از پارامترهــای مهــم ژئوشــیمیایی ،مقــدار کربــن آلــی کل ( )TOCمیباشــد .ایــن پارامتــر جهــت ارزیابــی پتانســیل هیدروکربنزایــی
ســنگ منشــأ اســتفاده میشــود و اندازهگیــری ایــن پارامتــر مهــم مســتلزم انجــام آزمایشــات ژئوشــیمیایی بــر روی خردههــای حفــاری
بــوده کــه بســیار پرهزینــه و وقتگیــر میباشــد و انجــام آن بــر روی تعــداد محــدودی نمونــه صــورت میگیــرد .در حالــی کــه مــا اکثــر
چاههــای حفــاری شــده در یــک میــدان نفتــی ،دادههــای پتروفیزیکــی در اختیــار ميباشــد .در ایــن مقالــه از فنــاوری شــبکه عصبــی
مصنوعــی جهــت تخمیــن نــگار  TOCاز دادههــای پتروفیزیکــی اســتفاده شــده اســت .در ایــن مقالــه بــا نظــارت دادههــای  TOCحاصــل
از مغزههــای حفــاری بــا کمــک دادههــای پتروفیزیکــی ،جهــت تخمیــن نــگار  TOCاســتفاده شــده اســت،که مقــدار ضریــب همبســتگی
بیــن نــگار  TOCتولیــد شــده بــا دادههــای  TOCحاصــل از پیرولیــز راک ایــول %71 ،بــوده اســت کــه مقــدار قابــل قبولــی میباشــد.
نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان میدهــد هــوش مصنوعــی در تخمیــن  TOCموفــق اســت .ســنگهای منشــأ موجــود در ایــن
میــدان نفتــی ســازندهای کژدمــی و ســازند گــدوان میباشــد کــه جــزء مهمتریــن ســنگهای منشــأ در ایــران میباشــند .روش ارائــه
شــده همــراه بــا مثــال مــوردی در یــک حلقــه از چاههــای میــدان آزادگان واقــع در دشــت آبــادان توضیــح داده شــده اســت.

كلمات كليدي :شبکه عصبی مصنوعی ،TOC،دادههای پتروفیزیک ،سازند کژدمی ،سازند گدوان

آلــی باشــند [ .]1ســنگ منشــأ بــه عنــوان ســنگی معرفــی

مقدمه

ســنگهای منشــأ عمومــا شــیلها و ســنگ آهکهایــی

هســتند کــه حــاوی مقادیــر قابــل مالحظــهای از مــاده
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

sirous.gholipour@yahoo.com

میشــود کــه توانایــی تولیــد و خــارج کــردن هیدروکربــور
کافــی جهــت تشــکیل تجمعــی از نفــت یــا گاز را داشــته
باشــد .مهمتریــن فاکتــور کنتــرل کننــده میــزان نفــت و گاز
محتــوای هیــدروژن مــاده آلــی میباشــد .مقــدار مــاده

تخمين نگار كربن آلي كل...
آلــی معمــوال بــه صــورت مقــدار کربــن آلــی کل
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()TOC

گــزارش شــده کــه بــه وســیله تکنیــک راک ایول محاســبه
میشــود .در ایــن تکنیــک در ابتــدا  50تــا

mg

70

از پــودر هــر نمونــه طی مرحلــه پیرولیز در دمــای 300 °C

باالتــر ،هیدروکربــن و غنیشــدگی بیشــتر از خصوصیــات
فیزیکــی نگارهــا در مقابــل ســنگهای منشــأ میباشــند.

نگارهایــی کــه عمومــا جهــت ارزیابــی ســنگهای منشــأ
مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد شــامل نگارهــای اشــعه

بــه مــدت  3الــی  4 minحــرارت داده میشــود ســپس

گامــا ،چگالــی ،نوتــرون ،صوتــی و مقاومــت میباشــند

تــا دمــای  650°Cبــاال مـیرود ،کــه ایــن عمــل منجــر بــه

 TOCبــا اســتفاده از شــبکه عصبــی مصنوعــی اســتفاده

ســپس مرحلــه اکســیدان آغــاز میشــود کــه طــی آن

نگارهــا را در ارزیابــی ســنگهای منشــأ مشــخص

دمــای کــوره بــا یــک برنامــه دمایــی ،25 °C/ min

شکســت حرارتــی کــروژن و تولیــد هیدروکربــن میشــود.
دمــای نمونــه تــا دمــای  850°Cدر یــک اتمســفر

مصنوعــی ســوزانده میشــود تــا تمــام کربــن موجــود در

نمونــه خــارج گــردد [ .]2یکــی از پارامترهایــی کــه از
ایــن روش حاصــل میشــود و در ایــن مطالعــه بــا آن
ســروکار داریــم  TOCمیباشــد ،کــه بهصــورت حاصــل

جمــع کربــن آلــی پیرولیــز شــده و باقــی مانــده تعریــف
میشــود .پارامترهــای دیگــری نیــز حاصــل میگــردد.

پیــک اول  ،s1کــه نشــان دهنــده میلــی گــرم هیدروکربــن
آزاد اســت ،پیــک دوم  S2میباشــد ،کــه نشــاندهنده

[ .]4از ویژگیهــای ذکــر شــده ،جهــت تخمیــن نــگار
شــده اســت .محققــان مختلــف در مطالعاتشــان کارایــی

کردهانــد .بــه عنــوان مثــال نــگار اشــعه گامــا بــرای
شناســایی ســنگهای غنــی از مــاده آلــی مــورد اســتفاده

قــرار گرفتــه اســت .بــا توجــه بــه هزینههــای بــاالی
آنالیزهــای ژئوشــیمیایی و تهیــه مغــزه از چــاه ،بــر آن

شــدیم تــا بــا کمــک نگارهــای پتروفیزیکــی و بهوســیله
شــبکه عصبــی یکــی از پارامترهــای ژئوشــیمیایی بــه نــام

 TOCهمــراه بــا الگ آن را تخمیــن بزنیــم.
زمینشناسی و موقعیت میدان آزادگان

میلــی گــرم هیدروکربــن حاصــل از کــروژن میباشــد.

میــدان نفتــی آزادگان بزرگتریــن میــدان نفتــی ایــران و

S4

محــدودهای بــه وســعت  20در  75 kmدر  80كيلومتــري

پیــک ســوم  S3میباشــد کــه نشــاندهنده میلــی گــرم

یکــی از بزرگتریــن میادیــن نفتــی جهــان اســت ،کــه در

میباشــد کــه نشــاندهنده  CO2حاصــل از اکسیداســیون

غــرب اهــواز در منطقــه دشــت آبــادان واقــع شــده اســت.

 14نمونــه داده آزمایشــگاهی  TOCجهــت تخمیــن نــگار

شــده بــود امــا در ســال  ،87الیــه جدیــد نفتــی بــا ظرفیت

مربــوط بــه ســازندهای کژدمــی و گــدوان میباشــند.

آزادگان بزرگتریــن میــدان نفتــی توســعه نیافتــه در جهان

 CO2در هــر گــرم ســنگ میباشــد و پیــک اخــر

مــاده آلــی باقیمانــده میباشــد [ .]3در ایــن مطالعــه از

ظرفیــت ایــن میــدان  33میلیــارد بشــکه تخمیــن زده

نــگار کربــن آلــی کل اســتفاده شــده اســت.این نمونههــا

 2/2میلیــارد بشــکه در ایــن میــدان کشــف شــد .میــدان

امــروزه بــه دلیــل هزینــه بــاالی آنالیزهــای ژئوشــیمیایی

محســوب میشــود .از ســازندهای مهــم موجــود در ایــن

و نیــاز بــه دادههــای فــراوان ،بهــره جســتن از روشهــای

غیــر مســتقیم جهــت تخمیــن ویژگیهــای ژئوشــیمیایی
مــورد توجــه فــراوان قــرار گرفتــه اســت .امــکان توصیــف

وضعیــت مــواد آلــی از طریــق نگارهــای درون چاهــی از
خصوصیــات فیزیکــی آنهــا نشــأت میگیــرد ،بدیــن معنــی

کــه ویژگیهــای فیزیکــی آنهــا تفــاوت قابــل مالحظ ـهای

بــا خصوصیــات کانیهــای ســنگ میزبانشــان دارنــد.
چگالــی کمتــر ،ســرعت صــوت کمتــر یــا زمــان عبــور

صــوت باالتــر ،غالبــا مقــدار اورانیــوم بیشــتر ،مقاومــت

میــدان میتــوان بــه ســازند آهکــی فهلیــان کــه بــه

عنــوان مخــزن ،ســازند شــیلی-آهکی گــدوان بــه عنــوان
پــوش ســنگ و ســنگ منشــأ ،ســازند آهکــی داریــان بــا
خاصیــت مخزنــی ،ســازند شــیلی کژدمــی بــا خاصیــت
ســنگ منشــأ و ســازند آهکــی ســروک بــا خاصیــت

مخزنــی اشــاره کــرد کــه هــر یــک از ایــن ســازندها

دارای ویژگــی خــاص سنگشناســی مربــوط بــه

خــود میباشــند و ضخامــت آنهــا در قســمتهای
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مختلــف میــدان بــا هــم تفــاوت دارد .شــکل  1ســتون
چینهشناســی مربــوط بــه ایــن میــدان را نشــان میدهــد.

شبکه عصبی مصنوعی پس از انتشار خطا

شــبکه عصبــی ،یــک سیســتم پــردازش اطالعــات اســت

کــه در انجــام وظایــف خــود ماننــد شــبکه عصبــی بــدن

عمــل میکنــد و توانایــی بســیار زیــادی در انجــام
فرآیندهــای یادگیــری ،آمــوزش و ســازگار کــردن

ورودیهــا و خروجیهــای مطلــوب دارد [.]5

ایــن شــبکهها شــامل چندیــن عنصــر ســاده از قبیــل

نــورون ،دندریــت و غیــره هســتند .هــر نــورون دارای
ورودی اســت کــه در وزن مختــص بــه خــود ضــرب
میشــود .هــر نــورون مصنوعــی میتواننــد دارای

ورودیهــای فــراوان باشــد در حالیکــه تنهــا یــک
خروجــی دارد .ایــن ورودیهــا بــا هــم جمــع میشــوند و

ســپس بــه تابــع فعــال شــبکه شــده و در نهایــت خروجــی

بــه دســت میآیــد .شــبکههای پــس از انتشــار خطــا

شــبکههایی هســتند کــه دارای ســه الیــه ورودی ،پنهــان

و خروجــی هســتند (شــکل  .)2در ایــن نــوع شــبکهها
از دو نــوع تابــع

sigmoid

و

purlin

بــرای آمــوزش

شــبکه اســتفاده میشــود .فرآینــد آمــوزش شــبکه بــه

نحــوی اســت کــه ابتــدا ورودی (اطالعــات نگارهــا) بــه

نورونهــای الیــه ورودی داده شــده و پــس از محاســبه
اختــاف بیــن خروجــی شــبکه و خروجــی مطلــوب،

خطــای شــبکه برگردانــده شــده و وزنهــا مجــددا در
جهــت کاهــش خطــا ،خــود را بــا شــرایط جدیــد ســازگار
میکننــد .بــرای کاهــش خطــا و رســیدن بــه نتیجــه

مطلــوب فرآینــد آمــوزش چندیــن بــار تکــرار شــده تــا

جایــی کــه هــدف نهایــی حاصــل گــردد [.] 6

واکنش نگارهای پتروفیزیکی در برابر سنگهای منشأ
نگار گامای طبیعی

ســنگهای منشــأ دارای مقــدار زیــادی مــاده رادیواکتیــو

نظیــر اورانیــوم هســتند .ایــن مــواد رادیواکتیــو بیشــتر در

ســنگهای منشــأ شــیلی و آهکــی تجمــع پیــدا میکننــد.

شکل  -1ستون چینهشناسی میدان آزادگان []7

اليه ورودي
اليه پنهان
اليه خروجي
شکل  -2شبکه عصبی مصنوعی بر اساس دادههای ورودی و خروجی

تخمين نگار كربن آلي كل...

103

رابطــهای بیــن گامــای کل و غنــای مــاده آلــی وجــود

ســرعت صــوت در ســنگ مــی شــود .از ایــن خاصیــت

میدهــد .بــه گونــهای کــه در الیههــای حــاوی مــاده

کمــک ســایر خصوصیاتــی کــه از نگارهــای دیگــر بــه

دارد .نــگار گامــای طبیعــی ایــن رابطــه را بهتــر نشــان
آلــی کــه عناصــر رادیواکتیــو نیــز وجــود دارد ،نــگار

میتــوان ســنگهای منشــأ حــاوی مــاده آلــی را بــا

دســت میآوریــم شناســایی کنیــم [.]10

گامــای کل ،ایــن پارامترهــا را ثبــت میکنــد.

نگار نوترون

نگارهای مقاومت

نــگار نوتــرون اندیــس هیــدروژن موجــود در ســازند را

نگارهــای مقاومــت در برابــر ســنگهای منشــأ دارای

اندازهگیــری میکنــد .از آنجاییکــه ســنگهای منشــأ

هیدروکربنــی مقــاوم در برابــر رســانایی جریــان اســت .از

ایــن نــگار مقــدار هیــدروژن موجــود در ســنگ منشــأ را ثبــت

قرائــت بــاال میباشــند ،کــه علــت آن وجــود مــواد
ایــن خاصیــت نــگار مقاومــت میتــوان الیههــای ســنگ

منشــأ را شناســایی کــرد [.]8

حــاوی مقادیــر زیــادی هیــدروژن و کربــن میباشــند ،بنابرایــن

میکنــد و تخلخــل باالیــی را نشــان میدهــد [.]11
روش کار و بحث

نگار چگالی

ســنگهای منشــأ داراي چگالــی پایینتــری نســبت بــه
الیههــای اطــراف خــود میباشــند .در نتیجــه از ایــن

خاصیــت بــا کمــک ســایر نگارهــا میتــوان ســنگهای
منشــأ را شناســایی کــرد [.]9

تعیین همبستگی بین نگارهای پتروفیزیکی و TOC

در ایــن مرحلــه بــا کمــک نرمافــزار ژئــوالگ نســخه ،1

 6و  7مقادیــر ضرایــب همبســتگی بیــن نگارهــای ورودی

در شــبکه عصبــی مصنوعــی و دادههــای  TOCحاصــل
از پیرولیــز راک ایــول را بــه دســت آوردیــم .دادههــای

نگار صوتی

زمــان عبــور صــوت در الیههــای ســنگ منشــأ افزایــش

پیــدا میکنــد و یــا بــه عبارتــی دیگــر ســرعت عبــور
صــوت کاهــش پیــدا میکنــد .در ســنگهای مختلــف

کــه دارای مــاده آلــی هســتند ،ایــن زمــان افزایــش
مییابــد چــون تخلخــل و مــاده آلــی باعــث کاهــش

ورودی نرمافــزار عمدتــا نمودارهــای پتروفیزیکــی،
دادههــای مغــزه و دادههــای ژئوشــیمیایی میباشــد.

کلیــه نمودارهــای ترســیم شــده در زیــر بــر اســاس

خصوصیــات ذکــر شــده در بــاال ترســیم شــدهاند .مقادیــر
ضریــب همبســتگی همــراه بــا شــکلهای  3الــي  8در
زیــر مشــاهده میشــوند.

نگار (GPAI) CGR

 TOCواقعي حاصل از مغزه (درصد)
شکل  -3نمودار متقاطع  CGRدر برابر کربن آلی کل
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نگار (GPAI) GR

 TOCواقعي حاصل از مغزه (درصد)
شکل  -4نمودار متقاطع  GRدر برابر کربن آلی کل

نگار ) DTميكرو ثانيه/فوت(

 TOCواقعي حاصل از مغزه (درصد)

شکل  -5نمودار متقاطع  DTدر برابر کربن آلی کل

نگار ) NPHIحجم/حجم(

 TOCواقعي حاصل از مغزه (درصد)

شکل  -6نمودار متقاطع  NPHIدر برابر کربن آلی کل
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نگار ) THORدرصد(
 TOCواقعي حاصل از مغزه (درصد)
شکل  -7نمودار متقاطع  THORدر برابر کربن آلی

نگار ) POTAدرصد(
 TOCواقعي حاصل از مغزه (درصد)
شکل  -8نمودار متقاطع  POTAدر برابر کربن آلی کل

میکنــد .بــا اســتفاده از ایــن نگارهــا میتــوان مقــدار

نگارهای پتروفیزیکی

جهــت بررســی الیههــای مخــزن در زیــر زمیــن ماننــد
تخلخــل ،تراوایــی ،حجــم نفــت ،حجــم آب و خصوصیــات

سنگشناســی ،نگارهــای پتروفیزیکــی ابــزار بســیار
مفیــدی هســتند .نگارهــای مــورد اســتفاده در ایــن
مطالعــه شــامل نگارهــای هســتهای گامــا کــه شــامل

نگارهــای گامــای کل یــا  ،GRنــگار  CGRو نــگار ،SGR

نــگار نوتــرون ( ،)NPHIنــگار صوتــی ( ،)DTنــگار پتاســیم
()POTA

و نــگار توریــم

()THOR

اســت .نگارهــای

هســتهای گامــا تشعشــعات رادیواکتیویتــه درون چــاه را
ثبــت میکننــد .نــگار  CGRپرتوهــای مربــوط بــه دو

شــیل الیههــای مختلــف چــاه را محاســبه کــرد .نــگار
نوتــرون ( )NPHIنیــز یــک نــگار هســتهای مــی باشــد کــه
اساســا مقــدار هیــدروژن درون الیههــای مختلــف چــاه
مخصوصــا الیــه مخــزن را محاســبه میکنــد کــه بــه

آن شــاخص هیــدروژن میگوینــد .نــگار صوتــی
1

()DT

ســرعت عبــور صــوت در الیههــای مختلــف را ثبــت و

اندازهگیــری میکنــد ،بــه دو نــگار نوتــرون و چگالــی
نگارهــای تخلخــل میگوینــد .نگارهــای پتاســیم و توریــم
نیــز مقــدار دو عنصــر رادیواکتیــو پتاســیم و توریــم را ثبت

و انداز هگیــری میکنــد .بیشــترین مقــدار ضریــب

عنصــر هســتهای پتاســیم ،توریــم را ثبــت میکنــد ،نــگار
 SGRعــاوه بــر پتاســیم و توریــم ،اورانیــوم را نیــز ثبــت

1. Hydrogen Index
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همبســتگی دادههــای  TOCهمــراه بــا نــگار صوتــی بــوده
اســت کــه مقــدارش  %58بــوده اســت و کمتریــن مقــدار

 %10بــوده اســت کــه نــگار  TOCهمــراه بــا نــگار

SGR

بــوده اســت .

بــوده اســت( .شــکل  .)9بــا کمــک نگارهــای ورودی و

نــگار ناظــر بــه وســیله شــبکه عصبــی ،دادههــای

TOC

مصنوعــی را تولیــد کردیــم .بعــد از تولیــد کــردن

دادههــای مصنوعــی ،بــا ترســیم نمودارهــای متقاطــع

شبکه عصبی طراحی شده

در ایــن مرحلــه شــبکه عصبــی مــورد نظــر را
بــا کمــک نرمافــزار ژئــوالگ تولیــد کردیــم.
الگهــای ورودی کــه بــه شــبکه عصبــی داده شــده،

شــامل

بودنــد .الگ ناظــر نیــز دادههــای  TOCآزمایشــگاهی

NPHI ،DT ،GR ،SGR ،CGR

و

THOR

مقادیــر ضریــب همبســتگی دادههــای  TOCتولیــده شــده

را در برابــر نگارهــای ورودی در شــكلهاي  10الــي 15

بــه دســت آوردیــم کــه در شــکل  6مــدل شــبکه عصبــی

تولیــد شــده مشــاهده میشــوند.
نگارههاي ورودي

نگار ناظر
شکل  -9مدل نگارهای ورودی همراه با نگار ناظر در شبکه عصبی مصنوعی

نگار (GAPI) CGR

كربن آلي كل توليد شده (درصد)
شکل  -10نمودار متقاطع  TOCتولید شده در برابر نگار CGR
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نگار (GAPI) GR

كربن آلي كل توليد شده (درصد)
شکل  -11نمودار متقاطع  TOCتولید شده در برابر نگار GR

نگار ) DTميكروثانيه/فوت(
كربن آلي كل توليد شده (درصد)
شکل  -12نمودار متقاطع  TOCتولید شده در برابر نگار DT

نگار ) NPHIحجم/حجم(

كربن آلي كل توليد شده (درصد)

شکل  -13نمودار متقاطع  TOCتولید شده در برابر نگار NPHI
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نگار ) POTAدرصد(
كربن آلي كل توليد شده (درصد)
شکل  -14نمودار متقاطع  TOCتولید شده در برابر نگار POTA

نگار ) THORدرصد(
كربن آلي كل توليد شده (درصد)
شکل  -15نمودار متقاطع  TOCتولید شده در برابر نگار THOR

ضرایــب همبســتگی در ایــن نمودارهــا مقادیــر بســیار

شــده اســت .همــراه ایــن الگ نیــز دادههــای  TOCحاصل از

بســیاری در تخمیــن الگ  TOCبــه مــا میکنــد .ضرایــب

شــدهاند .از مقایســه ایــن دو بیــن دادههــای  TOCواقعــی و

خوبــی را نشــان میدهنــد کــه ایــن خــود کمــک
همبســتگی بــرای اکثــر نمودارهــا بــاالی  %90میباشــد

کــه میتــوان آن را عالــی ارزیابــی کــرد .ســپس در
مرحلــه بعــد بیــن مقادیــر  TOCواقعــی و مقادیــر

TOC

توليــد شــده توســط شــبکه عصبــی اعتبارســنجی برقــرار

مغــزه نیــز بــه صــورت نقطـهای و بــا رنــگ ســبز نشــان داده
دادههــای میتــوان گفــت کــه دادههــای  TOCتولیــد شــده

در اکثــر نقــاط انطبــاق خوبــی را بــا دادههــای واقعــی نشــان
میدهنــد کــه ایــن خــود نشــان از دقــت کار و کارایــی
مناســب شــبکه عصبــی طراحــی شــده دارد.

کردیــم .بــرای آنهــا نمــودار متقاطعــی ترســیم کردیــم و

همانگونــه کــه در شــکل  17مشــاهده میشــود بــا

ضریــب همبســتگی بیــن ایــن دو دســته داده  %71بــه

دارنــد ،مقادیــر  TOCدر مقابــل الیــه شــیلی افزایــش پیــدا

ایــن دو دســته داده را میتــوان در شــکل  16مشــاهده

منشــأ کژدمــی و گــدوان میباشــند کــه ســنگهای

مقــدار همبســتگی بیــن آنهــا را بــه دســت آوردیــم .مقــدار

توجــه بــه قابلیتــی کــه الیــه شــیلی در ســنگ منشــأ بودن

دســت آمــد نمــودار متقاطــع و مقــدار همبســتگی بیــن

میکنــد .ایــن الیههــای شــیلی مربــوط بــه دو ســنگ

کــرد .پــس از بــه دســت آوردن ضریــب همبســتگی بیــن

منشــأ ایــن چــاه میباشــند .در شــکل زیــر نگارهــای

مــورد نظــر را تخمیــن زدیــم کــه ایــن نــگار در کنار ســایر

شــده کــه میتــوان بــا توجــه بــه واکنــش ایــن نگارهــا در

دادههــای  ،TOCبــا کمــک شــبکه عصبــی نــگار

TOC

نگارهــا در یــک ســتون جداگانــه و در ســمت راســت ارائــه

چگالــی ،نوتــرون ،مقاومت،صوتــی و گامــا ری نیــز آورده

برابــر ســنگهای منشــأ ،ایــن ســنگها را شناســایی کــرد.
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 Tocتوليد شده بهوسيله شبكه عصبي (درصد)
 Tocواقعي حاصل از مغزه (درصد)
شکل  -16نمودار متقاطع  TOCتولید شده در برابر نگار

شکل  -17نگار  TOCتخمین زده شده همراه با سایر نگارها
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مشــاهده میشــود کــه ایــن نشــان از دقــت بــاالی شــبکه

نتیجهگیری

نتایــج بــه دســت آمــده از شــبکه عصبــی مصنوعــی،
نتایجــی قابــل قبــول بــا مقــدار ضریــب همبســتگی
بــاال میباشــد بــه طــوری کــه در باالتریــن مقــدار

ضریــب همبســتگی تــا  %94نیــز کــه بــرای نــگار

NPHI

میباشــد ،رســیده اســت کــه ایــن مقــدار بســیار خــوب
میباشــد .نــگار  TOCتخمیــن زده شــده انطبــاق خوبــی

در مقابــل الیههــای شــیلی از خــود نشــان میدهــد .در
عمقهــای  3751 mو  3765 mانطبــاق  %100دادههــای
 TOCواقعــی بــا نــگار کربــن آلــی کل تخمیــن زده شــده

عصبــی طراحــی شــده دارد .در کل کارایــی شــبکه عصبــی
طراحــی شــده خــوب و نــگار کربــن آلــی کل تخمیــن زده

شــده دارای ضریــب همبســتگی  %71بــا دادههــای

TOC

واقعــی حاصــل از مغــزه بــوده اســت.
تشکر و قدردانی

از حمایتهــای شــرکت مهندســی و توســعه نفــت (متــن)
تشــکر و قدردانــی ميشــود.
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