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چكيده
محتــوای کل کربــن آلــی مهمتریــن فاکتــور ژئوشــیمیایی بــراي ارزیابــی ســنگ منشــأ محســوب میشــود .بــا در نظــر گرفتــن کمبــود
دادههــای محتــوای کل کربــن آلــی در مناطــق اکتشــافی و پرهزینــه و وقتگیــر بــودن آنالیــز راک -ایــول ،توســعه یــک روش نویــن
بــرای تخمیــن مســتقیم ایــن پارامتــر از الگهــای چاهپیمایــی و دادههــای لــرزهای هــدف ایــن مطالعــه اســت .در ایــن مطالعــه ،دادههــای
لــرزهای دوبعــدی و دادههــای پتروفیزیکــی ســازند پابــده از چهــار چــاه میــدان نفتــی منصــوری اســتفاده شــدند .همچنیــن روش ΔLog

 Rبــراي پیشگویــی محتــوای کل کربــن آلــی از دادههــای پتروفیزیکــی بــه كار رفــت .مقادیــر کل کربــن آلــی محاسبهشــده بهعنــوان
ورودی آنالیــز چندنشــانگری ،بــرای یافتــن ارتبــاط منطقــی بــا نشــانگرهای لــرزهای ،اســتفاده شــدند .در ایــن مطالعــه وارونســازی
لــرزهای براســاس الگوریتــم شــبکه عصبــی بهدلیــل دقــت بــاال اجــرا و امپدانــس صوتــی بهدســتآمده بهعنــوان نشــانگر بیرونــی
اســتفاده شــد .ســپس شــبکه عصبــی احتماالتــی بــا اســتفاده از نشــانگرهای پیشگوییشــده از رگرســیون چندگانــه آمــوزش داده شــد.
متعاقب ـاً کل کربــن آلــی بــا ضریــب تطابــق  %75بهكمــك نشــانگرهای لــرزهای تخمیــن زده شــد .در مرحلــه بعــدی پژوهــش ،روش
بهینهســازی کلونــی مورچــگان غیرخطــی بهعنــوان یــک ابــزار هوشــمند بــراي تخمیــن و تولیــد یــک مقطــع لــرزهای کل کربــن آلــی
از نشــانگرهای لــرزهای بــه كار رفــت .کلونــی مورچــگان غیرخطــی ضرايــب وزنــی را بــرای نشــانگرهای لــرزهای محاســبه كــرد .در
انتهــا بــا اســتفاده از ایــن ضرايــب و داشــتن نشــانگرهای لــرزهای ،یــک مقطــع لــرزهای کل کربــن آلــی تولیــد شــد.

كلمــات كليــدي :کل کربــن آلــی ،نگارهــای چاهپیمایــی ،وارونســازی لــرزهای ،شــبکه عصبــی احتماالتــی،

بهینهســازی کلونــی مورچــگان

*مسئول مكاتبات
آدرس الكترونيكي
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مقدمه

یافتــن راهکارهــای کاربــردی بــرای کاهــش هزینههــای

اکتشــاف و تســریع ارزیابیهــای اولیــه ســنگ منشــأ را
میتــوان کمکــی مؤثــر در اکتشــافات نفتــی در نظــر

گرفــت .یکــی از پارامترهــای اصلــی ســنگ منشــأ کــه بــر
تولیــد اقتصــادی هیدروکربــن اثــر میگــذارد مقــدار کل

کربــن آلــی 1اســت كــه ميتــوان آن را بــا روشهــای
ژئوشــیمیایی ماننــد پیرولیــز راک -ایــول تخمیــن زد،
امــا بــه دلیــل هزینــه بــاالی آن و وجــود ناپیوســتگی در
برداشــت مغزههــا ،تنهــا تعــداد محــدودی از نمونههــا بــا

ایــن روش آنالیــز میشــوند .تاکنــون محققــان متعــددی
ســعی كردهانــد ،بــا توجــه بــه تأثیــر مــاده آلــی بــر
روی پاســخ نگارهــای چاهپیمایــی ،بــا تلفیــق نگارهــای
چاهپیمایــی و دادههــای ژئوشــیمیایی ،پارامتــر ارزشــمند

محتــوای کل کربــن آلــی را تخمیــن بزننــد .در مرجــع

 ،1بــا اســتفاده از نگارهــای تخلخــل (ســونیک ،چگالــی

و نوتــرون) و گامــا یــک مــدل فیزیکــی بــرای تعییــن
پاســخ نــگار بــه ویژگیهــای ســنگ منشــأ ارائــه شــد.

در مرجــع  2از روش هوشــمند نــرو -فــازی بــرای تخمیــن
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ژئوفیزیــک اکتشــافی اغلــب اطالعــات باارزشــی از

چگونگــی رفتــار ســیاالت و خــواص فیزیکــی درون زمیــن

در اختیــار قــرار میدهنــد .در دو دهــه اخیــر صنعــت
نفــت شــاهد افزایــش چشــمگیر بهکارگیــری روشهــای
آمــاری و سیســتمهای هوشــمند بــرای تخمیــن

پارامترهــای مخزنــی بــا اســتفاده از نشــانگرهای لــرزهای
بــوده اســت .تاکنــون مطالعــات مــوردی متعــددی بــا
بهکارگیــری آنالیزهــای چندنشــانگری بــر روی ســنگ
منشــأ انجــام شــدهاند کــه میتــوان بــه مــوارد زیــر

اشــاره کــرد :بــرای اولیــن بــار در دنیــا کل محتــوای کربــن

آلــی از دادههــای لــرزهای بــرآورد شــد[]9؛ بــا اســتفاده

از نمودارهــای چاهپیمایــی و آنالیزهــای چندنشــانگری
لــرزهای محتــوای کل کربــن آلــی در افــق شــیلی بــا

دقــت قابلقبولــی مدلســازی شــد[ ]10و بــرای انجــام
آنالیزهــای چندنشــانگری و تخمیــن مقادیــر تخلخــل

و آب اشباعشــدگی بــا اســتفاده از دادههــای لــرزهای
در میــدان نفتــی ابــوذر یــک سیســتم اســتنتاج فــازی

گروهــی بــه كار رفــت[.]11

این مطالعه بر روی سازند پابده در میدان نفتی منصوری

مقــدار محتــوای کل کربــن آلــی ســازند پابــده اســتفاده و

انجام شده است .این ساختمان در  45 kmجنوب اهواز قرار
دارد و از روند زاگرس تبعیت کرده و تقریباً در مرز صفحه

کربــن آلــی بــا تلفیــق سیســتمهای مختلــف هوشــمند

افق آسماری دارای طول حدود

 42و بهطور متوسط

کلونــی مورچــگان ]4[2یکــی از جدیدتریــن و مقتدرتریــن

لرزهنگاری و نقشههای ساختمانی زیرزمینی تهیهشده ،میتوان

یــک روش نویــن الهــام گرفتــه از طبیعــت بــرای حــل

کمشیب در راستای شمال غرب -جنوب شرق در نظر گرفت.

منشــأ بهینهســازی کلونــی مورچــگان رفتــار جســتجوگر

در شمال میدان نفتی اللی است (شکل  .)2در برش نمونه از

نفــت از بهینهســازی کلونــی مورچــگان در حــل مســائل

آهک رسی همراه با نودولهای چرتی ،شیلهای تیره با الیه

تعییــن تعــداد بهینــه عملگرهــای فــازی و تفکیککننــده

از شیل است.

عملکــرد آن بــا روش  ∆Log Rمقایســه شــد .در مرجــع
 3مدلــی پیشــرفته و بهینــه بــرای تخمیــن محتــوای کل

عربی و زاگرس قرار گرفته است (شکل  .)1این میدان در
km

و مفهــوم ماشــین گروهــی ارائــه شــد .بهینهســازی

عرض  4/5 kmاست .براساس نقشههای حاصل از پیمایش

روشهــا بــرای بهینهســازی تقریبــی اســت کــه بهعنــوان

میدان نفتی منصوری را تاقدیسی کشیده با دامنههای مالیم و

مســائل بهینهســازی ترکیبــی مطــرح شــده اســت[.]5

مقطع نمونه پابده در تنگ پابده در جنوب شرق کوه پابده واقع

مورچههــای واقعــی اســت .در ســالهای اخیــر ،صنعــت

پایین به باال شامل بخشهای شیل ارغوانی ،شیل و آهک رسی،

بهینهســازی اســتفاده كــرده[ ]6و ايــن روش بــراي

آهکی پراکنده در قاعده و آهکهای رسی الیه نازک با تناوبی

فشــار و حداکثــر تولیــد نفــت در مخــازن نفتــی بــه كار

رفتــه اســت .جزيیــات بیشــتر دربــاره بهینهســازی کلونــی
مورچــگان را میتــوان در مراجــع  7و  8ديــد .روشهــای

)1. Total Organic Carbon (TOC
)2. Ant Colony Optimization (ACO
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شكل  1موقعيت جغرافيايي ميدان نفتي منصوری و ميادين نفتي همجوار آن[.]20

شکل  2برش نمونه سازند پابده در تنگ پابده[.]21

در ایــن مطالعــه ســعی شــد بــا تلفیــق نگارهــای چاهپیمایی

بهعبــارت دیگــر وارونســازی ،بــا بهکارگیــری دادههــای

مقادیــر کل کربــن آلــی در امتــداد خطــوط لــرزهای موجــود

پاســخهای لــرزهای را تعییــن میکنــد[ .]12مــدل

و دادههــای لــرزهای دوبعــدی ،بــا کمتریــن خطــای ممکــن،
تخمین زده شــوند.
مواد و روشها
وارونسازی لرزهای

از آنجايیکــه وارونســازی یکــی از ابزارهــای اســتخراج

اطالعــات ارزنــده از دادههــای لــرزهای اســت ،در

ســالهای اخیــر توجــه بــه تکنیکهــای آن بهشــكلي

پیوســته و یکنواخــت افزایــش یافتــه اســت .هــدف اصلــی
وارونســازی لــرزهای تبدیــل دادههــای انعــکاس لــرزهای

بــه پارامتــری قابلاندازهگیــری و توصیفکننــده مخــزن

لــرزهای ،رخدادهــاي زمینشناســی ایجادکننــده ایــن

اساســی کــه وارونســازی بــر پایــه آن صــورت میگیــرد

مــدل واهمامیخــت 2اســت .واهمامیخــت فرآینــد تغییــر
شــکل مــوج بــر اثــر گــذر از یــک فیلتــر خطــی ماننــد

زمیــن را بررســی میکنــد كــه بهصــورت معادلــه 1

نشــان داده میشــود:
()1

S = W×r + n

وارونســازی لــرزهای فرآینــد تعییــن ضریــب بازتــاب بــراي
محاســبه امپدانــس صوتــی در نظــر گرفتــه میشــود و طــی

آن ،پــس از ایجــاد لرزهنگاشــت مصنوعــی ،موجــک لــرزهای
در محــدوده افقهــای لــرزهای تعیینشــده اســتخراج

(یــا ســازند موردمطالعــه) اســت .وارونســازی پــس از

برانبــارش 1فرآینــد محاســبه مــدل امپدانــس زیر ســطحی
بــا اســتفاده از دادههــای لــرزهای بــر انبارششــده اســت.

1. Post Stack Seismic Inversion
2. Deconvolution
3. Converlution
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و ســپس ،بــا اســتفاده از الگوریتمهــای مختلــف

یــک دســته جمعیــت بــا محیــط بــه یــک رفتــار جمعــی

امپدانــس صوتــی تبدیــل میشــود .نمــودار نمادیــن

زندگــی کلونــی مورچــگان ،توانایــی ســازگاری مورچههــا

وارونســازی ،مقطــع دادههــای لــرزهای بــه نگارهــای
مراحــل مختلــف وارونســازی در شــکل  3نشــان داده
شــده اســت .الگوریتمهــای وارونســازی لــرزهای شــامل

وارونســازی بــر پایــه مــدل ،وارونســازی بانــد محــدود،

وارونســازی خارهــای پراکنــده و وارونســازی لــرزهای بــا
اســتفاده از شــبکههای عصبــی مصنوعــی هســتند[.]12

از میــان شــبکههای عصبــی طراحیشــده در مطالعــات

علــوم زمیــن كــه بهویــژه مطالعــات نفــت و گاز کاربــرد
داشــتهاند میتــوان بــه شــبکه عصبــی احتماالتــی]12[1
اشــاره كــرد كــه حالــت خاصــي از شــبکههای عصبــی

تابــع پایــه شــعاعی اســت[ .]13در ایــن روش هــر خروجی
جدیــد بهعنــوان ترکیــب خطــی از دادههــای آموزشــی در

نظــر گرفتــه میشــود .وقتــی شــبکه احتماالتــی آمــوزش

داده ميشــود ،یکســری از ســیگماها 2را پیــدا میکنــد
تــا خطــای تخمیــن را کمینــه کنــد.

الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچگان

در ســال  1992مارکــو دوریگــو روش بهینهســازی کلونــی

مورچههــا را ،کــه برگرفتــه از زندگــی واقعــی مورچههــا

در طبیعــت اســت ،ارائــه كــرد[ .]14الگوریتــم کلونــی

هوشــمندانه منتهــي میشــود .نکتــه حائــز اهمیــت در

بــا تغییــرات محیــط پیرامونشــان اســت .بهعنــوان مثــال
زمانــی کــه کوتاهتریــن مســیر بــه دلیــل وجــود یــک مانــع
بســته شــده باشــد ،مورچههــا کوتاهتریــن مســیر جدیــد

را پیــدا میکننــد .شــکل  4نشــان میدهــد کــه چــه

طــور مورچههــای مصنوعــی کوتاهتریــن مســیر را انتخــاب

میکننــد[ .]8فاصلــه مســیرهای  DH =BHبرابــر بــا یــک و

 DC = BCبرابــر بــا  0/5اســت (شــکل  -4الــف) .فــرض کنیم

در هــر واحــد  30مورچــه از  Aبــه  Bو  30مورچــه از  Eبــه
 Dمیرونــد و هــر مورچــه بــا ســرعت  1در هــر واحــد گام

برمـیدارد و هنــگام گام برداشــتن اثــر فرومــون بــا شــدت 1

بــر جــا میگــذارد .در  t =0هیــچ اثــر فرومونــی وجــود نــدارد
و  30مورچــه در  Bو  30مورچــه در  Dبــا احتمــال یکســان
مســیرها را انتخــاب میکننــد .بنابرایــن  15مورچــه از هــر

گــره بــه ســمت  Hو  15مورچــه بــه ســمت  Cخواهنــد
رفــت (شــکل  -4ب) .بعــد از یــک واحــد ،چــون فواصــل

ا B–H–D= 2و D =1ا– B–Cهســتند ،شــدت فرومــون روی

مســیر  B–H–Dبرابــر بــا  15و روی مســیر  B–C–Dبرابــر بــا

 30اســت.

مورچههــا از هــوش مصنوعــی جمعــی بهــره بــرده و بــر

ایــن اصــل بنــا شــده کــه تعامــات محلــی و ســاده اعضــای

شکل  -نمودار نمادین مراحل مختلف وارونسازی لرزهای[.]12
)1. Probabilistic Neural Network (PNN
2. Sigma

پیشگویی دادههای ژئوشیمیایی...

159

شــکل  4نمــودار کلونــی مورچــه بــرای پیــدا کــردن کوتاهتریــن مســیر :الــف) فواصــل مســیر؛ ب) هنگامیکــه  t=0باشــد ،هیــچ
اثــر فرومونــی روی مســیرها وجــود نــدارد و مورچههــا مســیرهای  B–H–Dو  D B–Cرا بــا احتمــال یکســان انتخــاب میکننــد و ج)
هنگامیکــه  t = 1باشــد ،شــدت فرومــون روی مســیر  –D B–Cبیشــتر از مســیر  B–H–Dاســت و اکثــر مورچههــا تمایــل دارنــد مســیر
 –D B–Cرا انتخــاب کننــد.

بنابرایــن هنگامــیکــه  30مورچه از  Aبــه  Bو یا از  Eبه D

بحث و نتایج

حرکــت میکننــد ،بهطــور میانگیــن 20 ،مورچــه مســیر

در ايــن مطالعــه بهمنظــور تخمیــن محتــوای کل کربــن

D B–C

ابتــدا اطالعــات مربــوط بــه چاههــاي  25 ،20 ،14و

 Cو  10مورچــه مســیر  Hرا انتخــاب میکننــد .از ایــن رو

بیشــتر مورچههــا تمایــل دارنــد مســیر کوتاهتــر

آلــی از نگارهــای چاهپیمایــی و دادههــای لــرزهای

را انتخــاب كننــد (شــکل  -4ج) .ایــن فرآینــد ادامــه

 28از ميــدان منصــوری شــامل نگارهــاي چاهپيمايــي،

مســیر کوتاهتــر  B-C-Dرا انتخــاب کننــد .الگوریتــم

دادههــاي شــوت-كنترل و دادههــاي ژئوشــيميايي تهیــه

نشــان داده شــده اســت .براســاس ایــن شــکل رونــد

انتخــاب ايــن چاههــا دردســترس بــودن نگارهــاي صوتــي

برنامهریزیشــده مدیریــت میكنــد[ :]14مرحلــه اول

 Δlog Rبــراي محاســبه دادههــای ژئوشــیمیایی اســتفاده

مرحلــه دوم ،هــر مورچــه یــک راه حــل کامــل را بــرای

و نیــز محاســبه درصــد محتــوای کل کربــن آلــی پیشــنهاد

میکنــد .مرحلــه ســوم مقــدار فرومــون ب ـهروز میشــود.

نگارهــا را از طریــق برهمانــدازی نگارهــا (نــگار مقاومــت

کاربــردی اســت :ابتــدا ،جــزء فرومــون تبخیــر ميشــود

بلــوغ آن بررســی میكنــد .اطالعــات لــرزهاي بهكاررفتــه

شایســتگی راهحلــش بــر جــا میگــذارد .ایــن فرآینــد

دوبعــدي هســتند .مختصــات چاههــا بــر روي خــط لــرزهاي

مییابــد تــا زمانــی کــه ســرانجام همــه مورچههــا

مختصــات چــاه ،عمــق و ضخامــت ســازند موردمطالعــه،

کلــی بهینهســازی کلونــی مورچــگان در شــکل 5

و بــه بخــش ژئوويــو نرمافــزار  HRSوارد شــدند .دليــل

الگوریتــم بهینهســازی کلونــی مورچــه را ســه عمــل

و چگالــي از ســازند پابــده اســت .در ایــن مطالعــه از روش

بــه طــور عمــده شــامل شــروع اثــر فرومــون اســت .در

شــد .ایــن روش را مرجــع  16بــراي ارزیابــی ســنگ منشــأ

مســئله براســاس قانــون تغییــر حالــت احتمالــی ایجــاد

كــرده اســت .ایــن روش تأثیــر مــواد آلــی بــر پاســخ

قانــون بهروزرســانی جهانــی فرومــون از دو جنبــه

ویــژه و تخلخــل) بهمنظــور تعییــن غنــای مــواد آلــی و

و ســپس هــر مورچــه مقــداری فرومــون متناســب بــا

در ايــن مطالعــه شــامل دادههــاي لــرزهاي پــس از برانبارش

تــا مشــخص شــدن معیــار توقــف تکــرار میشــود[.]15

 -1186چــاه  14در شــكل  6نشــان داده شــدهاند.
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1395-1

مرحله  :1فرآیند آغازی :شروع اثر فرومون
مرحله  :2ساخت راه حل :برای تکرار هر مورچه ،ساخت راه
حل با استفاده از اثر فرومون
مرحله  :3بهروزرسانی اثر فرومون تا توقف معیارها
شکل  5الگوریتم کلی .ACO

(Y (m

3432500/0
3430000/0
CDP
3427500/0
موقعيت چاهها
3425000/0
3422500/0
3420000/0
3417500/0
34155000/0
3412500/0
282500 287500 292500 307500 297500 302500 312500
(X(m

شکل  6مختصات چاهها بر روي خط لرزهاي  -1186چاه .14

تطابق چاه با مقطع لرزهاي

در مرحلــه اول مطالعــه ،دادههــاي چــاه بــا دادههــاي

چاههــا يــك موجــك لــرزهاي ميانگيــن اســتخراج شــد تــا
بهتريــن تطابــق در محــل همــه چاههــا بــه دســت آيــد.

لــرزهاي تطابــق داده شــدند .لرزهنگاشــت مصنوعــی بــرای

بــرای تبدیــل عمــق بــه زمــان از نگارهــای چــاه ،دادههــای

بهمنظــور ســاخت نــگار امپدانــس صوتــي ســرعت صــوت

از افقهــای لــرزهای بــراي ايجــاد تطابــق بيــن چاههــا

چاههــای  25 ،20 ،14و  28ســاخته شــد.

در مقــدار چگالــی کل ضــرب شــد؛ ســپس ضريــب بازتــاب
محاســبه و بــا هماميخــت موجــك لــرزهاي ،لرزهنگاشــت

مصنوعــي ايجــاد شــد .هــر چــه موجــك لــرزهاي
استخراجشــده مناس ـبتر باشــد ،ارتبــاط بهتــري حاصــل
ميشــود .در ایــن مطالعــه موجــک از دادههــای چــاه

اســتخراج شــد .پــس از اســتخراج موجــك در تكتــك

شــوت -کنتــرل چاههــای  20 ،14و  28اســتفاده شــدند.
اســتفاده ميشــود .در شــکل  7نمون ـهای از ارتبــاط چــاه

بــا لــرزه بــرای چــاه  14نشــان داده شــده اســت کــه طبــق
آن مقــدار تطابــق لرزهنگاشــت مصنوعــی (پررنگتــر) و

رد لــرزه مرکــب (کمرنگتــر)  0/87اســت .پــس از ايجــاد

مــدل امپدانــس صوتــي الگوريتمهــاي مختلــف وارونســازي
لــرزهاي موجــود در نرمافــزار  HRSاســتفاده شــدند.
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عمق واقعي عمودي ()m

2400
2500
2600
2700
2800

زمان ()ms

1575
1600
1625
1650
1675
1700
1725
1750
1775
1800

2900
شکل  7نمونهای از تطابق دادههای لرزهای و نگارهای چاهپیمایی در چاه  14میدان منصوری.

نتايــج وارونســازي لــرزهاي نشــان داد كــه شــبکه عصبــی

براســاس جــدول  ،1افــزودن نشــانگرهای لــرزهای

نشــان ميدهــد .در شــكل  8امپدانــس صوتــي واقعــي و

ایــن معنــی نیســت کــه نشــانگرهای بیشــتر عالئــم

بهتريــن نتيجــه تخميــن امپدانــس صوتــي را در ميــدان
وارونسازيشــده بــا اســتفاده از شــبکه عصبــی در چــاه

 14نشــان داده شــده اســت .براســاس ایــن شــکل مقــدار
تطابــق  %76اســت.

تعيين نشانگرهای لرزهای بهینه

بهطــور معمــول هــدف از بهکارگیــری روشهــاي

زمينآمــاري و مدلهــاي هوشــمند یافتــن روابــط

خطــي و غيرخطــي موجــود بيــن دادههــاي ورودي و
خروجــي اســت .بــه همیــن منظــور پارامتــر ورودی

و هــدف بایــد ارتبــاط منطقــی داشــته باشــند .در
ایــن بخــش از تحقیــق ،ارتبــاط فیزیکــی دادههــای
ورودی (نشــانگرهای لــرزهای) و دادههــای خروجــی

(پارامتــر ژئوشــیمیایی) بــا آنالیــز رگرســیون چندگانــه

بــه دســت آمــد .آنالیــز رگرســیون چندگانــه یــک
روش ســاده و عملــی بــرای یافتــن بهتریــن ورودیهــا

بهمنظــور پیشگویــی پارامتــر هــدف اســت .از ایــن

رو ،نشــانگرهای چندگانــه براســاس آنالیــز رگرســیون

انتخــاب شــدند و در ســاخت مــدل شــبکه عصبــی بــه
كار رفتنــد .نتایــج آنالیــز رگرســیون بــرای پیشــگویی

کل کربــن آلــی در جــدول  1نشــان داده شــدهاند.

پیشگویــی را بهبــود میبخشــد .ایــن همیشــه بــه
درســت را بــرای رســیدن بــه نــگار هــدف پیشگویــی

میکننــد .خطــاي اعتبارســنجي میتوانــد یــک معیــار

اندازهگیــری بــراي جلوگیــری از افزایــش نشــانگرها

بــه مجموعــه دادههــای ورودی باشــد[ .]17اغلــب

نتيجــه اعتبارســنجي بــه شــكل نمــودار نشــان داده
ميشــود .همــان طــور کــه گفتــه شــد بــا افزايــش

تعــداد نشــانگرها در يــك نقطــه ايــن نمــودار افزايــش

نشــان میدهــد و تعــداد بهينــه نشــانگرها تعييــن
میشــود .نمودارهــاي اعتبارســنجي مربــوط بــه

ميــدان موردمطالعــه در شــكل  9نشــان داده شــدهاند.

براســاس ایــن شــکل در ميــدان منصــوری  4نشــانگر

بهينــه تعييــن شــدند .همچنیــن براســاس جــدول ،1
چهــار نشــانگر فرکانــس غالــب ،انتگــرال قــدر مطلــق

دامنــه ،نتیجــه وارونســازی و پــوش دامنــه را میتــوان

بهعنــوان ورودیهــای بهینــه در پیشگویــی کل

کربــن آلــی انتخــاب كــرد .نشــانگر فرکانــس غالــب
میرايــی فرکانــس ناهنجــار را نشــان میدهــد و بــه
موجــب آن میتــوان حضــور زونهــای هیدروکربــندار

را نشــان داد[.]18
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1395-1

اعتبارسنجی شبکه عصبی احتماالتی با استفاده از  3نشانگر
 =0/761739تطابق
[( =4184/34 ])ft/s)*(g/ccخطای میانگین
28

20

25

14

50000 30000 40000 50000 30000 40000 50000 30000 40000 50000
امپدانس صوتی
پنجره آنالیز
نمودار مدلسازیشده

زمان ()ms

1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
30000 40000
نمودار واقعی

شكل  8مقایسه امپدانس صوتي واقعي (نمودار پررنگتر) و وارونسازيشده (نمودار کمرنگتر) با استفاده از  PNNدر چاههای ،20 ،14
 25و  28میدان نفتی منصوری.نتایج تخمین تطابق  %76را نشان میدهند.
جدول  1لیست نشانگرهای چندگانه براي پیشگویی کل کربن آلی :فرکانس غالب ،انتگرال قدر مطلق دامنه ،نتیجه وارونسازی و پوش دامنه.
خطای اعتبارسنجی ( %وزنی)

خطای آموزش ( %وزنی)

نشانگر لرزهای نهایی

هدف

شماره نشانگر

0/297316

0/284451

فرکانس غالب

کل کربن آلی

1

0/244383

0/231154

انتگرال قدر مطلق دامنه

کل کربن آلی

2

0/238438

0/225876

نتیجه وارونسازی

کل کربن آلی

3

0/234834

0/223407

پوش دامنه

کل کربن آلی

4

خطای میانگین برای کل چاهها
طول عملگر1 :
نقاط پررنگ :آنالیز با استفاده از کل چاه
نقاط كمرنگتر :آناليز با حذف چاههاي هدف

0/300

0/250
0/225
6

5

2
3
4
تعداد نشانگرها

خطای اعتبارسنجی

خطای میانگین ()%

0/275

1
خطای کل چاه

شکل  9نمودار اعتبارسنجی برای دادههای میدان منصوری .نمودار خطای اعتبارسنجی کمرنگتر نشان داده شده است .این نمودار ،پس از
اضافه شدن هر نشانگر ،در یک نقطه افزایش نشان میدهد و بدین صورت تعداد بهینه نشانگرها تعیین میشود.
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انتگــرال قــدر مطلــق دامنــه مجمــوع دامنههــاي رد لــرزه
در يــك بــازه پنجــره اســت[ ]19و هماننــد نشــانگر

انتگــرال آنوماليهــاي دامنــه ايجادشــده از تغييــرات
سنگشناســي و تخلخــل را نشــان ميدهــد[.]11
امپدانــس صوتــي حاصــل از وارونســازي لــرزهاي

1

میدهنــد کــه در قاعــده ســازند پابــده تهیشــدگی از

مقاديــر  TOCمشــاهده میشــود.

اجــرای کلونــی مورچــگان بــراي تخمیــن محتــوای
کل کربــن آلــی بــا اســتفاده از نشــانگرهای لــرزهای

در اصــل حاصلضــرب ســرعت صــوت در چگالــي كل

در ایــن بخــش یــک طــرح کلــی بــرای تخمیــن

ســازند ،ســرعت عبــور صــوت 2و چگالــي ســازند هــر دو

بــا اســتفاده از روش کلونــی مورچــگان ارائــه شــد :ابتــدا

اســت .بــا توجــه بــه ايــن كــه در اثــر افزايــش مــاده آلــي

محتــوای کل کربــن آلــی و تولیــد یــک مقطــع لــرزهای

كاهــش مييابنــد ،ميتــوان گفــت كــه مقــدار مــاده آلــي

در بخــش ایمــرج دادههــای آموزشــی بــا فرمــت

شــاخص مهــم تغییــرات لیتولــوژی و تجمعــات مایــع و

احتماالتــی بــه دســت آمــد .مجموعــه دادههــا شــامل

در ایــن مطالعــه بــا بررســي مقاديــر مختلــف طــول عملگر

ســاخت مــدل اســتفاده شــد .نرماالیــز کــردن امــر مهمــی

ASCII

تابــع معكوســي از امپدانــس صوتــي اســت .پــوش دامنــه

بــرای کلونــی مورچــگان بــا اســتفاده از شــبکه عصبــی

گاز اســت[.]18

 391داده آموزشــی از چاههــای  25 ،20 ،14و  28بــراي

بهتريــن نتايــج بــا كمتريــن خطــا ،طــول عملگــر  1بــه

دســت آمــد.

طراحــي شــبكه عصبــي احتماالتــي بــراي تخمیــن
محتــوای کل کربــن آلــی بــا اســتفاده از نشــانگرهای
لــرزهای

در ایــن مرحلــه بــراي بررســي روابــط غيرخطــي بيــن

دادههــاي ورودي و خروجــي ،يــك مــدل شــبكه عصبــي

احتماالتــي بــراي دادههــاي خروجــي بــا اســتفاده از

نشــانگرهای لــرزهای انتخابشــده از آنالیــز رگرســیون
ايجــاد شــد .ســپس بــا اســتفاده از مــدل شــبكه عصبــي

ايجادشــده و بــا اســتفاده از  4نشــانگر لــرزهاي بهينــه،

كل مقطــع لــرزهاي بــه مقاديــر محتــوي كل كربــن آلــي
تبديل شــد .براســاس شــکل  10مقــدار همبســتگي مقادير

مطلــوب (نمــودار پررنگتــر) و پیشگوییشــده (نمــودار

کمرنگتــر) بــا اســتفاده از نشــانگرهای لــرزهای و

خطــاي ميانگيــن اعتبارســنجي در میــدان منصــوری بــا
بهکارگیــری مــدل  PNNبهترتیــب  0/75و  0/23درصــد

وزنــي اســت .مقطــع لــرزهاي نشــاندهنده توزيــع مقاديــر
محتــوای کل کربــن آلــی تخمينزدهشــده بــراي ســازند

پابــده در اطــراف چاههــای ميــدان منصــوری در شــكل
 11نشــان داده شــده اســت .مقیــاس تیــره و روشــن در

کنــار مقطــع نشــاندهنده مقادیــر  TOCبراســاس درصــد

وزنــی بــا محــدوده تغييــرات  0/3-2اســت .نتايــج نشــان

اســت کــه میتوانــد بــراي تولیــد بهتــر دادههــا روی

آنهــا اعمــال شــود .ایــن کار بهخصــوص بــرای تولیــد
محتــوای کل کربــن آلــی مفیــد اســت .پــس از انتخــاب

دادههــای ورودی ،دادههــا بیــن  0و  1براســاس معادلــه

زیــر نرماالیــز شــدند .بــا فــرض ایــن کــه بــرای اجــرای

کلونــی غیرخطــی مورچــگان  nپارامتــر ورودی  Xiوجــود
دارد ،میتــوان از معادلــه ( )2بــراي تخمیــن نهایــی کل

کربــن آلــی اســتفاده كــرد:
()2

t(x1,x2,…,xn)= α1.x1 + α2.x2 +…+ αn.xn + αn+1
βn

β2

β1

α1اα2 ،ا αn...،ضرايــب معادلــه و  αn+1ثابــت معادلــه و

β1ا،

β2ا βn ،توانهــای معادلــه غیرخطــی هســتند .تابــع هــدف

بهكمــك کلونــی مورچــگان بهشــكل زيــر بهینهســازی
شــد:
()3
MSE

3

میانگیــن مربــع خطــا،

m

تعــداد دادههــای

پیشگوییشــده و  nتعــداد پارامترهــای ورودی بــرای

پیشگویــی محتــوای کل کربــن آلــی اســت .در ایــن
مطالعــه بــرای اجــرای کلونــی مورچــگان غیرخطــی ابتــدا

 100مورچــه تولیــد و مقــدار فرومــون اولیــه  0/2در نظــر
گرفتــه شــد.

1. Inversion Result
2. DT
3. Mean Squared Error
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28

اعتبارسنجی شبکه عصبی احتماالتی با استفاده از  4نشانگر
 =0/758503تطابق
( =0/238774)%خطای میانگین
20
25

1395-1

14
1550
1600
زمان (میلیثانیه)

1650

1700
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1800
1850
0 0/51/01/52/02/53/0 0 0/51/0 1/52/02/53/0 0 0/51/0 1/52/02/53/0 0 0/51/0 1/5 2/02/5 3/0
کل کربن آلی ()%
پنجره آنالیز

نمودار مدلسازیشده

نمودار واقعی
تاپها

شکل  10تطابق  TOCمطلوب (نمودار پررنگتر) و  TOCتخمینزدهشده (نمودار کمرنگتر) با استفاده از نشانگرهای لرزهای در
ن طور که در این شکل ديده ميشود ،نتایج تخمین تطابق
میدان منصوری با بهکارگیری روش  PNNبرای دادههای اعتباری .هما 
 %75را نشان میدهند.

رسم دادهها :کل کربن آلی تخمینزدهشده
زمان ()ms

CDP Well

)Positive Data (%

رسم دادهها :کل کربن آلی تخمین زده شده

Gurpi

شکل  11مقطع لرزهاي نشاندهنده تغییرات مقادير  TOCتخمينزدهشده بهكمك  PNNدر سازند پابده در چاه  14ميدان منصوری.
مقیاس تیره و روشن در کنار مقطع نشاندهنده مقادیر  TOCبراساس درصد وزنی است.
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کلونــی مورچــگان غیرخطــی بــه منظــور پیشــگویی

فرکانــس غالــب ،انتگــرال قــدر مطلــق دامنــه ،نتیجــه

نمــود کــه در معادلــه( )5نشــان داده شــده اســت:

شــدند .ســپس بــا اســتفاده از نرمافــزار  VISTAكــه

محتــوای کل کربــن آلــی از نشــانگرهای لــرزه ای اســتفاده
TOCCAO(nlin)= α1×(Do.Fr) β1 + α2×(In.Ab.Am)β2+

()4

α3×(res) β3 + α4×(Am.En) β4+ α5

 α4 ،β3 ،α3 ،β2 ،α2 ،β1، α1و  β4مقادیــر ضرايــب وزنــی و
نمايــی بــرای ورودیهــای لــرزهای شــامل فرکانــس غالــب،

انتگــرال قــدر مطلــق دامنــه ،نتیجــه وارونســازی و پــوش

دامنــه هســتند و  α5ثابــت معادلــه و

((nlin

TOCCAO

محتــوای کل کربــن آلــی پیشگوییشــده از روش کلونــی
مورچــگان غیرخطــی اســت .بعــد از اجــرای الگوریتــم

کلونــی مورچگان(شــکل  ،)12ضرایــب وزنــی بهینهشــده

بــرای تولیــد آخریــن خروجــی ( )TOCاســتفاده شــدند.
براســاس شــکل  12مقــدار ضریــب همبســتگی و

مقــدار میانگیــن مربــع خطــا بیــن
TOC

TOC

واقعــی و

پیشگوییشــده از کلونــی مورچــگان بــرای

دادههــای ورودی بهترتیــب  0/804و  0/02بــه دســت
آمدنــد .مقادیــر مشتقشــده از  TOCبــرای

 α1و α2 ،β1

وارونســازی و پــوش دامنــه بــا فرمــت  SEGYحاصــل
يــك نرمافــزار پيشــرفته در پــردازش دادههــاي لــرزهاي

اســت ،نشــانگرهای لــرزهاي از فرمــت  SEGYبــه فرمــت
 ،ASCIIکــه بــراي انجــام عمليــات ســادهتر اســت ،تبديــل

شــد .ســپس دادههــاي تبديلشــده بــه نرمافــزار

Matlab

بــرده و نرماالیــز شــدند و ضرايــب وزنــی بهدســتآمده
در نشــانگرها اعمــال شــدند و  TOCطبــق معادلــه()5

بــرای آنهــا محاســبه شــد:

TOC CAO(nlin) = 1.086×(Do.Fr) 0.989 +
( - 0 . 8 8 5 ) × ( In . Ab.Am) 0.947 +(-0.313)×(res) 0.356 +

)(5

0.357×(Am.En) 0.706 +0.345

در انتهــا بــا اســتفاده از کلونــی مورچــگان غیرخطــی بــرای

 551رد لــرزه یــک مقطــع لــرزهای  TOCتولیــد شــد .در
شــکل  13مقطــع لــرزهای مقاديــر پیشگوییشــده
محتــوای کل کربــن آلــی بــا اســتفاده از روش بهینهســازی

کلونــی مورچــگان نشــان داده شــده اســت .مقیــاس تیــره

و  α3 ،β2و  α4 ،β3و  β4و  α5بهترتیــب (،)0/989( ،)1/086

و روشــن در کنــار مقطــع نشــاندهنده مقادیــر

( )0/706و ( )0/345محاســبه شــدند .بــرای تولیــد یــک

اســت .نتایــج نشــان میدهنــد کــه در قاعــده ســازند

(،)0/357( ،)0/356( ،)-0/313( ،)0/947( ،)0/885

مقطــع لــرزهای از کلونــی مورچــگان غیرخطــی ،ابتــدا در
بخــش  ProMcنرمافــزار  HRSچهــار نشــانگر لــرزهای

TOC

براســاس درصــد وزنــی بــا محــدوده تغييــرات 0/3-1/8
پابــده محتــوای کل کربــن آلــی کاهــش یافتــه اســت.

1
0/8
0/6
0/4
0/2
0
-0/2
-0/2

کل کربن آلی حاصل از روش بهينهسازي کلونی
غیرخطی مورچگان( %وزنی)

 =0/80487رگرسیون = 0/02 ،میانگین مربع خطا

1/2

0 0/2 0/4 0/6 0/8 1 1/2
کل کربن آلی اندازهگیریشده ( %وزنی)
شکل  12تطابق  TOCمطلوب و  TOCپیشگوییشده با استفاده از روش .ACO
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تعداد نمونهها

1/6
1/5
1/4
1/3
1/2

800
1600
3200

1/1

4000

1

0/9

زمان ()ms

2400

4800

0/8

5600

0/7

6400

0/6
400 450 500 550
50
100 150 200 250 300 350
شکل  13مقطع لرزهاي نشاندهنده تغییرات مقادير  TOCپیشگوییشده با استفاده از روش  .ACOمقیاس تیره و روشن در کنار مقطع
نشاندهنده مقادیر  TOCبراساس درصد وزنی است.

نتیجهگیری

هــدف اصلــي ايــن مطالعــه تخميــن مقاديــر محتــواي كل
كربــن آلــي از نشــانگرهاي لــرزهاي بــا اســتفاده از روش

بهینهســازی کلونــی مورچــگان بــراي ســازند پابــده در
ميــدان نفتــي منصــوری بــود .بــه همیــن منظــور پارامتــر

ورودی و هــدف بايــد ارتبــاط منطقــی داشــته باشــند.
درایــن بخــش از تحقیــق ،ارتبــاط فیزیکــی دادههــای
ورودی (نشــانگرهای لــرزهای) و دادههــای خروجــی

(پارامتــر ژئوشــیمیایی) بــا آنالیــز رگرســیون چندگانــه

بــه دســت آمــد .نشــانگرهای چندگانــه براســاس آنالیــز
رگرســیون انتخــاب شــدند و در ســاخت مــدل شــبکه

عصبــی بــه كار رفتنــد .نتايــج محتــوای کل کربــن آلــی
پیشگوییشــده بــا اســتفاده از نشــانگرهاي لــرزهاي،
بــا بهكارگيــري مــدل شــبكه عصبــي احتمالــي ،نشــان

دادنــد كــه مقــدار همبســتگي دادههــاي مطلــوب و
مقاديــر پیشگوییشــده در ميــدان منصــوری %75

اســت كــه بــا ميانگيــن خطــاي تخميــن  %0/23وزنــي

همــراه اســت .همچنیــن در ایــن مطالعــه ،الگوریتــم

کلونــی غیرخطــی مورچــگان بــرای تخمیــن محتــوای کل
کربــن آلــی از نشــانگرهای فرکانــس غالــب ،انتگــرال
قــدر مطلــق دامنــه ،نتیجــه وارونســازی و پــوش دامنــه

ایجــاد شــد .مقــدار ضریــب همبســتگی و مقــدار میانگیــن
مربــع خطــا بیــن دادههــای ورودی و خروجــی بهترتیــب

 0/804و  0/02بــود .الگوریتــم کلونــی مورچــگان مقادیــر

وزنــی را بــرای  β3،α3 ،β2 ،α2 ،β1 ،α1 ،β4 ،α4و  α5بهترتیــب
(،)-0/313( ،)0/947( ،)0/885( ،)0/989( ،)1/086
( )0/706( ،)0/357( ،)0/356و ( )0/345محاســبه

كــرد .در انتهــا بــا اســتفاده از ضرايــب وزنــی حاصــل از

کلونــی مورچــگان غیرخطــی بــرای  551رد لــرزه ،یــک
مقطــع لــرزهای  TOCتولیــد شــد .نتایــج ایــن مطالعــه

نشــان دادنــد كــه تخميــن مقاديــر عــددي كل محتــواي
كربــن آلــي بــا اســتفاده از دادههــاي لــرزهاي ،عــاوه

بركاهــش هزينههــاي اكتشــاف و جلوگيــري از اتــاف
وقــت و انــرژي ،مشــكل كمبــود چاههــاي حفاريشــده

و محدوديــت خردههــاي حفــاري بــراي آناليزهــاي
آزمايشــگاهي را از بيــن ميبــرد .همچنیــن نشــان داده

شــد كــه روش بهینهســازی کلونــی مورچــگان میتوانــد

یــک روش ســریع و کمهزینــه بــرای تخمیــن و ارزیابــی
محتــوای کل کربــن آلــی باشــد.
تشکر و قدرداني

نویســندگان ايــن مقالــه از شــرکت مناطــق نفتخیــز

جنــوب بهدلیــل حمایــت مالــی ،ارائــه دادههــا و اجــازه
بــرای نشــر نتایــج ایــن تحقیــق کمــال تشــکر را دارنــد.
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