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چكيده
بلــوغ حرارتــی فاکتــور مهــم ژئوشــیمیایی در اکتشــاف هیدروکربــن و ارزیابــی ســنگ منشــأ میباشــد .بلــوغ حرارتــی شــاخصی جهــت تعییــن
حداکثــر دمــا میباشــد کــه ســنگ منشــأ طــی مراحــل مختلــف ارزیابــی هیدروکربــن متحمــل شــده اســت .اندازهگيــری ايــن پارامتر مســتلزم
انجــام آزمایشــات ژئوشــیمی بــر روی کندههــای حفــاری میباشــد کــه پرهزینــه و وقتگیــر اســت ،بنابرایــن هــدف اصلــی تحقیــق توســعه
یــک روش نویــن بــرای تخمیــن مســتقیم ایــن پارامتــر از نگارهــای چاهپیمایــی و دادههــای لــرزهای بــا اســتفاده از الگوریتــم فراابتــکاری
بــه نــام الگوریتــم کلونــی مورچــگان اســت .در ایــن پژوهــش ،دادههــای لــرزهای  2بعــدی و دادههــای پتروفیزیکــی ســازند پابــده از  3چــاه
میــدان نفتــی منصــوری مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .همچنیــن معادلــه شــاخص بلــوغ در محــل چاههــا جهــت پیشــگویی شــاخص بلــوغ از
نگارهــای چاهپیمایــی ماننــد نوتــرون ،مقاومــت ،صوتــی و چگالــی اســتفاده گردیــد .ایــن مقادیــر محاســبه شــده بهعنــوان ورودی آنالیــز چنــد
نشــانگری بــه کار گرفتــه شــد .وارونســازی لــرزهای براســاس الگوریتــم شــبکه عصبــی بــه دلیــل دقــت بــاال اجــرا شــد و امپدانــس صوتــی
حاصلــه بهعنــوان نشــانگر بیرونــی بـهکار بــرده شــد .ســپس شــبکه عصبــی احتماالتــی بــا اســتفاده از نشــانگرهای پیشــگویی شــده حاصــل
از رگرســیون چندگانــه آمــوزش داده شــد .متعاقبـاً شــاخص بلــوغ بــا ضریــب تطابــق  %87توســط نشــانگرهای لــرزهای تخمیــن زده شــد .در
مرحلــه بعــد ،روش بهینهســازی کلونــی مورچــگان غیرخطــی بهعنــوان ابــزاری هوشــمند جهــت تخمیــن و تولیــد مقطــع لــرزهای شــاخص
بلــوغ اســتفاده گردیــد .کلونــی مورچــگان غیرخطــی ضرایــب وزنــی را بــرای هــر یــک از نشــانگرهای لــرزهای محاســبه نمــود .ضریــب تطابــق
بیــن دادههــای ورودی و خروجــی توســط الگوریتــم ژنتیــک غیرخطــی  %91تخمیــن زده شــد .در انتهــا ،مقطــع لــرزهای شــاخص بلــوغ تولیــد
شــد .مقایســه نتایــج حاصــل از روشهــای شــبکه عصبــی احتماالتــی و بهینهســازی کلونــی مورچــگان نشــان داد کــه صحــت مــدل کلونــی
مورچــگان بیشــتر از شــبکه عصبــی احتماالتــی اســت.
كلمــات كليــدي :شــاخص بلــوغ ،نگارهــای چاهپیمایــی ،وارونســازی لــرزهای ،شــبکه عصبــی احتماالتــی،
بهینهســازی کلونــی مورچــگان.

*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكيhoda_abdizadeh@pgs.usb.ac.ir :

تخمین شاخص بلوغ از نگارهای...
مقدمه

یافتــن روشهــای کاربــردی بــه منظــور کاهــش

هزینههــای اکتشــافی و صرفهجویــی در وقــت ،میتوانــد

کمــک مؤثــری بــه اکتشــاف منابــع هیدروکربنــی بکنــد.
پارامترهــای اصلــی ســنگ منشــأ کــه بــر تولیــد اقتصــادی

هیدروکربــن اثــر میگذارنــد را میتــوان عواملــی همچــون،
مقــدارکل کربــن آلــی ،1نــوع کــروژن موجــود در ســنگ
منشــأ و نهایتــاً درجــه بلــوغ مــاده آلــی در آن دانســت.

شــاخص بلــوغ حرارتــی 2مشــتق شــده از نگارهــا ،ابــزاری

مهــم جهــت پیشــگویی فازهــای هیدروکربــن در اکتشــاف

و بهرهبــرداری میباشــد .بلــوغ حرارتــی میتوانــد از

روشهــای ژئوشــیمیایی مختلــف ماننــد ضریــب انعــکاس
ویترینایــت و  Tmaxتخمیــن زده شــود .بــرای غلبــه بــر

مشــکالتی از قبیــل در دســترس نبــودن نمونــه کافــی و یــا

هزینــه بــاالی آنالیزهــای آزمایشــگاهی ،محققیــن متعددی
ســعی نمودهانــد تــا بیــن پاســخ نگارهــای چاهپیمایــی و
پارامترهــای مهــم ســنگ منشــأ ،ارتبــاط کمــی و کیفــی
برقــرار کننــد و بدیــن منظــور از روشهــای تــک نــگار

چاهپیمایــی و یــا ترکیــب موثــری از چنــد نــوع نــگار

چاهپیمایــی ،اســتفاده نمودهانــد [ .]1بــا ترســیم دادههــای
حاصــل از قرائــت الگ صوتــی در مقابــل ضریــب انعــکاس

ویترینایــت در اعمــاق ،بــه رابطــه مســتقیم بیــن  R0و

 DTدســت یافتنــد [ .]2براســاس تغییــرات پتروفیزیکــی
ایجــاد شــده در ســنگ منشــأ بــا افزایــش بلــوغ حرارتــی

و در نتیجــه تحــت تأثیــر قــرار گرفتــن قرائــت نگارهــای

چاهپیمایــی ،تابعــی بــه نــام شــاخص بلــوغ را معرفــی

نمودنــد [ .]3بــا بهکارگیــری نگارهــای پتروفیزیکــی و

دادههــای ژئوشــیمیایی ،محتــوای کل کربــن آلــی و بلــوغ
ســنگ منشــأ را ارزیابــی نمودنــد [ .]4از روش هوشــمند

نــرو -فــازی بــرای تخمیــن مقــدار محتــوای کل کربــن

آلــی ســازند پابــده اســتفاده کــرده و عملکــرد آن را بــا

روش  ∆ Log Rمقایســه نمودنــد .در ،مدلــی پیشــرفته و

بهینــه بــرای تخمیــن  TOCبــا تلفیــق سیســتمهای
هوشــمند مختلــف و مفهــوم ماشــین گروهــی ابــداع شــد
[ .]5در دهــه اخیــر کاربــرد الگوریتمهــای تکاملــی ماننــد
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شــده اســت .کلونــی مورچــگان بهعنــوان یــک روش

بهینهســازی تکاملــی و فراابتــکاری 3در ابتــدا در ســال

 1990بــرای حــل مســائل بهینهســازی ترکیبــی معرفــی
شــد [ .]6-8اســاس رفتــار بهینهســازی کلونــی مورچــگان

بــر طبــق کلونــی واقعــی مورچههــا میباشــد ،کــه بــرای

حــل مســائل بهینهســازی ترکیبــی مختلــف ،مخصوصــاً
مســائل گسســته ماننــد مســئله فروشــنده دوره گــرد []9

و همچنیــن در زمینههــای پیوســته اســتفاده میشــود.

در ســالهای اخیــر ،صنعــت نفــت از بهینهســازی کلونــی
مورچــگان در حــل مســائل بهینهســازی اســتفاده میکنــد

[ .]10از بهینهســازی کلونــی مورچــگان جهــت تعییــن
تعــداد بهینــه عملگرهــای فــازی و تفکیــک کننــده فشــار
و حداکثــر تولیــد نفــت در مخــازن نفتــی بهــره بردنــد.

روشهــای ژئوفیزیــک اکتشــافی اغلــب اطالعــات با ارزشــی
از چگونگــی رفتــار ســیاالت و خــواص فیزیکــی درون

زمیــن در اختیــار مــا قــرار میدهنــد .در دو دهــه اخیــر

صنعــت نفــت شــاهد افزایــش چشـمگیری در بهکارگیــری
روشهــای آمــاری و سیســتمهای هوشــمند بــرای تخمیــن
پارامترهــای مخزنــی بــا اســتفاده از نشــانگرهای لــرزهای

بــوده اســت .ایــده تخمیــن نگارهــای چاهپیمایــی بــا

اســتفاده از ترکیــب نشــانگرهای لــرزهای اولیــن بــار
توســط [ ]11مطــرح گردیــد .تاکنــون مطالعــات مــوردی
متعــددی بــا بهکارگیــری آنالیزهــای چنــد نشــانگری بــر
روی ســنگ منشــأ صــورت گرفتــه اســت کــه میتــوان
بــه مراجــع [ ]12 -15اشــاره نمــود .ایــن مطالعــه بــر روی
ســازند پابــده در میــدان نفتــی منصــوری انجــام شــده
اســت .ایــن ســازند در  45 kmجنــوب اهــواز قــرار دارد و
از رونــد زاگــرس تبعیــت کــرده و تقریب ـاً در مــرز صفحــه
عربــی و زاگــرس قــرار گرفتــه است(شــکل  .)1ایــن میــدان
در افــق آســماری دارای طــول حــدود  42 kmو بهطــور
متوســط عــرض  4/5 kmمیباشــد .براســاس نقشــههای
حاصــل از پیمایــش لرزهنــگاری و نقشــههای ســاختمانی
زیرزمینــی تهیــه شــده ،میتــوان میــدان نفتــی منصــوری
را تاقدیســی کشــیده بــا دامنههــای مالیــم و کــم شــیب
در راســتای شــمالغرب -جنوبشــرق در نظــر گرفــت.
)1. TOC(Total Organic Carbon
)2. MI(Maturity Index
3. Metaheuristic
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شكل  1موقعيت زمینشناسی ميدان نفتي منصوری و ميادين نفتي همجوار آن[.]21

مقطــع نمونــه پابــده در تنــگ پابــده در جنــوب شــرق کوه

()1

 .)2در ایــن مطالعــه ســعی شــد تــا بــا تلفیــق نگارهــای

موجــک لــرزهای r ،نشــاندهنده ضریــب بازتــاب،

پابــده واقــع در شــمال میــدان نفتــی اللــی است(شــکل
چاهپیمایــی و دادههــای لــرزهای دو بعــدی ،بــا کمتریــن

خطــای ممکــن ،شــاخص بلــوغ در امتــداد خطوط لــرزهای
موجــود تخمیــن زده شــود.

مواد و روشها
وارونسازی لرزهای

از آنجائیکــه وارونســازی یکــی از ابزارهــای اســتخراج
اطالعــات ارزنــده از دادههــای لــرزهای میباشــد ،توجــه
بــه تکنیکهــای وارونســازی لــرزهای بهطــور پیوســته و

یکنواخــت در طــی ســالهای اخیــر افزایــش یافتــه اســت.
هــدف اصلــی وارونســازی لــرزهای تبدیــل دادههــای
انعــکاس لــرزهای بــه پارامتــری قابــل اندازهگیــری

و توصیــف کننــده مخزن(یــا ســازند مــورد مطالعــه)

میباشــد .وارونســازی پــس از برانبــارش 1فرآینــد
محاســبه مــدل امپدانــس زیــر ســطحی بــا اســتفاده از

دادههــای لــرزهای بــر انبــارش شــده میباشــد .بــه عبــارت

دیگــر وارونســازی بــا بــه کارگیــری دادههــای لــرزهای،

زمینشناســی ایجــاد کننــده ایــن پاســخهای لــرزهای را
تعییــن میکنــد[ .]16مــدل اساســی کــه وارونســازی بــر

پایــه آن صــورت میگیــرد مــدل واهمامیخــت میباشــد.
واهمامیخــت فرآینــد تغییــر شــکل مــوج بــر اثــر گــذر از

یــک فیلتــر خطــی ماننــد زمیــن را بررســی میکنــد و

بهصــورت معادلــه  1نشــان داده میشــود:

S= W*r+n

کــه در آن  Sنشــاندهنده رد لــرزهای W ،نشــاندهنده
n

نشــاندهنده نوفــه و عالمــت * نشــاندهنده عملگــر

همامیخــت میباشــد .وارونســازی لــرزهای میتوانــد
فرآینــد تعییــن ضریــب بازتــاب بــرای محاســبه امپدانــس
صوتــی ،در نظــر گرفتــه شــود .یــک بازتــاب لــرزهای زمانی

رخ مــی دهــد کــه امپدانــس صوتــی تغییــر کنــد .در طــی

فرآینــد وارونســازی لــرزهای پــس از ایجــاد لرزهنگاشــت
مصنوعــی ،موجــک لــرزهای در محــدوده افقهــای

لــرزهای تعییــن شــده ،اســتخراج میگــردد و ســپس بــا
اســتفاده از الگوریتمهــای مختلــف وارونســازی ،مقطــع

دادههــای لــرزهای بــه نگارهــای امپدانــس صوتــی تبدیــل
میشــود .نمــودار نمادیــن مراحــل مختلــف وارونســازی
در شــکل  3نشــان داده شــده اســت .الگوریتمهــای

وارونســازی لــرزهای شــامل وارونســازی بــر پایــه
مــدل ،وارونســازی بانــد محــدود ،وارونســازی خارهــای

پراکنــده ،وارونســازی لــرزهای بــا اســتفاده از شــبکههای
عصبــی مصنوعــی میباشــند[ .]16از میــان شــبکههای

عصبــی طراحــی شــده در مطالعــات علــوم زمیــن بهویــژه
مطالعــات نفــت و گاز کاربــرد داشــتهاند میتــوان بــه
شــبکه عصبــی احتماالتــی [ ]16اشــاره نمــود .شــبکه
2

عصبــی احتماالتــی حالــت خاصــی از شــبکههای عصبــی

تابــع پایــه شــعاعی میباشــد[.]17

1. Post Stack Seismic Inversion
2. Probabilistic Neural Network, PNN

تخمین شاخص بلوغ از نگارهای...

شکل  2برش نمونه سازند پابده در تنگ پابده [.]22

در ایــن روش هــر خروجــی جدیــد بهعنــوان ترکیــب
خطــی از دادههــای آموزشــی در نظــر گرفتــه میشــود.

وقتــی شــبکه احتماالتــی آمــوزش مییابــد یــک ســری
از ســیگماها 1را پیــدا میکنــد کــه خطــای تخمیــن را

کمینــه کنــد.

بهینهسازی کلونی مورچگان

2
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شکل  3نمودار نمادین مراحل مختلف وارونسازی لرزهای [.]16

ســمت راســت را انتخــاب میکننــد چــون اثــر فرومــون

باالتــر اســت .ایــن حقیقــت در مرحلــه تبخیــر افزایــش

خواهــد یافــت .بهینهســازی کلونــی مورچــگان یــک روش

نویــن بهینهســازی هوشــمند محاســبهای اســت کــه در ابتدا
از مشــاهده مورچههــا الهــام گرفتــه اســت[ .]7بهینهســازی

کلونــی مورچــگان را بــرای حــل مســائل بهینهســازی درون
الگوریتــم فراابتــکاری فرمــول نویســی کردنــد .الگوریتــم

زندگــی مورچههــا توجــه بســیاری از محققــان را بــه

فراابتــکاری شــاخهای از علــوم کامپیوتــر میباشــد و یــک

یکــی از رفتارهــای شــگفتانگیز آنهــا توانایــی پیــدا کــردن

طریــق بهبــود راه حــل موجــود انتخــاب میکنــد .الگوریتــم

معتقدنــد کــه ایــن حقیقــت میتوانــد ناشــی از ترشــح

واحــد ارزیابــی شایســتگی ،موقعیت اجــزاء ،ســرعت تحقیق،

فرومــون یــک مــاده شــیمیایی بــد بــو اســت کــه مورچههــا

مســئله یــک جــزء نامیــده میشــود .بــه عبــارت دیگــر جــزء

مســیرهای مناســب بــرای ســایر بخشهــای کلونــی نشــان

موقعیــت و ســرعت تحقیــق ویژگیهــای هــر جــزء هســتند.

در مســیر بــاال باشــد احتمــال انتخــاب مســیر افزایــش

پیــدا کنــد ایــن شــرایط را نشــان میدهــد :ابتــدا مقادیــر

انتخــاب میکنــد .همانگونــه کــه در شــکل  4نشــان داده

تصادفــی نمایــان میشــود .الگوریتــم بــه هــر جــزء اجــازه

دلیــل رفتــار اجتماعــی خاصشــان جلــب کــرده اســت.

روش محاســبهای جهــت بهینهســازی تابــع شایســتگی ،از

کوتاهتریــن مســیر از غــذا بــه النــه اســت .زیستشناســان

 ACOدارای شــش ترکیــب مهــم اســت کــه شــامل اجــزاء،

مایعــی خــاص ،بهنــام فرومــون در مسیرشــان باشــد.

تبخیــر و ترشــح میباشــد .هــر راه حــل انتخابــی در فضــای

میتواننــد ترشــح کننــد ،بنابرایــن بــه کمــک ایــن مــاده

در  ACOمصنوعــی نقــش مورچههــا را بــازی میکنــد.

داده میشــود .در حقیقــت هنگامیکــه مقــدار فرومــون

مرحل ـهای کــه  ACOمیتوانــد بهعنــوان بهتریــن راه حــل

مییابــد .هــر مورچــه مســیرش را براســاس مقــدار فرومــون

موقعیــت و ســرعت تحقیــق بــرای هــر جــزء بــه صــورت

شــده اســت ،هنگامیکــه مورچههــا بــا یــک مانــع روبــرو

حرکــت بــه تمــام فضــای مســئله را میدهــد .همزمــان،

دارد کــه مســیر چــپ یــا راســت را انتخــاب کنــد .بــا توجــه

مقــدار شایســتگی را بــرای هــر جــزء ارزیابــی میکنــد.

میشــوند ،بــرای هــر مورچــه احتمــال یکســانی وجــود

بــه اینکــه مســیر ســمت راســت کوتاهتــر از ســمت چــپ

اســت بــه زمــان کمتــری نیــاز داشــته و بــا ســطح فرومــون

بیشــتری پایــان خواهــد یافــت .اکثــر مورچههــا مســیر

الگوریتــم شــکلی از ویژگیهــای اجــزاء را ثبــت میکنــد و

1. Sigma
)2. ACO (Ants Colony Optimization

شماره ،91
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شکل  4یافتن کوتاهترین مسیر اطراف یک مانع توسط مورچهها[.]23

در پایــان ایــن مرحلــه اجــزاء بــا شایســتگی باالتــر بــرای

 Nتعــداد کل نمونههایــی کــه تخلخــل الگ چگالــی

تولیــد کلونــی بعــدی انتخــاب میشــوند .ســپس موقعیــت و

آنهــا  %9یــا بیشــتر و آب اشــباع شــدگی کمتــر از %75

محیــط تولیــد میشــود.

کــه تخلخــل الگ چگالــی آنهــا  %9یــا بیشــتر اســت.

ســرعت تحقیــق اجــزاء بــا مقــدار شایســتگی بیشــتر بــرای

بحث و نتایج

پژوهــش اخیــر جهت تخمین شــاخص بلــوغ از وارونســازی

لــرزهای و کاربــرد روش کلونــی مورچــگان در میــدان نفتــی

منصــوری میباشــد .بــه همیــن منظــور ،رابطــه شــاخص
بلــوغ کــه توســط ژائــو و همــکاران در ســال ]2[ 2007

جهــت تعییــن بلــوغ حرارتــی ســنگ منشــأ بــا اســتفاده از

نگارهــای چاهپیمــای معرفــی شــده بــود ،مــورد اســتفاده
قــرار گرفــت .بــرای ارزیابــی بلــوغ حرارتــی بایســتی از

پارامترهــای پتروفیزیکــی مناســب کــه نســبت بــه تغییــرات

بلــوغ حســاس هســتند ،اســتفاده نمــود .بنابرایــن نگارهــای
چگالــی ،نوتــرون ،صوتی و مقاومت جهت محاســبه شــاخص

بلــوغ بـهکار گرفته شــد .ژائــو و همکارانش توســط روشهای
آزمایشــگاهی بــرای محاســبه شــاخص بلــوغ ،تخلخــل کل و
تخلخــل مؤثــر نمونههــای مغــزه را اندازهگیــری نمودنــد و

اعــداد حاصلــه را بــا تخلخــل محاســبه شــده از الگ چگالــی
در عمــق معــادل مغــزه مقایســه نمــوده و یــک حــد بــرش

بــرای دادههــای حاصــل از چگالــی تعییــن نمودنــد.از ایــن

رو ،بــرای دســتیابی بــه تخلخــل مؤثــر ســنگ منشــأ
دادههــای بــا تخلخــل چگالــی کمتــر از  %9را از محاســبات

حــذف شــدند .رابطــه شــاخص بلــوغ بــر مبنــای تغییــرات

پتروفیزیکــی در نتیجــه افزایــش بلــوغ بهصــورت رابطــه 2
بیــان میشــود[:]2
()2

اســت Ød9i .مقــدار تخلخــل نوتــرون نمونههایــی اســت

 Sw75iمقــدار آب اشــباع شــدگی نمونههــای انتخــاب شــده
اســت وقتــی کــه الگ چگالــی بیشــتر از  %9و آب اشــباع

شــدگی کمتــر از  %75اســت .بــا در دســت داشــتن مقاومت
آب ســازندی و الگ مقاومــت عمیــق ســازند میتــوان آب

اشــباع شــدگی( )Swســازند را طبــق معادلــه آرچــی کــه در

رابطــه  3آمــده اســت[:]18
()3

کــه در آن  ،Rwمقــدار مقاومــت ویــژه آب ســازندی بــه

اهــم متــر اســت؛  Ød9iمقــدار تخلخــل ماتریکــس حاصــل از
الگ چگالــی میباشــد ()Ød9i=Ød-9%؛  ،Rtمقــدار مقاومــت

واقعــی ســازند و  mفاکتــور ســیمانی شــدن را نشــان

میدهــد .مقاومــت واقعــی ســازند بــا اعمــال تصحیحــات
بــر روی الگ مقاومــت عمیــق ســازند قابــل محاســبه

اســت .هماننــد تخلخــل ،یــک حــد بــرش  % 75بــرای
1

دادههــای آب اشــباع شــدگی نیــز تعییــن شــد .بنابرایــن

دادههــای بــا آب اشــباع شــدگی بیــش از  ،%75فقیــر از
مــاده آلــی بــوده و در محاســبات لحــاظ نشــدند .پــس از

محاســبه شــاخص بلــوغ از نگارهــا ،بــه منظــور وارونســازی

و تخمیــن شــاخص بلــوغ از دادههــای لــرزهای اطالعــات
مربــوط بــه چاههــاي  20 ،14و  21از ميــدان منصــوری

شــامل نگارهــاي چاهپيمايــي ،مختصــات چــاه ،عمــق و
ضخامــت ســازند مــورد مطالعــه ،دادههــاي شــوت-كنترل

و دادههــاي ژئوشــيميايي حاصــل از تابــع شــاخص بلــوغ در

بخــش ژئوويــو نرمافــزار  HRSوارد گردیــد.

1. Cut Off
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بــا لــرزه بــرای چــاه  20نشــان داده شــده اســت کــه طبــق

دليــل انتخــاب چاههــای نامبــرده ،در دســترس بــودن

آن میــزان تطابــق بیــن لــرزه نگاشــت بیــن لــرزه نگاشــت

اطالعــات لــرزهاي بــه كار رفتــه در ايــن مطالعــه شــامل

 0/82میباشــد .پــس از ايجــاد مــدل امپدانــس صوتــي

نگارهــاي صوتــي و چگالــي از ســازند پابــده ميباشــد.

دادههــاي لــرزهاي پــس از بــر انبــارش دو بعــدي ميباشــد.
مختصــات چاههــا بــر روي خــط لــرزهاي  -849چــاه 20
در شــكل  5نشــان داده شــده اســت.

تطابق چاه با دادههاي لرزهاي

در مرحلــه اول مطالعــه ،دادههــاي چــاه بــا دادههــاي
لــرزهاي تطابــق داده شــد .لــرزه نگاشــت مصنوعــی بــرای
چاههــای  20 ،14و  21ســاخته شــد .بــه منظــور ســاخت
نــگار امپدانــس صوتــي ســرعت صــوت در مقــدار چگالــی
کل ضــرب شــد ،ســپس ضريــب بازتــاب محاســبه شــده و
بــا هماميخــت 1موجــك لــرزهاي ،لــرزه نگاشــت مصنوعــي
ايجــاد گردیــد .هرچــه موجــك لــرزهاي اســتخراج شــده

مناســبتر باشــد ،ارتبــاط بهتــري حاصــل ميشــود .در

ایــن مطالعــه اســتخراج موجــک از دادههــای چــاه صــورت
گرفــت .پــس از اســتخراج موجــك در تــك تــك چاههــا

يــك موجــك لــرزهاي ميانگيــن اســتخراج گرديــد تــا

بهتريــن تطابــق در محــل همــه چاههــا حاصــل شــود.
بــرای تبدیــل عمــق بــه زمــان از نگارهــای چــاه ،دادههــای

شــوت-کنترل چاههــای  20 ،14و  21اســتفاده شــد .از

افقهــای لــرزهای بــراي ايجــاد تطابــق مــا بيــن چاههــا
اســتفاده ميشــود .در شــکل  6نمونــهای از ارتبــاط چــاه

مصنوعــی (پررنگتــر) و رد لــرزه مرکــب (کمرنگتــر)،
الگوريتمهــاي مختلــف وارونســازي لــرزهاي موجــود

در نرمافــزار  HRSمــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد .نتايــج

وارونســازي لــرزهاي نشــان داد كــه شــبکه عصبــی
بهتريــن نتيجــه تخميــن امپدانــس صوتــي را در ميــدان
نشــان ميدهــد .در شــكل  7امپدانــس صوتــي واقعــي و

وارونســازي شــده بــا اســتفاده از شــبکه عصبــی در چــاه
 20نشــان داده شــده اســت.

تعيين نشانگرهای لرزهای بهینه

بهطــور معمــول ،هــدف اصلــی اســتفاده از روشهــاي

ن آمــاري و مدلهــاي هوشــمند یافتــن روابــط خطــي
زميـ 

و غيرخطــي موجــود بيــن دادههــاي ورودي و خروجــي

میباشــد .بــه همیــن منظــور بایــد ارتبــاط منطقــی بیــن

پارامتــر ورودی و هــدف وجــود داشــته باشــد .درایــن

بخــش از تحقیــق ،ارتبــاط فیزیکــی بیــن دادههــای ورودی
(نشــانگرهای لــرزهای) و دادههــای خروجــی (پارامتــر

ژئوشــیمیایی) از طریــق آنالیــز رگرســیون چندگانــه حاصل
شــد .آنالیــز رگرســیون چندگانــه یــک روش ســاده و عملی

بــرای یافتــن بهتریــن ورودیهــا جهــت پیشــگویی پارامتــر

هــدف میباشــد.

)m) Y×10-3

34325
3430
4275
3425
34225
3420
34175
3415
34125
2825

2875 2925 2975 3025 3075 3125
متر ()X×10-3
شکل  5موقعیت چاهها بر روي خط لرزهاي  -849چاه .20

1. Convolution
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شكل  7مقایسه امپدانس صوتي واقعي و وارونسازي شده با استفاده از شبکه عصبی احتماالتی در چاه  20 ،14و  21میدان نفتی منصوری.

1700
1725
1750
1755
1800
1825
1850
1875
1900
1925

2700

زمان()ms

2800
2900
3000
3300

شکل  6نمونهای از تطابق دادههای لرزهای و نگارهای چاهپیمایی در چاه .20

از ایــن رو ،نشــانگرهای چندگانــه براســاس آنالیز رگرســیون

معنــی نیســت کــه نشــانگرهای بیشــتر عالئــم درســت

اســتفاده قــرار گرفتنــد .نتایــج آنالیــز رگرســیون بــرای

خطــاي اعتبارســنجي میتوانــد بهعنــوان یــک معیــار

انتخــاب شــدند و در ســاخت مــدل شــبکه عصبــی مــورد

پیشــگویی شــاخص بلــوغ در جــدول  1نشــان داده شــده
اســت .براســاس جــدول  ،1افــزودن نشــانگرهای لــرزهای

پیشــگویی را بهبــود میبخشــد .ایــن همیشــه بــه ایــن

را بــرای رســیدن بــه نــگار هــدف پیشــگویی میکننــد.
اندازهگیــری جهــت جلوگیــری از افزایــش نشــانگرها بــه

مجموعــه دادههــای ورودی مطــرح شــود [ .]19اغلــب نتيجه
اعتبارســنجي بــه شــكل نمــودار نشــان داده ميشــود.

جدول  1لیست نشانگرهای چندگانه جهت پیشگویی شاخص بلوغ :نتیجه وارونسازی ،فرکانس میانگین ،فیلتر .15/20-25/30
خطای اعتبارسنجی ( %وزنی)

خطای آموزش ( %وزنی)

نشانگر لرزهای نهایی

هدف

شماره نشانگر

2/073043

1/605109

نتیجه وارونسازی

شاخص بلوغ

1

1/366653

0/910728

فرکانس میانگین

شاخص بلوغ

2

1/147445

0/801284

فیلتر 15/20-25/30

شاخص بلوغ

3
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نمودارهــاي اعتبارســنجي مربــوط بــه ميــدان مــورد مطالعه

مقطــع لــرزهاي نشــاندهنده توزيــع مقاديــر شــاخص بلــوغ
تخميــن زده شــده از روش شــبکه عصبــی احتماالتــی بــراي
ســازند پابــده در اطــراف چاههــای ميــدان منصوری در شــكل
 10نشــان داده شــده اســت.

بهینــه در پیشــگویی شــاخص بلــوغ انتخــاب شــوند.

اجرای کلونی مورچگان جهت تخمین شاخص بلوغ با استفاده

در شــكل  8نشــان داده شــده اســت .براســاس جــدول ،1

ســه نشــانگر نتیجــه وارونســازی ،فرکانــس میانگیــن و

فیلتــر  15/20-25/30میتواننــد بهعنــوان ورودیهــای
امپدانــس صوتــي حاصــل از وارونســازي لــرزهاي 1در اصــل

از نشانگرهای لرزهای

حاصلضــرب ســرعت صــوت در چگالــي كل ميباشــد .بــا

در این بخش یک طرح کلی برای تخمین شاخص بلوغ و

ســازند از جامــد بــه مایــع و در درجــات بــاالی بلــوغ بــه

ارائه گردید .بدينمنظور ابتدا در بخش ایمرج دادههای

توجــه بــه اينكــه در اثــر افزايــش بلــوغ حرارتــی ،مــاده آلــي

تولید یک مقطع لرزهای با استفاده از روش کلونی مورچگان

گاز تغییــر فــاز میدهــد ،ســرعت عبــور صــوت 2و چگالــي

آموزشی با فرمت  ASCIIبرای کلونی مورچگان با استفاده

كــه شــاخص بلــوغ تابــع معكوســي از امپدانــس صوتــي

مجموعــه دادههــا شــامل  136داده آموزشــی از چاههــای

ناهنجــار را نشــان میدهــد و بــه موجــب آن میتــوان

نرماالیــز کــردن امــر مهمــی اســت کــه میتوانــد جهــت

فیلتــر  15/20-25/30یــک فیلتــر فرکانــس ذوزنقهایســت

انتخــاب دادههــای ورودی ،دادههــا بیــن  0و  1براســاس

بــه موجــب آن میتــوان زونهــای هیدروکربــندار را

اجــرای کلنــی مورچــگان غیرخطــی  nپارامتــر ورودی

ســازند هــر دو كاهــش مييابنــد .بنابرایــن ميتــوان گفــت

از شبکه عصبی احتماالتی حاصل شد.

ميباشــد .نشــانگر فرکانــس میانگیــن میرائــی فرکانــس

 20 ،14و  21جهــت ســاخت مــدل اســتفاده شــد.

حضــور زونهــای هیدروکربــندار را نشــان داد [.]20

تولیــد بهتــر داده ،بــر روی دادههــا اعمــال شــود .پــس از

و هماننــد فرکانــس میانگیــن عمــل میکنــد .همچنیــن
شناســایی و تغییــرات  MIرا براســاس تغییــرات دامنــه

نشــان دهــد .در ایــن مطالعــه بــا بررســي مقاديــر طــول

عملگــر مختلــف بهتريــن نتايــج بــا كمتريــن خطــا ،طــول
عملگــر  3بهدســت آمــد.

طراحــي شــبكه عصبــي احتماالتــي جهــت تخمیــن
شــاخص بلــوغ بــا اســتفاده از نشــانگرهای لــرزهای

در ایــن مرحلــه بــراي بررســي روابــط غيرخطــي موجــود

بيــن دادههــاي ورودي و خروجــي يــك مــدل شــبكه
عصبــي احتماالتــي بــراي دادههــاي خروجــي بــا اســتفاده

از نشــانگرهای لــرزهای انتخــاب شــده از آنالیــز رگرســیون

ايجــاد گرديــد .ســپس بــا اســتفاده از مــدل شــبكه عصبــي
احتماالتــی ايجــاد شــده و بــا اســتفاده از  3نشــانگر لــرزهای

بهينــه ،كل مقطــع لــرزهاي بــه مقاديــر شــاخص بلــوغ تبديل
شــد .براســاس شــکل  9ميــزان همبســتگي بيــن مقاديــر

مطلــوب و پیشــگویی شــده و خطــاي ميانگين اعتبارســنجي

بــا اســتفاده از مــدل شــبكه عصبــي احتماالتــي بهترتیــب

 0/87و  %1/4وزنــي میباشــد.

معادلــه زیــر نرماالیــز شــدند .بــا فــرض اینکــه بــرای
Xi

وجــود دارد ،میتــوان از رابطــه  4جهــت تخمیــن نهایــی
شــاخص بلــوغ اســتفاده نمــود:
()4

t(x1,x2,…,xn)=α1.x1 β1+α2.x2 β2+….+ αn.xn βn+ αn+1

α1اα2 ،اαn ...،

میباشــند و

ضرایــب معادلــه و
β1اβ2 ،اβn ،

αn+1

ثابــت معادلــه

توانهــای معادلــه غیرخطــی

هســتند .تابــع هــدف توســط کلنــی مورچــگان طبــق
رابطــه  5بهینهســازی شــد:
()5

MSE=1/m ∑j=1m(yj-t(xij))2 i=1,2,…n

 MSEمیانگیــن مربــع خطــا m ،تعــداد دادههای پیشــگویی
شــده و  nتعــداد پارامترهــای ورودی بــرای پیشــگویی
شــاخص بلــوغ میباشــد .در ایــن مطالعــه بــرای اجــرای
کلونــی مورچــگان غیرخطــی ابتــدا  100مورچــه تولیــد
شــد و مقــدار فرومــون اولیــه  0/2در نظــر گرفتــه شــد.
کلونــی مورچــگان غیرخطــی بــرای پیشــگویی شــاخص
بلــوغ بــا اســتفاده از نشــانگرهای لــرزهای ،از رابطــه 6
اســتفاده نمــود:
()6

MICAO(nlin)=α1*(Res)β1+α2*(Ave.Fre)β2+α3*(Fil)β3+α4
1. Inversion Result
2. DT
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شکل  8نمودار اعتبارسنجی برای دادههای میدان منصوری .نمودار خطای اعتبارسنجی کمرنگتر نشان داده شده است.

1450
1550
زمان()ms
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شکل  9تطابق بین  MIمطلوب(نمودار پررنگتر) و  MIتخمین زده شده(نمودار کم رنگتر) از روش شبکه عصبی احتماالتی برای دادههای اعتباری.
ترسیم دادها:شاخص بلوغ تخمین زده شده

زمان()ms

شاخص بلوغ()%

رد لرزه

شکل  10مقطع لرزهاي نشاندهنده تغییرات مقادير  MIتخمين زده شده از روش  PNNبراي سازند پابده در چاه شماره  20ميدان منصوری.
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 α1و β1ا α2 ،و β2ا α3 ،و  β3مقادیــر ضرايــب وزنــی و نمايــی

نشــانگرهای لــرزهای و شــاخص بلــوغ حاصــل از مــدل

فرکانــس میانگین و فیلتــر  15/20-25/30هســتند α4 .ثابت

احتماالتــی اســت .بــرای تولیــد یــک مقطــع لــرزهای

شــده از روش کلونــی مورچــگان غیرخطــی میباشــد .بعــد

 ProMcنرمافــزار  HRSســه نشــانگر لــرزهای نتیجــه

بــرای ورودیهــای لــرزهای شــامل نتیجــه وارونســازی،

معادلــه میباشــد MICAO(nli n( .شــاخص بلــوغ پیشــگویی

از اجــرای الگوریتــم کلونــی مورچــگان (شــکل  ،)11ضرایــب

وزنــی بهینــه شــده بــرای تولیــد آخریــن خروجــی()MI

کلونــی مورچــگان بیشــتر از مــدل شــبکه عصبــی
از کلونــی مورچــگان غیرخطــی ،ابتــدا در بخــش

وارونســازی ،فرکانــس میانگیــن و فیلتــر -25/30

 15/20بــا فرمــت  SEGYحاصــل شــد .ســپس بــا

اســتفاده شــدند .براســاس شــکل  11مقــدار ضریــب

اســتفاده از نرمافــزار

و  MIپیشــگویی شــده از کلونــی مورچــگان بــرای دادههــای

نشــانگرهای لــرزهای از فرمــت

همبســتگی و مقــدار میانگیــن مربــع خطــا بیــن  MIواقعــی
ورودی بهترتیــب  0/91و  0/01حاصــل شــد.

شاخص بلوغ حاصل از روش
بهینهسازی کلونی مورچگان غیر
خطی(%وزنی)

0/4 0/6 0/8
1
1/2
شاخص بلوغ اندازهگیری شده(%وزنی)

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

β2 ،α3

و

β3

SEGY

بــه فرمــت

 ASCIIکــه بــراي انجــام عمليــات ســادهتر اســت،
تبديــل شــد .ســپس دادههــاي تبديــل شــده را بــه

نرمافــزار متلــب بــرده و آنهــا را نرماالیــز نمــوده و
ضرائــب وزنــی بهدســت آمــده در نشــانگرها اعمــال

شــد و شــاخص بلــوغ طبــق معادلــه  7بــرای آنهــا
محاســبه گردیــد:

 Fre)1.69.اMICAO(nlin)=0.608*(Res)0.832+(-0.512)*(Ave

)(7

+(-0.038)*(Fil)0.261+0.492

بــرای  551رد لــرزه یــک مقطــع لــرزهای شــاخص

مقادیــر مشــتق شــده از  ACOبــرای  α1و β1ا α2 ،و
و

پيشــرفته در پــردازش دادههــاي لــرزهاي ميباشــد،

در انتهــا بــا اســتفاده از کلونــی مورچــگان غیرخطــی

شکل  11تطابق بین  MIمطلوب و  MIپیشگویی شده با استفاده
از روش .ACO

α4

VISTA

كــه يــك نرمافــزار

بهترتیــب ،0/512 ،0/832 ،0/608

 0/261 ،-0/038 ،1/69و  0/492محاســبه شــد.
نتایــج نشــان میدهــد کــه ضریــب همبســتگی بیــن

بلــوغ تولیــد شــد .در شــکل  12مقطــع لــرزهای
مقاديــر شــاخص بلــوغ پیشــگویی شــده بــا اســتفاده

از روش بهینهســازی کلونــی مورچــگان نشــان داده
شــده اســت.

زمان()ms

شاخص بلوغ()%

تعداد نمونه

رد لرزه

شکل  12مقطع لرزهاي نشاندهنده تغییرات مقادير  MIپیشگویی شده با استفاده از روش .ACO
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بهترتیــب  0/91و  0/01حاصــل شــد .مقايســه نتايــج

نتیجهگیری

هــدف اصلــي ايــن پژوهــش تخميــن شــاخص بلــوغ از

نشــانگرهاي لــرزهاي بــا اســتفاده از روش بهینهســازی

کلنــی مورچــگان بــراي ســازند پابــده در ميــدان نفتــي
منصــوری بــود .بــه همیــن منظــور ابتــدا بــا اســتفاده

از نگارهــای چاهپیمایــی نوتــرون ،مقاومــت ،صوتــی و
چگالــی ،بلــوغ حرارتــی محاســبه شــد و بهعنــوان ورودی
آنالیــز چنــد نشــانگری مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .دراین

پژوهــش ،ارتبــاط فیزیکــی بیــن نشــانگرهای لــرزهای و
شــاخص بلــوغ از طریــق آنالیــز رگرســیون چندگانه حاصل
شــد .نشــانگرهای چندگانــه براســاس آنالیــز رگرســیون

انتخــاب شــدند و در ســاخت مــدل شــبکه عصبــی مــورد
اســتفاده قــرار گرفتنــد .نتايــج شــاخص بلــوغ تخمیــن زده

شــده بــا اســتفاده از نشــانگرهاي لــرزهاي بــا بكارگيــري
مــدل شــبكه عصبــي احتمالــي ،نشــان داد كــه ميــزان

همبســتگي بيــن دادههــاي مطلــوب و مقاديــر تخمیــن
زده شــده در ميــدان منصــوری  %87ميباشــد كــه بــا

ميانگيــن خطــاي تخميــن  %1/4وزنــي همــراه ميباشــند.

همچنیــن در ایــن پژوهــش ،الگوریتــم کلونــی مورچــگان

غیــر خطــی بــرای تخمیــن شــاخص بلــوغ از نشــانگرهای
نتیجــه وارونســازی ،فرکانــس میانگیــن و فیلتــر -25/30

 15/20ایجــاد شــد .مقــدار ضریــب همبســتگی و مقــدار
میانگیــن مربــع خطــا بیــن دادههــای ورودی و خروجــی

حاصــل از روشهــای شــبکه عصبــی احتماالتــی و کلونــی

مورچــگان نشــان داد كــه دقــت مــدل کلونــی مورچــگان

بــراي تخميــن شــاخص بلــوغ از دادههــاي لــرزهاي باالتــر
ميباشــد .کلونــی مورچــگان ،مقادیــر وزنــی را بــرای
 α1و β1ا α2 ،و β2ا α3 ،و  β3و  α4بهترتیــب ،0/832 ،0/608

 0/261 ،-0/038 ،1/69 ،-0/512و  0/492محاســبه
نمــود .در انتهــا بــا اســتفاده از ضرائــب وزنــی حاصــل از

کلونــی مورچــگان غیرخطــی بــرای  551رد لــرزه یــک
مقطــع لــرزهای شــاخص بلــوغ تولیــد شــد .نتایــج ایــن

پژوهــش نشــان داد تخميــن شــاخص بلــوغ بــا اســتفاده از
دادههــاي لــرزهاي ،عــاوه بركاهــش هزينههــاي اكتشــاف

و جلوگيــري از اتــاف وقــت و انــرژي ،مشــكل كمبــود

چــاهاي حفــاري شــده و محدوديــت خردههــاي حفــاري
بــراي آناليزهــاي آزمايشــگاهي را از بيــن ميبــرد.

همچنیــن نشــان داد روش بهینهســازی کلونــی مورچــگان

میتوانــد بهعنــوان روشــی ســریع و کمهزینــه جهــت
تخمیــن و ارزیابــی شــاخص بلــوغ ب ـهکار بــرده شــود.

تشکر و قدرداني

نویســندگان از شــرکت مناطــق نفتخیــز جنــوب
بهدلیــل حمایــت مالــی و تهیــه داده و اجــازه بــرای نشــر

نتایــج ایــن تحقیــق کمــال تشــکر را دارنــد.
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