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آنالیز یک مدلسازی ترکیبی به منظور تعیین
 TOCدر سنگهای منشأ میدان نفتی اهواز
زیبا حسینی ،1اسداله محبوبی* 1و علی کدخدائی

۲

 -1گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران
 -2گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم طبیعی ،دانشگاه تبریز ،ایران
تاريخ دريافت95/5/15 :

تاريخ پذيرش95/11/26 :

چكيده
محتــوای کل کربــن آلــی ( )TOCیکــی از نخســتین عوامــل مهــم در مطالعــات ژئوشــیمیایی ســنگ منشــأ اســت .ایــن پارامتــر بــا ارزش
توســط دســتگاههایی همچــون پیرولیــز راک -ایــول اندازهگیــری میشــود ،کــه بــا وجــود دقــت زیــاد بســیار وقتگیــر و پرهزینــه
اســت .پژوهــش حاضــر یــک مدلســازی مــدرن ترکیبــی را بــرای تخمیــن مقادیــر  TOCپیشــنهاد نمــوده اســت .روش هیبریــدی
 PSO-BPالگوریتمــی تکامــل یافتــه از ادغــام دو الگوریتــم هوشــمند بهینهســازی اجتمــاع ذرات و الگوریتــم پــس انتشــار خطــا اســت،
کــه بــا دقــت باالیــی روابــط بیــن دادههــای چهــار نــگاره پتروفیزیکــی (گامــا ،نوتــرون ،مقاومــت و صوتــی) بــا  TOCرا شناســایی
میکنــد .در ایــن مطالعــه نمونههــای ســنگ منشــأ از ســازندهای پابــده ،گورپــی و کژدمــی از میــدان نفتــی اهــواز بررســی شــده اســت.
نتایــج حاصــل نشــان میدهــد کــه انطبــاق بســیار خــوب میــان مقادیــر  TOCبــرآورد شــده توســط الگوریتــم هیبریــدی PSO-BP

نســبت بــه مقادیــر اندازهگیــری شــده بــا پیرولیــز راک -ایــول وجــود دارد .مقایســه نتایــج بــا مطالعــات پیشــین نیــز نشــان میدهــد
کــه روش طراحــی شــده  ،PSO-BPنســبت بــه الگوریتمهــای جداگانــه یــا روشهــای ترکیبــی مشــابهی کــه تاکنــون مطــرح شــدهاند
در تخمیــن مقادیــر  TOCدر میــدان نفتــی اهــواز کارایــی بیشــتری دارد.
كلمــات كليــدي :محتــوای کل کربــن آلــی ( ،)TOCالگوریتــم هیبریــدی  ،PSO-BPدادههــای پتروفیزیکــی ،ســنگهای

منشــأ ،میــدان نفتــی اهــواز.

در اصــل عامــل اساســی مــورد نیــاز بــرای انجــام و

مقدمه

تشــخیص و ارزیابــی ســنگ منشــأ ،امــری مهــم در

ـافی پروژههــای صنعــت نفــت اســت .مقــدار
مراحــل اکتشـ ِ

مــاده آلــی ،اغلــب تحــت عنــوان کل محتــوی کربــن آلــی

( 1)TOCبیــان شــده و بهصــورت درصــد وزنــی ســنگ

گــزارش میشــود .مقــدار کل کربــن آلــی یــک رســوب
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

mahboubi@um.ac.ir

ارزیابــی دیگــر آنالیزهــای ژئوشــیمیایی اســت [.]1

بــه عبارتــی دیگــر،

TOC

ســریعترین و مهمتریــن

پارامتــر در آنالیزهــای ژئوشــیمیایی ســنگهای منشــأ
محســوب میشــود [ .]2یــک روش توســعه یافتــه بــرای

اندازهگیــری مقادیــر کل کربــن آلــی ،آنالیــز راک -ایــول
اســت.

1. Total Organic Carbon

آنالیز یک مدلسازی ترکیبی ...
امــا در بســیاری از چاههــا تعــداد نمونههــای مغــزه

در دســترس محــدود بــوده و امــکان ایــن آنالیــز بــرای
تمامــی اعمــاق چاههــا بهطــور پیوســته وجــود نــدارد.

امــروزه ،بــا اســتفاده از روشهــای هوشــمند میتــوان بــا
ســرعت و دقــت قابــل قبولــی مقــدار کل کربــن آلــی و
ســطح بلــوغ حرارتــی ســنگهای منشــأ را بــه دســت

آورد .مطالعــات اخیــر بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه

اســتفاده از شــبکههای هوشــمند هیبریــدی نســبت بــه

هــر نــوع روش هوشــمند جداگانـهای نتایــج بهتــری ارائــه

داده و در زمینــه پژوهشهــای نفــت کارآمدتــر اســت
[ .]7-3در روشهــای هوشــمند از دادههــای پتروفیزیکــی
یــا لرزهنــگاری کــه اطالعــات در دسترســی هســتند و

بهطــور پیوســته در تمامــی طــول چــاه تهیــه میشــوند،

اســتفاده میشــود .ایــن شــبکهها قــادر هســتند بــا
طراحــی قواعــد پیچیــده داخلــی ،ارتباطــی نزدیــک بیــن

دادههــای چاهپیمایــی و  TOCبرقــرار نماینــد و بــه ایــن
طریــق بــه پیشبینــی  TOCدر چاههــای فاقــد مغــزه
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اجتمــاع ذرات -الگوریتــم پــس انتشــار خطــا کــه مــدل
PSO-BP

1

خوانــده میشــود ،تاکنــون در ارزیابــی

ژئوشــیمیایی ســازندها مــورد اســتفاده قــرار نگرفته اســت.
در ایــن روش وزنهــای یــک شــبکه عصبــی ،توســط

الگوریتــم اجتمــاع ذرات بهینهســازی میشــود .ایــن
تکنیـ ِ
ـک ادغامســازی ،از همگرایــی ســریع الگوریتــم پــس
انتشــار خطــا در یــک بهینــه محلــی جلوگیــری میکنــد.

بــرای طراحــی و توســعه ایــن مــدل از دادههــای مرتبــط
بــا ســه ســنگ منشــأ پابــده ،گورپــی و کژدمــی مرتبــط بــا
چهــار چــاه در میــدان نفتــی اهــواز اســتفاده شــده اســت.

نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش میتوانــد مــدل بهین ـهای
را بــرای شبیهســازی  TOCدر چاههــای توســعهای ارائــه

دهــد .همچنیــن جهــت شبیهســازی تکامــل ســنگهای
مــادر ،بررســی تاریخچــه نفتزایــی آنهــا در میــدان نفتــی

اهــواز و تعمیــم آن بــه ســایر میادیــن نفتــی کاربــرد دارد.
روش پژوهش

بپردازنــد .از مطالعــات مرتبــط بــا پیشــینه ایــن پژوهــش

مطالعــه حاضــر دارای مراحــل مختلفــی میباشــد کــه

در ســالهای اخیــر ،تــان و همکارانــش [ ]10یــک

تخمیــن پارامتــر ژئوشــیمیایی  TOCدر یــک میــدان

 TOCمقایســه نمــوده و تأییــد نمودنــد کــه روشهــای

کاتالــوگ دادهای منظــم و جامــع اســت .ایــن کاتالــوگ

کومــار و ســینها [ ]11محتــوی کل کربــن آلــی را در

پتروفیزیکــی کلیــه چاههــای مــورد مطالعــه باشــد .در

از ترکیــب خوشـهبندی بــا آنالیــز رگرســیون چندمتغیــره

(چاههــای شــماره  67 ،61 ،55و  )265جهــت تخمیــن

و همکارانــش [ ]9روشهــای ترکیبــی از دو سیســتم

احتمالــی پابــده ،گورپــی و کژدمــی انتخــاب شــدند.

الگوریتــم ژنتیــک -شــبکه عصبــی را بــرای بــرآورد مقــدار

شــده اســت .شــکل  3نیــز موقعیــت میــدان نفتــی اهــواز

آنهــا نشــان داده اســت کــه روشهــای هیبریــدی عملکــرد

دادهای پژوهــش حاضــر توســط شــرکت ملــی مناطــق

ایــن راســتا ،پژوهــش حاضــر ســعی دارد یــک روش

ژئوشــیمیایی مجموعــه دادههــای اولیــه تهیــه شــده ،طــی

بهطــور گســترده در مراجــع [ 8و  ]9اشــاره شــده اســت.

ترتیــب انجــام آن در شــکل  1آورده شــده اســت .جهــت

ماشــین بــردار پشــتیبان را بــا روش  ∆log Rدر تخمیــن

نفتــی ،اولیــن و اساســیترین مرحلــه ،تهیــه یــک

هوشــمند کارایــی بهتــری از مدلهــای تجربــی دارنــد.

بایــد شــامل اطالعــات آنالیــز راک -ایــول و دادههــای

اکتشــافات شــیل گازی بــه کارگرفتــه و بــرای ایــن منظــور

مطالعــه حاضــر چهــار حلقــه چــاه در میــدان نفتــی اهــواز

بهــره گرفتنــد .طباطبائــی و همکارانــش [ ]4و حســینی

و بررســی میــزان کل کربــن آلــی در ســنگ منشــأهای

هوشــمند الگوریتــم کلونــی مورچــه -شــبکه عصبــی و

تطابــق چینهشناســی ایــن ســازندها در شــکل  2آورده

کل کربــن آلــی پیشــنهاد دادنــد .نتایــج حاصــل تحقیقــات

و چاههــای مــورد مطالعــه را نشــان میدهــد .کاتالــوگ

بهتــری از هــر یــک از مدلهــای جداگانــه دارنــد .در

نفتخیــز جنــوب تهیــه شــده اســت .جهــت تحلیلهــای

هیبریــدی مــدرن را در تخمیــن محتــوی کل کربــن آلــی

مراحلــی آمادهســازی شــدند.

مــورد ارزیابــی قــرار دهــد .روش هیبریــدی بهینهســازی
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آنالیز یک مدلسازی ترکیبی ...
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در ایــن راســتا عمــق صحیــح دادههــای پتروفیزیکــی و

کربــن آلــی داشــته و ایــن ارتبــاط بــرای دادههــای نــگاره

بررســی شــده اســت .مقدارهــای ناصحیــح و بیمعنــی

ایــن مطلــب باشــد کــه لحــاظ ســه نــگاره گامــا ،نوتــرون و

ژئوشــیمیایی براســاس روابــط بیــن آنهــا بهطــور دقیــق
یــا دادههــای تکــراری حــذف شــده و بــرای جلوگیــری
از

Over parametering

نیــز پارامترهــای غیرضــروری

پتروفیزیکــی در مدلســازی لحــاظ نشــدهاند .کل
دادههــای حــذف شــده بــه لحــاظ پــردازش آمــاری
بایــد کمتــر از  % 10کل مجموعــه دادههــا باشــد ،کــه

ایــن نکتــه در پژوهــش حاضــر بهطــور اصولــی رعایــت

شــده اســت .دادههــای پتروفیزیکــی متــداول کــه در

پژوهشهــای مختلــف ارتبــاط مثبــت بیــن آنهــا و
مقادیــر  TOCاثبــات شــده اســت شــامل چهــار نــگاره

گامــا ،مقاومــت ،صوتــی و نوتــرون اســت [ 4و .]14بــازه
اعماقــی کــه دادههــای پتروفیزیکــی و ژئوشــیمیایی مــورد

اســتفاده قــرار گرفتنــد در جــدول  1بــرای هــر چــاه آورده
شــده اســت .روابــط خطــی بیــن نگارههــای پتروفیزیکــی

بــا  TOCدر پژوهــش حاضــر نیــز بررســی شــده اســت.

گرچــه شــبکههای عصبــی قــادر بــه تشــخیص روابــط

غیرخطــی پیچیــده نیــز هســتند ،امــا بهطــور تجربــی
هنگامــی کــه ارتبــاط خطــی بیــن دادههــای ورودی بــا
خروجــی برقــرار باشــد مدلهــای هوشــمند توانایــی

بهتــری را نشــان میدهنــد .در دادههــای میــدان نفتــی
اهــواز تأثیرگــذاری خطــی نــگاره گامــا  ،% 49نــگاره
نوتــرون  ،% 50نــگاره صوتــی  % 42و نــگاره مقاومــت % 9

مقاومــت ضعیفتــر اســت .ایــن نکتــه میتوانــد بیانگــر
صوتــی در مدلســازی ژئوشــیمیایی میــدان نفتــی اهــواز

بــا اســتفاده از هــر نــوع سیســتم هوشــمندی ضــروری
اســت .حــذف دادههــای مقاومــت شــاید بهطــور جزئــی
توانایــی مدلهــای خطــی را در ایــن میــدان کاهــش داده

ولــی حــذف هــر یــک از ایــن ســه نــگاره (گامــا ،نوتــرون
و صوتــی) احتمــاالً میتوانــد توانایــی تخمیــن  TOCرا تــا
حــد زیــادی تحــت تأثیــر قــرار دهــد .پــس از آمادهســازی،

کلیــه کاتالــوگ منظــم شــده بــرای اجــرا و ارزیابــی بهتــر

مــدل ،نرمالســازی میشــوند .نرمالســازی دادههــا در
ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش الروس [ ]15مطابــق
معادلــه  1انجــام شــده اســت .بــرای نرمالســازی دادههــا

بــازه [ ]H،Lمعــادل [ ]0،1انتخــاب گردیــد .ایــن بــازه
بــرای نرمالســازی دادههــا مرســومتر اســت.

X= m i − b

()1

H −L
=m
) Max (X ) − Min (X

()2
()3

*

Max (X )L + Min (X )H
) Max (X ) − Min (X

=b

در ایــن رابطــه * Xمتغیــر نرمالســازی شــده و  Xiمتغیــر
اصلــی اســت .کل کاتالــوگ دادههــا  256ردیــف دادهای،

شــامل  4نــگاره پتروفیزیکــی (گامــا ،نوتــرون ،صوتــی،
مقاومــت) و همچنیــن مقادیــر  TOCحاصــل از آنالیــز

بــرآورد شــده اســت (شــکل .)4تطابــق ایــن نگارههــا در

راک -ایــول دارد .از ایــن دســته دادههــا ،دادههــای ســه

تأثیرگــذاری خطــی مثبتــی دارنــد و شــبکههای هوشــمند

مــدل انتخــاب شــدند .کل دادههــای چــاه شــماره  67نیــز

پژوهــش حاضــر نشــان میدهــد کــه هــر چهــار نــگاره
میتواننــد بیــن آنهــا و مقادیــر  TOCارتباطــی خطــی یــا

غیرخطــی را پیشبینــی نماینــد .امــا نگارههــای گامــا،
نوتــرون وصوتــی ارتبــاط نزدیکتــری بــا مقادیــر کل

چــاه  61 ،55و  265بــا مجمــوع  183داده بــرای ســاخت

کــه تعــداد  73داده را شــامل میشــود ،بــرای ارزیابــی
مــدل (تســت و صحتســنجی) لحــاظ گردیــد.

جدول  1عمق دادههای مورد استفاده برای هر چاه در میدان نفتی اهواز.

نام چاه

عمق دادهها ()m

حداقل مقدار )%( TOC

حداکثر مقدار )%( TOC

55

3153- 3215

0/2

4/15

265

2931- 3260

0/34

3/67

67

4221- 4532

0/17

4/37

61

3095-3222

0/39

3/58
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شکل  4نمایش ارتباط بین  TOCو دادههای پتروفیزیکی مورد استفاده شامل (الف) نگاره گاما( ،ب) نگاره نوترون( ،ج) نگاره زمان عبور
صوت و (د) نگاره مقاومت.

چــاه شــماره  67کــه آن را چــاه آزمــون مینامیــم خــود

یکــی از انــواع الگوریتمهــای ترکیبــی و تکاملــی محســوب

داده بــرای صحتســنجی مــدل تقســیم میگــردد .روش

و الگوریتــم پــس انتشــار خطــا بهــره میگیــرد .ایــن

بخشهــای بعــدی توضیــح داده میشــود.

تســریع در همگرایــی ،جهــت یافتــن یــک جــواب بهینــه
اســت .ایــن بــدان معنــی میباشــد کــه ،PSO-BP
نقــاط ضعــف هــر یــک از مدلهــای جداگانــه  PSOو
 ANN-BPرا بــا نقــاط قــوت مــدل دیگــر میپوشــاند .از
ایــن رو تنظیــم اولیــه از ضرایــب وزنــی اتصــال نرونهــا
کــه اجــزای بهینهســازی مســئله میباشــند ،بــر عهــده
الگوریتــم اجتمــاع ذرات قــرار میگیــرد و بهبــود نهایــی
بــه عهــده خــود شــبکه عصبــی گذاشــته میشــود.
فلوچــارت کــد طراحــی شــده بــرای مدلســازی ترکیبــی
از ایــن پژوهــش در شــکل  5آورده شــده اســت .هــدف
اصلــی تنظیــم وزنهــا بــه حداقــل رســاندن تابــع هــدف
اســت کــه در ایــن پژوهــش بهصــورت میانگیــن مربعــات

بــه دو دســته داده شــامل  40داده بــرای تســت و 33

مدلســازی و اجــرای آن بــا اســتفاده از ایــن دادههــا در

مدلسازی الگوریتم PSO-BP

در ایــن پژوهــش از مــدل هیبریــدی  PSO-BPجهــت
تخمیــن مقادیــر کل کربــن آلــی از دادههــای پتروفیزیکــی

در میــدان نفتــی اهــواز اســتفاده شــده اســت .کــد

الگوریتــم هیبریــدی  PSO-BPبهصــورت یــک مــدل
ریاضــی در محیــط نرمافــزار  MATLABطراحــی گردیــد.

بــرای ایــن منظــور از نرمافــزار  MATLABبــا نســخه
 7.12اســتفاده شــده اســت .پیشفــرض ایــن نرمافــزار
مفهــوم ماتریســی از اعــداد اســت کــه کلیــه دادههــای

پتروفیزیکــی و ژئوشــیمیایی را در حافظــه ذخیــره
میکنــد و ســپس بــا تغییــر ضرایــب وزنــی در ماتریــس

الیــه پنهــان ،نزدیکتریــن ارتبــاط بیــن ایــن دادههــا را

شناســایی مینمایــد .الگوریتــم هیبریــدی

PSO-BP

میشــود کــه از مزایــای هــر دو الگوریتــم اجتمــاع ذرات

الگوریتــم قــادر بــه پرهیــز از بهینــه محلــی و همینطــور

خطــا ( )MSEتعریــف میشــود:
()4

(TOC Re al −TOC Pr edicted ) 2

1

N

∑N
i =1

=
MSE

آنالیز یک مدلسازی ترکیبی ...
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شکل  5نمودار گردش کار الگوریتم هیبریدی .PSO-BP

در ایــن معادلــه  MSEمیانگیــن مربعــات خطــا N ،تعــداد

نمونههــا TOC predicted ،مقــدار کل کربــن آلــی پیشبینــی
شــده و  TOC realمقــدار کل کربــن آلــی اندازهگیــری

شــده توســط پیرولیــز راک -ایــول اســت .همانطــور کــه
در فلوچــارت شــکل  4نشــان داده شــده اســت ،در شــروع

اجــرای مــدل ،الگوریتــم بهینهســازی اجتمــاع ذرات
ســعی دارد ضرایــب وزنــی ماتریسهــای الگوریتــم پــس

انتشــار خطــا را جســتجو نمایــد .ایــن کار از همگرایــی
ســریع الگوریتــم  BPدر یــک بهینــه محلــی کــه جــواب

نهایــی مدلســازی نبــوده ،جلوگیــری مینمایــد.
در الگوریتــم  ،PSOتعــدادی عامــل بــه نــام ذره بــه

جســتجوی فضــا بــرای یافتــن نقطــه بهینــه میپردازنــد.
فضــای جســتجوی بــازه ضرایــب وزنــی اســت کــه توســط

کاربــر تعییــن میشــود .در اولیــن تکــرار ذرات بــه طــور
تصادفــی در فضــای جســتجو قــرار میگیرنــد و بهتریــن

مکانهــای کشــف شــده در حافظــه الگوریتــم ذخیــره

میشــود .در گامهــای بعــدی ذرات مــکان خــود را بــا
توجــه بــه حافظــه و بــا تغییــر بــردار سرعتشــان در فضــا

تنظیــم میکننــد .بنابرایــن ،اجتمــاع ذرات بــا تغییــر

مکــرر بــردار ســرعت و مــکان مطابــق بــا دو رابطــه  5و 6

بــا مهــارت بــه حرکــت درمیآیــد تــا بــه هــدف برســد.

)

()5
()6

k
id

+ C 1 × rand 1 × ( p id Best − Pst

k
id

=w ×V

k +1
id

V

) +C 2 × rand 2 × ( gBest − Pst idk
)( k +1
Pst id
=
)Pst idk +V id( k +1

در ایــن معــادالت d=1, 2, …, D ،و  i=1, 2, …, Nاســت

کــه  Dبعــد فضــای جســتجو و  Nســایز اجتماعــات ذرهای
میباشــد K .دفعــات تکــرار و  Vidkســرعت ذره  iام،

Pstidk

راهحــل اخیــر ایــن ذره اســت pid Best .بهتریــن موقعیــت
مالقــات شــده توســط ذره  iام و  gbestبهتریــن موقعیــت
مالقــات شــده در کل اجتمــاع ذرات را نشــان میدهــد.

 gbestدر هــر تکــرار در حافظــه الگوریتــم ذخیــره شــده

و الگوریتــم را در یافتــن موقعیــت بهتــر راهنمایــی
مینمایــد rand 1 .و  rand 2اعــدادی تصادفــی در محــدوده

[ ]0،1هســتند و بــرای حفــظ تنــوع و فراوانــی بــه کار
میرونــد C 1 .و  C 2نیــز عوامــل یادگیــری هســتند کــه

ســبب میشــوند در بروزرســانی ســرعت بــه هــر دو
تجربــه فــردی و اجتماعــی توجــه شــود.
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ـرض عوامــل یادگیری در ســرعت
در ایــن الگوریتــم پیشفـ ِ

قابــل قبــول تنظیــم شــده اســت .یعنــی اگــر مقادیــر

نیــز دارد ،امــا کارلیســل و دوزایــر در ســال  ]16[ 2001و

را افزایــش میدهــد تــا هــر دو معیــار بــا هــم تحقــق

ذره ( C 1و  )C 2برابــر  2بــوده اســت و ایــن مقــدار عمومیت

ترونگــوو در ســال  ]17[ 2012اثبــات نمودنــد کــه مقــدار
پارامتــر شــناختی ( )C 1بزرگتــر از پارامتــر اجتماعــی ()C 2
در بروزرســانی ســرعت ذرات از ایــن الگوریتــم منجــر بــه

نتایــج بهتــری میشــود .از میــان جفــت مقادیــر بهینــه
معرفــی شــده در ایــن مطالعــات ،مقادیــر  C 1و  C 2بــه

ترتیــب برابــر  2/8و  1/3انتخــاب شــده اســت ،کــه ایــن به

دلیــل نتایــج بهتــر بــرای تنظیــم کدنویســی در پژوهــش
حاضــر اســت w .اینرســی وزنــی 1کنترلکننــده تأثیــر
ســرعتهای قبلــی روی ســرعت در تکــرار اخیــر اســت.

در پژوهــش حاضــر  w max=1تنظیــم شــده اســت .ایــن
مقــدار بــه تدریــج بــا لحــاظ ضریبــی بــه نــام آلفــا در

هــر تکــرار طبــق رابطــه ( )7کاهــش مییابــد تــا قــدرت
اســتخراج جــواب در تکرارهــای نهایــی افزایــش یابــد.
 w kنشــاندهنده اینرســی وزنــی در تکــرار حاضــر اســت.

بــرای جزئیــات بیشــتر در رابطــه بــا بهینهســازی اجتمــاع
ذرات میتــوان بــه مرجــع [ ]18مراجعــه نمــود.
()7

) w k − w k −1 × (1 − α

در الگوریتــم هیبریــدی  ،PSO-BPزمانــی کــه الگوریتــم
اجتمــاع ذرات بــه هــدف رســید ،متوقــف شــده و

وزنهــای اولیــه را بــه الگوریتــم پــس انتشــار خطــا ارائــه
میدهــد .در پژوهــش حاضــر ،معیــار توقــف الگوریتــم

اجتمــاع ذرات بــر مبنــای تعــداد تکــرار و مقــدار

MSE

خطــا کوچــک نباشــد ،ایــن الگوریتــم تعــداد تکــرار
یابنــد .الگوریتــم پــس انتشــار خطــا بــا گرفتــن دادههــای
ســه چــاه مــدل بهینهســازی مجــدد وزنهــای اولیــه را

آغــاز میکنــد .در واقــع جســتجو توســط ایــن الگوریتــم

حــول وزنهــای پیــدا شــده توســط  PSOادامــه مییابــد.
در ایــن الگوریتــم ،در طــول آمــوزش خطــای خروجــی

بــه عقــب منتشــر میشــود و بــا تکرارهــای مکــرر

بروزرســانی ماتریــس ضرایــب وزنــی بــه نحــوی صــورت
میگیــرد کــه یــک خروجــی مطلــوب حاصــل شــده و

مقــدار تابــع هــدف ( )MSEبــه حداقــل ممکــن برســد کــه

مقــدار ایــدهآل آن صفــر میباشــد [ .]19در ایــن صــورت

بــا تغییــر مجــدد وزنهــا ،اســتخراج نتایــج بهتــری کــه
شــباهت بیشــتری بــه  TOCآنالیــز شــده بــا راک -ایــول
دارد ،محقــق میشــود .شــکل  6تصویــری شــماتیک از

عملکــرد الگوریتــم پــس انتشــار خطــا را نشــان میدهــد.
بحث و بررسی

جهــت اجــرای الگوریتــم  PSO-BPابتــدا  183ردیــف داده
از مجموعــه آمــوزش کــه شــامل چهــار نــگاره پتروفیزیکی

و یــک نــگاره ژئوشــیمیایی ( )TOCبــوده اســت ،بهترتیــب

بهعنــوان ماتریــس ورودی و خروجــی لحــاظ میشــوند.
یافتــن ارتبــاط بیــن نگارههــای پتروفیزیکــی و مقادیــر

 TOCبــا تنظیــم ماتریــس ضرایــب وزنــی الیــه پنهــان از
یــک شــبکه عصبــی برقــرار میشــود.

شکل  6مراحل مختلف یک شبکه عصبی با الگوریتم پس انتشار خطا جهت تخمین .TOC
1. Inertia Weight
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جســتجوی اعــداد بــرای پیــدا نمــودن نزدیکتریــن

میشــود .بــا توجــه بــه اینکــه حداکثــر مقادیــر  TOCدر

اســت .شــاخصهای تنظیــم شــده از کــد هیبریــدی

 4/37و حداقــل آن  0/17بــوده اســت ،خطــای آزمــون

ارتبــاط بــه مقادیــر واقعــی ،در بــازه [ ]-3 ،3تنظیــم شــده
نوشــته شــده در جــدول  2ارائــه شــده اســت .تعــداد

نرونهــای الیــه پنهــان در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از
روش ســعی و خطــا بــرآورد شــد .الگوریتــم پــس انتشــار

خطــا وزنهــای بهینــه پیــدا شــده توســط الگوریتــم
 PSOرا دریافــت نمــوده و در هــر گام از بهبــود ضرایــب

وزنــی ،وزنهــای بهینــه شــده را روی  33داده از چــاه

آزمــون صحتســنجی مینمایــد .بــا پایــان یافتــن
تعــداد تکرارهــا ،وزنهــای نهایــی در بهتریــن مقــدار
صحتســنجی ارائــه میشــود ،کــه بــرای شبیهســازی

بــه دادههــای پتروفیزیکــی مجموعــه تســت اعمــال شــده
و نتایــج نهایــی از اجــرای مدلســازی ارائــه میگــردد.
ـج حاصــل نشــان میدهــد کــه الگوریتــم هیبریــدی
نتایـ ِ
 PSO-BPدر مرحلــه آمــوزش میانگیــن مربعــات خطایــی

معــادل  0/0081در تخمیــن دادههــای نرمالســازی دارد

شــکل  .7ایــن مقــدار در دادههــای واقعــی (دینرماالیــز
شــده) میانگیــن مربعــات خطایی معــادل  0/034محاســبه

نمونههــای آنالیــز شــده از دســتگاه راک -ایــول حــدود

مــدل ناچیــز میباشــد .ضریــب همبســتگی ( )R2بــرآورد
شــده در ایــن مرحلــه نیــز برابــر  %95اســت .در مرحلــه

صحتســنجی و تســت ،بــرآورد

TOC

نرماالیــز بــا

میانگیــن مربعــات خطایــی بهترتیــب معــادل  0/0083و

 0/0106انجــام شــده اســت شــکل  .7ضریــب همبســتگی
در مراحــل آزمایــش مــدل بــه ترتیــب در دادههــای
صحتســنجی  %91و در دادههــای تســت  %94اســت

شــکل  .8معیارهــای ســنجش مــدل نشــان میدهــد
آمــوزش موفــق ،مــدل هیبریــدی
کــه در نتیجــه یــک
ِ
توانســته اســت بــا مقادیــر خطــای بســیار کــم و ضریــب

همبســتگی بــاال ،مقــدار کمــی  TOCرا بــا دقــت بســیار
خــوب شبیهســازی نمایــد .شــکل  9تطابــق گرافیکــی

بیــن  TOCاندازهگیــری شــده و  TOCپیشبینــی شــده
در تمــام نمونههــای آنالیــز شــده از ســه ســازند مــورد

بررســی در چــاه مــورد آزمایــش را بــه تصویــر کشــیده
اســت.

جدول  2تنظیم شاخصهای اصلی الگوریتم هیبریدی .PSO-BP

الگوریتم اجتماع ذرات
شبکه عصبی مصنوعی

شاخصها

تنظیمات

( :)Nسایز اجتماع ذرات

500

( :)Kحداکثر تعداد تکرار الگوریتم PSO

50

( :)C1پارامتر شناختی در بروزرسانی سرعت ذرات

2/8

( :)C2پارامتر اجتماعی در بروزرسانی سرعت ذرات

1/3

( :)Wmaxحداکثر اینرسی وزنی در تکرار اول

1

( :)αضریب کاهش اینرسی وزنی

0/05

( :)Wminحداقل اینرسی وزنی در تکرار آخر

0/12

نوع شبکه

BP-FF

الگوریتم آموزشی شبکه عصبی

LM

تعداد نرون در الیهی پنهان

7

تابع انتقال از الیهی  1به 2

LOGSIG

تابع انتقال از الیهی  2به 3

PURELIN

ماکزیمم تکرار شبکه عصبی مصنوعی

100
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شکل  7تغییرات  MSEدر طی تکرارهای استخراج بهینهترین شبیهسازی .TOC

شکل  8ضریب همبستگی بین  TOCاندازهگیری شده و  TOCبرآورد شده از مدل هیبریدی  PSO-BPدر مراحل آزمایش ،الف) مرحله
تست ،ب) مرحله صحتسنجی.

الف

ب

ج

د

شکل  9تطابق بین مقادیر  TOCواقعی و پیشبینی شده در تمام نمونههای مراحل آزمایش .الف) مقادیر خطای برآورد در مرحله
صحتسنجی ،ب) تطابق گرافیکی در نمونههای صحتسنجی ،ج) مقادیر خطای برآورد در مرحله تست ،د) تطابق گرافیکی در نمونههای تست.
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ســایر چاههــای نفتــی در یــک میــدان مــورد مطالعــه

نتیجهگیری

در پژوهــش حاضــر ،بررســی توانمنــدی روش هیبریــدی
 PSO-BPدر ســاخت نــگاره ژئوشــیمیایی مــد نظــر بــوده

اســت .ایــن روش یــک مدلســازی ترکیبــی حاصــل از

ادغــام بهینهســازی اجتمــاع ذرات و الگوریتــم پــس انتشــار

خطــا میباشــد کــه بــه منظــور برقــراری ارتبــاط بیــن
پارامتــر ژئوشــیمیایی  TOCو دادههــای پتروفیزیکــی به کار

گرفتــه شــد .دادههــای ایــن پژوهــش مرتبــط با ســنگهای
منشــأ پابــده ،گورپــی و کژدمــی از  4چــاه در میــدان

ـج حاصــل نشــان میدهــد
نفتــی اهــواز بــوده اســت .نتایـ ِ

کــه  TOCشبیهســازی شــده توســط مــدل هیبریــدی

 ،PSO-BPانطبــاق بســیار خوبــی بــا دادههــای اندازهگیــری
شــده از دســتگاه راک -ایــول دارد .ایــن مــدل بــا مقادیــر

 MSEو  R 2محاســبه شــده معــادل  0/0106و  %94بــرای

دادههــای تســت و بــه ترتیــب معــادل  0/0083و % 91

بــرای دادههــای صحتســنجی میتوانــد تخمینگــر
مناســبی جهــت اعمــال روی دادههــای پتروفیزیکــی

باشــد .مقایســه نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش بــا ســایر

مطالعــات نیــز نشــان میدهــد کــه الگوریتــم هیبریــدی
 PSO-BPنســبت بــه الگوریتمهــای گذشــته عملکــرد

اجرایــی بهتــری داشــته اســت .مــدل پیشــنهادی در انــواع

سنگشناســی ناهمگــن متشــکل از کربناتــه -مارنــی تــا
شــیلی مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و نتایــج حاکــی از آن

اســت کــه توانایــی مــدل  PSO-BPمســتقل از همگــن

بــودن سنگشناســی میباشــد .همچنیــن نتایــج ایــن
مطالعــه بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه تخمیــن مقادیــر

عــددی  TOCبــا اســتفاده از دادههــای پتروفیزیکــی ،عــاوه

بــر کاهــش هزینههــای اکتشــاف و اتــاف وقــت و انــرژی

در پروژههــای میدانــی ،مشــکل کمبــود چاههــای حفــاری
شــده و محدودیــت مغــزه و خردههــای حفــاری بــرای
آنالیزهــای آزمایشــگاهی را نیــز از بیــن میبــرد و میتوانــد

حتــی بــرای پیشبینــی مکانهــای بعــدی نمونهبــرداری

از چاههــای نفتــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

مراجع
[1]. Bordenave M. L., “Applied petroleum geochemistry,” Paris: Editions technip, pp. 524, 1993.
[2]. Waples D. W., “Geochemistry in petroleum exploration,” International Human Resources Development Corporation, Boston, pp. 215, 1985.
[3]. Ashena R. and Moghadasi J., “Bottom hole pressure estimation using evolved neural networks by real coded
ant colony optimization and genetic algorithm,” Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 77, pp. 375385, 2011.
[4]. Tabatabaei S. M. E., Kadkhodaie-Ilkhchi A., Hosseini Z. and Asghari Moghaddam A., “A hybrid stochasticgradient optimization to estimating total organic carbon from petrophysical data: A case study from the Ahwaz
oilfield, SW Iran,” Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 127, pp. 35-43, 2015.
[5]. Ali Ahmadi M., Zendehboudi S., Lohi A., Elkamel A. and Chatzis I., “Reservoir permeability prediction by neural
networks combined with hybrid genetic algorithm and particle swarm optimization,” Geophysical Prospecting, Vol.
61, No. 3, pp. 582-598, 2013.
[6]. Irani R., Shahbazian M. and Nasimi R., “Permeability estimation of a reservoir based on neural networks
coupled with genetic algorithms,” Petroleum Science and Technology, Vol. 29, No. 20, pp. 2132-2141, 2011.
[7]. Nasimi R., Shahbazian M. and Irani R., “Permeability estimation of the reservoir based on particle swarm
optimization coupled with artificial neural networks,” Petroleum Science and Technology, Vol. 29, No. 22, pp.
2329-2337, 2011.

1396  مرداد و شهریور،94 شماره

58

CACS  "شبیهســازی نــگار ژئوشــیمیایی بــا بــه کارگیــری الگوریتــم،. و اصغــری مقــدم ا. کدخدائــی ع،. حســینی ز.]8[

.1394 ،168-156  صفحــات،82  شــماره،" پژوهــش نفــت،مبتنــی بــر آنالیــز خوش ـهبندی

 جهــت بــرآورد مقــدار کل کربــنGA-BP  "بهکارگیــری مــدل ترکیبــی،. ا. و طباطبائــی م. کدخدائــی ع،. حســینی ز.]9[
.1394 ،50-40  صفحــات،15  شــماره،" مجلــه زمینشناســی کاربــردی پیشــرفته،) از دادههــای پتروفیزیکــیTOC( آلــی
[10]. Tan M., Song X., Yang X. and Wu Q., “Support-vector-regression machine technology for total organic carbon
content prediction from wireline logs in organic shale: A comparative study,” Journal of Natural Gas Science and
Engineering, Vol. 26, pp. 792-802, 2015.
[11]. Kumar A. and Sinha S.K., “Total organic carbon prediction for shale gas exploration using statistical clustering, multiple regression analysis,” In 10th Biennial International Conference and Exposition, No. P293, p. 4, 2013.
[12]. Sepehr M. and Cosgrove J.W., “Structural framework of the Zagros fold–thrust belt, Iran,” Marine and Petroleum Geology, Vol. 21, No. 7, pp. 829-843, 2004.
[13]. Rabbani A. H., Hassanzadeh G. and Dehyadegari E., “Asphaltene deposition under CO2 injection: an experimental study of the bangestan reservoir of Ahwaz oilfield, SW Iran,” Petroleum Science and Technology, Vol. 30,
No. 1, pp. 9-15, 2012.

) و رخســارههایTOC(  "تعییــن کل کربــن آلــی،. ح. و حیدریفــرد م. شایســته م،. کدخدائــی ع،. عبــدیزاده ه.]14[
 مطالعــه مــوردی از:آلــی از دادههــای چاهپیمایــی بــه کمــک معــادالت هوشــمندانه مشــتق شــده و آنالیــز خوش ـهای
.1394 ،172-161  صفحــات،84  شــماره،25  دوره،" پژوهــش نفــت، جنوبغــرب ایــران،میــدان نفتــی اهــواز
[15]. Larose D. T., “Discovering knowledge in data: an introduction to data mining,” Second Edition, Jhon Wiley &
Sons Inc, p. 240., 2014.
[16]. Carlisle A. and Dozier G., “An off-the-shelf PSO, proc. proceedings of the workshop on particle swarm optimization,” Indianapolis, IN, pp. 1-6, 2001.
[17]. Truong Vu V., “A comparison of particle swarm optimization and differential evolution,” Int. J. Soft Comput.,
Vol. 3, No. 3, pp. 13-30, 2012.
[18]. Marini F. and Walczak B., “Particle swarm optimization (PSO). A tutorial,” Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, Vol. 149, pp. 153-165, 2015.
[19]. Hosseini Z. and Nakhaei M., “Estimation of groundwater level using a hybrid genetic algorithm-neural network, Pollution,” Vol. 1, No. 1, pp. 9-21, 2015.

) از دادههــای چاهپیمایــی بــهTOC(  "ســاخت نــگار کل کربــن آلــی،. و شایســته م. کدخدائــی ع،. عبــدیزاده ه.]20[
،28  جلــد،" پژوهشهــای چینهنــگاری و رسوبشناســی،کمــک تکنیــک الگوریتــم ژنتیــک در میــدان نفتــی اهــواز
.1391 ،110-95  صفحــات،4 شــماره
 "اعتبارســنجی و مقایســه دو روش شــبکه عصبــی مصنوعــی و،. ح. و حیدریفــرد م. معروفــی خ،. علیــزاده ب.]21[
"، مطالعــه مــوردی از ســازند پابــده میــدان نفتــی مــارون: در ارزیابــی محتــوای مــاده آلــی ســنگهای منشــأLogR∆
.1391 ،18-1  صفحــات،3  شــماره،28  جلــد،پژوهشهــای چینهنــگاری و رسوبشناســی
[22]. Shekarifard A., “A new approach to interpreting relationship between Rock-Eval S2 and TOC data for source
rock evaluation based on regression analyses,” Geopersia, Vol. 5, No. 1, pp. 1-6, 2015.

 "تخمیــن نــگار کربــن آلــی کل بــا اســتفاده از دادههــای ژئوشــیمیایی،. ر. و کمالــی م. کدخدائــی ع،. قلیپــور س.]23[

آنالیز یک مدلسازی ترکیبی ...

59
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