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ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 152 

سعید پرويزی قلعه*، محمدصادق عظیمی فر1 شركت نفت فالت قاره، محسن صیدمحمدی2 شركت نفت مناطق مركزی 

س��رعت برش��ی صوت )1Vs( همراه با سرعت فشاری صوت )2Vp( و س��ایر نمودارهای پتروفیزیکی در ارزیابی مخازن 
هیدروکربنی اهمیت بس��یاری دارند. زمان موج برشی (Δts) توس��ط نمودارصوتی دو قطبشی )DSI( و... اندازه گیری 
می ش��ود. Vs و Vp در محاس��به ی متغیرهای مکانیک سنگی، تشخیص لیتولوژی، شکاف هیدرولیکی، انتخاب مته ی 
 3DSI حفاری و.... اس��تفاده می شوند. متأس��فانه در اکثر میادین نفتی ایران به خصوص مناطق نفت خیز جنوب، نمودار
موجود نیس��ت و فقط نمودار صوت عادی وجود دارد که با آن فقط Vp به دس��ت می آید. به همین دلیل در این مقاله 
رابطه ای برای به دست آوردن Vs بر اساس Vpدر سازند گچساران در میدان مارون ارائه شده تا مشکل ناشی از نبودن 
Vs حل ش��ود. پس از توس��عه ی رابطه، ضرایب آن با الگوریتم ژنتیک بهینه سازی شد. جهت اندازه گیری دقت رابطه ی 

توس��عه داده ش��ده، جواب های حاصل از رابطه با داده های واقعی و همچنین خروجی شبکه ی مصنوعی مقایسه شد و 
نشان داد رابطه ی ارائه شده دقیق است و می تواند روشی مؤثر، سریع وکم هزینه جهت به دست آوردن Vs باشد.
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بهره گیری از هوش مصنوعی و الگوريتم ژنتیک در تخمین سرعت موج 
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مقدمه
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) saeed.parvizi68@gmail.com( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

سرعت برشی از دادها ی مهم پتروفیزیکی است که برای ارزیابی مخازن 
هیدروکربوری اس��تفاده می ش��ود. متأس��فانه اکثراً در میادین نفتی نمودار 
ص��وت عادی رانده می ش��ود. به همین دلیل به دس��ت آوردن رابطه ای برای 
محاس��به ی Vs موضوع��ی جالب و مهم ب��رای محققان اس��ت ]1[. در این 

قسمت چندین رابطه ی معروف برای محاسبه ی Vs ذکر شده اند مثل:
کاس��تانگا و همکارانش فرمول��ی خطی برای بدس��ت آوردن Vs ارائه 

کردند ]2[:
)1(
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سرعت موج روي در تخمين سرعت موج برشي از  و الگوريتم ژنتيك هوش مصنوعيگيري از بهره
  فشاري
  ، ...........................*قلعهپرويزي سعيد
 .....،1فرصادق عظيميمحمد

  ...... ،2محسن صيدمحمدي
(saeed.parvizi68@gmail.com) دار مكاتباتي عهدهي نخست: * نويسندهپايين صفحهدر 

  
  چكيده

نمودارهاي پتروفيزيكي در ارزيابي  ساير و )Vp2( همراه با سرعت فشاري صوت )Vs1( سرعت برشي صوت
 و... )DSIتوسط نمودارصوتي دو قطبي ()tsΔ( دارند.زمان موج برشي بسياراهميت مخازن هيدروكربني 

شكاف  تشخيص ليتولوژي، هاي مكانيك سنگي،متغيرمحاسبه  رد Vp و Vs شود.گيري مياندازه
خصوص بهميادين نفتي ايران  اكثر سفانه درأمت شوند.استفاده ميو.... حفاري  يانتخاب مته هيدروليكي،
 Vp آن فقط با كه داردوجود فقط نمودار صوت عادي  و يستموجود ن DSI3 نمودار ،خيز جنوبمناطق نفت

سازند  درVp اساس بر Vsدست آوردن هاي براي باين مقاله رابطه درهمين دليل به. آيددست ميهب
 ضرايب رابطه، ياز توسعه پس .شودحل  Vs نبودن ناشي از مشكل تا شدهارائه  گچساران در ميدان مارون

هاي ابتوسعه داده شده، جو يگيري دقت رابطهاندازه جهت .شدسازي ژنتيك الگوريتم بهينهاين رابطه با 
ارائه شده  يرابطه .شد مقايسهمصنوعي  يخروجي شبكههمچنين  هاي واقعي وبا دادهاز رابطه  حاصل
 باشد. Vsدست آوردن هبجهت هزينه سريع وكم ثر،ؤم يتواند روشمي دقيق است و ايرابطه

 هاي عصبيشبكه، DSI، نمودار صوتي، نمودار صوت سرعت برشي ،صوتسرعت فشاري : يگان كليدواژ
  الگوريتم ژنتيك ،مصنوعي

  
  مقدمه

 سفانهأمت استفاده مي شود. هيدروكربوري زناكه براي ارزيابي مخاست  پتروفيزيكيمهم  يدادهسرعت برشي 
اي براي رابطه وردنآدست ههمين دليل ببه .شودنمودار صوت عادي رانده مي ميادين نفتي در اكثراً

معروف براي  ياين قسمت چندين رابطه در. ]1[ براي محققان است مهم جالب و يموضوع Vs يمحاسبه
  مثل:ند اشده ذكر Vs يمحاسبه

 :]2[ ندكردارائه Vs خطي براي بدست آوردن  يهمكارانش فرمول كاستانگا و

         )1(  
هان رابطه ای خطی برای ماسه سنگ هایی با تخلخل زیاد ارائه داد ]3[:  

)2(
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  :]3[ ارائه داد زيادهايي با تخلخل سنگخطي براي ماسه ايهان رابطه
�� � ������� � �����         )2(  
 

  :]4[ هاي آزمايشگاهي ارائه داداساس داده بررا غيرخطي  ايآقاي بروچريك رابطه
�� � ������ � �������� � ��������� � ��������� � ���������				���� �
�� � �          )3(  

 
اين  از بنابراين اگر اند.شدهايجاد  خاص ايمنطقه و خاص شده براي سازند داشت كه روابط ذكر درنظر بايد

براي هر  بايد همين دليلبه .شوندرستي محاسبه نمينتايج د دشواستفاده  ميادين و سازندها ساير روابط در
  .بومي ايجاد شود ايرابطه سازند

و  شارانت يها نحوهشود كه اين موجم مياستونلي تقسي برشي و فشاري و يدستهسه  صوت به زمان عبور
كشد موج از فرستنده بارت است از مدت زماني كه طول ميدهند. زمان عبور موج عحركت صوت را نشان مي
 .]5[ شودتبديل مين عبور صوت به سرعت صوت زما 4- يبه گيرنده برسد. با رابطه

V � ������
��            )4(  

  
هاي مهم و پركاربرد متغير يبراي محاسبه ) است.m/sسرعت ( واحدو  )µs/ft( زمان واحد 4-يكه دررابطه

مقاومت  )،λ4هاي الم (متغير )،K3مدول بالك ( )،ν2نسبت پواسون ( ،)E1ژئومكانيكي مثل (مدول يانگ (
 فشاري و چگالي نياز است. با سرعت برشي، ...) و )N6( عدد چكش اشميت ،)UCS5( محورهتكفشاري 

  :]6[ شوندصورت زير نشان داده ميبه Vp و Vsتوجه به تئوري انتشار موج 

V� � �����
�            (5) 

Vs � ��
�				           )6(  

  
  شوند.صورت زير محاسبه ميهاي ژئومكانيكي ذكر شده بهمتغير و چگالي Vp و Vsبا داشتن 

� � ������� � ������         )7(  

� � 	 ������������������������ 	         )8(  
� � ρV����ρVs�          )9(  
� � ρV��� �

� ρVs�          )10(  

آقای بروچریک رابطه ای غیرخطی را بر اس��اس داده های آزمایشگاهی 
ارائه داد ]4[:
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)3(
باید درنظر داش��ت که روابط ذکر ش��ده برای س��ازند خاص و منطقه ای 
خاص ایجاد ش��ده اند. بنابراین اگر از این روابط در سایر سازندها و میادین 
استفاده ش��ود نتایج درستی محاسبه نمی ش��وند. به همین دلیل باید برای هر 

سازند رابطه ای بومی ایجاد شود.
زمان عبور صوت به سه دسته ی فشاری و برشی و استونلی تقسیم می شود 
که این موج ها نحوه ی انتشار و حرکت صوت را نشان می دهند. زمان عبور 
موج عبارت اس��ت از مدت زمانی که طول می کش��د موج از فرس��تنده به 
گیرنده برس��د. ب��ا رابطه ی-4 زم��ان عبور صوت به س��رعت صوت تبدیل 

می شود ]5[.
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با داش��تن Vs و Vp و چگالی متغیرهای ژئومکانیکی ذکر شده به صورت 
زیر محاسبه می شوند.
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  روري بر منابع و تاريخچهم -2
 و پيچيده مسائل حل در مصنوعي عصبيي هاي شبكهقابليت از نفت مهندسان اخير هايسال در

 در عصبيي شبكه كاربردهاي توصيفبه توانمي بارهاين در كهاند گرفته بهره نفت صنعت يپرمخاطره
 بينيپيش در عصبي هايشبكه كاربرد و نفت توليد بينيپيش در عصبي هايشبكه روش نفت، مهندسي

 قابليت و سرعتمثل  مزايايي علتبه مصنوعي عصبي هايشبكه. همچنين كرد اشاره طبيعي گاز توليد
 شيميايي هايلفهمؤ ترموديناميكي و فيزيكي هايگيويژ تخمين در صورت گستردهبه اندتوانسته يادگيري

 ضريب بينيپيش در مصنوعي عصبي هايشبكه كاربرد به توانمي موارد اين جمله از روند. كاربه
هاي ابزار نمودارگيري و تخمين دادهنفتي  هايو برش خالص مواد خواص شبنم،ي نقطه فشار پذيري،تراكم
 بينيپيش در مصنوعي عصبي هايشبكه از اندتالش كرده محققان گذشته هايدر دهه .كرد اشاره

  نند.ك استفاده PVT هايآزمايش و مخزن سيال خصوصيات
در . ]7[ دكر استفاده اليهسه معماري با عصبيي شبكه يك از oB متغيربيني پيشا هدف ب عثمان 2001 در

استفاده  مصنوعي عصبيي شبكه از bP مخزن سيال ويژگي بينيپيشهمكاران جهت  و المرهون 2002
 نشان پژوهش اين نتايج و دش استفاده سعوديعربستان در نفت مخازن هايداده از پژوهش اين در كردند.

جهت  همكاران و عيسي  2004 در. ]8[ است شده كمتر مدل اين در نسبي خطاي درصد كه دهدمي
اين  در .دادند توسعه مصنوعي عصبيي شبكهي اليه چهار و اليهسه مدل دو مخزن، سيال خواص بينيپيش

 خطاي ميانگين كم بسيار ميزان از حكايت نتايج و دش استفاده كاليفرنيا در نفت هاي مخازنداده از پژوهش
 از هاييدادهي مجموعه از استفاده با كردند طهماسبي تالش و ساقندي اسدي 2011 در. ]9[ داشت مطلق
 PVT هايآزمايش در را oB و bP هايگيويژ عصبي هايشبكه و ايران نفتي مختلف مناطق در نفت مخازن

 عصبي هايشبكه و تجربي هايروش به نسبت كارايي افزايش آنها، پژوهش نتايج. ]10[ نندك بينيپيش را
  داد.مي نشان را قبلي هايپژوهش در شده طراحي

  
  روش كار -2
 A-چاه در .شدمطالعه است جنس انيدريت  از كه عموماً سازند گچساراناز  A,B-هايچاهاين مقاله  در

 .صوت عادي رانده شده بود نمودارB -چاه در و DSI نمودارصوتي

  

)11(
)12(
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1- مروری بر منابع و تاريخچه
در سال های اخیر مهندسان نفت از قابلیت های شبکه ی عصبی مصنوعی 
در حل مس��ائل پیچی��ده و پرمخاطره ی صنعت نفت به��ره گرفته اند که در 
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این باره می توان به توصیف کاربردهای ش��بکه ی عصبی در مهندسی نفت، 
روش ش��بکه های عصب��ی در پیش بینی تولی��د نفت و کاربرد ش��بکه های 
عصب��ی در پیش بین��ی تولید گاز طبیعی اش��اره کرد. همچنین ش��بکه های 
عصبی مصنوعی به علت مزایایی مثل سرعت و قابلیت یادگیری توانسته اند 
به ص��ورت گس��ترده در تخمی��ن ویژگی ه��ای فیزیک��ی و ترمودینامیکی 
مؤلفه های ش��یمیایی به کار رون��د. از جمله این موارد می ت��وان به کاربرد 
ش��بکه های عصبی مصنوع��ی در پیش بین��ی ضریب تراکم پذیری، فش��ار 
نقطه ی ش��بنم، خواص م��واد خالص و برش های نفت��ی و تخمین داده های 
ابزار نمودارگیری اش��اره کرد. در دهه های گذشته محققان تالش کرده اند 
از ش��بکه های عصبی مصنوع��ی در پیش بینی خصوصیات س��یال مخزن و 

آزمایش های PVT استفاده کنند.
در 2001 عثم��ان با هدف پیش بینی متغیر Bo از یک ش��بکه ی عصبی با 
معماری س��ه الیه اس��تفاده کرد ]7[. در 2002 المره��ون و همکاران جهت 
پیش بینی ویژگی س��یال مخزن Pb از ش��بکه ی عصبی مصنوعی اس��تفاده 
کردن��د. در این پژوه��ش از داده های مخ��ازن نفت در عربستان س��عودی 
استفاده شد و نتایج آن نش��ان می دهد که درصد خطای نسبی در این مدل 
کمتر ش��ده است ]8[. در 2004  عیسی و همکاران جهت پیش بینی خواص 
س��یال مخزن، دو مدل س��ه الیه و چه��ار الیه ی ش��بکه ی عصبی مصنوعی 
توسعه دادند. در این پژوهش از داده های مخازن نفت در کالیفرنیا استفاده 
ش��د و نتایج حکایت از میزان بس��یار کم میانگین خطای مطلق داشت ]9[. 
در 2011 اسدی ساقندی و طهماسبی تالش کردند با استفاده از مجموعه ی 
داده هایی از مخازن نفت در مناطق مختلف نفتی ایران و ش��بکه های عصبی 
ویژگی ه��ای Pb و Bo را در آزمایش ه��ای PVT را پیش بینی کنند ]10[. 

نتایج پژوهش آنها افزایش کارایی نسبت به روش های تجربی و شبکه های 
عصبی طراحی شده در پژوهش های قبلی را نشان می داد.

2- روش كار
در ای��ن مقاله چاه های-A,B از س��ازند گچس��اران که عموم��اً از جنس 
B -و در چاه DSI نمودارصوت��ی A-انیدریت اس��ت مطالعه ش��د. در چاه

نمودار صوت عادی رانده شده بود.

Vp و Vs 2-1- به دست آوردن رابطه ی بین
رگرسیون برای به دس��ت آوردن رابطه ی ریاضی بین متغیرهای وابسته و 
مستقل به کار می رود. به طورکلی یک رابطه ی ریاضی بین متغیرها به صورت 
)y=f(x نشان داده می شود: که در این رابطه x متغیر مستقل و y متغیر وابسته 

به x است که این رابطه می تواند خطی، توانی، نمائی و ... باشد ]11[.
در ای��ن مقاله Vp متغیر مس��تقل و Vs متغیر وابس��ته اس��ت. ب��ا توجه به 
 Vs روابط-3و2و1 که در قس��مت مقدمه اشاره شد نتیجه می گیریم که بین

و Vp رابطه ای وجود دارد.
نحوه ی کار بدین صورت است که ابتدا داده های Vs و Vp برای هر عمق 
از نمودار DSI مش��خص شده و سپس 75 درصد داده ها به صورت تصادفی 
ج��دا ش��ده و به عنوان داده ه��ای آم��وزش انتخاب می گردن��د. 25 درصد 
باقییمانده به عنوان داده ی تصحیح در نظرگرفته می شود. در این مقاله 4000 
داده ی Vs و Vp استفاده شده که 3000 تا به عنوان داده ی آموزش و 1000 
داده ی باقیمانده به عنوان داده ی تصحیح در نظر گرفته شده است. با استفاده 
از نرم اف��زار متلب و Table Curve و با داده ه��ای آموزش که در ابتدا جدا 
ش��ده بود انواع مدل های مختلف رگرسیون بین این داده ها ایجاد می شوند. 
سپس از بین این مدل ها مدلی که بیشترین مربعات )R2( و کمترین برازش و 
کمترین مربعات )RMSE( را دارد به عنوان بهترین رابطه انتخاب می گردد.

طب��ق نتایج جدول-1 م��دل نمائی )رابطه ی-18( بهترین رابطه برای س��ازند 
گچساران اس��ت. ش��کل-1 که از نرم افزار Table Curve گرفته شده، نمودار 
رابطه ی-18 را نش��ان می دهد. در این ش��کل رنگ های مختلف نشان دهنده ی 
داده های ورودی هس��تند؛ بدی��ن صورت که داده های آبی رنگ و س��بزرنگ 
اطراف نمودار کمترین خطا را دارند و رفتاری مشابه رفتار نمودار از خود نشان 

A-1   مدل های ایجاد شده برای سازند گچساران در چاه 

دقترابطه
مدل

رگرسیون 
Statistical CriteriaRMSER2adj R2

خطی0/160/88850/8885

0/17810/88320/8835
درجه ی

چهار

توانی0/16120/88680/8868

اگاریتمی0/15550/89450/8946

معکوس0/20410/81860/8187

نمایی0/15060/90130/9014

0,17740/86290/863 S شکل
منحنی

Vs = 0.4078 - 0.4614VP )13(

Vs = e 1.7 3.454) (Vp )19(

)14(0.02913Vp
4

)15(Vs = 0.7144Vp 0.8308

)16(
Vs = 15.64 - 36.72 ln (Vp) +34.2
 (ln(Vp((

2 + 13.27(ln(Vp((
3 -1.926(ln(Vp((

4

)17(Vs = 4.226 - 7.465
Vs          1.767< Vp

)18(

Vs = 1.532 + 
1.8790389

1+e
Vp -4.4767345

0.839419) (

 2  مقایسه ی RMSE بین روابط مختلف

محاسبه شده RMSE مقدار رابطه
0/174382 رابطه ی-18

0/336383 Brocher

0/469219 Castanga

0/458684 Han
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می دهند و به ترتیب رنگ های زرد و قرمز داده هایی را نشان می دهند که خطای 
آنها رفته رفته افزایش می یابد. با توجه به شکل متوجه می شویم که تعداد کمی 
داده ی زردرنگ و قرمزرنگ دارند و اکثر داده ها به رنگ س��بز و آبی هستند. 

این نشان می دهد که رابطه ی-18 دقت بسیار زیادی دارد.

 3- بحث و بررسی
3-1- بررسی دقت رابطه ی-18

در ای��ن مرحله ابتدا میزان Vs برای داده های تصحیح )25 درصد داده ها( 
با رابطه های-18و1و2و3 محاسبه شده، سپس مقدار RMSE برای هر رابطه 

حساب شده و در نهایت مقادیر با یکدیگر مقایسه می شوند.

5 
 

 گچساران است. بهترين رابطه براي سازند) 18-يرابطه() exponential( مدل نمائي 1-نتايج جدول طبق
. در اين شكل دهدمينشان را  18-ينمودار رابطهگرفته شده،  Table Curveافزار نرم كه از 1- شكل
رنگ و سبز رنگهاي آبيهستند، بدين صورت كه دادهاي ورودي هداده يدهندههاي مختلف نشانرنگ

هاي ترتيب رنگدهند و بهنمودار از خود نشان ميرفتار و رفتاري مشابه  اطراف نمودار كمترين خطا را دارند
د. با توجه به شكل متوجه يابرفته افزايش ميها رفتهخطاي آن دهند كههايي را نشان ميدادهزرد و قرمز 

اين نشان  .ها به رنگ سبز و آبي هستنددارند و اكثر داده رنگو قرمز رنگزرد يداده شويم كه تعداد كميمي
 د.داري زياددقت بسيار  18-يدهد كه رابطهمي

  

 
 18-ياصلي معادله نمودار -1شكل

  
  بحث و بررسي -3

  18-يبررسي دقت رابطه - 3-1
محاسبه  3و2و1و18-هايرابطه با ها)داده درصد 25( هاي تصحيحبراي داده Vs ميزان ابتدا اين مرحله در

  .شوندديگر مقايسه مييك بامقادير  نهايت در و شدهرابطه حساب  هر براي RMSE مقدار سپس، شده

���� � �∑ ������������������������������������
� 	     )20(  )20(

طبق نمودارهای-3و2 و جدول-2، رابطه ی 18دقیق تر از روابط دیگر است.

3-2- الگوريتم ژنتیک
در عل��م رایانه الگوریتم ژنتیک )Genetic Algorithm - GA(  روش��ی 

جس��تجویی برای یافتن راه حل تقریبی جهت بهینه س��ازی و مسائل جستجو 
اس��ت. الگوریتم ژنتیک ن��وع خاصی از الگوریتم های تکامل اس��ت که از 

روش های زیست شناسی مانند وراثت و جهش استفاده می کند.
در واقع الگوریتم های ژنتیک از اصول انتخاب طبیعی داروین برای یافتن 
فرمول بهینه جهت پیش بینی یا تطبیق الگو اس��تفاده می کنند. الگوریتم های 
ژنتیک اغلب گزینه های خوبی برای روش های پیش بینی بر مبنای رگرسیون 
هستند. هوش مصنوعی یا الگوریتم ژنتیک یک روش برنامه نویسی است که 
از تکامل ژنتیکی به عنوان یک الگوی حل مس��أله استفاده می کند. مسأله ای 
که باید حل ش��ود ورودی هایی دارد که طی یک فرآیند الگوبرداری شده 
از تکام��ل ژنتیکی ب��ه راه حل ها تبدیل می ش��ود. س��پس راه حل ها به عنوان 
کاندیدا، توس��ط تابع ارزیاب )Fitness Function( ارزیابی می شوند و اگر 
ش��رط خروج مسأله فراهم شده باش��د الگوریتم خاتمه می یابد. به طور کلی 
الگوریتم ژنتیک الگوریتمی مبتنی بر تکرار اس��ت که اغلب بخش های آن 

به صورت فرآیندهای تصادفی انتخاب می شوند ]12[.
با استفاده از نرم افزار متلب بهینه سازی روی معادله ی-18 انجام داده شد. 
پس از بررس��ی حاالت مختلف، بهینه ترین ضرایب برای معادله ی 18 تعیین 

شد که شکل نهایی آن به صورت زیر است:
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صورت هاي آن بهمبتني بر تكرار است كه اغلب بخش يالگوريتم ژنتيك الگوريتمطور كلي هبيابد. مي
 .]12[ شونديندهاي تصادفي انتخاب ميآفر

، مختلفپس از بررسي حاالت  داده شد.انجام  18- يمعادلهروي سازي افزار مطلب بهينهاستفاده از نرم با
  :است صورت زيربه شكل نهايي رابطه كه تعيين شد 18ترين ضرايب براي معادله بهينه

        )21(  

 
  A-چاه مصنوعي در يمدل شبكه يتوسعه -3-3
 unseenهاي عنوان دادههاي تصحيح بهداده و كرده هاي آموزش ايجادداده يك شبكه با ابتدا اين قسمت در

 نظر در targetعنوان به Vs عنوان ورودي وبه Vpاين شبكه  در .گرفته مي شوند نظر در مذكور يشبكه
 15 ،تعليم براي درصد 70 ،دست آمدهب A-چاه از آموزش كه يمجموعه داده 3000 ميان از .شودگرفته مي

 تعدادتوجه به اثر  با .شدند دهحاصل استفا نتايجآزمايش  براي باقيمانده درصد 15 و تأييد يندآفر در درصد
هاي مختلف تعداد نوروندست آوردن بهترين جواب، هب جهتروي دقت نتايج شبكه هاي مخفي نورون

 تابع خطي .در ايجاد مدل استفاده شد ]15 15[اليه دو صورت نورون به تا 30 امتحان شده و در نهايت

Pure line  سيگموئيدانت ژتان تابع و خروجيي اليه در (Tansig) 13[ شداستفاده  پنهانيي اليهدو  در[. 

  

  
  Vsدست آوردن هايجاد شده براي ب يشبكه ساختار -5شكل 

  
  دهد.شبكه را نشان مي ايجاد احلمر 6-شكل

)21(

 1    نمودار اصلی معادله ی-18

 2    مقایسه ی مقادیر محاسبه شده برای Vs با روابط مختلف
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  ط مختلفببا روا Vsمقادير محاسبه شده براي  يمقايسه 2- شكل

 

 
  ط مختلفبروا براي RMSEمقادير محاسبه شده براي  يمقايسه -3شكل

  
 بين روابط مختلف RMSEي مقايسه -2جدول

 محاسبه شده RMSEمقدار  رابطه
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 3    مقایسه ی مقادیر محاسبه شده برای RMSE برای روابط مختلف
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  ط مختلفببا روا Vsمقادير محاسبه شده براي  يمقايسه 2- شكل

 

 
  ط مختلفبروا براي RMSEمقادير محاسبه شده براي  يمقايسه -3شكل

  
 بين روابط مختلف RMSEي مقايسه -2جدول

 محاسبه شده RMSEمقدار  رابطه
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 4    مقایسه ی جواب های اندازه گیری شده با جواب های حاصل از رابطه ی-18
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 0,174382  18-يرابطه
 

Brocher 
0,336383 

 

Castanga 
0,469219 

 

Han 
0,458684 

 
  

  .استروابط ديگر  از تردقيق18رابطه  ،2-جدولو  2و3-هاينمودار طبق
 

  
  18-يرابطه حاصل ازهاي با جواب گيري شدهاندازههاي جواب يمقايسه -4شكل

  
 لگوريتم ژنتيكا - 3-2

حل تقريبي جستجويي براي يافتن راه يروش  (Genetic Algorithm - GA)الگوريتم ژنتيكدر علم رايانه 
هاي تكامل است كه از سازي و مسائل جستجو است. الگوريتم ژنتيك نوع خاصي از الگوريتمبهينه جهت
 .كندشناسي مانند وراثت و جهش استفاده ميهاي زيستروش

بيني يا براي يافتن فرمول بهينه جهت پيش داروينهاي ژنتيك از اصول انتخاب طبيعي در واقع الگوريتم
بيني بر مبناي هاي پيشروشخوبي براي  هايهاي ژنتيك اغلب گزينهگوريتمكنند. الاستفاده مي تطبيق الگو
عنوان نويسي است كه از تكامل ژنتيكي بهبرنامه روشك الگوريتم ژنتي يا هوش مصنوعيهستند.  رگرسيون

يند آد كه طي يك فردارهايي اي كه بايد حل شود وروديلهأكند. مسمياستفاده  لهأحل مسيك الگوي 
توسط تابع  ،عنوان كانديداهاهها بحلسپس راه .شودحلها تبديل ميالگوبرداري شده از تكامل ژنتيكي به راه

 له فراهم شده باشد الگوريتم خاتمهأشرط خروج مس گرند و شوارزيابي مي (Fitness Function) ارزياب
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مقاالت علمی - پژوهشی

A-3-3- توسعه ی مدل شبکه ی مصنوعی در چاه
در این قس��مت ابتدا یک شبکه با داده های آموزش ایجاد شده و داده های 
تصحیح به عنوان داده های unseen ش��بکه ی مذکور در نظر گرفته می شوند. 
در این شبکه Vp به عنوان ورودی و Vs به عنوان target در نظر گرفته می شود. 
از میان 3000 مجموعه داده ی آموزش که از چاه-A به دست آمد، 70 درصد 
براي تعلیم، 15 درص��د در فرآیند تأیید و 15 درصد باقیمانده براي آزمایش 
نتایج حاصل استفاده شدند. با توجه به اثر تعداد نورون های مخفی روی دقت 
نتایج ش��بکه جهت به دست آوردن بهترین جواب، تعداد نورون های مختلف 
امتح��ان ش��ده و در نهایت 30 ن��ورون به صورت دو الی��ه ]15 15[ در ایجاد 
مدل اس��تفاده ش��د. تابع خطی Pure line  در الیه ی خروجی و تابع تانژانت 

سیگموئید )Tansig( در دو الیه ی پنهانی استفاده شد ]13[.

باتوجه به شکل-6 مقدار عامل تصحیح برای داده های آزمایش 0/95312 
اس��ت، پس می توان نتیجه گرفت که این ش��بکه جواب های قابل اطمینانی 
ب��رای Vsتولید می کند. داده های Vs با اس��تفاده از ش��بکه ی مذکور برای 
داده های تصحیح تولید می ش��ود، س��پس نتایج حاصل از طریق شبکه برای 
Vs توسط ابزار DSI با مقادیر واقعی Vs اندازه گیری شده مقایسه می گردد.

برازش کمترین مربعات )RMSE( و مربعات )R2( برای شکل-7 محاسبه 
شده و نتایج در جدول-3 نشان داده شده اند.

ازجدول-3 و نمودار-7 نتیجه گرفته می شود که شبکه ی ایجاد شده دقت 
خوبی دارد؛ زیرا جواب های آن بس��یار به مقادیر واقعی اندازه گیری ش��ده 

توسط ابزار نزدیک هستند.

B-3-4- بررسی دقت رابطه ی-21 در چاه
به دلیل آنکه در چاه-B اطالعات سرعت برشی صوت وجود نداشت 
جهت بررس��ی دقت رابطه ی-21 از ش��بکه ی عصبی استفاده شد. بدین 
صورت که مقادیر Vs یک بار از طریق رابطه ی-21 و بار دیگر توس��ط 
ش��بکه ی عصبی مصنوعی ایجاد شده محاسبه می شود و در نهایت نتایج 
ای��ن دو با هم مقایس��ه می گ��ردد. یکی از کاربردهای ش��بکه ی عصبی 
تخمین داده در ناحیه هایی اس��ت که اطالعات آنها وجود ندارد یا ابزار 

نمودارگیری در آن نواحی رانده نشده است.
در نمودار ش��کل-8 محور افقی تعداد داده ها و محور عمودی س��رعت 

Vs برای جواب های شبکه و مقادیر واقعی R2 و RMSE  3 

R2RMSE
0/89850/1573

 RMSE  4 و R2 برای جواب های حاصل از شبکه وجواب های حاصل از رابطه ی-21

R2RMSE
0/98720/0464

Vs 5    ساختار شبکه ی ایجاد شده برای به دست آوردن 
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صورت هاي آن بهمبتني بر تكرار است كه اغلب بخش يالگوريتم ژنتيك الگوريتمطور كلي هبيابد. مي
 .]12[ شونديندهاي تصادفي انتخاب ميآفر

، مختلفپس از بررسي حاالت  داده شد.انجام  18- يمعادلهروي سازي افزار مطلب بهينهاستفاده از نرم با
  :است صورت زيربه شكل نهايي رابطه كه تعيين شد 18ترين ضرايب براي معادله بهينه

        )21(  

 
  A-چاه مصنوعي در يمدل شبكه يتوسعه -3-3
 unseenهاي عنوان دادههاي تصحيح بهداده و كرده هاي آموزش ايجادداده يك شبكه با ابتدا اين قسمت در

 نظر در targetعنوان به Vs عنوان ورودي وبه Vpاين شبكه  در .گرفته مي شوند نظر در مذكور يشبكه
 15 ،تعليم براي درصد 70 ،دست آمدهب A-چاه از آموزش كه يمجموعه داده 3000 ميان از .شودگرفته مي

 تعدادتوجه به اثر  با .شدند دهحاصل استفا نتايجآزمايش  براي باقيمانده درصد 15 و تأييد يندآفر در درصد
هاي مختلف تعداد نوروندست آوردن بهترين جواب، هب جهتروي دقت نتايج شبكه هاي مخفي نورون

 تابع خطي .در ايجاد مدل استفاده شد ]15 15[اليه دو صورت نورون به تا 30 امتحان شده و در نهايت

Pure line  سيگموئيدانت ژتان تابع و خروجيي اليه در (Tansig) 13[ شداستفاده  پنهانيي اليهدو  در[. 

  

  
  Vsدست آوردن هايجاد شده براي ب يشبكه ساختار -5شكل 

  
  دهد.شبكه را نشان مي ايجاد احلمر 6-شكل

A-در چاه Vp از Vs 6    مراحل ایجاد شبکه ی مصنوعی برای به دست آوردن 
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 A-در چاه Vpاز  Vsدست آوردن همصنوعي براي ب يمراحل ايجاد شبكه: 6-شكل

 
كه  توان نتيجه گرفتمياست،پس  95312/0 آزمايشهاي براي دادهتصحيح عامل  مقدار 6-باتوجه به شكل

مذكور براي  يبا استفاده از شبكه Vsهاي داده د.كنتوليد ميVsاطميناني براي هاي قابلجواباين شبكه 
گيري اندازه Vs واقعي مقادير با Vsبراي از طريق شبكه حاصل نتايج سپس  ،شودهاي تصحيح توليد ميداده

 .دگردمقايسه مي DSIشده توسط ابزار 
 
  

 7    مقایسه ی جواب های شبکه با مقادیر واقعی
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  واقعي هاي شبكه با مقاديرجواب يمقايسه_7شكل

  
نشان  3-نتايج در جدول و شدهمحاسبه  7- براي شكل را) 2Rمربعات ( و )RMSEبرازش كمترين مربعات (

  اند.داده شده
 

  Vsواقعي  مقادير هاي شبكه وبراي جواب 2Rو RMSE _3جدول
RMSE 2R
0,1573 0,8985 

 
هاي حاصل جواب زيرا دارد؛ايجاد شده دقت خوبي  يكه شبكه شودگرفته مينتيجه  7- نمودار و 3-ازجدول

 .هستندگيري شده توسط ابزار اندازه واقعي نزديك به مقادير شبكه بسيار از

  
  B-چاه در 21-يبررسي دقت رابطه -3-4
 ياز شبكه 21-يبررسي دقت رابطه وجود نداشت جهت صوتسرعت برشي اطالعات  B-در چاه دليل آنكهبه

 يشبكه و بار ديگر توسط 21-ييك بار از طريق رابطه Vs ين صورت كه مقاديربد. عصبي استفاده شد
يكي از  د.گرديت نتايج اين دو با هم مقايسه ميشود و در نهاعصبي مصنوعي ايجاد شده محاسبه مي

گيري يا ابزار نمودار وجود ندارد است كه اطالعات آنهايي داده در ناحيهعصبي تخمين  يكاربردهاي شبكه
 .در آن ناحيه رانده نشده است

  

 8    مقایسه ی جواب های شبکه با جواب های حاصل از رابطه ی-21
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  21-يرابطه حاصل از هايبا جواب شبكه از حاصلهاي جواب يمقايسه -8شكل

  
 برازشدهد. عمودي سرعت برشي صوت را نشان مي ها و محورمحور افقي تعداد داده 8-در نمودار شكل

ارائه  4-نتايج حاصل در جدول و شدهمحاسبه  8-براي شكل )2Rو مربعات () RMSEكمترين مربعات (
  .اندشده

 
 21-يهاي حاصل از رابطهشبكه وجواب از حاصلهاي براي جواب 2R و RMSE- 4جدول

RMSE 2R
0,0464 0,9872 

 
 نزديك به مقادير زيرا جواب شبكه بسيارد؛ دار يدقت زياد 21رابطه، 8-نمودار و 4-ولجدنتايج با توجه به 
 Vp استفاده از با را Vs زياددقت  با خوبي وتواند بهاين رابطه مي در نتيجهاست.  21-يرابطه حاصل از

  .محاسبه كند
در اين سازند هاي مختلف، ليتولوژي نفذي زياد سازند گچساران در اليهدليل تغييرات ليتولوژي و فشار مبه
نمودار پتروفيزيكي سرعت موج فشاري و برشي  9-همين دليل در شكلبه تناوبي متغير است.صورت به

مورد مطالعه قرار داده  يدر بازه BوA-هايليتولوژي در چاه يدهندههمراه پنل نشان(واقعي و تخمين) به
  صورت نموداري نيز مشخص شود.شده تا صحت آن به
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ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 152 

)R2( برای شکل-8 محاسبه شده و نتایج حاصل در جدول-4 ارائه شده اند.برش��ی صوت را نشان می دهد. برازش کمترین مربعات )RMSE( و مربعات 
با توجه به نتایج جدول-4 و ش��کل-8، رابطه ی21 دقت زیادی دارد؛ زیرا 
جواب شبکه بس��یار به مقادیر حاصل از رابطه ی-21 نزدیک است. در نتیجه 
این رابطه می تواند به خوبی و با دقت زیاد Vs را با استفاده از Vp محاسبه کند.

به دلیل تغییرات لیتولوژی و فش��ار منفذی زیاد سازند گچساران در الیه های 
مختلف، لیتولوژی در این سازند به صورت تناوبی متغیر است. به همین دلیل در 
ش��کل-9 نمودار پتروفیزیکی سرعت موج فشاری و برشی )واقعی و تخمینی( 
به همراه پنل نشان دهنده ی لیتولوژی در چاه های-A وB در بازه ی مورد مطالعه 

قرار داده شده تا صحت آن به صورت نموداری نیز مشخص شود.

نتیجه گیري
در این مقاله نش��ان داده شد که اگر اطالعات نمودار DSI وجود نداشته 
باشد می توان سرعت برشی صوت را از سرعت فشاری صوت به دست آورد. 
رابطه ای برای تخمین س��رعت برشی صوت در سازند گچساران ارائه شد و 
سپس با اس��تفاده از الگوریتم ژنتیک ضرایب رابطه بهینه گردید. با استفاده 
از ای��ن رابطه، نتایج، تطابق خوبی با مقادیر حاص��ل از نمودار چاه پیمایی و 
نتایج ش��بکه ی عصبی مصنوعی داش��تند. اگر چاهی با سازندی که این نوع 
لیتولوژی را دارد، فقط نمودار صوت عادی داش��ته باش��د )Vp)، با استفاده 
از این رابطه می توان ب��دون نیاز به راندن نمودار DSI، مقدار Vsرا با دقت 

زیادی برای سازند مذکور به دست آورد. 

 9    نمودار پتروفیزیکی ســرعت موج فشــاری و برشــی )واقعــی و تخمینی( 
 Bو A-به همراه پنل نشان دهنده ی لیتولوژی ســازند گچساران در چاه های

میدان مارون
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  در ميدان مارون BوA-هايدر چاهسازند گچساران ليتولوژي 
  

  گيرينتيجه
سرعت برشي صوت را از توان وجود نداشته باشد مي DSIاگر اطالعات نمودار در اين مقاله نشان داديم كه 

و  شدبراي تخمين سرعت برشي صوت در سازند گچساران ارائه  اي. رابطهآورد تدسهسرعت فشاري صوت ب
تطابق خوبي با  ،نتايج ،با استفاده از اين رابطه. گرديدسپس با استفاده از الگوريتم ژنتيك ضرايب رابطه بهينه 

اين نوع  ي كهسازندي با چاهاگر  عصبي مصنوعي داشتند. يپيمايي و نتايج شبكهاز نمودار چاه حاصلمقادير 
نياز به بدون توان با استفاده از اين رابطه مي ،)Vp(داشته باشد فقط نمودار صوت عادي  را دارد، ليتولوژي

  دست آورد.هبمذكور براي سازند  زياديبا دقت  راVs ، مقدارDSIراندن نمودار 
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