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ام��روزه ب��رای تعيين ارتباط دقي��ق بين نمودارهای چاه ن��گاری و تخلخل و تراوايی از ش��بکه های عصبی مصنوعی 
اس��تفاده می ش��ود كه برخالف روش ها و معادالت معمول، قادر به تعيين ارتباطات غيرخطی و بس��يار پيچيده بين 
ويژگی های مخزنی )تخلخل و تراوايی( و نمودارهای چاه نگاری معمول هستند. در اين تحقيق رويکردی دومرحله ای 
برای پيش بينی تراوايی از روی نمودارهای چاه ارائه شده كه با استفاده از رگرسيون غيرپارامتری در خصوص آناليز 
آماری چندمتغيره ارائه شده است. ابتدا داده های چاه به انواع الکتروفاسيس ها خوشه بندی می شوند. اين خوشه بندی 
ب��ر اس��اس اندازه گيری های حاصل از نمودارهای چاه و منعکس كننده ی كانی ها و رخس��اره های س��نگی در بازه ی 
نمودارگيری است. اين فرآيند تركيبی از آناليز مؤلفه های اصلی، آناليز خوشه ای مبتنی بر مدل و آناليز تفکيك كننده 
برای توصيف و شناس��ايی انواع الکتروفاسيس هاس��ت. سپس از روش های رگرس��يون غيرپارامتری برای پيش بينی 
تراوايی برای هر الکتروفاس��يس اس��تفاده شده است. روش غيرپارامتری مورد بررسی در اين تحقيق شبکه ی عصبی 
مصنوعی اس��ت كه مزيت ها و محدوديت های نس��بی آن بررسی شده است. روش  پيشنهادی در اين تحقيق در يك 

مخزن كربناته ی بسيار ناهمگن در جنوب غربی ايران استفاده شده است.
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استفاده از الگوریتم شبکه ی عصبی جهت پیش بینی تراویی در یکی از مخازن  
كربناته ی جنوب غرب ایران

مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

)ahmadi.amin68@yahoo.com( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

تراوایی یکی از خواص بس��یار مهم مخازن هیدروکربنی و بیانگر قابلیت 
نفوذ یک س��یال مانند نفت، گاز یا آب در مخزن اس��ت. هر چه تراوایی 
بیشتر باشد نفت و گاز راحت تر در سنگ مخزن جریان می یابند و در نتیجه 
استخراج نفت با س��هولت بیشتر و هزینه ی کمتری امکان پذیر است ]1[. 
بس��یار رایج است که تراوایی را از نمودارهای چاه یا با استفاده از روابط 
تجربی یا به نوعی از رگرس��یون های آماری )پارامت��ری یا غیرپارامتری( 
تخمی��ن می زنن��د. مدل های تجرب��ی در مناطقی ب��ا محیط های مختلف 
رس��وبی، مقادیر ثاب��ت و توان ها، بدون اعمال تصحیحات قابل اس��تفاده 
نیس��ت. همچنین عدم قطعیت قابل توجهی در تعیین اش��باع آب کاهش 
نیافتنی و عامل سیمان ش��دگی در این مدل ها وجود دارد. رگرسیون های 
آماری رایج که پارامتری هستند از مدل های خطی یا غیرخطی که نیازمند 
مفروضات پیش��ین در مورد شکل های کاربردی هستند استفاده می کنند 
]2[. ه��دف این پژوهش، بهبود پیش بینی تراوای��ی در مخازن کربناته ی 
ناهمگن با ترکیبی از ویژگی های الکتروفاسیس ها و روش های رگرسیون 
غیرپارامتری است. این روش دریک مخزن کربناته ی ناهمگنی در یکی 

از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایران استفاده می شود.

1- روش تحقیق
روش پیشنهادی در این پژوهش  برای پیش بینی تراوایی از روی نمودارهای 
چاه، رگرس��یون آماری بر اس��اس طبقه بندی و ارتباط داده هاس��ت. این 
روش از دی��دگاه کلی ت��ر، روش ش��امل دو بخش عمده اس��ت: الف( 
طبقه بندی داده ها از طریق تعیین الکتروفاسیس ها ب( همبستگی تراوایی 

با روش های رگرسیون غیرپارامتری سیستم های هوشمند. برای توصیف 
و شناس��ایی گروه های الکتروفاس��یس، از آنالی��ز چندمتغیره ی داده های 
نموداره��ای چاه با اس��تفاده از آنالیز مؤلفه های اصلی، آنالیز خوش��ه ای 
مبتنی بر مدل و آنالیز تفکیک کننده اس��تفاده می ش��ود. چنین طبقه بندی 
الکتروفاس��یس ها هیچ زیربخش مصنوعی از تعداد داده ها نیاز ندارد. این 
طبقه بندی بر اساس اندازه گیری های حاصل از نمودارهای چاه است که 
منعکس کننده ی کانی ها و رخس��اره های سنگی در بازه ی نمودارگیری 
 ANN اس��ت. برای همبس��تگی تراوایی از روش رگرسیون غیرپارامتری

استفاده شده و مزایا و محدودیت های نسبی آنها بررسی گردیده است.

2- تعیین الکتروفاسیس ها
روش��ی که برای طبقه بندی الکتروفاس��یس ها اس��تفاده ش��ده بر اساس 
خوش��ه بندی پاس��خ های نمودارهای چاه با ویژگی های مشابه است. این 

روش در سه مرحله مورد بحث قرار می گیرد.
مرحل�ه ی-1: آنالی�ز مؤلفه ه�ای اصلی: این روش ک��ه برای خالصه 
ک��ردن مؤثر داده ها و جه��ت کاهش ابعاد داده ها بدون از دس��ت دادن 
مقدار قابل توجهی از اطالعات اس��تفاده می ش��ود. ابتدا اثرات مقیاس و 
واحده��ای متغیرهای نمودارگی��ری را به حداقل می رس��اند و داده های 
حاصل از نمودارگیری را با کاهش میانگین از هر مقدار و تقس��یم آن بر 

انحراف معیار استاندارد می کند.
مرحله ی-2: آنالیز خوشه ای: هدف این روش خوشه بندی مجموعه ی 
داده هاس��ت بر اساس مقدار تشابه یا عدم تشابه گروه داده ها با گروه هایی 
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ک��ه در داخل، همگن و در خارج مجزا ش��ده اند. در ای��ن مطالعه، مدل 
مبتنی بر خوش��ه استفاده ش��ده که یک روش خوشه بندی سلسله مراتبی 
تجمعی اس��ت. این رویکرد می تواند نسبت به روش های معمولی از قبیل 
تک لینک و K- میانگین خوش��ه ای، که اغلب در شناس��ایی گروه هایی 
که با هم تداخل دارند یا اش��کال و اندازه های مختلف دارند با شکس��ت 
مواجه می ش��وند عملکرد بسیار بهتری داشته باشد .یکی دیگر از مزایای 
رویک��رد مبتنی بر مدل، اس��تفاده از معیارهای بیزین مرتبط برای ارزیابی 

مدل است ]3[.
مرحل�ه ی-3: آنالی�ز تفکیک كننده: روش��ی چندمتغی��ره برای اختصاص 
یک بردار با مش��اهدات فردی به دو یا چند گروه از قبل تعریف شده بر 
اس��اس اندازه گیری اس��ت. این روش با فرض منحصر به فرد بودن نمونه 
از یکی از تعداد داده هایg, g<2 ، یا گروه های Π1,…, Πn اس��ت. اگر 
هر گروه توس��ط تابع چگالی احتمال )Fc)x  مخصوص به خود مشخص 
ش��ود و احتمال قبل از گروه πc مشخص باشد با توجه به قضیه ی بیزین، 
و مش��اهدات x، توزی��ع قبلی از کالس ه��ا برابر )Fc)x می ش��ود. ایجاد 
آنالیز تفکیک کننده نیازمند طبقه بندی از قبل تعیین ش��ده ی داده ها به زیر 
گروه های نس��بتاً همگن است. این طبقه بندي توس��ط توزیع های آماری 
انجام مي شود؛ به طوري که متغیرهای گروه بندی با هریک از زیرگروه ها 

مرتبط هستند.
آخوندی و کمالی )1386( در تحقیقی از ش��بکه ی عصبی برای تخمین 
تراوایی و تخلخل در یک سازند آسماری استفاده شده است. باقری پور 
حقیقی و همکارانش با استفاده از واحدهای جریان هیدرولیکی و تعیین 
دقیق گونه های س��نگی، مدلی برای پیش بینی تراوای��ی ارائه کردند ]4[.

آغاجاری��ان و همکاران��ش در تحقیقی از ش��بکه ی عصبی برای تخمین 
تراوای��ی و تخلخل مؤثر با اس��تفاده از داده های چاه نگاری و مقایس��ه ی 
آن ب��ا نتایج داده های مغ��زه در میدان نفتی مارون اس��تفاده کرده اند. در 
این تحقیق س��عی شده انواع الکتروفاس��یس های یک ناحیه ی مخزنی بر 
اس��اس نمودارهای چاه مشخص ش��وند. هدف این تحقیق ارائه ی مدلی 
مناسب جهت به دست آوردن تراوایی بدون نیاز به مغزه و فقط با استفاده 
از نمودارهای چاه پیمایی اس��ت ]5[. بنفیلد و رفتری برای خوشه بندی با 
پارامتربندی ماتریس کواریانس در تجزیه ی اصطالحات مقادیر ویژه ی 
آن  چارچوب��ی را مبتن��ی بر مدل توس��عه دادند. این م��دل موفقیت های 
قابل توجهی در تعدادی از برنامه های عملی، از جمله شناسایی کاراکتر، 
تقس��یم بندی بافت، میدان مین، تشخیص گسل لرزه ای، شناسایی معایب 
نس��اجی از تصاویر و طبقه بندی داده های نجومی داش��ته اس��ت. در این 
رویکرد از آنالیز خوش��ه ای مبتنی بر مدل اس��تفاده می شود. خوشه های 
شناس��ایی ش��ده را می توان به عنوان گروه های مجزای الکتروفاسیس ها 

درنظر گرفت که منعکس کننده ی ویژگی های هیدرولیکی، رخس��اره ی 
سنگی و دیاژنتیکی اس��ت. اگر اطالعات اضافی از قبیل مشاهدات مغزه 
یا بینش زمین شناس��ی موجود باش��د می ت��وان برای اطمینان، شناس��ایی 
گروه های الکتروفاس��یس ها را با تفس��یر زمین شناس��ی کالیبره کرد ]6[. 
االجمی و همکارانش با استفاده از روش واحدهای جریانی هیدرولیکی 

نفوذپذیری را در مخازن مرکزی عربی تخمین زده اند ]7[.

3- همبستگی تراوایی
پ��س از شناس��ایی الکتروفاس��یس ها گام بعدی توس��عه ی همبس��تگی 
بی��ن تراوای��ی و داده های به دس��ت آم��ده از نمودارهای چ��اه برای هر 
الکتروفاسیس اس��ت. از روش های رگرس��یون غیرپارامتری که نیازمند 
مفروضات پیش بینی در مورد شکل های عملکردی آنها برای مدل سازی 
داده ها نیست استفاده می شود .در این تحقیق مزیت های نسبی استفاده از 

روش غیرپارامتریANN  بررسی می گردد.

)ANN( 4- شبکه ی عصبی مصنوعی
ش��بکه ی عصبی مصنوعی ایده ای اس��ت برای پردازش اطالعات که از 
سیس��تم عصبی زیس��تی الهام گرفت��ه و مانند مغز اطالع��ات را پردازش 
می کن��د. در این تحقیق از ش��بکه ی پس خور روبه جلو و تابع آموزش��ی 

 1   نمودار طرح واره از پیش بینی تراوایی با شناسایی الکتروفاسیس ها

 

 
  هاالكتروفاسيس با شناسايي تراواييبيني پيش واره ازطرحنمودار  -1شكل

  

ها ، بعد از اصالح دادهPCj(1,…,7)هاي اصلي دست آوردن مؤلفهبراي به PCAاز  هاي اصلي:آناليز مؤلفه
ي دهد كه از رابطهنشان مي هاي اصلي راهاي مؤلفهاي واريانسنمودار ميله 2- شود. شكلاستفاده مي

  :1-يحلهمر

 و مناسب هايالگ مجموعه انتخاب ●
  هاداده سازيآماده

  :2-يمرحله

و  (PCA)هاي اصلي آناليز مؤلفه ●
ها بدون كاهش كاهش مقدار داده

 توجه تنوع آنهاقابل

  :3-يمرحله

 اي خوشه آناليز با ها فاسيس الكترو كردن مشخص ●
(MCA) 

 هاي آموزشيداده براي ANN ,روش با تراوايي تطابق ●

  :4-يمرحله

 ANN , با روش ييتراوا ينيبيشپ ●
 يو اعتبارسنج آزمايش يهاداده يبرا

  روش اين حاصل از مدل
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با آموزش تنظیمات بیزین اس��تفاده شده است. آموزش تنظیمات بیزین، 
آموزش شبکه ی تابعی است که با به روزرسانی ارزش های وزن و برازش 
با توجه به بهینه س��ازی لونبرگ مارکوارت عمل می کند. آموزش تنظیم 
بیزین می تواند هر ش��بکه ای که وزن، ورودی شبکه، توابع انتقال و توابع 

مشتق داشته باشد را آموزش دهد ]8[.

5- موقعیت میدان مورد مطالعه
می��دان نفتي مورد مطالعه یک��ي از میادین نفتي ای��ران در غرب اهواز و 
نزدیک مرز ایران و عراق اس��ت. این میدان با امتداد ش��مالي-جنوبي و 
ط��ول 21 کیلومتر و عرض 5 کیلومتر داراي دو بخش ش��مالي و جنوبي 

است.

6- بحث و نتایج
6-1- آماده سازی داده ها

داده های استفاده شده در این آنالیز مربوط به چاه های-1، 3، 4و 5 میدان 
مورد مطالعه اس��ت. ابتدا داده های نمودارگیری به خوبی اصالح ش��دند. 
س��پس عمق های بین داده های حاصل از نمودارگی��ری با داده های مغزه 
مطابقت داده شده اند. در نهایت با درنظر گرفتن کیفیت داده ها، از چهار 
چاه برای آنالیز استفاده می شود. نمودارهای  زیر در چاه های مختلف این 

میدان رانده شده اند:
 Caliper, CGR1, DRHO2, DT3, GR4, LLD5, LLS6, MSFL7,

ILM12 و NPHI8, PEF9, RHOB10, ILD11

 DT, GR, LLD, LLS, MSFL, NPHI( هفت نم��ودار از ای��ن تع��داد
و RHOB( ک��ه در چاه ه��ای انتخابی مش��ترک بوده برای خوش��ه بندی 

خوشه ها اس��تفاده شده است. ش��کل-1 نموداری طرح واره از پیش بینی 
تراوایی با شناسایی الکتروفاسیس ها را نشان می دهد.

6-2- آنالیز مؤلفه های اصلی 
از PCA برای به دس��ت آوردن مؤلفه ه��ای اصلی (PCj )1,…,7، بعد از 
اصالح داده ها اس��تفاده می شود. ش��کل-2 نمودار میله ای واریانس های 
)trace)Ʃ به دست  مؤلفه های اصلی را نش��ان می دهد که از رابطه ی 
آمده که اغلب روش��ی مناس��ب برای شناس��ایی مؤلفه های اصلی فراهم 
می کند. همان طور که در شکل نشان داده شده تنها چهار مؤلفه ی اصلی 

حدود 95 درصد از تنوع کل داده ها را توصیف می کنند.
در ش��کل-3 چگونگی توزیع داده ها برحس��ب PC1 و PC2 نشان داده 
 )RHOB( هم خوانی بیشتری با چگالی )PC1( شده اس��ت. مؤلفه ی اول
دارد. در حال��ی که مؤلفه ی دوم )PC2( ارتب��اط قوی تری را با داده های 
مقاوم��ت ویژه ی ناحیه ی رخنه )LLS( نش��ان می دهد. بردارهای ویژه ی 
ماتریس کوواریان��س و ضرایب تبدیل مؤلفه ه��ای اصلی در جدول-1 

آمده است. مثاًل PC1 و PC2 به صورت زیر تعریف شده اند:
PC1=-0.5210DT +0.0681GR -0.3216LLD -0.1872LLS 

+0.2516MSFL -0.4909NPHI +0.5303RHOB

PC2=-0.2098DT -0.2370GR +0.5880LLD +0.6615LLS 
+0.1491MSFL -0.2997NPHI +0.0664RHOB 

آنالیز خوش��ه ای مبتنی بر م��دل MCA برای تعریف چه��ار گروه مجزا 
بر اس��اس ویژگی های منحص��ر به فرد از داده های اندازه گیری ش��ده در 
نمودارگیری چاه اس��تفاده می ش��ود. در ش��کل-4 می توان هر خوشه را 

 3   توزیع داده ها برحسب PC1 و PC2 2  نمودار میله ای واریانس های اجزای اصلی
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به عنوان  الکتروفاسیس��ی که نش��ان دهنده ی ویژگی های هیدرولوژیکی، 
رخس��اره ی س��نگی و دیاژنتیکی است نش��ان داد. در ش��کل- 4 توزیع 
الکتروفاسیس ها در چاه ها نش��ان داده شده است. در چاه-1 فقط الکترو 
فاسیس های نوع-1و2  موجود است اما در دیگر چاه ها همه ی گروه های 

الکتروفاسیس ها وجود دارند.
 ارتباط داده پس از خوش��ه بندی پاس��خ  داده ه��ای نمودارگیری چاه به 
چهار گروه الکتروفاسیس، روش های رگرسیون آماری برای دست یافتن 
ب��ه مدل رابطه ی بین تراوایی مغزه و پاس��خ داده های نمودارگیری، برای 
 ANN هر گ��روه اعمال می ش��ود. در ای��ن مطالع��ه روش غیرپارامتری
بررس��ی و عملکرد آن به صورت نس��بی ارزیابی می شود. برای هر گروه 

الکتروفاسیس، مدل سازی با این روش انجام می گردد.

6-3-تخمین تراوایی برای الکتروفاسیس گروه-1
6-3-1- تخمی�ن تراوایی با اس�تفاده از  ش�بکه ی عصب�ی مصنوعی برای 

الکتروفاسیس گروه-1
برای انتخاب متغیرها از 13ga-ann اس��تفاده ش��ده اس��ت. با استفاده از 
الگوریتم ژنتیک، چهار متغیری که پاس��خ بهتری ارائه می دهند مشخص 
و از آنها برای س��اخت مدل تراوایی اس��تفاده می گردد. پاسخ حاصل از 

ga-ann در جدول-2 نشان داده شده است.

متغیرهای-1، 2، 3 و4 برای س��اخت مدل تراوایی اس��تفاده می شوند که 
ش��امل داده های مربوط به نمودارهای DT، GR، LLS و LLD  هس��تند. 
برای داده های آموزشی نمودار شکل- 5 از نرم افزار متلب به دست آمده 
اس��ت. در شکل-6 رگرس��یون خطی حاصل از داده های آموزشی برای 
الکتروفاسیس گروه-1 با روش شبکه ی عصبی مصنوعی نشان داده شده 

است.
برای داده های آزمایش��ی نمودار ش��کل-7 در نرم افزار متلب به دست 
آمده است. در شکل-8 رگرسیون خطی حاصل از داده های آزمایشی 
برای الکتروفاس��یس گروه-1 به روش شبکه ی عصبی مصنوعی نشان 
داده ش��ده اس��ت. در روش ش��بکه ی عصبی مصنوعی برای داده های 
آموزش��ی  R2=0.9306 و برای داده های آزمایشی R2=0.8342  است 
که به پاس��خ مناسبی دس��ت یافته و مدل حاصل در این روش نیز معتبر 

است.
 

6-3-2- نتای�ج روش  م�ورد اس�تفاده جه�ت تخمی�ن تراوای�ی ب�رای 
الکتروفاسیس گروه-1

در جدول-3 نتایج حاصل از روش  ANN برای الکتروفاس��یس-1 ارائه 
ش��ده که  هم برای داده های آموزش��ی و هم برای داده های آزمایشی و 

اعتبارسنجی مدل از دقت مناسبی برخوردار است.

  
PCA 1  نتایج حاصل از 

PC7PC6PC5PC4PC3PC2PC1Variables

0.66520.43590.1022-0.1928-0.0671-0.2098-0.5210DT

-0.06620.0254-0.1930-0.48300.8146-0.23700.0681GR

-0.45670.56890.0368-0.07740.10590.5880-0.3216LLD

0.3987-0.53320.1307-0.06210.25120.6615-0.1872LLS

-0.0116-0.0443-0.0224-0.8290-0.47400.14910.2516MSFL

-0.3992-0.34520.5986-0.1772-0.0311-0.2997-0.4909NPHI

0.16170.28330.75830.03300.17850.06640.5303RHOB

140.1577205.6768238.22231121.52501525.46122531.65674356.6807Eigen Value

1.38502.03252.354111.082915.074625.017943.0528Contribution)%(

100.000098.615096.582594.228383.145468.070743.0528Cumulative Contribution )%(
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6-4- تخمین تراوایی برای الکتروفاسیس گروه-2
6-4-1- تخمی�ن تراوایی با اس�تفاده از ش�بکه ی عصب�ی مصنوعی برای 

الکتروفاسیس گروه-2
برای انتخاب متغیرها از ga-ann استفاده شده است. با استفاده از الگوریتم 
ژنتیک، چهار متغیری که پاس��خ بهتری ارائه می دهند مشخص و از آنها 
برای س��اخت مدل تراوایی استفاده می شود. پاسخ حاصل از ga-ann در 

جدول-4 نشان داده شده است.
متغیرهای-1، 3، 5 و 6 برای ساخت مدل تراوایی استفاده می شوند که داده های 
مربوط به نمودارهای DT، LLD، MSFL وNPHI  را ش��امل می شوند. برای 
 داده های آموزش��ی نمودار ش��کل-9 در نرم افزار متلب به دست آمده است. 
در شکل-10 رگرسیون خطی حاصل از داده های آموزشی برای الکتروفاسیس 

گروه-2 با روش شبکه ی عصبی مصنوعی نشان داده شده است.

برای داده های آزمایش��ی نمودار ش��کل-11 در نرم افزار متلب به دس��ت 
آمده است. در شکل-12 رگرسیون خطی حاصل از داده های آزمایشی 
برای الکتروفاسیس گروه-2 با روش شبکه ی عصبی مصنوعی نشان داده 
شده است. در روش ش��بکه ی عصبی مصنوعی برای داده های آموزشی

R2=0.92  و برای داده های آزمایش��ی R2=0.74  اس��ت که پاسخ مناسبی 

است و مدل حاصل از این روش نیز معتبر است.

6-4-2- نتای�ج روش  م�ورد اس�تفاده جه�ت تخمی�ن تراوای�ی ب�رای 
الکتروفاسیس گروه-2

در جدول-5 نتایج حاصل از روش  ANN برای الکتروفاس��یس-2 ارائه 
ش��ده که  برای داده های آزمایشی و اعتبارس��نجی مدل از دقت مناسبی 

برخوردار است.

 4   چگونگی توزیع الکتروفاســیس ها برحســب PC1 و PC2 )اعداد، 
گروه های الکتروفاسیس ها را نشان می دهند(

 5   رگرســیون خطی حاصل از داده های آموزشــی برای الکتروفاسیس 
گروه-1 با روش شبکه ی عصبی مصنوعی در نرم افزار متلب

 6   رگرســیون خطی حاصل از داده های آموزشــی برای الکتروفاسیس 
گروه-1 با روش شبکه ی عصبی مصنوعی

 

 عصبي مصنوعي يبا روش شبكه 1- اي آموزشي براي الكتروفاسيس گروههاز داده حاصلرگرسيون خطي  6
  نشان داده شده است.

  

  
عصبي  يبا روش شبكه 1-هاي آموزشي براي الكتروفاسيس گروهاز داده حاصلرگرسيون خطي  -5شكل 

  متلب يمصنوعي در برنامه
  

  
عصبي  يبا روش شبكه 1-ي آموزشي براي الكتروفاسيس گروههااز داده حاصلرگرسيون خطي  -6شكل 

  مصنوعي
  

از  حاصلرگرسيون خطي  8-دست آمده است. در شكلدر متلب به 7- نمودار شكل هاي آزمايشيبراي داده
در روش  نشان داده شده است. عصبي مصنوعي يروش شبكه هب 1-هاي آزمايشي براي الكتروفاسيس گروهداده

 است 2R=0.8342 هاي آزمايشيبراي دادهو  2R=0.9306 هاي آموزشيعصبي مصنوعي براي داده يشبكه
  است.در اين روش نيز معتبر  حاصله پاسخ مناسبي دست يافته و مدل كه ب

R² = 0.9306
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 7   رگرســیون خطی حاصل از داده های آزمایشــی برای الکتروفاسیس 
گروه-1 با روش شبکه ی عصبی مصنوعی در نرم افزار متلب
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6-5- تخمین تراوایی برای الکتروفاسیس گروه-3
6-5-1- تخمی�ن تراوایی با اس�تفاده از ش�بکه ی عصب�ی مصنوعی برای 

الکتروفاسیس گروه-3
برای انتخاب متغیرها از ga-ann استفاده شده است. با استفاده از الگوریتم 
ژنتیک، س��ه متغیری که پاس��خ بهتری ارائه می دهند مش��خص و از آنها 
برای س��اخت مدل تراوایی استفاده می شود. پاسخ حاصل از ga-ann در 

جدول-6 نشان داده شده است.
متغیرهای-1، 5و6 برای ساخت مدل تراوایی استفاده می شوند که داده های 
مرب��وط ب��ه نمودارهای DT، NPHI وRHOB  را ش��امل می ش��وند. برای 
داده های آموزش��ی نم��ودار ش��کل-13 درنرم افزار متلب به دس��ت آمده 
اس��ت. در ش��کل-14 گرس��یون خطی حاصل از داده های آموزشی برای 
الکتروفاسیس گروه-3 با روش ش��بکه ی عصبی مصنوعی نشان داده شده 

است.
 برای داده های آزمایش��ی نمودار ش��کل-15 درنرم افزار متلب به دس��ت 
آمده است. در شکل-16 رگرسیون خطی حاصل از داده های آزمایشی 
برای الکتروفاسیس گروه-3 با روش شبکه ی عصبی مصنوعی نشان داده 
شده است. در روش ش��بکه ی عصبی مصنوعی برای داده های آموزشی

R2=0.9209  و برای داده های آزمایش��ی R2=0.7534  اس��ت که پاس��خ 

مناسبی است و مدل حاصل از این روش نیز معتبر است.

 8   رگرســیون خطی حاصل از داده های آزمایشــی برای الکتروفاسیس 
گروه-1 با روش شبکه ی عصبی مصنوعی

 

  

  
عصبي  يبا روش شبكه 1- هاي آزمايشي براي الكتروفاسيس گروهاز داده حاصلرگرسيون خطي  -7شكل 

  متلب يمصنوعي در برنامه
  

  
عصبي  يبا روش شبكه 1-اسيس گروههاي آزمايشي براي الكتروفاز داده حاصل رگرسيون خطي -8شكل 

  مصنوعي
  

  1-گروهمورد استفاده براي تخمين تراوايي براي الكتروفاسيس  نتايج روش -6-2-2
  ANNاز اين روش حاصلارائه شده كه نتايج  1- براي الكتروفاسيسANN  از روش حاصلنتايج  3- در جدول

  .استاز دقت مناسبي برخوردار هاي آزمايشي و اعتبارسنجي مدل هاي آموزشي و هم براي دادههم براي داده
  

 1-براي الكتروفاسيسANN از روش حاصلنتايج  -3جدول 

 ANN 

R2 Train 0.9306 
Test 0.8342

R² = 0.8342
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 9   رگرســیون خطی حاصل از داده های آموزشــی برای الکتروفاسیس 
گروه-2 با روش شبکه ی عصبی مصنوعی در نرم افزار متلب

 2  پاسخ حاصل از ga-ann برای انتخاب متغیرها در شبکه ی عصبی 
مصنوعی برای الکتروفاسیس گروه-1

Best CostIteration
8.4179e-18Iteration 1

3.29e-14Iteration 2

2.338e-23Iteration 3

6.1711e-18Iteration 4

2.3376e-19Iteration 5

4.3984e-26Iteration 6

2.3813e-26Iteration 7

1.3431e-26Iteration 8

1.6617e-23Iteration 9

4.6079e-17Iteration 10
selected inputs are:
id=
1     2     3     4

 4  پاسخ حاصل از ga-ann برای انتخاب متغیرها در شبکه ی عصبی 
مصنوعی برای الکتروفاسیس گروه-2

Best CostIteration
9.3476e-09Iteration 1

1.0998e-08Iteration 2

4.0265e-09Iteration 3

4.0697e-09Iteration 4

1.6579e-12Iteration 5

1.8918e-12Iteration 6

1.3701e-12Iteration 7

1.4796e-12Iteration 8

1.5145e-12Iteration 9

1.5075e-12Iteration 10
selected inputs are:
id=
1     2     3     4

 3  نتایج حاصل از روش ANNبرای الکتروفاسیس-1

ANN
R2 0.9306Train

0.8342Test
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6-5-2- نتایج روش  مورد استفاده جهت تخمین تراوایی برای الکتروفاسیس گروه-3
در جدول-7 نتایج حاصل از روش  ANN برای الکتروفاس��یس-3 ارائه 
ش��ده که  هم برای داده های آموزش��ی و هم برای داده های آزمایشی و 

اعتبارسنجی مدل از دقت مناسبی برخوردار است.

6-6- تخمین تراوایی برای الکتروفاسیس گروه-4
6-6-1- تخمی�ن تراوایی با اس�تفاده از ش�بکه ی عصب�ی مصنوعی برای 

الکتروفاسیس گروه-4
برای انتخاب متغیرها از ga-ann استفاده شده است. با استفاده از الگوریتم 

ژنتیک، سه متغیری که پاسخ بهتری ارائه می دهند مشخص شده و از آنها 
برای س��اخت مدل تراوایی استفاده می شود. پاسخ ga-ann در جدول-8 

نشان داده شده است.
متغیرهای-1، 5 و 7 برای س��اخت مدل تراوایی اس��تفاده می ش��وند که 
داده های مربوط به نمودارهای DT،MSFL  وRHOB  را شامل می شوند. 
برای داده های آموزش��ی نمودار ش��کل-17 در نرم افزار متلب به دس��ت 
آمده اس��ت. در شکل-18 رگرسیون خطی حاصل از داده های آموزشی 
برای الکتروفاسیس گروه-4 با روش شبکه ی عصبی مصنوعی نشان داده 

شده است.
برای داده های آزمایش��ی نمودار ش��کل-19 در نرم افزار متلب به دس��ت 
آمده است. در شکل-20 رگرسیون خطی حاصل از داده های آزمایشی 
برای الکتروفاسیس گروه-4 با روش شبکه ی عصبی مصنوعی نشان داده 
شده است. در روش ش��بکه ی عصبی مصنوعی برای داده های آموزشی

R2=0.9093  و برای داده های آزمایش��ی R2=0.7966  اس��ت که پاس��خ 

مناسبی است و مدل حاصل در این روش نیز معتبر است.

 10   رگرســیون خطی حاصل از داده های آموزشی برای الکتروفاسیس 
گروه-2 با روش شبکه ی عصبی مصنوعی

 

  
عصبي  يبا روش شبكه 2-هاي آموزشي براي الكتروفاسيس گروهاز داده حاصلرگرسيون خطي  -9شكل 

  متلب يمصنوعي در برنامه
  

  
عصبي  يبا روش شبكه 2-هاي آموزشي براي الكتروفاسيس گروهاز دادهحاصل رگرسيون خطي  -10شكل 

  مصنوعي
  

از  حاصلرگرسيون خطي  12-دست آمده است. در شكلدر متلب به 11-نمودار شكل هاي آزمايشيبراي داده
در روش  نشان داده شده است. عصبي مصنوعي يبا روش شبكه 2-هاي آزمايشي براي الكتروفاسيس گروهداده

كه به  است 2R=0.74 هاي آزمايشيبراي دادهو  2R=0.92 هاي آموزشيعصبي مصنوعي براي داده يشبكه
  است.اين روش نيز معتبر  حاصل ازدست يافته است و مدل  پاسخ مناسبي

  

R² = 0.9243

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00

es
tim

at
ed

 P
er

m
ea

bi
lit

y

Permeability

K

Linear (K)

 11   رگرسیون خطی حاصل از داده های آزمایشی برای الکتروفاسیس 
گروه-2 با روش شبکه ی عصبی مصنوعی در نرم افزار متلب

 12   رگرسیون خطی حاصل از داده های آزمایشی برای الکتروفاسیس 
گروه-2 با روش شبکه ی عصبی مصنوعی

 

  
عصبي  يبا روش شبكه 2-هاي آزمايشي براي الكتروفاسيس گروهاز داده حاصلرگرسيون خطي - 11شكل 

  متلب يمصنوعي در برنامه

  
عصبي  يبا روش شبكه 2-هاي آزمايشي براي الكتروفاسيس گروهاز داده حاصلرگرسيون خطي  -12شكل 

 مصنوعي

  
  2-مورد استفاده براي تخمين تراوايي براي الكتروفاسيس گروه روش نتايج -6-3-2
  ANNاز اين روش حالارائه شده كه نتايج  2- براي الكتروفاسيسANN  روش حاصل ازنتايج  5-در جدول
  است.هاي آزمايشي و اعتبارسنجي مدل از دقت مناسبي برخوردار براي داده

  
 2-الكتروفاسيسبراي ANN روش زا حاصلنتايج  -5جدول 

 ANN 

R2 Train 0.9243 
Test 0.7439 

R² = 0.7439
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 13    رگرسیون خطی حاصل از داده های آموزشی برای الکتروفاسیس 
گروه-3 با روش شبکه ی عصبی مصنوعی در نرم افزار متلب

 5  نتایج حاصل از روش ANN برای الکتروفاسیس-2

ANN
R2 0.9243Train

0.7439Test
0.063003Train

MSE
0.734898Test
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در جدول-9 نتایج حاصل از روش  ANN برای الکتروفاس��یس-4 ارائه 
ش��ده که  برای داده های آزمایشی و اعتبارس��نجی مدل از دقت مناسبی 
برخوردار است. نتایج حاصل برای همه ی گروه های الکتروفاسیس نشان 
می دهد که روش ANN برای تخمین تراوایی روش مناس��بی اس��ت. در 
ش��کل-24 تراوایی های حاص��ل از مغزه و تراوایی های پیش بینی ش��ده 
برحسب عمق داده های آزمایش در چاه-3 با روش ANN مقایسه شده اند. 
منحنی های پیوسته تراوایی حاصل از روش  ANN جزئیات تغییرات قائم 
در فواصل مهم مخزن را نش��ان می دهند. این منحنی ها کیفیت مخزن را 
ارزیابی می کنند و تغییرات قائ��م از واحد های تراوا و کم تراوا را به طور 

واضح نشان می دهد )شکل-24(.

6-6-2- نتای�ج روش  م�ورد اس�تفاده جه�ت تخمی�ن تراوای�ی ب�رای 
الکتروفاسیس گروه-4

در جدول-9 نتایج حاصل از روش  ANN برای الکتروفاس��یس-4 ارائه 

ش��ده که  برای داده های آزمایشی و اعتبارس��نجی مدل از دقت مناسبی 
برخوردار است.

نتای��ج حاصل برای همه ی گروه های الکتروفاس��یس نش��ان می دهد که 
روش ANN برای تخمین تراوایی روش مناس��بی اس��ت. در شکل-21 
تراوایی های حاصل از مغزه و تراوایی های پیش بینی شده بر حسب عمق 
داده های آزمایش در چاه-3 با روش ANN مقایس��ه شده اند. منحنی های 
پیوس��ته ی تراوای��ی حاص��ل از روش ANN جزئیات تغیی��رات قائم در 
فواصل مه��م مخزن را نش��ان می دهند. این منحنی ه��ا کیفیت مخزن را 
ارزیابی می کنند و تغییرات قائ��م از واحد های تراوا و کم تراوا را به طور 

واضح نشان می دهند.

نتیجه گیری
 اس��تفاده از ای��ن روش تخمی��ن تراوایی در محیط ه��ای ناهمگنی مثل 
مخازن کربناته و با عواملی که وابستگی کمی به یکدیگر دارند )تراوایی 

 14   رگرســیون خطی حاصل از داده های آموزشی برای الکتروفاسیس 
گروه-3 با روش شبکه ی عصبی مصنوعی

 

  
عصبي  يبا روش شبكه 3-هاي آموزشي براي الكتروفاسيس گروهاز داده حاصلرگرسيون خطي  -13شكل 

  متلب يمصنوعي در برنامه
  

  
عصبي  يبا روش شبكه 3-هاي آموزشي براي الكتروفاسيس گروهاز داده حاصلرگرسيون خطي  -14شكل 

 مصنوعي

  
از  حاصلرگرسيون خطي  16-دست آمده است. در شكلدر متلب به 15- نمودار شكل هاي آزمايشيبراي داده

در روش  نشان داده شده است. عصبي مصنوعي يبا روش شبكه 3-ي آزمايشي براي الكتروفاسيس گروههاداده
 است 2R=0.7534 هاي آزمايشيبراي دادهو  2R=0.9209 هاي آموزشيعصبي مصنوعي براي داده يشبكه

  است.اين روش نيز معتبر  حاصل ازكه به پاسخ مناسبي دست يافته و مدل 
  

R² = 0.9209
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 15   رگرسیون خطی حاصل از داده های آزمایشی برای الکتروفاسیس 
گروه-3 با روش شبکه ی عصبی مصنوعی در نرم افزار متلب

 16   رگرسیون خطی حاصل از داده های آزمایشی برای الکتروفاسیس 
گروه-3 با روش شبکه ی عصبی مصنوعی

 

  
عصبي  يروش شبكهبا  3-هاي آزمايشي براي الكتروفاسيس گروهاز داده حاصلرگرسيون خطي  -15شكل 

  متلب يمصنوعي در برنامه
 

  
عصبي  يبا روش شبكه 3-هاي آزمايشي براي الكتروفاسيس گروهاز داده حاصلرگرسيون خطي  -16شكل 

  مصنوعي
  

  3-مورد استفاده براي تخمين تراوايي براي الكتروفاسيس گروه نتايج روش -6-4-2
  ANNاز اين روشحاصل كه نتايج ارائه شده  3- الكتروفاسيسبراي ANN  روش زاحاصل نتايج  7- در جدول

  .استهاي آزمايشي و اعتبارسنجي مدل از دقت مناسبي برخوردار هاي آموزشي و هم براي دادههم براي داده
  

 3-براي الكتروفاسيسANN  روش زاحاصل نتايج  -7جدول 

 ANN 

R2 Train 0.9209 
Test 0.7534 

MSE Train 0.11533 
Test 0.471794 

R² = 0.7534
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 17   رگرســیون خطی حاصل از داده های آموزشی برای الکتروفاسیس 
گروه-4 با روش شبکه ی عصبی مصنوعی در نرم افزار متلب
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ب��ا چاه نگارهای پتروفیزیک��ی( باعث افزایش عملک��رد مدل تخمین گر 
خواهد شد.

 در تعیین الکتروفاس��یس ها از نرم افزار Efacies اس��تفاده ش��د و از آنالیز
PCA، اطالعات مناس��بی برای شناسایی مؤلفه های اصلی به دست آمد. تنها 

چهار مؤلفه ی اصلی حدود 95 درصد از تنوع کل داده ها را توصیف کردند.
 منحنی های پیوسته ی تراوایی حاصل از روش ANN، جزئیات تغییرات 
قائم در فواصل مهم مخزن را نشان می دهند. این منحنی ها کیفیت مخزن 
را ارزیاب��ی و تغییرات قائم از واحد ه��ای تراوا وکم تراوا را به طور واضح 

نشان می دهند.
 نتایج نش��ان می دهد که ش��بکه ی عصبی مصنوعی روش��ی مفید برای 
محاس��به ی تراوایی اس��ت و اگر برای آموزش ANN، اطالعات کافی و 
قابل نمایش استفاده شود می توان کیفیت مخزنی را در بازه های مغزه گیری 

نشده  یا در سایر چاه های میدان که فاقد مغزه هستند نیز پیش بینی کرد.
 ب��ا وجود برخی اختالفات جزئی بی��ن مقادیر تخمینی تراوایی از روش 
ANN و مقادی��ر حاص��ل از مغزه ه��ای چاه-3، رابط��ه ا ی رضایت بخش 

 6  پاسخ حاصل از ga-ann جهت انتخاب متغیرها در شبکه ی عصبی 
مصنوعی برای الکتروفاسیس گروه-3

Best CostIteration
1.4359Iteration 1

1.4359Iteration 2

1.4357Iteration 3

1.4356Iteration 4

1.2914Iteration 5

1.2914Iteration 6

1.2914Iteration 7

1.2914Iteration 8

1.2914Iteration 9

1.2914Iteration 10
selected inputs are:
id=
1     2     3     4

 7  نتایج حاصل از روش  ANNبرای الکتروفاسیس-3

ANN
R2 0.9209Train

0.7534Test

0.11533Train
MSE

0.471794Test

 18    رگرسیون خطی حاصل از داده های آموزشی برای الکتروفاسیس 
گروه-4 با روش شبکه ی عصبی مصنوعی

 

  
عصبي  يبا روش شبكه 4-هاي آموزشي براي الكتروفاسيس گروهاز داده حاصلرگرسيون خطي  -17شكل 

  متلب يمصنوعي در برنامه
  

  
عصبي  يبا روش شبكه 4-هاي آموزشي براي الكتروفاسيس گروهاز داده حاصلرگرسيون خطي  -18شكل 

  مصنوعي
  

از  حاصلرگرسيون خطي  20-دست آمده است. در شكلدر متلب به 19-نمودار شكل هاي آزمايشيبراي داده
در روش  نشان داده شده است. عصبي مصنوعي يبا روش شبكه 4-هاي آزمايشي براي الكتروفاسيس گروهداده

 است 2R=0.7966 آزمايشيهاي براي دادهو  2R=0.9093 هاي آموزشيعصبي مصنوعي براي داده يشبكه
 .استدر اين روش نيز معتبر  حاصلو مدل  كه به پاسخ مناسبي دست يافته

 

R² = 0.9093
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 19   رگرسیون خطی حاصل از داده های آزمایشی برای الکتروفاسیس 
گروه-4 با روش شبکه ی عصبی مصنوعی در برنامه ی متلب

 8  پاسخ حاصل از ga-ann جهت انتخاب متغیرها در شبکه ی عصبی 
مصنوعی برای الکتروفاسیس گروه-4

Best CostIteration
1.3362Iteration 1

0.69689Iteration 2

1.3362Iteration 3

0.69689Iteration 4

0.69689Iteration 5

0.69689Iteration 6

0.69689Iteration 7

0.69689Iteration 8

0.69689Iteration 9

0.69689Iteration 10
selected inputs are:
id=
1     2     3     4

 9  نتایج حاصل از روش ANNبرای الکتروفاسیس-4

ANN
R2 0.9093Train

0.7966Test



مقاالت علمی - پژوهشی

86

بی��ن تراوایی حاصل از مغزه و تراوایی حاصل از روش ش��بکه ی عصبی 
مصنوعی مشاهده می شود.

 از داده های الکتروفاس��یس گروه-2 برای هدف های آموزش��ی و 
آزمایش��ی، با روشANN جهت مدل سازی تراوایی استفاده شد که 

این روش با توجه به نتایج حاصل از عملکرد مناسبی برخوردار است.
 ش��بکه اي با یک الیه ی مخفي شامل سه نرون انتخاب شد. الیه ی 
خروجي نیز ش��امل یک نرون است. از میان انواع توابع آموزشي نیز 

تابع TRAINBR بهترین عملکرد را در پیش بیني خروجي داشت.

 20    رگرسیون خطی حاصل از داده های آزمایشی برای الکتروفاسیس 
گروه-4 با روش شبکه ی عصبی مصنوعی

 

  
عصبي  يبا روش شبكه 4-هاي آزمايشي براي الكتروفاسيس گروهاز داده حاصلرگرسيون خطي  -19شكل 

  متلب يمصنوعي در برنامه
 

  
عصبي  يبا روش شبكه 4-هاي آزمايشي براي الكتروفاسيس گروهاز داده حاصلرگرسيون خطي  -20شكل 

  مصنوعي
  

براي   ANNاز روش حاصلكه نتايج  ارائه شده 4-براي الكتروفاسيسANN  روشز ا حاصلنتايج  9-در جدول
هاي ي گروهبراي همه حاصلنتايج  .استهاي آزمايشي و اعتبارسنجي مدل از دقت مناسبي برخوردار داده

هاي تراوايي 24-در شكل .استبراي تخمين تراوايي روش مناسبي  ANNدهد كه روش الكتروفاسيس نشان مي
مقايسه  ANNبا روش  3-در چاه آزمايشهاي بيني شده برحسب عمق دادههاي پيشاز مغزه و تراوايي حاصل
جزئيات تغييرات قائم در فواصل مهم مخزن را نشان ANN  روش زا حاصلهاي پيوسته تراوايي يمنحن اند.شده
طور واضح هتراوا را بهاي تراوا و كمرات قائم از واحدكند و تغييها كيفيت مخزن را ارزيابي ميدهد. اين منحنيمي

 .)24-(شكل ددهنشان مي

R² = 0.7966
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 21   نمودار مقایسه ی تراوایی مغزه و تراوایی پیش بینی شده بر حسب 
عمق داده های آموزشی و آزمایشی در چاه-3 با روش شبکه ی عصبی

 

 
آموزشي و آزمايشي هاي حسب عمق داده بيني شده برتراوايي مغزه و تراوايي پيش ينمودار مقايسه -21شكل 
  عصبي يبا روش شبكه 3-در چاه

  
  گيرينتيجه
 يكه وابستگ عوامليمخازن كربناته و با  مثل يناهمگن يهاطيدر مح ييتراوا نيروش تخم نياستفاده از ا 

  .شد خواهد گرنيتخم مدل عملكرد شيافزا باعث) يكيزيپتروف ينگارهابا چاه يي(تراوا دارند گريكديبا  يكم
 افزارنرم از هاسيالكتروفاس نييتع در Efacies زيآنال از و شد استفادهPCA ، يبرا يمناسب اطالعات 

 را هاداده كل تنوع زدرصد ا 95 حدود ياصل یلفهؤمچهار  تنها .آمد دستبه ياصل يهالفهؤميي شناسا

  .دندكر فيتوص
 روش از حاصل ييتراوا يوستهيپ يهايمنحن ANN، نشان را مخزن مهم فواصل در قائم راتييتغ اتيجزئ 

 واضح طورهب را تراواوكم تراوا يهاواحد از قائم راتييتغ و يابيارز را مخزن تيفيك هايمنحن نيا. دهنديم
 .دهديم نشان
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پانویس هاپانویس ها

1. Corrected gamma ray
2. The bulk density correction
3. delay time
4. Gamma ray log , API unit
5. lateral log deep,  Ω.m
6. lateral log shallow,  Ω.m
7. microspherically focused log,  Ω.m

8. neutron log derived porosity, fraction
9. photoelectric capture cross section
10. bulk density, g/cm3
11. deep induction
12. Medium Induction 
13.Genetic algorithm- artificial neural network
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