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انتخاب نمودارهاي بهينه در پيش بيني اشباع و تخلخل به كمك 
شبكه هاي عصبي مصنوعي

مقدمه
مهم ترين عامل در پيش برد عمليات توســعه يــك ميدان نفتي، 
اقتصــادى بودن عمليات توســعه آن اســت. براى بررســى و اثبات 
اين موضــوع بايد تخميــن قابل اعتمــادى از ميزان ذخيــره نفتى و 
شــرايط منطقه در دســت داشــت. ميزان تخلخل و اشباع و همچنين 
نوع ســاختار منطقه، از مهم ترين شــاخص هاى ارزيابى پتروفيزيكى 
به شــمار مي روند. براى دســتيابى به اطالعات اين شاخص ها، انجام 
عمليات چاه نگارى بهترين راه ممكن به شــمار مى رود. اســاس اين 
عمليات، ثبــت نمودار برخى از خصوصيات پتروفيزيكى نســبت به 
عمق چاه اســت. اطالعات به دســت آمده از چاه نگارى به صورت 
خام قابل اســتفاده نمى باشــند. بنابراين براي استفاده از اين نمودارها 
بايــد تصحيحــات ويژه اى روى داده هــا انجام گيرد. پــس از آن با 
استفاده از بعضى ضرايب مربوط به سازند و روابط موجود، مى توان 
شــاخص هاى پتروفيزيكــى را به دســت آورد. امروزه با گســترش 
كاربــرد رايانه ها در صنعت نفت و پيشــرفت فناورى برنامه نويســى، 
نرم افزارهاى محاسباتى قوى ايجاد شده اند. اين نرم افزارها استفاده از 

روابط رياضى را براى تعداد زيادى داده خام در مدت زمان كوتاهى 
ميسر ساخته اند. 

اســتفاده از ايــن نرم افزارها نيازمند ايجاد مدلــي براي پيش بيني 
شاخص هاي پتروفيزيكي مي باشد. مدل ياد شده بايد توانايي استفاده 
از نمودارهــاي خام چاه نگاري را به تنهايي داشــته باشــد، به نحوي 
كه نياز به عمليات مغزه گيري و آزمايشــات پتروفيزيكي را برطرف 
نمايد. در اين مطالعه از روش شبكه عصبى مصنوعي استفاده مى شود 
و شــبكه به صورتي طراحى مى شود كه با اســتفاده از داده هاى خام 
چاه نگارى بتواند شاخص هاى تخلخل و اشباع را با دقت قابل قبولي 

پيش بينى نمايد.

1- ارزيابى خصوصيات پتروفيزيكى
يكــى از كاربردى تريــن نرم افزارهــا در ارزيابى مخــازن نفتى، 
نرم افــزار ژئوالگ اســت[1و2]. در اولين مرحلــه نرم افزار ژئوالگ 
اطالعات خام ثبت شــده توســط ابزار چاه نگارى را دريافت كرده 
و ســپس تصحيحات الزم روى آنها انجام مى شــود. براى انجام اين 

بهترين ويژگي ها، نمودار نوترون و صوتي، شاخص هاى پتروفيزيكى، شبكه هاى عصبى مصنوعى، اشباع و تخلخل

براى امكان سنجى و ارزيابى اقتصادى مخازن هيدروكربوري بايد اطالعات كاملى از مخازن به دست آورد. رايج ترين روش براى كسب آگاهي از 
ساختارهاى تحت االرضي مخازن هيدروكربوري، انجام عمليات چاه نگارى و تفسير نمودارهاى به دست آمده است. براى به دست آوردن شاخص هاى 
پتروفيزيكى نظير اشباع و تخلخل، بايد از اطالعات آزمايشگاهى و زمين شناسى استفاده نمود. ارزيابى دقيق با استفاده از روش هاى رايج نياز به مهارت، 
اطالعات و زمان زيادى دارد. در اين تحقيق با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي سعي شده است تا در زمان كوتاه تر و با اطالعات كمتر، ارزيابى 
ســازند صورت پذيرد. (در اين مطالعه چهل هزار مورد داده چاه نگارى معتبر تخلخل و اشــباع ارزيابى شده مربوط به يكى از ميادين جنوب ايران در 
دســترس قرار دارد.) از مهم ترين عوامل در كارايى شــبكه هاى عصبى مصنوعي، انتخاب داده هاى ورودى به شبكه است. نكته ديگر آن است كه با 
انتخاب بهترين ويژگى ها و كاهش داده هاى ورودى، مى توان هزينه و مشــكالت مربوط به جمع آورى اطالعات را كاهش داد. با بررســى شبكه هاى 
مختلف مشخص شد كه استفاده از نمودار نوترون به تنهايى براى پيش بينى تخلخل بسيار مقرون به صرفه خواهد بود. همچنين شاخص اشباع را با دقت 
مناسبى مى توان با استفاده از نمودارهاى نوترون و مقاومت تخمين زد. در نهايت با استفاده از نمودارهاى نوترون و مقاومت، شاخص اشباع و تخلخل 

پيش بينى شده است.
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تصحيحــات بايد اطالعات نــوع ليتولــوژى و آب درون مخزن در 
دســت باشــد. بعد از انجام تصحيحات الزم دو روش براى ارزيابى 

شاخص هاى پتروفيزيكى نظير اشباع و تخلخل وجود دارد:
الـف) روش جبـرى: در ايــن روش از روابــط تجربى اســتفاده 
مي شــود و به كمك برخى ضرايب و شــاخص ها، مقــدار تخلخل 
محاســبه مى شــود. ايــن ضرايــب عبارتنــد از زمان گــذر موج از 
ماتريكــس و ســيال درون آن، چگالــى ماتريكس و ســيال مخزن. 
البتــه براى به دســت آوردن اين ضرايب نياز بــه مغزه گيرى و انجام 
برخى آزمايش هاي پتروفيزيكى مى باشــد. با استفاده از نمودارهاي 
دانسيته، نوترون، صوتي، تركيب صوتي و نوترون و تركيب دانسيته 
و نوترون، مقدار تخلخل ميانگين محاســبه مي شود. سپس با استفاده 
از نمودارهاي پتانسيل خودزا و اشعه طبيعي گاما، حجم شيل به دست 
مي آيد. با استفاده از چارت هاي تصحيح حجم شيل، مي توان مقدار 
تخلخل واقعي را محاســبه كرد و ســپس شاخص اشــباع را محاسبه 
نمود. مطابق با رابطه آرچي با در دست داشتن مقاومت آب مخزن و 
فيلترات گل حفاري، ضريب پيچشي5، توان اشباع و سيمان شدگي و 
مقدار تخلخل واقعي، مي توان شــاخص اشباع را محاسبه نمود. براي 
به دست آوردن ضرايب فوق بايد از اندازه گيري هاي آزمايشگاهي، 
آزمايش هاي ســرچاهي و اطالعات محلي بهره جســت و اطالعات 
خام چاه نگاري به تنهايي قابل استفاده نيستند. همچنين در اين روش 
از آن جا كه تمامي مراحل به صورت متوالي انجام مي شــود، خطاي 
هر مرحله به مراحل بعدي افزوده مي شــود و درصد خطاي كل زياد 
مي شــود. اما اســتفاده از اين روش براي ارزيابــي پتروفيزيكي يك 
چاه فقــط چندين دقيقه به طول مي انجامــد. اين يك مزيت بزرگ 
نرم افــزار   ژئوالگ اســت كه براي تصميم گيري هاي كلي و ســريع 

بسيار سودمند است[4].
ب) روش احتماالت: در اين روش شــخص مفســر بعد از انجام 
تصحيحــات مربوط بــه ليتولــوژي روي نمودارهاي خــام، از همه 
نمودارها و اطالعات آزمايشــگاهي كه در دســت دارد، به صورت 
يكجا اســتفاده مي كند. تمــام ضرايب پتروفيزيكي و شــاخص هاي 
به دســت آمده در آزمايشگاه و ساير اطالعات موجود براي طراحي 
يك مدل چاه به كار مي رود. شــخص مفســر با استفاده از اطالعات 
زمين شناسي، نمودارهاي چاه نگاري تصحيح شده و ضرايب حاصل 
از مغزه گيــري، مدل هاي مختلفي را طراحي كرده و به بررســي آنها 
مي پردازد. با مقايســه همه اطالعات به صورت مــوازي و هم زمان، 
مدل هاي طراحي شده براي يك چاه از باال تا پايين بررسي مي شوند. 
اين كار بــراي تمام نواحي چاه انجام مي شــود و خطاهاي احتمالي 
برطرف مي شــود تا مــدل نهايي آماده گــردد. در اين مدل ضرايب 

اشــباع و تخلخل كه جزء مهم ترين شــاخص هاي ارزيابي به شــمار 
مي روند، به صورت نموداري نســبت به عمق نمايانده مي شــود. اين 
كار نسبت به محيط و نوع ســاختار زمين شناسي و ليتولوژي منطقه، 
بيــن 20 تا 30 روز براي هر چاه به طول مي انجامد. اما از آنجا كه در 
هر عمق، همه اطالعات و داده ها با هم مورد بررســي قرار مي گيرند، 

خطاي اين روش بسيار كم است[5].
براي بررسي صحت اين روش ها مي توان از عمليات مغزه گيري 
اســتفاده نمود. البته عمليات حفاري مغزه گيري، جمع آوري مغزه ها، 
انتقال آن ها به آزمايشگاه و همچنين آزمايش هايي كه روي نمونه ها 
انجام مي شــود، همواره با مشكالت جدي روبرو هستند. درصورتي 
مي توان به صحت كامل اطالعــات مغزه گيري اتكا نمود كه تمامي 
ايــن مراحل به صــورت حرفه اي و با دقت كامل انجام شــود. با اين 
حال به دليل مشــكالت موجود و همچنين پرهزينه و وقت گير بودن 
عمليات مغزه گيري، معموالً اين كار مقرون به صرفه نيســت و فقط 
در شــرايط بسيار ويژه كه كمبود اطالعات وجود دارد، اين عمليات 
اجرا مي شــود. از طرف ديگر شاخص اشــباع را نمي توان به كمك 

نمونه گيري به دست آورد. 
در جمع بنــدي دو روش فــوق مي توان گفت كــه مطمئن ترين 
روش براي ارزيابي خصوصيات پتروفيزيكي نظير اشــباع و تخلخل، 
اســتفاده از روش احتماالت با نرم افزار ژئوالگ است. بدين ترتيب 
نياز به ايجاد مدلي براي پيش بيني شاخص هاي پتروفيزيكي احساس 
مي شــود. مدلي كه بتواند از نمودارهاي خام چاه نــگاري به تنهايي 
اســتفاده كند و نياز به عمليات مغزه گيري و آزمايشات پتروفيزيكي 
را مرتفــع نمايــد. همچنين اين مدل بايد ارزيابي را ســريع و با دقت 
مناســب انجام دهد. در اين تحقيق از شبكه عصبى مصنوعي استفاده 
مى شــود. اين شــبكه به گونه اى طراحى مى شــود كه با اســتفاده از 
داده هاى خام چاه نگارى بتواند شــاخص هاى تخلخل و اشــباع را با 

دقت خوبى پيش بينى نمايد.

2- شبكه هاى عصبى مصنوعى
امروزه شبكه هاى عصبى مصنوعي، مجموعه هاى فازى و كاربرد 
اين مفاهيــم داراي جايگاه مهمي در زمينه هوش مصنوعى و مبحث 
مرتبط با آن مي باشــند. شبكه هاى عصبى مصنوعي مى توانند مسائلى 
را كه محاســبات معمول قادر به حل آن نمي باشــند، حل نمايند. در 
مهندسى نفت زمانى از اين شبكه ها استفاده مى شود كه داده هاى الزم 
و كافى براى تفسير وجود نداشته باشد. از جمله داليل ديگر استفاده 
از اين شــبكه ها هزينه باالى چاه پيمايى، چاه آزمايى و... مى باشد. لذا 
اســتفاده از آن ها تا حد زيادى مى تواند به لحاظ اقتصادى نيز مقرون 
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به صرفه باشد.
شــبكه از تعداد دلخواهى ســلول، گره يا نرون تشكيل مى شود 
كه مجموعه ورودى هــا را به خروجى ارتباط مى دهند. كار بر روي 
شبكه هاى عصبى مصنوعى از سيستم هاى يادگيرنده در طبيعت الهام 
گرفته شده است. در اين سيستم ها يك مجموعه پيچيده از نرون هاى 
به هم متصل در امر يادگيرى دخيل هستند. شبكه عصبى با استفاده از 
پردازشگرهايي بنام نرون تالش مي كند تا با شناخت روابط ذاتي بين 
داده ها، نگاشتي ميان فضاي ورودي (اليه ورودي) و فضاي مطلوب 
(اليه خروجي) ارائه دهد. اليه يا اليه هاي مخفي، اطالعات دريافت 
شده از اليه ورودي را پردازش كرده و در اختيار اليه خروجي قرار 
مي دهند. هر شــبكه با دريافت مثال هايي آمــوزش مي بيند. آموزش 
فرآيندي اســت كه در نهايت منجر به يادگيري مي شــود. يادگيري 
در شــبكه زماني صورت پذيرفته اســت كه وزن هــاي ارتباطي بين 
اليه هــا چنــان تغيير كند كه اختــالف بين مقادير پيش بيني شــده و 
مقادير محاســبه شــده در حد قابل قبولي باشــد. با دست  يابي به اين 
شــرايط فرآيند يادگيري محقق شــده اســت. اين وزن هــا حافظه و 
دانش شــبكه را بيان مي كنند. شــبكه عصبي آموزش ديده مي تواند 
بــراي پيش بيني خروجي هاي متناســب بــا مجموعه جديــد داده ها 

به كار رود[6].

3- روش كار
در اين تحقيق ابتدا داده هاى خام چاه نگارى شــامل نمودارهاى 
 (RHOB) دانســيته ،(NPHI) نوترون ،(DT) صوتى ،(RT) مقاومت
و گاماى طبيعى (SGR) و شــاخص هاى اشباع آب (SW) و تخلخل 
ارزيابــى شــده (PHIE) مربوط به يكــى از ميادين ايران تهيه شــد. 
ارزيابــى شــاخص هاى پتروفيزيكى با روش احتماالت انجام شــده 
و بنابرايــن از دقت بااليى برخوردار هســتند. صحــت داده هاى خام 
چاه نگارى نيز بررسى مى شود. چرا كه شبكه عصبى بايد با داده هاى 
صحيــح و معتبــر آموزش ببيند. بــه عالوه در بعضــى مواقع به دليل 
عدم تهيه برخى از نمودارها در هنــگام عمليات چاه نگاري (به دليل 
هزينه بر و وقت گير بودن عمليات)، وجود مشكالت در نمودار گيري 
مخصوصاً در قســمت هاي انتهايــي چاه، اجراى نامناســب عمليات 
نمودارگيري به دليل اشــتباه اپراتور يا وجود چاه هاى ريزشى و يا از 
بين رفتن اطالعات نمودارها، داده هاي جمع آوري شده اعتبار كافى 
نخواهند داشــت. اين دسته از داده ها شناسايى و حذف مى شوند. در 
نهايــت اطالعات 10 چاه مورد بررســى قرار گرفــت و در مجموع 

داده هاى 44000 نقطه انتخاب شد.
براي افزايش دقت و سرعت شــبكه عصبي مصنوعي، داده هاى 

ورودي و هدف به كمك رابطه (1) به شكل هنجار شده در محدوده 
[1و0] نرماليزه مى شوند.

در ايــن رابطه  بيانگــر داده ورودى i ام،
،  و  بــه ترتيــب مقدار مولفــه dام از ورودى iام، مقدار   ،
d ام روى تمام داده هاى آموزش، مقدار بيشــينه مولفهd كمينه مولفه

ام روى تمام داده هاى آموزش و مقدار نرماليزه مولفه dام از ورودى 
iام هستند. 

بعد از آماده ســازى داده ها، بايد آنهــا را در دو گروه آموزش و 
آزمون دســته بندى كرد. براى اين منظور نيمى از چاه ها در مجموعه 
آمــوزش و نيمى ديگــر در مجموعه آزمون قــرار مى گيرند. اكنون 
شبكه پرسپترون چند اليه با تابع يادگيرى پس انتشار طراحى مى شود. 
ساختار اين شبكه شامل 7 نرون در اليه مخفى اول و 4 نرون در اليه 
مخفــى دوم و يك نرون در اليه خروجى اســت. توابع محرك اين 
اليه ها به ترتيب تانژانت ســيگموئيد و تابع خطى مى باشند. همچنين 

تابع آموزشى اين شبكه Levenbery-Marqwardt است.
هــدف از ايــن تحقيــق پيش بينى شــاخص تخلخل و اشــباع با 
اســتفاده از نمودارهاى چاه نگارى اســت. اما با بررسي شبكه هايي با 
ورودي هاي مختلف ولي خروجي ثابت، مشــخص شــد كه انتخاب 
صحيح ويژگى هاى ورودي، مهم ترين عامل در كارايي شبكه است. 
در جــداول 1 و 2 برخــى از حــاالت مختلف ورودى شــبكه براى 
پيش بينى تخلخل و اشــباع نشان داده شده است. ساختار شبكه تغيير 

نكرده و فقط ابعاد ورودى متغير است.
براى به دســت آوردن درصد خطاى نســبى مى توان هر عضو از 
خروجى را از داده متناظر آن در بردار هدف كم كرده و مقدار قدر 
مطلــق حاصل را بر مقدار مطلق هدف تقســيم كــرد. اين كار براى 
تمامى داده هاى آزمون انجام شــده و با هم جمع مى شــوند. مجموع 
حاصل بر تعداد كل داده هاى آزمون تقســيم شده و در 100 ضرب 
مى شــود. رابطه 2 معرف درصد خطاى نسبى اســت. هرچه كه اين 
عدد كوچك تر باشــد قابليت شبكه براى حل مسئله مورد نظر بيشتر 

است. 

در اين رابطه REP درصد خطاى نســبى، S تعداد داده هاى آزمون، 
ti داده هدف  iام و Oi داده خروجى i ام است. همچنين براي يافتن شبكه 

عصبي با ساختار مناسب، مى توان از معيار خطاي مربعات ميانگين استفاده 
نمود كه هدف از آن كمينه نمودن خطاي مذكور است.
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4- نتايج و بحث
بــا توجه به نتايج به دســت آمده در جدول 1، بهترين نوع شــبكه 
در تخمين شــاخص تخلخل شبكه اى اســت كه ورودى هاى آن شامل 
نگار هاى صوتى، دانسيته و نوترون مى باشد. استفاده از اين شبكه خطاى 
نســبى 6/75 درصد را به دنبال خواهد داشــت. بايد توجه داشت از نظر 
اقتصادى اســتفاده از نگار نوترون به تنهايي به جاى اســتفاده از چندين 
نگار براى پيش بينى تخلخل، كامًال بــه صرفه خواهد بود. چرا كه اوالً 
تهيه اين نگار معموالً با مشــكالت كمترى روبروست و ثانياً اگر تنها از 
اين نمودار به عنوان ورودى شبكه استفاده شود، هزينه تهيه نمودارهاى 
ديگر كاهش مى يابد. اين در حالى اســت كــه با خطاى 6/918 درصد 
مى توان شــاخص تخلخل را به درســتي پيش بينى نمود. مقدار ضريب 
همبستگى بين داده هاى تخلخل واقعى و خروجى شبكه برابر با 0/993 
محاســبه گرديده اســت. همچنين براى پيش بينى شاخص اشباع، انواع 
مختلف ويژگى ها بررســى شد كه نتايج حاصل در جدول 2 ارائه شده 
اســت. نكته قابل توجه در جدول شــماره 2 آن اســت كه هيچ يك از 
نمودارها به تنهايى نمى توانند براى پيش بينى اشباع به كار برده شوند. اما 
دو نمودار نوترون و مقاومت با هم نقش مؤثرى در تخمين اشباع دارند. 

با در دســت بودن شــاخص تخلخل و نمودارهاى مقاومت و نوترون، 
مى توان شاخص اشــباع را با خطاى نســبى4/45 درصد محاسبه نمود. 
امــا اگر فقــط از نمودارهاى نوترون ومقاومت اســتفاده شــود خطاى 

  1    بررسى تأثير ويژگى هاى ورودى در پيش بينى تخلخل

داده هاى ورودى به شبكه
خطاى نسبى خروجى 

شبكه و تخلخل 
واقعى (٪)

كمترين مجموع 
مربعات خطا (10-4×)

Depth165/1622

RT108/4418

DT35/2165/234

NPHI6/9180/359

RHOB38/256/611

SGR12521

NPHI & DT6/850/338

NPHI & RHOB6/960/308

NPHI & SGR7/160/343

RHOB & DT44/953/796

RHOB & DT& SGR43/243/854

RHOB & DT& SGR&NPHI7/100/325

RHOB & DT& NPHI6/7540/315

  2    بررسى تأثير ويژگى هاى ورودى شبكه در پيش بينى اشباع 

داده هاى ورودى به شبكه
خطاى نسبى خروجى 

شبكه و تخلخل 
واقعى (٪)

كمترين مجموع 
مربعات خطا
(×10-4)

RT83678

DT53462

NPHI44259

RHOB48336

SGR75508

PHIE42240

NPHI & RT7/69837

DT & RT31342

RHOB & RT38297

SGR & RT74680

NPHI & DT43236

NPHI & RHOB43296

NPHI & SGR41263

DT & RHOB & NPHI44287

SGR & DT & NPHI41258

DT & RHOB & SGR47424

RHOB & SGR & RT38410

NPHI & DT& RT12/1463

DT & SGR & RT49375

RT & DT & RHOB31316

RT & PHIE4/715/61

RT & NPHI & PHIE4/455/21

RT & NPHI & RHOB7/87633

RT & DT & NPHI & RHOB8/25237

RT & NPHI & predicted PHIE8/34945

RT & predicted PHIE8/301944
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نســبى حاصل برابــر 7/698 درصــد خواهد بود و ضريب همبســتگى 
معادل 0/976 محاســبه مي گردد. در شــكل 1 شــاخص اشباع ارزيابى 
شــده و همچنين مقادير خروجى شــبكه با سه دســته ورودى مختلف 
نسبت به شــماره نمونه ها رسم شــده اند. همچنين در شكل 2 داده هاي 
تخلخل واقعي و پيش بيني شــده به كمك شــبكه عصبي با هم مقايسه 

شده اند.

نتيجه گيرى
مقايســه خطاى نســبى، كمترين مجموع مربعــات خطا و ضريب 
همبســتگى بين داده هاى واقعى و خروجى شــبكه بيانگر آن است كه 

مهم ترين عامل در كارايى بيشــتر شبكه هاى عصبى مصنوعى، انتخاب 
مناســب داده هاى ورودى است. اســتفاده از نمودار نوترون به تنهايى 
بــراى پيش بينى تخلخل بســيار مقــرون به صرفه خواهــد بود. خطاى 
حاصل از اين روش 6/918 درصد است. همچنين در اين روش مقدار 
كمترين مجموع مربعات خطا و ضريب همبســتگى بين تخلخل واقعى 
و خروجى شــبكه به ترتيب 0/000035 و 0/993 محاسبه شد. براى به 
دســت آوردن شاخص اشباع مى توان با استفاده از نمودارهاى نوترون 
و مقاومت به تنهايى، شاخص اشباع را با خطاى 7/698 درصد تخمين 
زد. كمترين مجموع مربعات خطاى گزارش شده و ضريب همبستگى 

براى اشباع به ترتيب 0/0032 و 0/976 به دست آمده است.

نمودار داده هاى واقعى تخلخل و خروجى شــبكه بر اســاس شــماره نمونه 
(شبكه اي كه ورودي آن نمودار نوترون است) 

    2  
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