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تراوايى، شبكه عصبى مصنوعى، داده هاى چاه نگارى، رگرسيون خطى چندگانه، مغزه گيرى.

ناصر مياحي2  شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب محمد دهدارى1  كارشناس ارشد مهندسي مخازن هيدروكربوري   

ــان نفت به منظور مديريت فرآيند  ــت مهندس ــودمندي در دس ــت. درك دقيقي از تراوايى، ابزار س تراوايى يكى از مهم ترين خصوصيات مخازن هيدروكربورى اس
ــبه مى شود. روش هاى آناليز مغزه  ــتفاده از روش هاي مغزه گيرى يا ارزيابى داده هاى چاه آزمايى محاس ــازند با اس توليد از يك ميدان قرار مي دهد. اغلب، تراوايى يك س
و داده هاى چاه آزمايى اغلب بر روى تعداد كمى از چاه هاى يك ميدان صورت مى پذيرد، در حالى كه بخش اعظمى از چاه ها تحت عمليات چاه نگارى قرار مي گيرند. 
ــاختار و عملكرد شبكه هاى عصبى مصنوعى، به تخمين تراوايى با استفاده از اين روش پرداخته شود. به كمك شبكه  ــده تا ضمن معرفى س ــعى ش در اين مقاله س
عصبى مصنوعى مى توان تراوايى را با دقت قابل قبولى از داده هاى ورودى چاه نگارى تخمين زد. در اين تحقيق با استفاده از تعدادى مغزه از  سه چاه مخزن ميشريف، 
ــتفاده از داده هاى چاه نگارى و تعميم نتايج به يك چاه  بدون مغزه ديگر مورد ارزيابى قرار مى گيرد. نتايج  ــبكه هاى عصبى و تخمين تراوايى با اس چگونگى طراحى ش
ــتفاده از روش شبكه عصبى در تخمين و تعميم تراوايى يك مخزن هيدروكربورى از دقت بيشترى برخوردار است و نسبت به روش  ــان مى دهد كه اس اين پژوهش نش

آمارى  رگرسيون خطى چندگانه به نتايج حاصل از تعيين تراوايى با استفاده از روش مغزه-گيرى نزديك تر است.

كاربرد شبكه عصبى مصنوعى در تخمين تراوايى يك مخزن 
هيدروكربورى

 مقدمه 
ــايى مناطق  ــان نفت توصيف و شناس يكى از مهم ترين وظايف مهندس
ــى در رسيدن  ــت كه تراوايى نقش اساس مفيد يك مخزن هيدروكربورى اس
ــز مغزه  و كاربرد  ــه طور معمول روش هاى آنالي ــه اين مهم ايفا مى كند. ب ب
ــازند به  ــى، عمده ترين روش هاى تعيين تراوايى يك س داده هاى چاه آزماي
ــور كنيد كه  ــيار پرهزينه اند[1]. تص ــه هر دو روش  بس ــاب مى آيند ك حس
ــات مغزه چند چاه بر  ــتن اطالع ــما به عنوان يك مهندس نفت و با داش ش
ــد. از طرفى ميزان  ــزان تراوايى آن مخزن كار مى كني ــرى مي روى اندازه گي
ــگاهى محاسبه كرده ايد. اكنون  تراوايى چندين مغزه  را هم به روش آزمايش
ــاير  ــه هيچ اطالعى از نحوه توزيع تراوايى كل مخزن و تأثير س ــى ك در حال
ــا بر آن نداريد، داده هاى نگار چاه پيمايى و خواص مخزن را به يك  پارامتره
ــتم،  ــپس اين برنامه با پردازش داده هاى سيس برنامه رايانه اى مى دهيد. س
ــازد. شما  روابط پيچيده بين پارامترها را يافته و مدل رياضى آن ها را مى س
مى توانيد از اين پس با كمك اين مدل، تراوايى نواحى بدون مغزه مخزن را 
نيز تخمين بزنيد. اين روش، اساس كار شبكه هاى عصبى مصنوعى3 است.

ــبكه هاى  ــده اى الهام گرفته از ش ــى در حقيقت اي ــبكه  عصبى مصنوع ش
ــتى جهت پردازش داده ها مى باشد كه مانند مغز انسان به پردازش  عصبى زيس
ــبكه  يادگيرى براساس مثال  ــازى اطالعات مى پردازد. وظيفه اين ش و ذخيره س
ــبكه با دريافت مجموعه اى از ورودى ها و خروجى هاى صحيح،  ــت. يعنى ش اس

مدل رياضى و پيچيده اى براى ديگر ورودى هاى جديد ارائه مى كند[9]. 
امروزه كاربرد شبكه عصبى مصنوعى در علوم مختلف رو به افزايش است و 

از آن در بهبود سيستم هاى آناليز ريسك، آناليز كيفيت جوشكارى، بهينه سازى 
ــتم هاى تشخيص ترمز  ــكى، آناليز بازار و بورس، سيس زمان پيوند اعضا در پزش
كاميون، پيش بينى هوا و... نيز استفاده مى شود. اما در پروژه هاى مهندسى نفت 
ــبكه  به منظور تخمين خواص مخزن مطالعاتى  اغلب از قدرت تعميم پذيرى ش

استفاده مى شود[2].
 

1  شماتيكى از يك شبكه عصبى مصنوعى
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 ساختار، نحوه مدل سازى و قواعد يادگيرى در شبكه عصبى
ــى) و خروجى  ــه اليه ورودى، مخفى4 (ميان ــامل س ــبكه  عصبى ش هر ش
مى باشد كه داده ها از طريق اليه ورودى به شبكه تزريق مى شوند. در اين ميان 
وظيفه مهم اليه هاى مخفى كه تعداد آن ها بستگى به شرايط و نوع مسأله دارد، 
برقرارى ارتباط بين ورودى و خروجى هاى شبكه است. هم چنين هر اليه شامل 
ــال و  ــت كه وظيفه ارس تعدادى نرون5 (كوچك ترين واحد پردازش داده ها) اس
ــبكه عصبى را  ــكل (1) نمايى از يك ش دريافت داده ها را بر عهده دارند[9]. ش

نشان مى دهد كه دواير درون شكل نرون هاى هر اليه مى باشند. 
ــبكه هاى  ــددي را به منظور طبقه بندى ش ــان روش هاى متع ــروزه محقق ام
ــبكه، يك روش  ــاس متدهاى آموزش ش ــى ارائه كرده اند. طبقه بندى براس عصب
ــبكه  ها به دو گروه شبكه هاى عصبى با  ــت كه طبق آن ش محبوب طبقه بندى اس
نظارت6 و بدون نظارت7 تقسيم بندى مى شوند. اغلب كاربردهاى شبكه عصبى در 
صنعت نفت براساس روش آموزشى با نظارت است. در اين روش يك ناظر بر دقت 
ــپترون  ــبكه نظارت مى كند[4]. در اين تحقيق از روش پرس يادگيرى و تقويت ش

چند اليه با قانون پس انتشار خطا به منظور طراحى شبكه استفاده مى شود. 

 روش شبكه پرسپترون چند اليه با قانون پس انتشار خطا8 
ــه مخفى و يك اليه  ــه ورودي، يك يا چند الي ــامل يك الي ــبكه ش اين ش
خروجي است كه اغلب براساس قانون پس انتشار خطا آموزش مى بيند. در اين 
ــو و داده هاى ورودى، روابط  ــبكه عصبى در اولين رويارويى خود با الگ روش ش
ــى مقدار اختالف ميان  ــر را به صورت تصادفى حدس زده و با بررس ــن عناص بي
تراوايى و نگاره چاه پيمايى، به ميزان خطاى انطباقى پى مى برد. در مرحله بعد 
با پس  انتشار خطا به توابع تعريف شده در اليه هاى مخفى، به تالش در كاهش 
ــبكه براساس داده هاى ورودى معلوم  خطا مى پردازد. به بيانى  ديگر، آموزش ش
زماني انجام مي شود كه وزن هاي ارتباطي (كه اغلب از آن ها به عنوان حافظه و 
دانش شبكه ياد مى شود) بين اليه ها چنان تغيير كنند كه اختالف ميان مقادير 

پيش بيني شده و محاسبه شده در حد قابل قبولي باشد[8]. 
ــراى اولين نمونه ورودى به  ــبه خطاى انطباقى ب در حقيقت پس از محاس
ــتين اليه به تدريج  ــوى نخس ــتم، وزن هاى ارتباطى از آخرين اليه به س سيس
طورى تغيير مى كنند كه خطا به حداقل برسد. اين فرآيند براى ورودى دوم نيز 
تكرار مى شود. فرآيند بررسى خطا در ورودى دوم به گونه اى انجام مى شود كه 
خطا هم در ورودى اول و هم در ورودى دوم كاهش يابد. به اين ترتيب و پس از 
ــبكه، در اصطالح شبكه همگرا9 مى شود. همگرايى  خواندن كليه ورودى هاى ش

شبكه در اين مرحله به معناى موفقيت شبكه در مرحله آموزش است. 

 توصيف مخزن و نوع داده هاى كاربردى 
ــيرى استفاده شده  ــريف ميدان س در اين تحقيق از داده هاى مخزن ميش
ــت. اين مخزن يك رخساره بيواسترمى است كه به تدريج در نواحى تحتانى  اس
تبديل به يك رخساره جلو ريفى و كم تراوا مى شود و در نواحى فوقانى از تخلخل 
ــنگ هاى  ــنگ اين مخزن از نوع س ــت. جنس س ــى بااليى برخوردار اس و تراواي
ــت. در اين مخزن فرآيندهاى طبيعى زمين شناسى  ــاره مرجانى اس آهكى رخس
ــاده درحالى كه فرآيندهاى  ــدگى و تبلور مجدد كمتر اتفاق افت مانند سيمان ش
افزايش دهنده تخلخل و تراوايى مانند انحالل، باعث ايجاد يك تخلخل ثانويه در 

بخش هاى بااليى مخزن شده است. 
ــعه  ــامل داده هاى چاه نگارى اش ــه كار رفته در اين تحقيق ش ــاى ب داده ه
ــيته، نوترون، مقاومت ويژه (بلند، متوسط و كوتاه)، درصد اشباع آب،  گاما، دانس
ــتفاده از روش  ــگارى صوتى، تخلخل كل و نتايج اندازه گيرى تراوايى با اس چاه ن

مغزه گيرى در چهار چاه C2 ،C1 ،B1 و D3 مى باشد. 

2  مراحل مختلف يك شبكه پرسپترون چند اليه با قانون 
پس انتشار خطا

تعداد نرون
 اليه مخفى اول

تعداد نرون اليه 
مخفى دوم

ميانگين
 خطاى مطلق

ميانگين 
مربعات خطا

ضريب 
همبستگى تست

985/20/8140/62
9146/20/270/71
1073/290/160/81
1064/680/130/85
1053/210/070/91
1045/030/290/68
1193/520/190/87
11104/230/280/84
1283/420/090/90
12104/520/210/85
12113/450/110/84
13114/210/240/75
14124/410/310/67

1  نتايج آناليز حساسيت سنجى تعيين تعداد نرون  هاى اليه مخفى 
اول (باال) و دوم (پايين)

تعداد نرون 
 اليه مخفى اول

ضريب همبستگى
آموزش

ميانگين
 مطلق خطا

ميانگين
 مربعات خطا

ضريب همبستگى
تست

100/914/770/150/85
110/874/340/190/87
120/874/830/160/73
130/864/810/20/87
140/864/520/160/73
150/894/950/160/81
160/894/520/190/77
170/915/270/120/81
180/874/60/190/82
190/925/380/120/85
200/915/280/120/79
250/925/770/140/78
300/935/940/090/82

4 Hidden Layer 
5 Neuron
6 Supervised 
7 Unsupervised 
8 Backwards Propagation of error 
9 Converge 

حاصل از مغزهمقدار تراوايى 
(خروجى)نرم افزار تخمين زده تراوايى 

داده ورودىوزن هاى ارتباطى هر محاسبه و تعديل اليه هاى ميانى و فرآيند 

(ورودى)چاه نگارى داده هاى 

ميزان 
خطا

پس انتشار خطا در وزن هاى 
ارتباطى اليه ميانى
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 طراحى شبكه
Neural Net- در اين تحقيق طراحى شبكه عصبى با استفاده از جعبه ابزار

ــبكه  ــود. مهم ترين فاكتور طراحى يك ش ــزار Matlab انجام مى ش work نرم اف
تعيين تعداد نرون هاى اليه ورودى و خروجى است. تعداد نرون هاى اليه ورودى 
اين تحقيق 9 عدد و شامل داده هاى چاه نگارى مى باشد. هم چنين بديهى است 

كه اليه خروجى فقط از يك نرون (تراوايى) تشكيل شده است. 
ــده است كه در  ــبكه طراحى ش مرحله بعد تعيين تعداد اليه هاى مخفى ش
ــده است. مهم ترين دغدغه اليه هاى مخفى كه  اين تحقيق2اليه مخفى فرض ش
ــبكه ايفا مى كنند، تعيين تعداد نرون هاى آن هاست.  نقش مهمى در آموزش ش
ــعى و خطا با  ــتفاده از حدس اوليه و روش س تعداد نرون هاى اليه مخفى با اس
ــق تعيين بهينه ترين  ــود. در اين تحقي ــه مخفى اول آغاز مى ش ــرون در الي 9 ن
ــتفاده از پارامترهاى ضريب همبستگى مرحله  تعداد نرون هاى اليه  مخفى با اس
ــت، ميانگين خطاى مطلق و ميانگين مربعات خطا انجام مى شود.  آموزش و تس
بديهى است كه بهينه ترين شبكه، شبكه اى  است كه هم زمان با بيشترين مقدار 
ضريب همبستگى، كمترين مقدار خطا را نيز داشته باشد. جدول 1 نتايج آناليز 

حساسيت سنجى تعيين تعداد نرون هاى اليه مخفى را نشان مى دهد.
ــداد اليه ها و  ــى در صورتى  كه تع ــبكه عصبى مصنوع ــى يك ش در طراح
ــبكه بيش از حد انتخاب شود، سيستم بجاى آناليز داده ها،  نرون هاى مخفى ش
ــان يا آموزش اضافى10 مى شود. اين  آن ها را حفظ كرده و در اصطالح دچار نوس

امر منجر به افزايش مدت زمان پردازش11 و آناليز داده ها مي شود. در اين حالت 
ــابه داده هاى ورودى مرحله  ــده به خوبى داده هاى مش ــاخته ش مدل عصبى س
آموزش را پيش بينى مى كند، اما در صورت تزريق داده هاى جديد، دقت شبكه 
ــد. هم چنين در صورتى كه  ــتم آن افزايش مى ياب ــش يافته و خطاى سيس كاه
تعداد نرون ها و اليه هاى كم انتخاب شود، امكان كاهش قدرت يادگيرى شبكه 
وجود دارد و پاسخ شبكه به داده هاى ورودى جديد ضعيف خواهد بود[5, 6]. 

ــان مى دهد كه بهينه ترين شرايط طراحى شبكه عصبى  نتايج جدول 1 نش
اين پژوهش استفاده از يك اليه مخفى اول 10 نرونى و يك اليه مخفى دوم 5 
نرونى است. به بيان ديگر، در اين شرايط ميزان ضريب همبستگى، مقدار خطاى 
مطلق و ميانگين مربعات خطا در سطح بهينه اى است. شكل 3 نمايى از شبكه 

طراحى شده اين تحقيق را نشان مى دهد.

4-1. آناليز حساسيت سنجى شبكه طراحى شده
ــوم تعيين حساسيت يك  ــنجى يكى از روش هاى مرس آناليز حساسيت س
ــبت به متغيرهاى مستقل خود مى باشد. در اين بخش بعد از  ــته نس متغير وابس
ساخت مدل شبكه عصبى طراحى شده، آناليز حساسيت سنجى به منظور تعيين 
ــاى ورودى (داده هاى چاه نگارى) بر دقت تخمين  ــزان تأثير هريك از داده ه مي
ــه عنوان يك مرحله  ــود. اگرچه از اين مرحله ب ــبكه انجام مى ش تراوايى اين ش
ــود، اما تشخيص مؤثرترين  ــبكه عصبى ياد مى ش فرعى در طول طراحى يك ش
داده هاى ورودى بر مدل طراحى شده كمك شايانى به روش مدل سازى تجربى 
ــل و حداكثر يك داده  ــر چه اختالف ميان مقدار خروجى حداق مى كند[3]. ه
ورودى بيشتر باشد، نشان دهنده اين امر است كه حساسيت مدل طراحى شده 
نسبت به اين نوع داده بيشتر است. جدول 2 نتايج آناليز حساسيت سنجى مدل 

شبكه عصبى طراحى شده را نشان مى دهد.
ــاى چاه نگارى تخلخل و  ــان مى دهد كه داده ه ــه ارقام جدول2 نش مقايس
ــباع آب به ترتيب با داشتن بيشترين اختالف در مقدار خروجى بيش  درصد اش
ــاير داده هاى ورودى بر مدل شبكه عصبى طراحى شده تأثيرگذارند. اثبات  از س
ــاس  روابط تجربى فراوان از جمله روابط آرچى، كوتس، كوزنى، تيمور و... براس
دو پارامتر تخلخل و درصد اشباع آب پسماند صحت اين ادعا را تاييد مى كند. 

 آموزش، آزمون و كاربرد خاصيت تعميم پذيرى شبكه عصبى در مخزن ميشريف
به منظور اجراى اين تحقيق از 342 جفت داده چاه نگارى در سه چاه C2 ،C1 و 
ــريف استفاده شده است. مرحله آموزش، آزمون و اعتبارسنجى شبكه  D3 مخزن ميش
به  ترتيب براساس 262، 40 و 40 جفت داده  از سه چاه فوق انجام مى شود. هم چنين 
ــده استفاده  ــبكه عصبى طراحى ش از 120 جفت داده چاه B1 جهت آزمون نهايى ش
ــبكه عصبى تصادفى نيست و از يك  ــود. در اين تحقيق انتخاب ورودى هاى ش مى ش

متخصص انسانى به منظور انتخاب داده ها استفاده شده است. 
ــت هدف از انجام اين تحقيق تخمين مقدار و نحوه توزيع تراوايى  در حقيق
ــبه تراوايى با استفاده از  ــتناد به نتايج محاس در چاه B1 بدون مغزه گيرى با اس
روش مغزه گيرى و اطالعات چاه نگارى در چاه هاى C2 ،C1 و D3 است. از اين رو 
ــه چاه مذكور انجام مى شود. شكل 4 مراحل و  ــبكه براساس س طراحى اوليه ش

فرآيند طراحى شبكه در اين پژوهش را نشان مى دهد.

اختالف خروجى
داده چاه  نگارىميانگين داده  هاحداقل دادهحداكثردادهحداقل خروجىحداكثر خروجىحداقل و حداكثر

3/77/8111/5118/526/9411/131. GR

5/5822/7217/9432/459/0524/92. Neutron

11/6824/5212/8428/8910/8822/373. Porosity

8/8719/7663/282/762/212/384. FDC

5/2217/1311/9121/420/816/995. LLD

2/1211/028/936/520/452/996. LLS

6/3914/677/286/080/972/547. MSFL

9/813/884/0895/7110/4540/268. SW

4/3412/788/4484/0255/878/49. Sonic

04/784/7839/870/5113/45Permeability

2  نتايج آناليز حساسيت  سنجى تعيين مؤثرترين داده چاه  نگارى 
بر نتايج تخمين تراوايى

3  شماتيكى از شبكه عصبى طراحى شده تخمين تراوايى

10 Oscillation or Over Training 
11 CPU Time 
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ــبكه وجود  در نرم افزارMatlab الگوريتم هاى يادگيرى مختلفى براى آموزش ش
دارند. معموالً كاربران عالوه بر دقت محاسبات الگوريتم انتخابى، از پارامتر مدت زمان 
ــرعت يادگيرى داده ها به منظور قياس الگوريتم ها استفاده مى كنند. در  پردازش و س
ــاير  ــبت به س اين تحقيق از الگوريتم يادگيرى لونبرگ- ماركوآردت، كه معموالً نس
الگوريتم از سرعت يادگيرى پايين تر اما دقت باالترى برخوردار است، استفاده مى شود.

شكل 5 نمودار كارآيى شبكه طراحى شده در سه مرحله آموزش، اعتبارسنجى 
و آزمون شبكه مى باشد كه محور افقى آن تعداد دور12 هاى تكرار و محور عمودى 
ــبكه براساس مربع خطا ميان مقدار تراوايى واقعى و تراوايى پيش بينى  كارآيى ش
ــده است. مطابق شكل 5 فرآيند تكرار شبكه بعد از 22 دور متوقف شده است.  ش
به عبارت  ديگر به محض اين  كه خطاي داده هاى اعتبارسنجى شروع به افزايش 
ــده و فرآيند آموزش شبكه قطع مى شود و در اصطالح  ــبكه متوجه ش مي يابد، ش
ــبكه در اين دور (دور 22)  ــبكه پايان مى پذيرد. عدم قطع ش مرحله يادگيرى ش

سبب مشكل آموزش اضافى و افزايش خطا بر روى داده هاى آزمون مى شود. 
ــتگى بين مقدار تراوايى واقعى و  ــكل هاى 6 و 7 به ترتيب نمودار همبس ش
ــان مى دهند.  ــبكه را نش ــده در مراحل آموزش و آزمون ش تراوايى پيش بينى ش
ــتگى بين داده هاى واقعى و پيش بينى شده نمى تواند مالك  اگر چه فقط همبس
مناسبى در تعيين كارآيى باالى يك شبكه باشد، اما با توجه به تعريف شبكه بهينه 
(كه قبل به آن اشاره شد)، اين پارامتر در كنار پائين بودن خطا مى تواند نمادى از 

كارآيى مناسب آن شبكه باشد.
ــده براي 40  ــه اى از تراوايى واقعى و تراوايى پيش بينى ش ــكل 8 مقايس ش
ــور ارزيابى دقت و  ــان مى دهد. در ادامه به منظ ــه داده مرحله آزمون را نش نمون
عملكرد شبكه عصبى طراحى شده، نتايج اين روش با نتايج روش رگرسيون خطى 

چندگانه مقايسه مى شود. 

 روش رگرسيون خطى چندگانه
ــيون خطى چندگانه يكى از روش هاى حل مسائل خطى  روش آمارى رگرس
ــت كه از آن مى توان در تخمين خواص مخازن نفت  و غيرخطى علوم مختلف اس
ــزار Matlab به منظور  ــن بخش از ابزار آمارى نرم اف ــتفاده كرد[7]. در اي نيز اس
ــيون داده هاى چاه نگارى استفاده مى شود. مهم ترين دغدغه  تعيين ضرايب رگرس
ــيون خطى چندگانه، فرض نرمال بودن داده ها و نداشتن خطا  روش آمارى رگرس
در داده هاى اوليه است كه در عمل چنين فرضى همواره برقرار نيست. هم چنين 
ــتقل و وابسته از معايب اين روش به  لزوم خطى بودن رابطه ميان متغيرهاى مس

حساب مى آيد.
در اين بخش، فرآيند تعيين ضرايب رگرسيون داده هاى چاه نگارى براساس 
ــه چاه C2 ،C1 و D3 اجرا مى شود. اما به منظور  تزريق 256 جفت داده از ميان س
ــنجى و آزمون مدل رگرسيون خطى حاصل شده، از مدل هاى پنج، هفت  اعتبارس
ــتفاده  ــيون اس ــه پارامترى اين روش به منظور تعيين بهينه ترين مدل رگرس و ن
ــود. روابط 1، 2 و 3 به ترتيب نشان دهنده مدل هاى رگرسيونى پنج، هفت  مى ش

و نه پارامترى مى باشند.
 Y=0.45LLD - 0.3MSFL - 0.08SW - 0.03GR + 0.61NTG                             (1)
Y=0.64GR + 0.05BHC + 0.62FDC - 2.71NTG + 0.5LLD - 0.22MSFL - 0.06SW  (2)
Y=0.6BHC-0.16GR-0.63NTG-13.83FDC+0.57LLD+1.39LLS-0.98MSFL+0.02SW+0.46E(3)

12 Epoch

4  شماتيكى از مراحل تخمين تراوايى با استفاده از شبكه عصبى

5  نمودار كارآيى شبكه عصبى پس انتشار تخمين تراوايى

6  نمودار همبستگى تراوايى واقعى و پيش بينى شده در 
مرحله آموزش شبكه
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ــعه  ــگار نوترون، GR داده هاى  نگار اش ــوق NTG داده هاى  ن ــط ف در رواب
ــگار مقاومت  ــباع آب، MSFL داده هاى  ن ــاى  نگار درصد اش ــا، Sw داده ه گام
 BHC ،داده هاى  نگار مقاومت مخصوص جانبى LLD ،مخصوص كروى متمركز
داده هاى  نگار صوتى، FDC داده هاى  نگار دانسيته حجمى، LLS داده هاى  نگار 
ــند. مطابق جدول  مقاومت كوتاه  برد و E داده هاى تركيبى  نگار تخلخل مى باش
ــتگى در مدل رگرسيونى 9 پارامترى نسبت به مدل هاى  3، مربع ضريب همبس
پنج و هفت پارامترى باالتر بوده و اين مدل از دقت بيشترى برخوردار است. از 
اين رو، از اين مدل رگرسيونى به منظور مقايسه روش آمارى رگرسيون با روش 

شبكه عصبى مصنوعى استفاده مى شود. 

مدل 9 پارامترىمدل 7 پارامترىمدل 5 پارامترى
0/720/570/91

3  مربع ضريب همبستگى تراوايى آزمايشگاهى و تخمينى در 
مدل هاى 5، 7 و 9 پارامترى رگرسيون خطى چندگانه

 مقايسه نتايج روش هاى تخمين تراوايى
ــتفاده از  ــاه D3 را با اس ــج تخمين تراويى چ ــه اى از نتاي ــكل 9 مقايس ش
روش هاى شبكه عصبى و مدل رگرسيون خطى چندگانه نشان مى دهد. مطابق 
ــبكه عصبى در تخمين تراوايى از دقت بيشترى برخوردار است  ــكل، روش ش ش
ــبت به تغييرات تراوايى از خود نشان  ــازند حساسيت بيشترى نس و در طول س

مى دهد. 
شكل 10 نيز به مقايسه  نتايج تخمين تراوايى روش هاى رگرسيون و شبكه 
ــگاهى مى پردازد. به اين منظور از 40 جفت  عصبى با روش مغزه گيرى آزمايش
ــكل، نتايج  ــود. مطابق ش ــتفاده مى ش ــه چاه C2 ،C1 و D3 اس داده تصادفى س
ــبكه عصبى (در مقايسه با روش رگرسيون) به نتايج  تخمين تراوايى با روش ش
روش مغزه گيرى نزديك تر است. نتايج جدول 4 صحت اين ادعا و برترى شبكه 

عصبى را تأييد مى كند.

ميزان ضريب همبستگىميزان خطاى مطلقنوع روش تخمين
5/870/75روش رگرسيون خطى چندگانه
3/240/91روش شبكه عصبى مصنوعى

4  مقايسه نتايج روش رگريسون و شبكه عصبى در مقايسه با 
روش مغزه  گيرى

ــاس  ــده براس ــبكه عصبى طراحى ش بعد از اطمينان از صحت عملكرد ش
ــه چاه، اكنون زمان تخمين تراوايى در چاه بدون مغزه  B1 است. در  داده هاى س
ــه داده هاى مغزه آن در مرحله  ــت ك اين جا منظور از چاه بدون مغزه چاهى اس
ــده اند و شبكه براى اولين بار در مرحله تعميم  ــبكه نشان داده نش آموزش به ش
با آن ها روبه رو مى شود. شكل 11 به مقايسه  نتايج تخمين تراوايى در محدوده 
ــبكه عصبى و  ــتفاده از روش هاى ش عمقى 2700 تا 2765 مترى چاه B1 با اس

رگرسيون خطى چندگانه مى پردازد. 
مرحله بعد مرحله اعتبارسنجى شبكه است. اين مرحله با انتخاب دو فاصله 
ــود. مطابق شكل هاى  1 و 25 مترى در ميان داده هاى  نگار چاه B1 انجام مى ش
ــتفاده از شبكه عصبى طراحى شده در هر  12 و 13 نتايج تخمين تراوايى با اس

دو حالت به نتايج روش مغزه گيرى نزديك است.

7  نمودار همبستگى تراوايى واقعى و پيش بينى شده در 
مرحله آزمون شبكه

8  نمودار همبستگى تراوايى واقعى و پيش بينى شده براى 40 
نمونه داده  مرحله آزمون شبكه

9  مقايسه نتايج تخمين تراوايى روش رگرسيون خطى چندگانه 
D3 و شبكه عصبى در چاه
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 نتيجه گيرى
ــتفاده از نرم افزار Matlab، شبكه عصبى چهار اليه اى  در اين پژوهش با اس
ــريف يكي از ميادين نفتي ايران طراحى  ــه منظور تخمين تراوايى مخزن ميش ب
ــنجى بر روى داده هاى  ــد. بعد از آموزش، آزمون و اجراى آناليز حساسيت س ش
ورودى شبكه، از قدرت تعميم پذيرى شبكه به منظور تخمين تراوايى و مقايسه 
ــتفاده شد. نتايج  ــيون خطى چندگانه و روش مغزه گيرى اس آن با روش رگرس

مطالعه روش مدل سازى عصبى نشان مى-دهد كه: 
ــيون خطى  ــه با روش رگرس ــى مصنوعى در مقايس ــبكه عصب 1- روش ش

چندگانه از قدرت تعميم پذيرى بيشترى برخوردار است.
2- حساسيت روش شبكه عصبى نسبت به تغييرات تراوايى در عمق بيش 

از روش رگرسيون خطى چندگانه است. 
3- با توجه به پرهزينه بودن روش مغزه گيرى و نزديكى نتايج اندازه گيري 
تراوايى مغزه با تخمين روش  شبكه عصبى مصنوعى، به منظور كاهش هزينه ها 
ــبكه  عصبى) براى چاه هاى  ــتفاده از اين روش ارزان  قيمت (مدل-سازى ش اس

بدون مغزه پيشنهاد مى شود.
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