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چكيده:
در صنع�ت نفت تعيين خ�واص پتروفيزيكي مخزن، يكي از مهمتري�ن پارامترهاي كليدي در مديريت، توليد، توس�عه و 
تخمين مخازن هيدروكربوري به ش�مار مي رود. تعيين اينگونه پارامترها )تخلخل، آب اشباع شدگي( معموالً توسط روش هايي 
چ�ون آنالي�ز مغزه و آزمايش چاه )Well Test( انجام مي ش�ود كه مس�تلزم صرف زمان و هزينه گزافي مي باش�د و در ضمن به 
علت نبود مغزه هاي كافي و تغييرات سنگ شناس�ي و ناهمگني س�نگ مخزن، تعيين اين پارامترها توس�ط روش هاي معمول 
از دق�ت چنداني برخوردار نيس�ت. بنابراين روش بهينه برای كاهش هزينه ها و زمان و افزايش دقت اس�تفاده از ارزيابی های 
نرم افزارهاي پيش�رفته )ژئوالگ( و روش های تخمينی )ش�بكه های عصبی مصنوعی پس انتش�ار خطا( است كه توسط اين دو 
روش می ت�وان با داش�تن اطالعات مغزه چند چاه، اين اطالعات را به چاه ه�اي ديگر ميدان تعميم داد. دراين مقاله از نرم افزار 
 )MATLAB( كه برنام�ه  آن در محيط نرم اف�زار مطلب )BP – ANN( ژئ�والگ و ش�بكه هاي عصبي مصنوعي پس انتش�ار خط�ا
نوش�ته شده با اس�تفاده از نگارهاي پتروفيزيكي براي پيش بيني هرچه دقيق تر اين پارامترها در ميدان نفتي پارسي واقع در 
جنوب غربي ايران اس�تفاده ش�ده اس�ت. اين شبكه در چاه ش�ماره 19 اين ميدان كه دارای مغزه بود مورد آموزش، آزمايش، 
آزمون و تعميم پذيری قرار گرفته و خروجی های آن با ارزيابی های حاصله از نرم افزار ژئوالگ مقايس�ه ش�ده است. با توجه به 
نتايج، ش�بكه های عصبی پس انتش�ار خطا نسبت به نرم افزار پيش�رفته ژئوالگ در تعيين خواص پتروفيزيكی صحت و دقت 
بيشتری دارد. در مرحله آخر تخلخل و آب اشباع شدگي درچاه هاي شماره 48و 49و 64 كه فاقد مغزه هستند توسط شبكه 

شبيه سازي شده است. 

كلمات كليدی: ژئوالگ، ش�بكه عصبي مصنوعی پس انتش�ار خطا، تخلخل، آب اشباع ش�دگی، نگار، زون، آسماری، آموزش، 
تعميم پذيری
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مقدمه
تخلخل و آب اش��باع ش��دگي از خواص مهم مخزن به ش��مار 
مي رون��د كه تعيين دقيق، كم هزينه و س��ريع آنها در صنعت نفت 
از اهمي��ت ويژه اي برخوردار اس��ت. از آنجايي كه ميدان پارس��ي 
از لحاظ سنگ شناس��ي و رس��وب گذاري ناهمگن و پيچيدگي هاي 
خاص خ��ود را دارد، براي تعيين هرچ��ه دقيق تر اين خصوصيات 
باي��د از اكثر چاه ها مغزه تهيه كرد كه باتوجه به وس��عت ميدان و 
تعدد چاه ها )66 حلقه چاه( مس��تلزم صرف هزينه و زمان فراواني 
خواه��د بود. همچنين تعيين اي��ن پارامتر به كمك روش آزمايش 
چ��اه به علت صرف هزينه  هاي بس��يار و توق��ف توليد حين انجام 
اين آزمايش، چندان مقرون به صرفه نيس��ت. بنابراين روش بهينه 
برای كاهش هزينه ها، زمان و افزايش دقت، استفاده از ارزيابی های 
نرم افزاری )ژئوالگ( و شبكه های عصبی مصنوعی پس انتشار خطا 
است كه توسط اين دو روش می توان با داشتن اطالعات مغزه چند 

چاه، اين اطالعات را برای چاه های ديگر ميدان تعميم داد.
اين ميدان در حدود 130 كيلومتري جنوب شرقي اهواز قرار 
گرفته اس��ت. س��نگ آهك آس��ماری مخزن اصلی اين ميدان را 
تشكيل می دهد كه از نظر سنگ شناسي عمدتاً از آهك، دولوميت 
و افق هايی از ماسه س��نگ، مارن، ش��يل و اليه هاي��ي از انيدريت 
تش��كيل شده است. در اين مقاله چاه های شماره 19، 48، 49 و 
64 ميدان پارس��ی مورد مطالعه قرار می گيرند. از چاه شماره 19 
به دليل دارابودن سری كامل اطالعات پتروفيزيكی به عنوان چاه 

كليدی استفاده می شود.
 

نرم افزار ژئوالگ
نرم اف��زار ژئوالگ در نوع خود بهتري��ن و كامل ترين نرم افزار 
ارزياب��ی پتروفيزيكی اس��ت ك��ه از دو روش عمده در بررس��ی 
پتروفيزيكی سازند اس��تفاده می كند. روش نخست روش سنتی 
ق��دم به قدم محاس��به پارامترهای پتروفيزيكی اس��ت كه تحت 
عنوان روش دترمينيس��تيك )Deterministic( شناخته می شود. 
روش دوم بيش��تر مبتنی بر روش های نوي��ن و احتماالت آماری 
اس��ت و روش احتماالت )probabilistic( )مولتی مين( نام دارد 
و بدين صورت به پاسخ های پتروفيزيكی نزديك می شود. در اين 
مطالعه از روش احتماالت اس��تفاده ش��ده اس��ت. براي ارائه يك 
آناليز موفق يك س��ری مراحل مشخص بايد طی گردند. فهرست 
زير نشان دهنده مراحل مختلف انجام روش مولتی مين می باشد 

:)Geolog 2006(
1- محاسبات اوليه 

2- بسط دادن مدل اوليه 

3- تعريف عدم قطعيت ها )اختياری( 
4- مرحله آناليز توسط نرم افزار 
5- رسم پالت ها و گزارش نهايی

مراحل باال به منظور تعيين تخلخل و آب اش��باع ش��دگی در 
چاه های شماره 19، 48، 49 و 64 ميدان پارسی انجام شده است.

پالت آب اشباع شدگی حاصل از ژئوالگ در مقابل آب اشباع 
ش��دگی حاصل از توصيف مغزه ه��ا و همچنين تخلخل حاصل از 
ژئوالگ در مقابل تخلخل حاصل از توصيف مغزه ها مربوط به چاه 
19 را به ترتيب در ش��كل های ش��ماره 1 و 2 مشاهده می كنيد. 
البته به دليل پاره-ای مس��ائل امكان تطابق كامل تخلخل مغزه با 
ژئوالگ وجود ندارد زيرا انجام آزمايشات تخلخل مغزه در شرايط 
محيطی و همچنين وجود ميكرو درزه ها در پالگ های  تهيه شده 
می تواند باعث افزايش تخلخل مغزه ش��ود. نح��وه تهيه پالگ از 
مغزه در آزمايش��گاه، ام��كان تخريب كانی های ش��يلی در حين 
تهيه و آماده س��ازی پالگ و خطاهای اندازه گيری، می تواند عامل 

افزايش يا كاهش تخلخل مغزه نسبت به ژئوالگ باشد.

 )BP-ANN( شبكه های عصبی مصنوعی پس انتشار خطا 
اين ش��بكه به عنوان مجموعه ای از ابزارآالتی است كه دارای 
تواناي��ی تعيي��ن پارامتره��ای پتروفيزيكی مخزن با اس��تفاده از 
نگارهای پتروفيزيكی در كوتاه ترين زمان ممكن را دارد. ش��بكه 
عصبی مصنوعی يك سيستم پردازش اطالعات است كه در انجام 
وظايف خود مانند ش��بكه عصبی بدن عمل می كند و توان بسيار 
زيادی در فرآيند هاي يادگيری و آموزش و سازگاركردن ورودي ها 

.)Al-Qahatani 2000( وخروجی های مطلوب دارد
اين ش��بكه ها شامل چندين عنصر س��اده )از قبيل نرو ن ها، 
دندريت ها...( هس��تند. هر نرون مشخص دارای ورودی )Ii( است 
ك��ه در وزن )Wi( مخت��ص به خ��ود ضرب می ش��ود و هر نرون 
مصنوع��ی می تواند دارای ورودی های فراوان باش��د، در حالي كه 
تنها دارای يك خروجی باشد. اين ورودي ها با هم جمع می شوند 
و س��پس به تابع فعال شبكه منتقل شده و در نهايت خروجی به 

دست می آيد. 
 شبكه های پس انتشار خطا )BP-ANN( شبكه هايی هستند 
كه دارای س��ه الي��ه ورودی، ميانی و خروجی هس��تند. در اين 
ش��بكه ها از دو تاب��ع sigmoid و purelin برای آموزش ش��بكه 
اس��تفاده شده اس��ت. فرآيند آموزش شبكه طوری است كه ابتدا 
ورودي ها )اطالعات الگ ها( به نرون های اليه ورودی داده شده و 
پس از محاس��به اختالف بين خروجی شبكه و خروجی مطلوب، 
خطای مربوطه دوباره به ش��بكه برمي  گ��ردد و مجدداً وزن ها در 

 شكل-1: آب اشباع شدگی ژئوالگ در مقابل آب اشباع شدگی 
مغزه  در چاه شماره 19  

                      

-  - 

ل یرا تشک این میدان سنگ آهک آسماري مخزن اصلی. قرار گرفته است کیلومتري جنوب شرقی اهواز 130در حدود این میدان 
 .است هایی از انیدریت تشکیل شده سنگ، مارن، شیل و الیه ی از ماسهیها آهک، دولومیت و افق از عمدتاً یشناس از نظر سنگدهد که  می

بودن سري ه دلیل داراب 19چاه شماره از . گیرند دان پارسی مورد مطالعه قرار میمی 64و  49، 48، 19هاي شماره  در این مقاله چاه
  .دشو استفاده می چاه کلیديکامل اطالعات پتروفیزیکی به عنوان 

   
    
سازند  پتروفیزیکی سیاز دو روش عمده در برر افزار ارزیابی پتروفیزیکی است که ترین نرم افزار ژئوالگ در نوع خود بهترین و کامل نرم

 2روش نخست روش سنتی قدم به قدم محاسبه پارامترهاي پتروفیزیکی است که تحت عنوان روش دترمینیستیک. کنداستفاده می
بدین  و نام دارد )مولتی مین(3احتماالت  روش وهاي نوین و احتماالت آماري است بر روش روش دوم بیشتر مبتنی. شودشناخته می

ارائه یک آنالیز موفق  براي .در این مطالعه از روش احتماالت استفاده شده است .شودهاي پتروفیزیکی نزدیک میصورت به پاسخ
  :(Geolog 2006)باشد  دهنده مراحل مختلف انجام روش مولتی مین می نشانزیر  فهرست. سري مراحل مشخص باید طی گردند یک

  محاسبات اولیه -1
دادن مدل اولیه  بسط-2
) اختیاري(ها قطعیت تعریف عدم-3
افزار  مرحله آنالیز توسط نرم-4
  ها و گزارش نهاییرسم پالت-5

  .است انجام شدهمیدان پارسی  64و  49، 48، 19هاي شماره  مراحل باال به منظور تعیین تخلخل و آب اشباع شدگی در چاه
و همچنین تخلخل حاصل از ژئوالگ در  هاغزهحاصل از توصیف م آب اشباع شدگی حاصل از ژئوالگ در مقابل آب اشباع شدگی پالت

اي دلیل پاره البته به.کنیدمشاهده می 2و  1شماره  هاي در شکل را به ترتیب 19ها مربوط به چاه  مقابل تخلخل حاصل از توصیف مغزه
ط محیطی و همچنین وجود انجام آزمایشات تخلخل مغزه در شرایوجود ندارد زیرا  ژئوالگل تخلخل مغزه با مسائل امکان تطابق کام

نحوه تهیه پالگ از مغزه در آزمایشگاه، امکان تخریب . تواند باعث افزایش تخلخل مغزه گرددشده می تهیه 4هاي ها در پالگ میکرو درزه
به تواند عامل افزایش یا کاهش تخلخل مغزه نسبت گیري، میسازي پالگ و خطاهاي اندازه هاي شیلی در حین تهیه و آماده کانی

  .دباش ژئوالگ
GEOLOG S W vs .  C OR E S W

y = 0.5988x
R2 = 0.657
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تخلخل ژئوالگ در مقابل تخلخل مغزه                                 : 2شکل               مغزه آب اشباع شدگی ژئوالگ در مقابل آب اشباع شدگی: 1شکل
                                                    19در چاه شماره                                                                           19در چاه شماره 

2 - Deterministic  
3 - Probabilistic 
4 - Core Plug 

           

شكل-2: تخلخل ژئوالگ در مقابل تخلخل مغزه در چاه شماره 19                                                    
                               

-  - 

ل یرا تشک این میدان سنگ آهک آسماري مخزن اصلی. قرار گرفته است کیلومتري جنوب شرقی اهواز 130در حدود این میدان 
 .است هایی از انیدریت تشکیل شده سنگ، مارن، شیل و الیه ی از ماسهیها آهک، دولومیت و افق از عمدتاً یشناس از نظر سنگدهد که  می

بودن سري ه دلیل داراب 19چاه شماره از . گیرند دان پارسی مورد مطالعه قرار میمی 64و  49، 48، 19هاي شماره  در این مقاله چاه
  .دشو استفاده می چاه کلیديکامل اطالعات پتروفیزیکی به عنوان 

   
    
سازند  پتروفیزیکی سیاز دو روش عمده در برر افزار ارزیابی پتروفیزیکی است که ترین نرم افزار ژئوالگ در نوع خود بهترین و کامل نرم

 2روش نخست روش سنتی قدم به قدم محاسبه پارامترهاي پتروفیزیکی است که تحت عنوان روش دترمینیستیک. کنداستفاده می
بدین  و نام دارد )مولتی مین(3احتماالت  روش وهاي نوین و احتماالت آماري است بر روش روش دوم بیشتر مبتنی. شودشناخته می

ارائه یک آنالیز موفق  براي .در این مطالعه از روش احتماالت استفاده شده است .شودهاي پتروفیزیکی نزدیک میصورت به پاسخ
  :(Geolog 2006)باشد  دهنده مراحل مختلف انجام روش مولتی مین می نشانزیر  فهرست. سري مراحل مشخص باید طی گردند یک

  محاسبات اولیه -1
دادن مدل اولیه  بسط-2
) اختیاري(ها قطعیت تعریف عدم-3
افزار  مرحله آنالیز توسط نرم-4
  ها و گزارش نهاییرسم پالت-5

  .است انجام شدهمیدان پارسی  64و  49، 48، 19هاي شماره  مراحل باال به منظور تعیین تخلخل و آب اشباع شدگی در چاه
و همچنین تخلخل حاصل از ژئوالگ در  هاغزهحاصل از توصیف م آب اشباع شدگی حاصل از ژئوالگ در مقابل آب اشباع شدگی پالت

اي دلیل پاره البته به.کنیدمشاهده می 2و  1شماره  هاي در شکل را به ترتیب 19ها مربوط به چاه  مقابل تخلخل حاصل از توصیف مغزه
ط محیطی و همچنین وجود انجام آزمایشات تخلخل مغزه در شرایوجود ندارد زیرا  ژئوالگل تخلخل مغزه با مسائل امکان تطابق کام

نحوه تهیه پالگ از مغزه در آزمایشگاه، امکان تخریب . تواند باعث افزایش تخلخل مغزه گرددشده می تهیه 4هاي ها در پالگ میکرو درزه
به تواند عامل افزایش یا کاهش تخلخل مغزه نسبت گیري، میسازي پالگ و خطاهاي اندازه هاي شیلی در حین تهیه و آماده کانی

  .دباش ژئوالگ
GEOLOG S W vs .  C OR E S W

y = 0.5988x
R2 = 0.657

0

0.2

0.4

0.6

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9
CORE SW(%)

SW

                      

GEOLOG P OR OS ITY  v s .  C OR E P OR OS ITY

y = 0.8855x + 0.0635
R2 = 0.5863
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تخلخل ژئوالگ در مقابل تخلخل مغزه                                 : 2شکل               مغزه آب اشباع شدگی ژئوالگ در مقابل آب اشباع شدگی: 1شکل
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جهت كاهش خطا، خود را با شرايط جديد سازگار می كنند. برای 
كاهش خطا و رسيدن به خروجی مطلوب فرآيند آموزش چندين 
بار تكرار می ش��ود تا جايي كه هدف نهايی به دس��ت آيد )1994 
Mohaghegh et al(.  ب��رای تعيين تعداد نرون ها و اليه های ميانی 
رابط��ه يا قانون خاصی وجود ندارد ولی افزايش و يا كاهش هركدام 
در فرآيند آموزش ش��بكه سهم بس��زايی دارد لذا برای تعيين آنها 
بايد در فرآيند آموزش شبكه در هر تكرار تعداد آنها را تغيير داد تا 

.)Callen 1999( بهترين نتيجه به دست آيد

شبيه سازی توسط شبكه های عصبی مصنوعی پس انتشار خطا
 EARLY STOPPING در فرآيند پردازش داده ها در ش��بكه از روش
اس��تفاده شده است. در اين روش تمام داده های چاه شماره 19 به 
چهار قس��مت تبديل و در چهار فرآيند آموزش، آزمايش، آزمون و 
تعميم پذيري به كار مي روند. انتخاب داده ها در شبيه س��ازی بسيار 
مهم است. در اين مقاله، براي چاه شماره 19 داده هاي خام مربوط 
ب��ه قرائت هاي نگاره��ای صوتي، چگالي، گاما و نوترون در س��ازند 
مخزن��ي آس��ماري و الگو خروجی مطلوب يعن��ی تخلخل مغزه به 
عنوان چهار مجموعه آموزش��ي، آزمايش��ي، آزمون و تعميم پذيری 
وارد شبكه اي با 4 نرون در اليه ورودي ، 10 نرون در اليه مياني و 

1 نرون در اليه خروجي شده اند )شكل 3(.
و در مرحله آخر يا تعميم پذيری )Generalization( نتيجه زير 

حاصل شده است:
- ضري��ب همبس��تگي بي��ن تخلخل حاص��ل از مغ��زه و تخلخل 
شبيه سازي ش��ده توسط شبكه در چاه شماره 19 برابر با 0/997 به 

دست آمده است. )اشكال 4 و 5(
تنها وجه تمايز شبيه س��ازی آب اش��باع شدگی توسط شبكه 

شكل- 3: ساختار شبكه BP 4 نرون در الیه ورودی، 10 نرون  در 
الیه میانی و 1 نرون در الیه خروجی

-  - 

       BP-ANN )(  
تعیین پارامترهاي پتروفیزیکی مخزن با استفاده از نگارهاي ی یاي از ابزارآالتی است که داراي توانا به عنوان مجموعه ن شبکهیا

ف خود مانند یستم پردازش اطالعات است که در انجام وظایک سیشبکه عصبی مصنوعی  .ترین زمان ممکن را دارد یکی در کوتاهپتروفیز
هاي مطلوب  ها وخروجی يدن ورودکرگیري و آموزش و سازگاردهاي یا دینآر فرد يدتوان بسیار زیاو  کند شبکه عصبی بدن عمل می

  .(Al-Qahatani 2000) اردد
 است که در وزن )Ii( هر نرون مشخص داراي ورودي. ندهست...) ها ها، دندریت ن قبیل نرواز (ها شامل چندین عنصر ساده ن شبکهای
)Wi (که تنها داراي یک خروجی  هاي فراوان باشد، در حالی تواند داراي ورودي شود و هر نرون مصنوعی می مختص به خود ضرب می

   .آید دست میه در نهایت خروجی ب س به تابع فعال شبکه منتقل شده وپوند و سش ها با هم جمع می این ورودي. باشد
ها از دو  در این شبکه. ندالیه ورودي، میانی و خروجی هستهایی هستند که داراي سه  شبکه )BP-ANN(هاي پس انتشار خطا شبکه
اطالعات ( ها طوري است که ابتدا وروديبکه آیند آموزش شفر .براي آموزش شبکه استفاده شده است purelinو  sigmoidتابع 
بوطه دوباره به هاي الیه ورودي داده شده و پس از محاسبه اختالف بین خروجی شبکه و خروجی مطلوب، خطاي مر به نرون) ها الگ

رسیدن به خروجی ش خطا و براي کاه. کنند ها در جهت کاهش خطا، خود را با شرایط جدید سازگار می وزن د و مجدداًگرد  میشبکه بر
براي تعیین تعداد  . (Mohaghegh et al 1994)آید دست به هدف نهایی  که یشود تا جای وزش چندین بار تکرار مییند آمآمطلوب فر

 یند آموزش شبکه سهم بسزایی داردآدام در فرو یا کاهش هرک انون خاصی وجود ندارد ولی افزایشهاي میانی رابطه یا ق ها و الیه نرون
  .(Callen 1999) دست آیده آنها را تغییر داد تا بهترین نتیجه ب یند آموزش شبکه در هر تکرار تعدادآبراي تعیین آنها باید در فرلذا 

  
           
به  19ي چاه شماره ها در این روش تمام داده. استفاده شده است EARLY STOPPING ها در شبکه از روش یند پردازش دادهآدر فر

سازي بسیار مهم  ها در شبیه داده انتخاب .روند کار می هپذیري ب یند آموزش، آزمایش، آزمون و تعمیمآدر چهار فر چهار قسمت تبدیل و
در سازند مخزنی  نوترون و ، گاماصوتی، چگالی ينگارهاهاي  هاي خام مربوط به قرائت داده 19شماره  ه، براي چااین مقاله در. است

 4اي با  وارد شبکه پذیري و تعمیم آزمون ،آزمایشی ،ه آموزشیمجموع چهارعنوان ه ب مغزه تخلخل یعنیخروجی مطلوب  الگو و آسماري
  .)3شکل ( اند نرون در الیه خروجی شده 1 نرون در الیه میانی و 10نرون در الیه ورودي ، 

                                                                          
  نرون در الیه خروجی 1در الیه میانی و   نرون 10نرون در الیه ورودي،  BP 4ساختار شبکه  - 3شکل 

  
  :استزیر حاصل شده  نتیجه )Generalization( پذیري و در مرحله آخر یا تعمیم 

   

شكل-4: مقایسه تخلخل شبیه سازی شده توسط شبكه و تخلخل 
مغزه در چاه شماره 19                   

-  - 

ه ب 997/0 با برابر 19 شماره توسط شبکه در چاه شده سازي ب همبستگی بین تخلخل حاصل از مغزه و تخلخل شبیهضری
)5و  4اشکال ( .ه استدست آمد

ن است که از نگار مقاومت آ، 19سازي تخلخل در چاه شماره  شبیهنسبت به  توسط شبکه سازي آب اشباع شدگی وجه تمایز شبیهتنها 
در مرحله  شود و استفاده می تخلخل خروجی مطلوب و ريگامانگار جاي  ترتیب به خروجی مطلوب آب اشباع شدگیو الگوي  مخصوص

  :استزیر حاصل شده  نتایج )Generalization( پذیري آخر یا تعمیم
 برابر با 19 شمارههاي  چاه براي توسط شبکه شده سازي شبیه اشباع شدگی و آب حاصل از مغزه اشباع شدگی بین آبضریب همبستگی 

  .)7و  6اشکال (ه است ددست آمه ب 95/0

                                   
  شده توسط شبکه در                سازي تخلخل شبیه :5تخلخل                      شکل  شده توسط شبکه و سازي مقایسه تخلخل شبیه: 4شکل

   19مقابل تخلخل مغزه در چاه شماره                                                                        19مغزه در چاه شماره  
  

                                      
  شده توسط  سازي آب اشباع شدگی شبیه: 7شده توسط شبکه                     شکل  سازي مقایسه آب اشباع شدگی شبیه:  6شکل 

    19شبکه در مقابل آب اشباع شدگی مغزه در چاه                                                  19مغزه در چاه شماره  و آب اشباع شدگی
  
و در مرحله سازي  توسط شبکه شبیه مغزه هستند داده که فاقد 64و  49 ،48 شماره هاي چاه در و آب اشباع شدگی تخلخل نهایتدر  

  :استزیر حاصل شده  نتایج )Generalization( پذیري آخر یا تعمیم
   

به   64و  49، 48 شمارههاي  چاه براي توسط شبکه سازي  شبیه تخلخلژئوالگ و حاصل از  تخلخلبین ضریب همبستگی 
.است نتیجه شده 0/ 816، 830/0، 651/0 ترتیب برابر با

شكل -5: تخلخل شبیه سازی  شده توسط شبكه در مقابل تخلخل 
مغزه در چاه شماره 19 

-  - 

ه ب 997/0 با برابر 19 شماره توسط شبکه در چاه شده سازي ب همبستگی بین تخلخل حاصل از مغزه و تخلخل شبیهضری
)5و  4اشکال ( .ه استدست آمد

ن است که از نگار مقاومت آ، 19سازي تخلخل در چاه شماره  شبیهنسبت به  توسط شبکه سازي آب اشباع شدگی وجه تمایز شبیهتنها 
در مرحله  شود و استفاده می تخلخل خروجی مطلوب و ريگامانگار جاي  ترتیب به خروجی مطلوب آب اشباع شدگیو الگوي  مخصوص

  :استزیر حاصل شده  نتایج )Generalization( پذیري آخر یا تعمیم
 برابر با 19 شمارههاي  چاه براي توسط شبکه شده سازي شبیه اشباع شدگی و آب حاصل از مغزه اشباع شدگی بین آبضریب همبستگی 

  .)7و  6اشکال (ه است ددست آمه ب 95/0

                                   
  شده توسط شبکه در                سازي تخلخل شبیه :5تخلخل                      شکل  شده توسط شبکه و سازي مقایسه تخلخل شبیه: 4شکل

   19مقابل تخلخل مغزه در چاه شماره                                                                        19مغزه در چاه شماره  
  

                                      
  شده توسط  سازي آب اشباع شدگی شبیه: 7شده توسط شبکه                     شکل  سازي مقایسه آب اشباع شدگی شبیه:  6شکل 

    19شبکه در مقابل آب اشباع شدگی مغزه در چاه                                                  19مغزه در چاه شماره  و آب اشباع شدگی
  
و در مرحله سازي  توسط شبکه شبیه مغزه هستند داده که فاقد 64و  49 ،48 شماره هاي چاه در و آب اشباع شدگی تخلخل نهایتدر  

  :استزیر حاصل شده  نتایج )Generalization( پذیري آخر یا تعمیم
   

به   64و  49، 48 شمارههاي  چاه براي توسط شبکه سازي  شبیه تخلخلژئوالگ و حاصل از  تخلخلبین ضریب همبستگی 
.است نتیجه شده 0/ 816، 830/0، 651/0 ترتیب برابر با
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نس��بت به شبيه سازی تخلخل در چاه شماره 19، آن است كه از 
نگار مقاومت مخصوص و الگوی خروجی مطلوب آب اشباع شدگی 
به ترتيب جای نگار گاماری و خروجی مطلوب تخلخل اس��تفاده 
 )Generalization( می ش��ود و در مرحل��ه آخر يا تعميم پذي��ری

نتايج زير حاصل شده است:  
 ضريب همبس��تگي بين آب اشباع شدگي حاصل از مغزه و آب 
اشباع شدگي شبيه سازي شده توسط شبكه براي چاه هاي شماره 

19 برابر با 0/95 به دست آمده است )اشكال 6 و 7(.
 در نهايت تخلخل و آب اش��باع شدگی در چاه هاي شماره 48، 
49 و 64 كه فاقد داده مغزه هس��تند توسط شبكه شبيه سازي و 
در مرحل��ه آخر يا تعميم پذيری )Generalization( نتايج زير 

حاصل شده است:
 

- ضريب همبس��تگي بين تخلخل حاص��ل از ژئوالگ و تخلخل 
شبيه  سازي توسط شبكه براي چاه هاي شماره 48، 49 و 64  به 

ترتيب برابر با 0/651 ،0/830، 816/ 0 نتيجه شده است.

- ضريب همبس��تگي بين آب اشباع شدگی حاصل از ژئوالگ و 
آب اشباع شدگی شبيه سازي توسط شبكه برای چاه هاي شماره 
48، 49 و 64  به ترتيب برابر با 0/647 ،0/801، 790/ 0 به دست 

آمده است.
نتيجه گيري 

1. نرم اف��زار ژئوالگ يك��ی از بهترين نرم افزارها در زمينه تفس��ير 
پتروفيزيكی اس��ت كه با اس��تفاد از آن می توان پس از زون بندی 
و ازيابی پارامترهای پتروفيزيكی، تطابق بين چاه ها را توس��ط آن 
نشان داد. لذا خروجی كه با اين نرم افزار پيشرفته به دست می آيد 
ظاهراً بايد ج��واب دقيقی ارائه دهد ولی هنگامی كه خروجی اين 
نرم افزار با خروجی ش��بكه مقايسه ش��د به اين نتيجه رسيديم كه 
اين نرم افزار نسبت به شبكه عصبی از دقت كمتری برخوردار است. 
بنابراين پيشنهاد می  شود از شبكه خواص پتروفيزيكی )تخلخل و 
آب اش��باع شدگی(  به دس��ت آيد و به عنوان ورودی به نرم افزار 

ژئوالگ استفاده شود تا ارزيابی های بهتری را بتوان انجام داد. 
2. از آنجايي كه تعداد نرون هاي اليه ورودي تابعي از عوامل مؤثر 
بر خروجي مورد نظر هس��تند، كاربر بايد در گزينش متغير هاي 

   شكل-6 : مقایسه آب اشباع شدگی شبیه سازی  شده توسط 
شبكه و آب اشباع شدگی مغزه در چاه شماره 19                    

-  - 

ه ب 997/0 با برابر 19 شماره توسط شبکه در چاه شده سازي ب همبستگی بین تخلخل حاصل از مغزه و تخلخل شبیهضری
)5و  4اشکال ( .ه استدست آمد

ن است که از نگار مقاومت آ، 19سازي تخلخل در چاه شماره  شبیهنسبت به  توسط شبکه سازي آب اشباع شدگی وجه تمایز شبیهتنها 
در مرحله  شود و استفاده می تخلخل خروجی مطلوب و ريگامانگار جاي  ترتیب به خروجی مطلوب آب اشباع شدگیو الگوي  مخصوص

  :استزیر حاصل شده  نتایج )Generalization( پذیري آخر یا تعمیم
 برابر با 19 شمارههاي  چاه براي توسط شبکه شده سازي شبیه اشباع شدگی و آب حاصل از مغزه اشباع شدگی بین آبضریب همبستگی 

  .)7و  6اشکال (ه است ددست آمه ب 95/0

                                   
  شده توسط شبکه در                سازي تخلخل شبیه :5تخلخل                      شکل  شده توسط شبکه و سازي مقایسه تخلخل شبیه: 4شکل

   19مقابل تخلخل مغزه در چاه شماره                                                                        19مغزه در چاه شماره  
  

                                      
  شده توسط  سازي آب اشباع شدگی شبیه: 7شده توسط شبکه                     شکل  سازي مقایسه آب اشباع شدگی شبیه:  6شکل 

    19شبکه در مقابل آب اشباع شدگی مغزه در چاه                                                  19مغزه در چاه شماره  و آب اشباع شدگی
  
و در مرحله سازي  توسط شبکه شبیه مغزه هستند داده که فاقد 64و  49 ،48 شماره هاي چاه در و آب اشباع شدگی تخلخل نهایتدر  

  :استزیر حاصل شده  نتایج )Generalization( پذیري آخر یا تعمیم
   

به   64و  49، 48 شمارههاي  چاه براي توسط شبکه سازي  شبیه تخلخلژئوالگ و حاصل از  تخلخلبین ضریب همبستگی 
.است نتیجه شده 0/ 816، 830/0، 651/0 ترتیب برابر با

شكل-7: آب اشباع شدگی شبیه سازی شده توسط شبكه در مقابل 
آب اشباع شدگی مغزه در چاه 19

-  - 

ه ب 997/0 با برابر 19 شماره توسط شبکه در چاه شده سازي ب همبستگی بین تخلخل حاصل از مغزه و تخلخل شبیهضری
)5و  4اشکال ( .ه استدست آمد

ن است که از نگار مقاومت آ، 19سازي تخلخل در چاه شماره  شبیهنسبت به  توسط شبکه سازي آب اشباع شدگی وجه تمایز شبیهتنها 
در مرحله  شود و استفاده می تخلخل خروجی مطلوب و ريگامانگار جاي  ترتیب به خروجی مطلوب آب اشباع شدگیو الگوي  مخصوص

  :استزیر حاصل شده  نتایج )Generalization( پذیري آخر یا تعمیم
 برابر با 19 شمارههاي  چاه براي توسط شبکه شده سازي شبیه اشباع شدگی و آب حاصل از مغزه اشباع شدگی بین آبضریب همبستگی 

  .)7و  6اشکال (ه است ددست آمه ب 95/0

                                   
  شده توسط شبکه در                سازي تخلخل شبیه :5تخلخل                      شکل  شده توسط شبکه و سازي مقایسه تخلخل شبیه: 4شکل

   19مقابل تخلخل مغزه در چاه شماره                                                                        19مغزه در چاه شماره  
  

                                      
  شده توسط  سازي آب اشباع شدگی شبیه: 7شده توسط شبکه                     شکل  سازي مقایسه آب اشباع شدگی شبیه:  6شکل 

    19شبکه در مقابل آب اشباع شدگی مغزه در چاه                                                  19مغزه در چاه شماره  و آب اشباع شدگی
  
و در مرحله سازي  توسط شبکه شبیه مغزه هستند داده که فاقد 64و  49 ،48 شماره هاي چاه در و آب اشباع شدگی تخلخل نهایتدر  

  :استزیر حاصل شده  نتایج )Generalization( پذیري آخر یا تعمیم
   

به   64و  49، 48 شمارههاي  چاه براي توسط شبکه سازي  شبیه تخلخلژئوالگ و حاصل از  تخلخلبین ضریب همبستگی 
.است نتیجه شده 0/ 816، 830/0، 651/0 ترتیب برابر با

ورودي )به عن��وان مث��ال نگار صوتي، چگال��ي و غيره( طوري عمل 
كن��د ك��ه اكثر عوامل مؤثر ب��ر خروجي )به عنوان مث��ال تخلخل و 

آب اشباع شدگی( پوشش داده شوند. 
3. انتخ��اب تعداد نرون هاي الزم در اليه هاي ورودي كاماًل وابس��ته 
به خروجي ش��بكه است و تعداد بيشتر يا كمتر آنها در دقت شبكه 
چن��دان تأثير ندارد. ول��ي تعيين تعداد نرون ه��اي موجود در اليه 
ميان��ي كاماًل به تجربه و تكرار ش��بكه با تع��داد نرون هاي مختلف 
بس��تگي دارد به طوري ك��ه در اين مقاله پ��س از امتحان نرون هاي 
مختل��ف در اليه مياني، ش��بكه با ده نرون در الي��ه مياني بهترين 

نتيجه را در بر داشت.
Abstract
Porosity and water saturation of oil reservoir rocks are usually determined 
by Core Analysis and Well Test methods. However, these methods are 
expensive and time consuming. Also because of lithology changes, 
heterogeneity of reservoir rock, and nonexistence of sufficient well cores, 
determination of the parameters by these usual methods are not accurate. 
So the best way to decrease cost, increase accuracy, and decrease time 
is applying advanced software such as Geolog and Back-Propagation 
Artificial Neural Network (BP-ANN). In this paper, a BP-ANN is 
designed to predict the porosity and water saturation of formations using 
the well log data in Parsi oil field, located in south-west of Iran. The 
data of one well (No. 19) that has core data is used for training, testing, 
validation, and generalization processes. Then the BP-ANN results are 
compared to the results obtained by Geolog Software. With respect to the 
results, it is concluded that the BP-ANN is more accurate than Geolog 
Software in determining porosity and water saturation. Finally, water 
saturation and porosity are simulated in three other wells (Nos 48, 49, and 
64) that do not have core data. 
Keywords : Geolog Software, Back Propagation Artificial Neural Net-
work, Porosity, Water Saturation.
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