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تخمين تخلخل نگار NMR از نشانگرهاى لرزه اى با استفاده 
از رگرسيون خطى و شبكه عصبى مصنوعي در ميدان گازى 

پارس جنوبى

مقدمه 
اگر چه ميزان تخلخل از نگارهاي معمول قابل محاســبه است، 
ولــى مقــدار آن تحت تأثير ليتولوژى ســازند قرار داشــته و نياز به 
 (NMR) رزونانــس مغناطيســى هسته (log) تصحيــح دارد. نــگار
اطالعات مفيدى جهت اندازه گيــرى پارامترهاى پتروفيزيكى نظير 
تخلخــل مؤثر در بازه هاى حــاوى هيدروكربن به دســت مى دهد. 
ولى اغلــب محدوديت هايى نيــز در تهيه اين نمــودار وجود دارد. 
رانــدن اين نــگار در چاههاى حاوى لوله جــدارى ممكن نيست و 
از ســوى ديگر نمودارگيرى NMR هزينه بر است. به خاطر هزينه ى 
بــاالى نمودارگيــرى NMR، فقط در تعداد محــدودى از چاه هاي 
يك ميــدان اين نمودار رانده مي شــود[4]. عالوه بــر اين، به دليل 
اينكــه اطالعات اين نگارها فقط به نقاطــى از چاه كه نمودارگيرى 
شــده محدود مى گردند، نمى توانند به مدل ســازى دو بعدى (يا سه 
بعدى) تخلخل مخزن كمكى نمايند. بنابراين روشــى جهت تشكيل 
مصنوعــى پارامترهاى ايــن نگارها مورد نياز مي باشــد. پارامترهاى 
پتروفيزيكــى نظير تخلخل، براى ارزيابى مخازن هيدروكربنى بسيار 

مهم مى باشــند[3]. محققــان بسيارى بر روى تخميــن اين پارامترها 
از داده هــاى لــرزه اى يا نگارها با اســتفاده از روش هــاى آمارى و 
روش هاى هوشمند فعاليت نموده اند. اوجيلواى و همكارانش به طور 
جداگانه منطق فازى و الگوريتم ژنى را براى تخمين نفوذپذيرى از 
داده هاى نمودار NMR بــه كار گرفتند. در روش آنها، كل نمودار 
توزيــع T2 نمودار NMR جهت بررســى ارتباط بيــن پارامترهايى 
مانند اندازه شــعاع گلوگاه يا ســايز خود ذرات ســنگ كه ممكن 
اســت با نفوذپذيرى مرتبط باشند، مطالعه شده است[5]. كدخدايى 
و همكاران يك سيستم منطق فازى جهت تخمين پارامترهاي اشباع 
شــدگى آب و تخلخل از نشــانگرهاى لرزه اى را بررسى نموده اند. 
داده تخلخل و اشــباع شــدگى آب در مطالعه آنها از ارزيابى مغزه 
به دســت آمده بــود[3]. لبنى و همــكاران يك ســيستم تركيبى از 
شــبكه عصبى و منطق فازى با ميانگين گيرى مبتنى بر الگوريتم ژنى 
را براى تخميــن پارامترهاى نــگار NMR از نمودارهاي معمول به 
 NMR كار گرفتند[4]. در اين مقاله، تخلخل به دست آمده از نگار
به وســيله روش هاى رگرســيون خطى چندگانه10(MLR) و شبكه 
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در ايــن مقالــه تطابق بين تخلخل مفيد به دســت آمده از نگار (log) رزونانس مغناطيسى هسته2(NMR) و نشــانگرهاى لرزه اى از طريق دو روش 
رگرســيون خطى چندگانه و شــبكه عصبى مصنوعى بررسى شده اســت. در ابتدا نمودارهاى هر چاه از طريق ايجاد لرزه نگاشت مصنوعى با اطالعات 
برداشــت لرزه اى مطابقت داده شــدند. براى ساختن لرزه نگاشــت مصنوعى در هر چاه از نگار صوتى3 و چگالى4 اســتفاده شده است. سپس داده هاى 
لرزه اى پس برانبارش5 با اســتفاده از اين لرزه نگاشت ها به مقاومت صوتى6 برگردانده شــدند. تفكيك پذيرى داده هاى لرزه اى معموالً از نگارها كمتر 
اســت. اين تفاوت از طريق مدل ســازى به ســلول هاى ســه بعدى7 و ميانگين گيرى داده هاى لرزه اى و نگارها در هر ســلول مرتفع شده است. در ادامه 
مختصه هاى8 ميانگين گرفته شده در هر سلول به عنوان ورودى و خروجى در تمام پردازش هاى بعدى در نظر گرفته خواهند شد. رگرسيون مرحله اى 
جهت انتخاب بهترين ورودى ها جهت تخمين تخلخل مفيد به كار گرفته شده و معادله رگرسيون خطى چندگانه و ضريب همبستگى با هدف در هر 
مرحله ارائه گرديده اســت. در نهايت شــبكه عصبى مصنوعى (چند اليه) با الگوريتم توزيع خطاى پس انتشــار9 با همان ورودى ها براى تخمين به كار 
گرفته شــد و جواب بهتر از ميان روش هاي رگرســيون خطى و شبكه عصبى مصنوعي براى تعميم به كل حجم مخزن مورد استفاده قرار گرفت. روش 
مذكور در داده هاى ميدان گازى پارس جنوبى از حوزه رســوبى خليج فارس به كار گرفته شــد. نشــانگرهاى لرزه اى از ســه بخش داده لرزه اى مجزا 

استخراج شده اند. نگارهاي پتروفيزيكى چهار حلقه چاه جهت ساخت و صحت سنجى مدل رگرسيون و شبكه عصبى به كار گرفته شده اند.

سيد محمد امين موسوى1   شركت نفت و گاز پارس
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عصبى مصنوعى11 (ANN) از نشــانگرهاى لرزه اى مناسب تخمين 
زده شــده و از ميان اين دو روش، روش بهتــر با همبستگى باالتر و 

خطاى كمتر انتخاب و به كل حجم مورد مطالعه اعمال گرديد.

1- نشانگرهاى لرزه اى12
نشــانگرهاى لــرزه اى بديــن صــورت تعريــف مي شــوند: "تمام 
اطالعاتــى كه از داده هاى لرزه اى به دســت مى آينــد؛ چه از طريق 
محاســبه مستقيــم و چــه از طريــق دليل هــاى منطقى يــا مبتنى بر 
تجربــه"[7]. در ايــن قسمت به طــور خالصه نشــانگرهايى كه در 
اين مطالعه اســتفاده شــده اند معرفــي مى گردنــد. مقاومت صوتى

(Acoustic Impedance) حاصل وارون ســازى لرزه اى13 اســت و 
نشانگر مقدار تقريبى مقاومت صوتى سنگ ها مي باشد. اين نشانگر 
از لحــاظ تئورى بيشــترين همبستگى را با تخلخــل (البته با عالمت 
منفى) دارد. نشــانگر ميرايى14 ميزان تضعيف نسبى بسامد رد لرزه اى 
حــول يك نقطــه را نشــان مى دهد كــه مى تواند مشــخص كننده 
 15RMS  زون هاى داراي شــكستگى و جا به جايى سيال باشد. دامنه
جــذر ميانگين مربعات نمونه هاى رد لــرزه اى را در يك بازه اندازه 
مى گيرد. شدت بازتاب16 حاصل ضرب ميانگين دامنه رد لرزه اى در 
يــك بازه مشــخص (در اينجا 9 نمونه) در طول بازه اســت. انرژى 
(Envelope)، كل انرژى لحظه اى يك سيگنال (رد لرزه اى مختلط) 
است كه مستقل از فاز بوده و با نام دامنه لحظه اى يا قدرت انعكاس 

مشخص مى شود.

در ايــن رابطــه، f و g به ترتيب بخش حقيقــى و موهومى يك 
رد لــرزه اى هستند. پهنــاى باند لحظه اى17 قدر مطلق مشــتق زمانى

 (Hz) يا نرخ تغيير نسبى دامنه اســت كه واحد آن هرتز Envelope
مى باشد. اين نشــانگر، انحراف معيار طيف انرژى لحظه اى را حول 
ميانگين آن نشــان مى دهد. پارامتــر واريانس بيانگر واريانس محلى 
سيگنال مي باشد. اين نشانگر براى تشخيص لبه ها مناسب مي باشد[6].

2- روش كار
در اين مطالعه، ابتدا ســعى شــده اســت تا گره ارتباطى18 ميان 
داده هاى نگارهــاي مبتنى بر عمق مسافتى چــاه و داده هاى لرزه اى 
مبتنى بر زمان رسيد موج لرزه اى ايجاد شود. براى اين كار در هر چاه 
يك لرزه نگاشــت مصنوعى19 ايجاد و از آن رابطه "زمان به مكان" 
در چاه ها اســتخراج شده است. ســپس نگارها در موقعيت صحيح 
خــود در عمق زمانى مقطع لرزه اى قــرار گرفته و امكان همبستگى 
بــا داده هاى لرزه اى را پيــدا نمودند. جهت تعييــن افق هاى لرزه اى 
ســازندهاى مورد مطالعه، سرسازند چاه ها در مقطع لرزه اى بر روى 
ردهاى متناظر خود در عمق زمانى ردگيرى شــدند (تفسير افق هاى 

لرزه اى). ســپس نگارهاي ســونيك، چگالى و لرزه نگاشــت هاى 
مصنوعى ايجاد شــده در موقعيت چاه ها براى عمليات وارون سازى 
لرزه اى استفاده شــدند. براى وارون سازى لرزه اى از روش مبتنى بر 
مدل استفاده شده است. اســتفاده از اين روش به دليل آن است كه 
باالترين تفكيك پذيرى را در ميان ســاير روش ها داشته و همچنين 
اطالعات زمين شناســى موجــود يا مورد انتظار را در وارون ســازى 
درگيــر مى نمايد كه باعــث ارتباط بهتــر بين داده هــاى لرزه اى و 
ليتولوژى واقعى مى شــود[2]. در ادامه مدل ســازى سه بعدى انجام 
مي شــود و ميانگين داده هاى لرزه اى و نگار چاه ها درون سلول هاى 
مدل محاســبه شــده و بنابراين كل حجم مورد مطالعه به اين سلولها 
تقسيــم مى گردد. در اين مرحله رگرســيون مرحله اى براى انتخاب 
بهترين نشــانگرهاى لرزه اى به عنوان ورودى جهت تخمين تخلخل 
مفيد نمودار NMR به كار گرفته شد. الگوريتم رگرسيون مرحله اى، 
مرحله به مرحله بهتريــن تركيب از ورودى ها با باالترين همبستگى 
رگرســيون خطى با هدف را انتخاب مى كند. پس از آن از شــبكه 
عصبي مصنوعي جهت تخميــن تخلخل نمودار NMR از مجموعه 
نشــانگرهاى لرزه اى انتخاب شــده استفاده مي شــود. شبكه عصبي 
مصنوعي روشــى هوشمند جهت حل مسائل غيرخطى است. توزيع 
پس انتشار خطا روشي متداول براى آموزش شبكه عصبي مصنوعي 
است. اين روش نياز به يك مجموعه داده ورودى آموزشى با هدف 
مشــخص دارد تا شــبكه خروجى خود را به هدف نزديك تر سازد. 
شبكه خطاى بين خروجى محاسبه شده و هدف متناظر آن ورودى ها 
را محاسبه و خطاي مذكور را از خروجى به سمت ورودى ها توزيع 
مي نمايــد و در نهايت وزن ارتباطات بيــن ورودى ها و خروجى را 
طى چند دوره20 تعديل مى نمايد. آموزش پس از رســيدن به خطاى 
مشــخص يا تعداد دوره معينى متوقف مى گردد[1]. در انتها بهترين 
روش از ميان روش هاي شــبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطى 

چندگانه انتخاب و به حجم مورد مطالعه اعمال مى گردد.

3- آماده سازى داده ها
داده هــاي مورد اســتفاده در اين مطالعه، ســه مقطع لرزه اى ســه 
 ،  ، بعدى پس برانبارش و اطالعات پتروفيزيكى چاه هاى 
 ،  ،  ،  ، و  به همراه مختصات 
سرچاهى آنهاست. نشانگرهاى لرزه اى به همراه نتيجه وارون سازى از 
اين سه بخش استخراج شده اند. چاه هاى  ،  ،  ، 
 ، داراى تخلخــل نــگار NMR بودند. چون چاه هــاى داراى 
نمودار NMR فاصله زيادى از يكديگر داشتند، داده هاى لرزه اى سه 
بعدى به ســه بخش مجزا تقسيم گرديدند. زمان لرزه اى (TWT) در 
اين بخش ها از 1300 تا 1800 ميلى ثانيه در نظر گرفته شد. تمام چاه ها 
داراى نگار سونيك (صوتى) و دانسيته (چگالى) و همچنين مختصات 
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سرسازند بودند. گره ارتباطى عمق-زمان براى ارتباط چاه ها با مقاطع 
لرزه اى در وهله اول نگار ســونيك اصالح شــده با چك شات21 بود 
كه در همه چاه ها به جز چاه SPD11-08 موجود بود. همبستگى بين 
افق هاى لرزه اى و مختصات سرســازندها به عنــوان گره اوليه عمق-

زمــان در اين چاه به كار گرفته شــد. نــگار NMR (نگار هدف) در 
چهار چاه ذكر شده و در اين اعماق موجود بوده است: چاه SP-9 از 
 SP-13 از 2748 تا 3215 متر؛ SPD10-08 عمــق 3087 تا 3205 متر؛
از 2840 تا 3315 متر؛ و SP-14 از 2772 تا 3056 متر. نگار سونيك و 
چگالى ابتدا با حذف بازه هاى ريزشى (wash out) اصالح گرديدند. 
اين نگارها به منظور ساخت لرزه نگاشت مصنوعى در تمامي چاه ها به 
كار گرفته شدند. پس از انجام مدل سازى، كليه داده ها در سلول هاى 
ســه بعدى حاصله ميانگين گرفته شدند كه نتيجه آن مختصه هايى در 

هر سلول بنا بر نوع داده ها خواهد بود.

4- بررسى موردى (ميدان گازى پارس جنوبى)
4-1- گره ارتباطى نگار چاه ها به داده هاى لرزه اى

مقدار ســرعت موج صوتى از نــگار صوتي و مقدار چگالى نيز 
از نگار دانسيته در يكديگر ضرب شــدند تا نــگار مقاومت صوتى 
را پديــد آورند. اين نگار بــه ضريب انعكاس لــرزه اى برگردانده 
شــد و در ادامه نيز به وســيله نگار ســونيك اصالح شــده با چك 
شــات از حيطه عمــق به حيطــه زمان برگردانده شــد. بــراى چاه

SPD11-08 ردهــاى لــرزه اى در محل سرســازندهاى چاه مجاور 
(SPD10-08) رديابى شــده تا بــه محل چاه SPD11-08 برســند. 
همبستگــى بين رد افق هــاى لرزه اى (در عمــق زمانى) و مختصات 
سرســازند (در حيطه عمق) به عنوان گره اوليه عمق-زمان در محل 
اين چاه مورد استفاده قرار گرفت. در نهايت، ضريب انعكاس لرزه اى 
در عمق زمانى با يك موجك لرزه اى مناســب Convolve شده تا 
لرزه نگاشــت مصنوعــى را بــه وجــود آورد. براى ايــن كار الزم 
اســت مكرراً موجك لرزه اى اســتخراج و لرزه نگاشــت مصنوعى 
ســاخته شــده تا داده هــاي نگارهــا در حيطــه عمق به درســتى و 
با دقــت در عمق زمانى مناســب قــرار گيرند. يك نمونــه از گره 
ارتباطي بيــن نمودار چاه SP-11 و مقطع لرزه اى در شــكل 1 قابل 

مشاهده است.

4-2- تفسير افق هاى لرزه اى
پــس از برگردانــدن داده هاي نــگار چاه ها از دامنــه مكانى به 
دامنه زمانى22 (TWT) به وســيله لرزه نگاشــت مصنوعى، مختصات 
سرســازند چاه ها در مقاطع لرزه اى در عمــق زمانى بر روى ردهاى 
لرزه اى رديابى شــدند تا افق هاى لرزه اى مرتبط با اين سرســازندها 
،  (Dalan:داالن)،  و Nar در ســه مقطع   ، با نام هاى
لرزه اى مشخص شوند (تفسير لرزه اى). سپس براى هر سازند، يك 
صفحه ساخته شــد كه از تمام افق هاى لرزه اى مرتبط در سه بخش 

نمونه اى از گره ارتباط چاه و مقطع لرزه اى در چاه SP-11. از چپ به راست به ترتيب، سه نمودار اول، نگار چگالى، نگار صوتى و نمودار عمق - زمان مي باشد. در سمت 
راست، نمودار هاى مشكى لرزه نگاشت واقعى اند كه نام سرسازندها روى آنها ذكر شده است. نمودارهاى قرمز رنگ لرزه نگاشت تركيبى هستند كه ميانگين ردهاى 

لرزه اى اطراف هر چاه هستند. نمودارهاى آبى لرزه نگاشت مصنوعى مي باشند.

    1  
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مقاطع لرزه اى عبور مى كند.

4-3- وارون سازى لرزه اى به مقاومت صوتى
براى اعمال وارون ســازى لرزه اى مبتنى بر مدل، ارتباط عمق-

زمان استخراج شده از لرزه نگاشت مصنوعى و يك موجك لرزه اى 
براى هر بخش از ســه بخش داده لرزه اى سه بعدى مورد نياز است. 
در ابتــدا يك مدل مقاومت صوتى اوليــه از افق هاى لرزه اى تفسير 
شــده و نگارهاي سونيك و دانسيته ساخته شــدند. سپس اين مدل 
و وارون سازى لرزه اى اســتخراج شده از آن با ساخت لرزه نگاشت 
مصنوعى در محل چاه ها ارزيابــى گرديد. ضريب همبستگى براى 
تمــام چاه ها قابل قبول بــود؛ بنابراين اين مدل جهت وارون ســازى 
لرزه اى مورد اســتفاده قــرار مى گيــرد. در عمليات وارون ســازى 
لــرزه اى، از موجكى كه جهت ســاخت لرزه نگاشــت مصنوعى به 
كار رفته بود استفاده مى شود. نتيجه، سه بخش وارون سازى لرزه اى 
مجزا بوده كه به عنوان نشــانگر "نتيجه وارون ســازى" به كار گرفته 
خواهد شــد. به عنوان مثال ارزيابى وارون سازى در چاه SP-13 در 

شكل 2 ارائه داده شده است.
 

4-4- مدل سازى سه بعدى
به دليــل اينكــه تفكيك پذيرى داده هــاى لــرزه اى پايين تر از 
داده هــاى حاصل از چاه نگارى اســت و همچنين بــه دليل اعوجاج 
بيشــتر نگارهــا در مقايسه بــا داده هاى نسبتــاً همــوار لرزه نگارى، 
همبستگــى و ارتباط نقطه به نقطه اين دو نوع داده راه حل مناســبى 

جهت تخمين نگار از داده هاي لرزه اى نيست. 
شبكه بندى و مدل ســازى سه بعدى راه حل مناســبى براى غلبه 
بر اين مشــكل مى باشــد. در اين روش كل حجم مــورد مطالعه به 
ســلول هاى كوچكتر سه بعدى تقسيم مى شــود. سطح مورد مطالعه 
به قسمتهاى مساوى در صفحه X-Y تقسيم شــده ولى در راســتاى 
Z، تقسيم بنــدى بــه وســيله اليه بندى بيــن افق هاى لــرزه اى انجام 
مى پذيرد. چون تمام چاه هــاى مورد مطالعه تقريباً عمودى و فاصله 
آنها از يكديگر زياد مي باشــد، بنابراين اندازه قسمت هاى تفكيك 
شــده در صفحه X-Y تغييــر چندانى در مقدار ميانگيــن نمودارها 
نخواهــد داشــت. در اين مطالعــه براى كم كردن حجــم عمليات، 
اندازه قسمت هاى تفكيك شــده در اين صفحه برابر با 250 متر در 
نظر گرفته شــد. زمان نمونه بردارى لــرزه اى در داده مورد مطالعه 4 
ميلى ثانيــه بوده و به همين دليل ارتفاع ســلول هاى مدل يا به عبارت 
ديگــر فاصلــه اليه بندى عمــودى بين افق هــاى لــرزه اى برابر با 4 
ميلى ثانيه در نظر گرفته شــد. پس از مدل ســازى و تعيين ســلول ها، 

چاه نگارها و لرزه نگاشــت ها در هر سلولى كه از آن عبور نموده اند 
ميانگين گرفته مي شــوند و مقدار ميانگيــن برابر با مختصه آن داده 
در آن سلول در نظر گرفته مى شود. پس از اين مرحله به جاى داده 
چاه نگار و نشانگرهاى لرزه اى، فقط آن مختصه هاى ميانگين گرفته 

شده داده مورد استفاده خواهند بود.

4-5- نتايج
4-5-1- انتخاب نشانگرهاى لرزه اى و نتيجه

در اين قسمت مقاطع لرزه اى سه بعدى براى استخراج نشانگرهاى 
لرزه اى به كار برده مي شوند. سپس رگرسيون مرحله اى به مختصه هاى 
نشــانگرهاى لرزه اى بــه عنوان ورودى و مختصــه تخلخل مفيد نگار 
NMR كــه 23FFP ناميــده مى شــود به عنوان هدف، اعمال مي شــود 
تــا بهترين تركيب از اين ورودى ها جهت تخمين هدف با اســتفاده از 
 ،MLR مشخص شود. جدول شماره 1 نشان  دهنده معادله MLR روش
(MSE)24 و ميانگين مربعات خطا (R) ضريب همبستگى آن با هدف

در هر مرحله از رگرســيون مي باشد. طبق رگرسيون مرحله اى، اضافه 
كردن نشانگرهاى بيشتر، خطاى MSE را بيشتر نموده و بنابراين بهترين 
تركيــب از ورودى ها براى رگرســيون خطى چندگانــه از 7 مختصه 
(نشــانگر) به شرح ادامه تشكيل شده اســت. اين نشانگرها عبارتند از: 
 ، نتيجه وارون ســازى لرزه اى يا مقاومت صوتى6(AI)، ميرايى14
،  و واريانــس28(Var). همين تركيب   ،  ،

براى شبكه عصبى مصنوعي نيز به عنوان ورودى استفاده خواهد شد.
 

ارزيابى وارون سازى لرزه اى مبتنى بر مدل در محل چاه SP-13. در 
سمت چپ، نمودارهاي مدل اوليه وارون سازى، نگار مقاومت صوتى 
اصلى و نتيجه وارون ســازى ارائه گرديده اســت. در ســمت راست 
همبستگى بين لرزه نگاشت مصنوعى و واقعى در محل چاه نشان داده 

شده كه ضريب همبستگى آن 0/991 مي باشد.
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مقــــالـــــات

4-5-2- شبكه عصبى مصنوعي
شبكه عصبى مصنوعي چند اليه با استفاده از ورودى ها به منظور 
Levenberg-Mar- ايجاد شد. شبكه با الگوريتم FFP تخمين مختصه

quardt كه به اختصار Train LM گفته مى شــود، آموزش داده شد. 
اين شبكه داراى ســه اليه ورودى، مخفى و خروجى مي باشد. تعداد 
نرون ها در اليه هــاى ورودى، مخفى و خروجى به ترتيب 7، 12 و 1 
عــدد در نظر گرفته شــد. تابع TANSIG بين اليه هــاى اول و دوم و 
تابع PURELIN بين اليه هاى دوم و ســوم به عنوان تابع انتقال به كار 
مى رود. در كل 146 نمونه براى اين مدل وجود داشــته كه 60 درصد 
آن (معــادل 88 نمونه) جهت آموزش شــبكه (training)، 20 درصد 
(معــادل 29 نمونه) جهــت ارزيابــى (validation) و مابقى آن (20 
درصد معادل 29 نمونه) براى آزمايش نهايى شــبكه (testing) كنار 
گذاشــته مى شود. پس از آموزش شــبكه، ماتريس داده هاى ورودى 
بخش آزمايش به شــبكه تغذيه شــد. خطاى MSE تخمين FFP در 
اين شــبكه برابر با 4-10×2/49615 محاسبه گرديد. همچنين ضريب 
همبستگى (R) ميان مقادير FFP تخمين زده شــده از شــبكه عصبى 
و FFP محاسبه شــده براى داده آزمايش معادل ٪89/6 محاسبه شد. 

نتايج شبكه عصبى آموزش ديده در شكل 3 ارائه شده است.

5- بحث
وجود چندين عامل باعث دور شــدن تخلخــل نگار NMR از 
تخلخل واقعى مى شــود. از جمله ايــن عوامل مي توان به موارد ذيل 

اشاره نمود.
(1) حضور گاز و هيدروكربن هاى سبك كه باعث تحت تأثير 
قــرار گرفتن نمودار توزيع T2 نمودار NMR و در نتيجه تحت تأثير 

قرار گرفتن تخلخل و تخلخل مفيد اين نگار (FFP) مي گردد.
(2) در سنگ هاى آب دوست و در مجاورت هيدروكربن، آب 
موجود در خلل و فرج بزرگ كه به يكديگر متصل نبوده و تراويده 
گلى كه حــاوى يون هاى پارامغناطيسى مي باشــد، نمــودار توزيع 
T2 كــه پارامتر اصلى نمودار NMR محسوب مى شــود را مقدارى 

جا به جا مى نمايد.
(3) زمــان غيركافى براى پالريزه كردن تمام اتم هاى هيدروژن 

در خلل و فرج بزرگ سنگ محتوى نفت سبك يا گاز.
 با ناچيز شــمردن عوامل بــاال و اطمينان به تخلخــل مفيد نگار 
NMR، مى تــوان اين پارامتر را بــدون هزينه اضافى، عمليات گران 
مغزه گيرى و... در سرتاســر مخزن در اختيار داشــت. به عالوه اين 
مقاله افق جديــدى در مطالعات اوليه مخزن ارائه مى كند كه بر اين 
اســاس مى توان تخلخــل مفيد را با همبستگى قابــل قبولى از طريق 

نشانگرهاى لرزه اى به كل حجم مخزن تعميم داد.

نتيجه گيرى
در اين مطالعه قابليت تخمين تخلخل مفيد از نشــانگرهاى لرزه اى 
به وسيله رگرسيون خطى چندگانه و شبكه عصبى مصنوعي چند اليه 
با توزيع خطاى پس انتشــار بررسى گرديد. هرچند كه الگوريتم توليد 

همبســتگى بين پاســخ شــبكه عصبى و نگار واقعى براى داده هاى 
آموزشى و ارزيابى (در باال) و داده هاى تست و كل داده ها (در پايين)
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رگرسيون مرحله اى به همراه معادله رگرسيون چندگانه، ضريب همبستگى 
و خطاى ميانگين مربعات در هر مرحله

    1  

معادله رگرسيون چندگانه خطىمرحله
ضريب 

همبستگى 
[R](%)

خطاى
MSE

1FFP = 0/000002 – 0/137 AI47/637/01× 10-4

2FFP = 0/000001 – 0/117 AI – 0/173 Att.56/736/19× 10-4 

3
FFP = 0/000001  –  0/0659 AI – 0/151 
Att. + 0/000002 RMS

61/855/68× 10-4 

4FFP = 0/000001  –  0/0622 AI – 0/158 
Att. + 0/000012 RMS – 0/00299 RI

65/685/26× 10-4

5
FFP = 0/000001  –  0/0639 AI – 0/161 
Att. + 0/000015 RMS - 0/00466 RI + 
0/000001 Env.

67/395/09× 10-4

6
FFP = 0/000001  –  0/0647 AI – 0/199 
Att. + 0/000008 RMS – 0/00317 RI + 
0/000003 Env. + 0/00190 IB

69/094/91× 10-4

7
FFP = 0/000001 – 0/0716 AI – 0/00325 
RI + 0/000008 RMS + 0/000003 Env. – 
0/175 Att. + 0/00176 IB – 0/114 Var.

69/354/90× 10-4
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اعمال شبكه عصبى آموزش يافته به كل حجم مورد مطالعه و تخمين 
تخلخل مفيد. در شكل نمايى از تخلخل مفيد تخمينى حجم مورد مطالعه 

از باال مشاهده مى شود. نوك پيكان جهت شمال را نشان مى دهد.

    4  
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جواب و ماهيت آن در شبكه عصبى مصنوعي مخفى است و همچنين 
همبستگى جواب با هدف و خطاى تخمين آن نيز تصادفى بوده و با هر 
اجراى برنامه ممكن است تغيير نمايد؛ اما مزيت استفاده از شبكه عصبى 
مصنوعي در مقابل رگرسيون خطى چندگانه، ضريب همبستگى باالتر 
و خطاى كمتر در تخمين نگار هدف مي باشــد. در مقابل رگرســيون 
خطى چندگانه داراى معادله مشــخص و ضريب همبستگى و خطاى 
ثابت و واضح است، هرچند همبستگى آن با هدف پايين تر و خطاى آن 
نيز باالتر است. در خاتمه راه حل شبكه عصبى مصنوعي انتخاب گرديد 

و به كل حجم مورد مطالعه اعمال شد (شكل 4).

سپاسگزارى
از درگاه پــروردگار كمــال امتنان را دارم كــه در تمام مراحل 
تحقيق لطفش پشتوانه محكم اينجانب بوده و همچنين بر خود الزم 
مى دانم از شــركت نفت و گاز پارس بابت حمايت، تأمين داده ها و 

اجازه انتشار نتايج تحقيق تشكر نمايم.


