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مقاالت پژوهشی

آگاهی دقیــق از تخلخل و تراوایی به متخصصین ایــن امکان را می دهد که 
برای بررســی دقیق مراحــل تولید در یک میدان ابزارهــای کافی در اختیار 
داشــته باشند و با آگاهی از آنها توانایی بیشــتری در توسعه ی میادین نفتی 
خواهند داشــت، زیرا با داشــتن اطالعات بهتری از خصوصیات پتروفیزیکی 
مخزن می تــوان تصمیمات بهتری در مورد محل حفــر چاه ها گرفت.]1[ تا 
به امروز ســعی بر این بــوده که مقادیر صحیح تراوایــی و تخلخل، از طریق 
اندازه گیری های مســتقیم آزمایشــگاهی بر روی مغزه ها و یا تفســیر نتایج 

آزمایش چاه به دست آید. 
البته هر دوی این روش هــا صحیح بوده، اما برای توصیف کامل مخزن کافی 
نیســتند، زیرا در هر میدان نفتی به دلیل وقت گیر بودن و نیز هزینه ی زیاد، 
فقط تعداد محدودی از چاه ها مغزه گیری شده و یا آزمایش چاه فقط به تعداد 

محدود در هر میدان نفتی توصیه می شود. 
یکی از اهداف مطالعات پتروفیزیکی، تخمین دقیق و صحیح تراوایی و تخلخل 
در چاه هایی اســت کــه اندازه گیری تراوایی و تخلخــل در آنها به هر دلیلی 
)مثل نبود مغزه یا وجود شکســتگی در مغزها( ممکن نیست. رسیدن به این 

هدف مشکل اســت، زیرا هیچ نگاری که بتواند مستقیما تراوایی و تخلخل را 
در یک چاه اندازه بگیرد، توســعه پیدا نکرده است.]2و3[ از آنجا که عمده ی 
مخازن نفتی تولیدی ایران از نوع کربناته بوده و این الیه ها از ناهمگنی باالیی 
برخوردار هستند، تخمین خواص پتروفیزیکی آنها در مناطق در حال توسعه، 

ضروری به نظر می رسد. 
عــالوه بر گران بودن مغزه گیری و انجام آزمایش های تزریق هلیوم و جيوه در 
برخی از چاه ها مانند چاه های افقی، مغزه گیری غیرممکن است ولی تقریبا از 
تمامی چاه ها نگارگیری انجام می شــود. بنابراین بهترین راه حل برای رفع این 
مشــکالت استفاده از این نگارها اســت و این امر صرفه جویی قابل توجهی در 

میزان هزینه ها و نیز زمان به همراه خواهد داشت. 
برای پیش بینی و تخمین پارامترهای مخزنی به کمک داده های پتروفیزیکی، 
روش هــای متعددی وجود دارد که اغلب آنها مبتنی بر روش های کالســیک 
آماری هســتند. بعضی از این روش ها با توســعه ی تئــوری یادگیری آماری 
ســعی در بهبود ویژگی های خود داشــته اند که از میان آنها می توان به روش 
رگرســیون ماشین بردار پشتیبان اشــاره کرد. روش رگرسیون ماشین بردار 
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و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد طبس 

بررســی و پیش بینــی خواص مخزنی از فعالیت های مهم و کلیدی براي ارزیابــی ظرفیت و توانایی توليد از مخزن 
اســت. به دست آوردن پارامترهای مهم مخزني نظير تخلخل، مي تواند در تعيين محل بهينه براي حفاري چاه هاي 
بعدي، طراحي و مديريت فرآيندهاي موثر در توسعه ی ميادين نفت و گاز و شبیه سازی فرآیندهای ازدیاد برداشت 
مفيد باشــد. تعيين دقيق این پارامترها هميشه توام با دشــواری هایي است. معموال برای محاسبه ی این پارامترها 
از آنالیز مغزه های ســنگ و یا داده های چاه آزمایی و چاه پیمایی استفاده می شود که البته مطمئن ترین روش براي 
محاســبه ی اين پارامترها روش آنالیز مغزه اســت، اما به دليل مشــكالت اجرايي و هزينه های باال، تعداد كمي از 
چاه هاي يك ميدان، مغزه گيري می شــوند. امروزه استفاده از سيستم هاي هوشمندی نظير شبكه هاي عصبي جهت 

تخمين پارامترهاي مخزنی، پيشــرفت هاي بسيار چشمگيري داشته است. 
در این پژوهش با اســتفاده از داده های پتروفیزیکی و الگوریتم ماشــین های بردار پشــتیبان بهینه ســازی شده با 
الگوریتم ژنتیک به مدل ســازی تراوایی و تخلخل سازند ســروک در حوضه ی زاگرس پرداخته شده است. در این 
مطالعه رویکرد جدیدی جهت تخمین تراوایی با اســتفاده از حاالت مختلف الگوریتم ماشین بردار پشتیبان معرفی 
شــده اســت. برای این منظور، الگوریتم های SSVR  و SVRP  اجرا شــده اند. بر اســاس بهينه سازي انجام شده، 
روش هاي SVRL و  SVRP به ترتیب با ضرایب همبســتگی 0/79 و 0/816 به پیش بینی تراوایی سازند برای این 

مجموعه از داده ها بودند که کارآیی بهتر روش SVRP را نشــان می دهد. 

بررسی خواص مخزنی سازند سروک بر اساس نمودارهای پتروفیزیکی و ماشین های 
بردار پشتیبان بهینه سازی شده با الگوریتم ژنتیک
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پشــتیبان از روش های موفق به کار گرفته شــده در زمینه ی پیش بینی حل 
مســائل عددی است که در دهه ی اخیر مورد توجه اغلب مهندسین از جمله 

مهندسین نفت قرار گرفته است. 
این روش کــه جزو روش هاي آموزش نظارت شــده )Supervised( اســت، 
بین داده هاي ورودي و مقدار پارامتر وابســته، بر اساس کمینه سازي ریسک 
ســاختاري، ارتباط برقرار می کند.]2[ دقت باالی ایــن روش در یافتن تابع 
رگرســیون داده هــای با پیچیدگی باال، یادگیری ســاده نســبت به ســایر 
الگوریتم های یادگیری ماشــین، ارجحیت کمینه ســازی ریســک ساختاری 
نســبت به روش متداول کمینه ســازی ریســک تجربی الگوریتم هایی مانند 
شــبکه ی عصبی و روش های کالسیک آماری به ســبب قابلیت تعمیم بهتر 
از برتری های روش رگرســیون ماشین بردار پشتیبان نسبت به سایر روش ها 
اســت.]10[ همچنین این روش بر خالف روش هایی چون شــبکه ی عصبی 
به پاســخ های موضعی همگرا نمی شــود و در برخورد بــا حجم کم داده های 
آموزشی نسبت به سایر روش  های کالسیک، عملکرد بهتری دارد.]11[ روش 
رگرســیون بردار پشتیبان در مواجهه با مسائلی با ابعاد باال )تعداد متغیرهای 
وابسته ی باال( کارکرد مناسبی دارد، زیرا ابعاد داده های آموزشی مستقیما در 
آموزش آن دخالت ندارند، بنابراین حجم محاســبات برای تعداد داده های باال 
در حد معقولی اســت.]8[ در این مطالعه بــرای تخمین تراوایی و تخلخل از 
روی نگاره ی چاه از الگوریتم ماشــین های بردار پشتیبان بهینه سازی شده با 

الگوریتم ژنتیک در سازند سروک استفاده شده است. 
ویژگی های منحصربه فرد الگوریتم ژنتیک به یافتن مقادیر بهینه ی پارامترهای 
الگوریتم رگرســیون ماشین بردار پشــتیبان کمک می کند و در نتیجه تابع 
رگرســیون به سرعت و با دقت مناسبی حاصل می شــود. از مقایسه ی نتایج 
پیش بینی شده توسط تابع رگرســیون و مقادیر آزمایشگاهی پارامتر تراوایی 
و بررســی ضریب همبســتگی میان تراوایی تخمینی و تراوایی آزمایشگاهی 
می تــوان دریافت که اگــر اطالعات کمی و کیفی نســبتا خوبی از داده های 
نگارهای چاه در اختیار باشــد، الگوریتم رگرسیون ماشین بردار پشتیبان به 
کمک این داده ها در پیش بینی تراوایی موفق عمل می کند و می توان به کمک 
آن تراوایی را برای سایر نقاط مخزن که بعضا ممکن است به سبب مشکالتی 

نظیر شکستگی و... امکان مغزه گیری نداشته باشند، پیش بینی کرد.

2- زمین شناسی منطقه ی مورد مطالعه
سازند ســروک یکی از سازندهای زمین شناســی گروه بنگستان در زاگرس 
با ســن کرتاســه ی میانه )آلبین ـ تورونین( است. این ســازند یکی از مخازن 
مهم هیدروکربنی در حوضه ی زاگرس محســوب می شــود. سازند سروک به 
صورت هم شــیب بر روی ســازند کژدمی قرار گرفته است، در حالی که مرز 
باالیی آن با ســازند ایالم به صورت ناپیوســتگی فرسایشی است.]4[ مقطع 
نمونه ی سازند ســروک در تنگ سروک، در بخش مرکزی دامنه های جنوبی 
کوه بنگستان واقع در اســتان کهگیلویه وبویراحمد شهرستان بهمئی انتخاب 

شده است.]4[ جنس این سازند، آهکی است و دارای تخلخل عمده ای از نوع 
شکستگی است. میدان مهم گازی این مخزن شامل میدان های بی بی حکیمه، 
دال پری و کوه ُمند و میدان های مهم نفتی این مخزن شامل میدان های اهواز، 
بی بی حکیمه، کلیورکریم، سروســتان و سیاه مکان است.]5[ سازند سروک در 
ایران داراي بيش از 90درصد، نفت خام درجا می باشــد که دومين مخزن بعد 

از سازند آسماري در حوضه ی زاگرس را تشکيل می دهد. 
افزون بر این، سازند سروک ســفره هاي آب زیرزمينی و چشمه هاي زیادي 
را در حوضه ی زاگرس در خود جاي داده اســت.]6[ این ســازند به صورت 
هم شــیب بر روی ســازند کژدمی قرارگرفته اســت در حالی که مرز باالیی 
آن با ســازند ایالم به طور ناپیوســتگی فرسایشــی اســت. از این رو مخزن 
سروک، افق اصلی در تولید نفت در نواحی نفت خیز ایران محسوب می شود 
که نــرخ تولید در چاه های مختلف متغیر اســت که دلیــل این تفاوت در 
خصوصیات پتروفیزیکی موجود در این ســازند می باشد. با توجه به مخزنی 
بودن بخش های مختلف ســازند سروک، بررســی در ناحیه ی مورد مطالعه 

ضرورت دارد.]1[
میــدان نفتی مــورد مطالعــه، بزرگ ترین میــدان نفتی ایــران و یکی از 
بزرگ تریــن میادین نفتی جهان اســت که کشــف آن به ســال 1376 باز 
می گردد. بر روی نقشــه ی هم تراز ســطحی، طول میــدان در بخش ایرانی 
حــدود 45 تا 60 کیلومتــر، عرض آن 17 کیلومتر و مســاحت آن به طور 
تقریبی 90 کیلومتر مربع اســت. مدیریت راهبردی این میدان به شــرکت 
نفت و گاز اروندان واگذار شــد که در حال حاضر 50 هزار بشــکه در روز از 
21 حلقه چاه، تولید می شــود.]1[ تاقدیس میدان مورد مطالعه، در ناحیه ی 
دزفول شمالی در مجاورت خط مرزی ایران و عراق به فاصله ی 50کیلومتری 
جنوب غربی ساختمان جفیر در مجاورت ساختمان های مجنون و نهر عراق، 
80 کیلومتری غرب اهواز، 60 کیلومتری شمال غرب میدان دارخوین و 70 
کیلومتری غرب سوســنگرد در منطقه ی هورالعظیم قرار گرفته اســت. این 

تاقدیس دارای روند شمالی ـ جنوبی است. 
امتداد تاقدیس شمالی ـ جنوبی با ساختمان های دارخوین، خرمشهر هم جهت 
می باشــد.]7[ ظرفیت این میدان 30 تا 33 میلیارد بشــکه تخمین زده شده 
اســت که حدود 6درصد آن به صورت تخلیه ی طبیعی قابل برداشت خواهد 
بود. با اجرای توســعه ی کامل این میدان، روزانه 260 هزار بشکه قابل تولید 
خواهد بود. در این میدان چهار الیه ی ســروک، کژدمی، گدوان و فهلیان به 
عنوان ســازندهای قابل بهره برداری شناخته شده اســت و اخیرا با حفر چاه 
شــماره ی 7 این میدان، سازندهای نفتی ایالم و الیه های ماسه سنگی کژدمی 
نیز حاوی نفت قابل تولید می باشند. سازند سروک دارای نفت سنگین است و 

سازندهای فهلیان، کژدمی و گدوان دارای نفت سبک هستند. 
اهمیت میدان مورد مطالعه را بزرگی میدان از نظر وسعت، وجود مخازن نفتی 
مختلف، میزان نفت درجا و مجاورت آن با کشــور عراق، می توان عنوان کرد 
و احتمال این که میــدان مورد مطالعه با میدان مجنون عراق در بخش هایی 

مشترک باشد، وجود دارد.]8[
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3- رگرسیون بردار پشتیبان
ماشین های بردار پشتیبان به دو گروه عمده ی: الف( مدل طبقه بندی ماشین 
بردار پشــتیبان و ب( مدل رگرســیون ماشین بردار پشــتیبان تقسیم بندی 
می شــوند. از مدل طبقه بندی ماشــین بردار پشــتیبان جهت حل مســائل 
طبقه بنــدی داده هایی کــه در کالس های مختلف قرار می گیرند، اســتفاده 
می شــود. مدل رگرســیون ماشــین بردار پشــتیبان در حل مسائل عددی 

پیش بینی کاربرد دارد. 
همان گونه که بیان شــد، ماشــین بردار پشــتیبان مبتنی بر مینیمم کردن 
ریســک ساختاری است. همچنین برای کاربرد ماشین های بردار پشتیبان در 
مســائل رگرســیون می توان از تابع خطایی استفاده کرد که خطاهایی که در 
یــک فاصله ی معین به نام Insensitive از مقادیر واقعی می باشــند، را نادیده 

می گیرد.]9[ این تابع به صورت رابطه ی1 تعریف می شود.
رابطه ی )1(:

این تابع خطا، مقادیر خطای کمتر از ε را در نظر نمی گیرد. تابع رگرسیون به 
وسیله ی تابع رابطه ی2 تخمین زده می شود:

f )x(=<w, x>+b                                                          :)2( رابطه ی
که در معادله ی2، ›‹ ضرب داخلی اســت. تابع بهینه ی رگرسیون به وسیله ی 

مینیمم تابع زیر بیان می شود.
رابطه ی )3(:     

  
رابطه ی )4(:
               

که C یک مقدار از پیش تعیین شده، بوده و متغیرهایی هستند که قيود باال و 
پایین خروجی سیستم را تعیین می کنند. اگر داده ها به صورت خطی مجزا از 
هم باشــند، یک سطح بهینه که داده ها را بدون خطا و با حداکثر فاصله میان 
صفحه و نزدیک ترین نقاط آموزشــی )بردارهای پشــتیبان( تفکیک می کند، 
آموزش می دهد. اگر نقاط آموزشــی را به صــورت ]xi , yi[ و بردار ورودی را 
بــه صورت xi є R n تعریف کنیــم، در حالتی که داده ها به صورت خطی قابل 

تفکیک باشند، معادله به صورت رابطه ی5 است: 
رابطه ی )5(: 

 xi ارزش طبقه ی نمونه ی آزمایشــی yi خروجــی معادلــه و ،y کــه در آن
است. بردار   نشــان دهنده ی یک داده ی ورودی و بردارهای 

 بردارهای پشتیبان هستند. 
اگــر داده ها به صورت خطی قابل تفکیک نباشــند، می تــوان با اعمال پیش 
پردازش، نمونه ها را به فضایی باالتر برد. در این حالت، رابطه ی 5 به رابطه ی6 

تغییر می یابد.]10[

رابطه ی )6(:
               

تابع) k )xi , xj، تابع کرنلی اســت که برای ایجاد ماشین هایی با انواع مختلفی از 
ســطوح غیرخطی در فضای داده ها، تولید می کند. برای مدل رگرسیون بردار 
پشتیبان از کرنل های مختلفی استفاده می شود که عبارتند از: خطی، درجه ی 
دوم، تابع پایه ای شــعاعی و چند جمله ای. معموال، تابع پایه ای شعاعی برای 
پیش بینی عملکرد بهتری دارد. معادله ی تابع پایه ای شعاعی که در این مقاله 

مورد استفاده قرار گرفته است به صورت رابطه ی7 است:
رابطه ی)7(:                              

در ســاخت یک مدل کارآمد رگرسیون بردار پشتیبان، پارامترهای مدل 
باید با اســتفاده از یک روش بهینه ســازی به طور دقیق محاســبه شود. 
این پارامترهــا عبارتند از: نوع تابع کرنل، پارامتــر تابع کرنل σ، پارامتر 

تنظیم کننده ی C و پارامتر دقت ε مربوط به حداکثر خطا. 
به طور کلی قابلیت روش رگرســیون بردار پشــتیبان شــدیدا به آموزش 
 ،C=]2-5 ,2 15[ پارامترهای مورد اشاره بستگی دارد. مقدار پارامتر تنظیم کننده
پارامتــر تابع کرنل  ]σ є]2-5 ,2 3 و پارامتر دقت  ε є باید در این 
دامنه تنظیم شوند.]2[ انتخاب خوب پارامترها نقش برجسته و مهمی را 
در عملکرد مطمئن رگرســیون بردار پشتیبان ایفا می کند که می توان با 
استفاده از الگوریتم های بهینه ســازی، مقدار بهینه ی این پارامترها را به 
دست آورد. σ ضریب کرنل برای توابع هسته ی چندجمله ای، سیگوییدی 

و پایه ی شعاعی است. 
هر چه مقدار σ بیشــتر باشــد، الگوریتم تالش می کند برازش را دقیقا بر 
اساس داده های آموزشی انجام دهد و این امر موجب تعمیم یافتن خطا و 

وقوع مشکل بیش برازش می شود.
C پارامتــر تنظیم کننده یا جریمه برای جمله ی خطا اســت. این پارامتر 
همچنین برقراری تعادل بین مرزهــای تصمیم گیری هموار و پیچیدگی 
تابع رگرســیون نقاط داده ی آموزشــی را کنترل می کنــد. پارامتر є نیز 
حداکثر خطای قابل قبول را نشان می دهد. در صورتی که اختالف مقادیر 
حقیقی و مقادیر پیش بینی شــده توسط تابع رگرسیون از مقدار ε کمتر 
باشد، مدل رگرسیون بردار پشتیبان از این خطا صرف نظر می کند. در این 
مطالعه از الگوریتم ژنتیک برای پیــدا کردن مقادیر بهینه ی پارامترهای 

رگرسیون بردار پشتیبان استفاده شده است. 
معیار بهینه بودن این متغیرها دســتیابی به بیشترین ضریب همبستگی 
میان داده های اندازه گیری شده و داده های تخمین زده شده توسط مدل 
و همچنیــن کمترین خطای میانگین مربعات اســت، زیرا در این صورت 
مدل ســاخته شــده در حین مواجهه با داده هایی که مدل بر اساس آنها 
ساخته نشده )داده های آزمایشــی(، بهترین عملکرد را خواهد داشت. به 
همین دلیل برای تشخیص عملکرد مدل از شاخص های بیشترین ضریب 
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همبستگی و کمترین مقدار خطای میانگین مربعات در هر مرحله استفاده 
شده است. برای ترکیب الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم ژنتیک 
در گام اول پارامترهای مدل SVR را برای ساختن کروموزوم ها به صورت 

تصادفی درون داده های آزمایشی کدگذاری می کنیم. 
در ابتــدا بــه منظور انجــام کدگــذاری در الگوریتم ژنتیــک، باید یک 
بازه ی اولیه بــرای پارامترهای تنظیم کننــده ی C، پارامتر تابع کرنلσ و 
پارامتر دقت ε  تعیین شــود. در این پژوهش بازه ی اولیه ی مقدار پارامتر 
تنظیم کننــده ]1,1 00[=C، پارامتر تابع کرنــل ]σ є]0, 1 و پارامتر دقت 
]ε є]0,0001,0,01 انتخاب می شوند. در گام بعدی باید برازندگی هر یک 

از داده های آموزشی اندازه گیری شود. 
به منظور جلوگیری از مسئله ی بیش برازش، داده های آموزشی به صورت 
تصادفی به پنج دســته تقسیم می شــوند. از چهار زیرمجموعه به عنوان 
داده ی آموزشــی به همراه C، ε و σ از قبل تعیین شــده استفاده و تابع 
رگرسیون محاسبه می شــود. عملکرد این مجموعه پارامترها به وسیله ی 
مجموعه ی پنجم باقی مانده با اســتفاده از معیار خطای میانگین مربعات 
ســنجیده می شــود. این روند برای هر یک از چهار مجموعه ی دیگر نیز 
تکرار می شود. داده های مربوط به رگرسیونی که کمترین خطای میانگین 
مربعــات را دارند به عنوان داده های اصلح برگزیده می شــوند و شــانس 

بیشتری برای انتخاب خواهند داشت. 
در گام ســوم یک چرخ رولت استاندارد برای انتخاب بهترین کروموزوم ها 
به منظور تبادل ژن ها و تشــکیل کروموزوم نســل جدید با ژن های بهتر 
ایجاد می شــود. در صورتی که نسل جدید داده های تولید شده به نحوی 
باشــند که کمترین میزان میانگین مربعات و ضریب همبستگی مدنظر را 
داشته باشند، عملیات خاتمه می یابد، در غیر این صورت با جمعیت جدید 
بــه وجود آمده، مراحل از آغاز مجددا تکرار می شــوند تا خروجی دلخواه 
مســئله که ساخت مدل رگرســیونی با کمترین خطای میانگین مربعات 
σ و C، ε و بیشترین ضریب همبستگی اســت، به دست آید. پارامترهای

مربوط به مدل رگرســیون با خطای کمترین مربعات و بیشترین ضریب 
همبستگی به عنوان پارامترهای بهینه انتخاب می شود.

به صورت خالصه سازوکار اصلی SVM در حل مسئله ی رگرسیون به این 
صورت بیان می شود:

الف( ماشین بردار پشــتیبان، تابع رگرسیون را با به کارگیری یک دسته 
تابع خطی تخمین می زند.

ب( ماشین بردار پشــتیبان، عملیات رگرسیون را با تابعی که انحراف از 
مقدار واقعی در آن، کمتر از تابع تلفات تعیین شده است، انجام می دهد.

ج( ماشــین بردار پشتیبان با کمیته کردن ریســک ساختاری، بهترین 
جواب را ارائه می دهد.]2و3[

همچنین بهینه سازی الگوریتم رگرسیون ماشین بردار پشتیبان با استفاده 
از الگوریتم ژنتیک در 4 مرحله ی زیر انجام می شود:

1- کدگذاری پارامترهای مدل SVR برای ساختن کروموزوم ها به صورت 

 σ و متغیر  εمتغیر ،C تصادفی درون داده های آزمایشــی، بازه ی متغیــر
تعیین می شود.

2- اندازه گیری برازندگی هریک از داده های آموزشی.
3- ایجاد چرخ رولت اســتاندارد برای انتخاب بهتریــن کروموزوم ها به 

منظور تبادل ژن ها و تشکیل کروموزوم نسل جدید با ژن های بهتر.
4- در صورتی که نســل جدید داده های تولید شده به نحوی باشند که 
کمترین میزان میانگین مربعات و ضریب همبســتگی مدنظر را داشــته 
باشــند، عملیات خاتمه می یابد، در غیر این صــورت با جمعیت جدید به 

وجود آمده مراحل از آغاز مجددا تکرار می شوند.

1-3- آماده سازی داده
آماده ســازی داده ها اغلب پیچیده ترین بخش کاربرد الگوریتم های پیشــین 
اســت.]3و4[ قبل از ورود داده ها به ماشین بردار پشتیبان، یک سری تصحیح 
و عملیــات مقدماتی بر روی داده ها جهت حصول جواب قابل اطمینان انجام 
گرفته است. این عملیات شامل حذف داده های نامناسب، هماهنگ سازی بین 
نتایــج اندازه گیری ها در مغزه و نگارها و همچنين، تطابق عمق بین نگارهای 

چاه و مغزه است. 
بــا توجه به این کــه آنالیز مغزه در اعماق خاصی )امکان مغزه گیری ســالم( 
انجام شده، در ابتدا مقادیر تراوایی و تخلخل با نگارهای چاه با توجه به عمق 
مشترک )اعماق جدول1(، در یک فایل جداگانه مرتب شد که نمونه ای از آن 

در جدول2 دیده می شود. 
در این پژوهش ســعی شــده با اســتفاده از حداکثر متغیرهای مرتبط و در 
دسترس )شــامل نمودارهای پتروفیزیکی، طیف پرتو گاما، تخلخل، نوترون، 
چگالی ســازند، صوتی، عامل فتوالکتریک، داده هــای تخلخل و...( به عنوان 
ورودی و همچنین اســتفاده از الگوریتم های یادگیرنده ی رگرســیون بردار 

پشتیبان رویکرد جدیدی برای تخمین تراوایی ارائه شود.

  1     انواع توابع هســته ی پرکاربرد و معروف

عبارت ریاضینوع تابع

خطی

چندجمله ای

سیگموییدی

پایه ی شعاعی
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  2     نمونه ای از فایل مرتب شــده ی داده ها

LKVLKHKV(mD)KH(mD)LLS(OHMM)LLD(OHMM)MSLFPEF(U)NPHI(%)RHOB(G/CC)DT(US/T)GRLog depthCore depth

- 2/0458- 1/79590/0090/016265/879301/74702/1574/2260/72/91746/23813/1222777/0222778/08

- 1/9586- 1/82390/0110/01568/28472/216124/7884/640/92/9247/49613/3932778/892778/05

- 2/0969- 1/44370/0080/03656/68261/08440/3253/7972/32/86548/42814/9772779/1562779/1

- 2/2218- 2/09690/0060/008162/193269/4110/1812/6790/62/63546/77215/5482781/5942781/63

- 2/2218- 2/9690/0060/00851/18356/337555/2873/94312/88849/30216/982785/7082785/78

- 2/2218- 2/22180/0060/006214/655231/35345/7363/7990/72/89347/02510/8952788/6042788/62

- 2/2218- 2/39790/0060/004292/738315/879105/6024/1530/82/87346/57912/4222789/9782789/96

- 2/0969- 20/0080/01209/059246/750/5928/6110/62/62647/19112/2682790/7372790/79

- 0/8182- 2/15940/1520/007263/242658/2260/6237/7611/82/68747/41911/242792/5662792/64

- 1/3768- 20/0420/01261/27297/471713/5423/730/72/92446/33611/972794/72794/67

- 2/301- 1/65760/0050/02248/53242/4381772/8084/1241/42/91349/58314/6912796/682796/68

- 2/0969- 0/87610/0080/13352/42843/441/1364/5443/82/79349/17525/0792800/3382800/39

- 2/2218- 1/27570/0060/053207/615239/485104/1374/2121/32/8948/16311/082803/872803/87

  3     ماتریس ضرایب همبســتگی بین متغیرهای مســتقل و لگاریتم تراوایی

LLSLLDMSFLPEFNPHIRHOBDTGRZYXLKVLKH

1LKH

10/957LKV

10/161- 0/112X

1- 0/9990/1620/11Y

1- 0/6550/6550/2580/285Z

10/49-0/2160/2190/025- 0/015GR

10/0880/347- 0/026- 0/0250/7510/742DT

1- 0/915- 0/182- 0/379- 0/01- 0/011- 659- 0/664RHOB

1- 6150/7460/1670/240/107- 0/110/8480/82NPHI

10/009- 0/5760/350/210/361- 0/1190/1250/0980/125PEF

1- 206- 0/3180/401- 0/327- 0/259- 0/1640/070/072- 0/311- 0/318MSFL

10/274- 0/078- 0/1010/169- 0/153- 0/0410/106- 0/110/177- 0/1- 0/106LLD

10/7670/235- 0/115- 0/2030/248- 0/239- 0/102- 0/023- 0/080/077- 0/187- 0/206LLS
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  4     نمونه ای از فایل نرمال شــده ی داده های ورودی که به صورت تصادفی از داده های موجود انتخاب شــده

0.2890.1860.4260.2650.8910.7450.8380.2180.379
R )ضریب رگرسیون(

LSLLDMSFLPEFNPHIRHOBDTGRZ

- 0/927870/93265- 0/29806- 0/853590/945530/944240/95727- 0/591280/43475

0/96519- 0/96674- 0/96001- 0/94766- 0/821010/81818- 0/847180/49620/42715

- 0/95628- 0/93992- 0/990161- 0/953310/260610/93043- 0/466930/91

0/98640/9878- 0/44496-0/915640/922180/873940/803250/393530/4038

- 0/987430/990930/77277- 0/875950/891050/934550/78912- 0/51066- 0/36471

0/94384- 0/946640/86918- 0/856660/898830/87879- 0/8605- 0/655950/33191

- 0/98750/99037- 0/9551- 0/9288- 0/78210/801210/73976- 0/07656- 0/33484

0/958510/96112- 0/90034- 0/9459- 0/922180/871520/85286- 0/63305- 0/33159

- 0/99889- 0/9942- 0/99753- 0/720260/12062- 0/175760/063389- 0/815170/2648

0/955620/94637- 0/99722- 0/31722- 0/868890/33091- 0/65762- 0/643461

 C و  B , A ,D در این مطالعه ابتدا اطالعات نمودارگیری و مغزه در 4 چاه
جمع آوری شد. سپس این داده ها و اطالعات بر اساس متغیرهای ورودی 
و متغیر خروجی پاالیش و داده های اضافه حذف شد. سپس با استفاده از 
فرمول های مربوط به نرمالیزه کردن، داده های خارج از محدوده نیز حذف 
و در نهایــت اطالعات هر 3 چاه در یک پایگاه داده )شــامل 122 نقطه( 

جمع آوری شد. 
تغییرات بعضی از نگارها در مقابل عمق برای 4 چاه با توجه به عمق شروع و 
خاتمه ی 2 سازند، در جدول2 آمده است. در نهایت تعداد 316 داده )الگو( 

برای این سازند، برای طراحی الگوریتم، مورد استفاده قرار گرفت. 
سپس توســط نرم افزار SPSS مقادیر همبستگی بین متغیرهای مستقل 
)نگارهــای چاه( و متغیرهای وابســته )لگاریتم تراوایــی و تخلخل( به 
دســت آمد.]5و6[ چون بعد از بررسی مشخص شــد نگارها با تراوایی 
رابطه ی لگاریتمی، اما با تخلخــل رابطه ی خطی دارند، بنابراین مقادیر 
تراوایی به صورت لگاریتمی در نظر گرفته شــده و نتایج آن در جدول3 

آورده شده است. 
با توجه به ماتریس همبســتگی بیــن متغیرها، ورودی های الزم می تواند 
انتخاب شــود که می توان آنها را در محیط برنامه نویســی برای طراحی 

شبکه به طور دلخواه مرتب کرد. 
 ،)X( ورودی شبکه می تواند ماتریســی از بین متغیرهای طول جغرافیایی
عرض جغرافیایــی )Y(، عمــق مغزه گیری شــده )Core Depth(، عمق 
نمودارگیــری )Log Depth(، نــگار صوتی )DT(، نگار گامــا )GR(، نگار 
نوترون اصالح شده )NPHI(، نگار چگالی )RHOB(، نگار مقاومت ویژه ی 

کروی میکرو )MSFL(، نگار مقاومــت ویژه ی القایی عمیق )LLD(، نگار 
 )PEF( نگار شــاخص فتوالکتریک ،)LLS( مقاومت ویژه ی القایی کم عمق
 )KV( ،تراوایی افقی )RT(، )KH( و نــگار مقاومت ویژه ی واقعی ســازند
تراوایی عمودی، )LKH( لگاریتم تراوایی افقی و )LKV( لگاریتم تراوایی 

عمودی باشد. 
خروجی شــبکه هم ماتریس تک سطری یا تک ستونی از تراوایی )قائم یا 
افقی( است که می توان آنها را در محیط برنامه ای به طور دلخواه مرتب کرد.

با توجه به جدول3 می توان به همبستگی مثبت باال بین لگاریتم تراوایی و 
نگارهای نوترون اصالح شده و همچنین همبستگی منفی باال بین لگاریتم 
تراوایی با نگار چگالی پی برد. نگارهای دیگر دارای همبســتگی متوسطی 

با تراوایی هستند. 
همچنین برای تخمین تراوایــی از نرم افزار متلب و جعبه ابزار مربوط به 
SVM اســتفاده شــده که تمامی حاالت و مقادیر ممکن و قابل آزمایش 
توسط برنامه نویسی و ایجاد حلقه های متناسب مورد بررسی و تحلیل قرار 
گرفته است، به نحوی که درصدهای مختلفی از اطالعات را انتخاب کرده 

و آنها را توسط توابع هسته ی خطی و سیگموییدی آموزش داده است. 
در نهایت از مجموع 316 داده ی موجود به عنوان الگو برای سازند، تعداد 
122 داده برای آموزش انتخاب شــد. هر بار درصد متفاوتی از این تعداد 

داده به الگوریتم ماشین بردار پشتیبان آموزش داده می شد. 
با افزایش تعداد داده های آموزشی، ضریب همبستگی تابع رگرسیون نیز 
افزایش می یافت. برای جلوگیری از مشــکل بیش برازش، حد بهینه ای از 
تعداد داده ها برای این منظور انتخاب شدند که تعداد آنها 122 داده بود. 
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برای در نظــر گرفتن تمامی پارامترهای تاثیرگذار بــر پارامتر تراوایی از 
اطالعات مربوط به تمامی متغیرهای پتروفیزیکی ذکر شــده در جدول2 

استفاده شد. 
به این ترتیب مدل ســاخته شده از جامعیت بیشــتری بر خوردار شد و 
پارامتر تراوایی را با اســتفاده از پارامترهای مســتقل تاثیرگذار توصیف 
می کرد. جــدول3 اهمیت هر یک از این پارامترهــا در پیش بینی مقدار 

تراوایی را نشان می دهد. 
از آن جــا که در این پژوهش هدف ســاخت مدلی جامــع برای توصیف 
تراوایی اســت، از تمامی متغیرها، حتی متغیرهای وابســته ای که ضریب 

همبستگی آنها کم است، نیز استفاده می شود. 
البته متغیرهای مســتقلی نظیر تخلخل نوترونی، نمودار صوتی و چگالی 
سازند به ترتیب بیشــترین ضریب همبستگی را دارند که نشان دهنده ی 
وزن بیشتر این متغیرها در تعیین تابع تراوایی است. انتخاب 122داده به 
عنوان داده ی آموزشی با هدف بیشتر شدن ضریب همبستگی متغیرهای 

مستقل نسبت به پارامتر تراوایی انجام می شود. 
بــه بیانی دیگر تنها دســته ای از هر یک از متغیرهای مســتقل انتخاب 
می شود که ضریب همبستگی باالتری با پارامتر تراوایی دارند و سایر آنها 

حذف می  شــوند. نتیجه ی این عملیات 122 داده می شود که در آموزش 
مدل رگرسیون بردار پشــتیبان استفاده می شوند. نمونه ای از این داده ها 

در جدول4 آورده شده است.
 premnmx بــرای نرمال کردن داده هــا در بازه ی 1 تا 1- از دســتور
در طراحی شــبکه پس انتشــار )BPNN( استفاده شــد که از فرمول: 
اســتفاده  داده ها  کــردن  نرمال  بــرای   

می کند که p داده ی اولیه و Pn داده ی نرمال شــده است. 
البته در ایــن مطالعه فقط داده های ورودی، نرمال شــده اند. تخلخل به 
صورت درصــد و تراوایی با همان حالت اولیه یعنــی لگاریتم تراوایی به 
کار رفته است. نمونه ای از فایل داده های ورودی در جدول4 آمده است.

بحث و نتایج  
ضریب همبســتگی بین تراوایی پیش بینی شــده و تراوایی افقی برای ســه 
مجموعه داده ی آموزشــی، اعتبارسنجی و تســت، با استفاده از تابع هسته ی 
خطی محاسبه و در شکل1 و برای تراوایی قائم شکل2 نشان داده شده است. 

 1  مقایســه ی همبستگی تراوایی افقی شــبکه با تراوایی مغزه در داده های اعتبارسنجی رگرسیون بردار پشتیبان با تابع هسته ی خطی
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همان طور که در شکل1 دیده می شود، هر کدام از این نگارها دارای خط 
برازش شــده ای بین پاسخ شبکه و داده های مغزه هستند. این خط دارای 
یک شیب و ضریب همبستگی اســت که پراکندگی داده ها را حول خط 

برازش شده، نشان می دهند. 
هر چه مقدار ضریب همبســتگی و شیب خط به عدد 1 نزدیک تر باشند 
)A=T(، پراکندگی داده ها حول خط برازش کمتر و نشــان از پیش بینی 
خوب اســت. ضریب همبستگی بین داده های پیش بینی و داده های مغزه 
برای ســه سری داده های آموزش، اعتبارســنجی و تست به ترتیب برابر 

0/95، 0/9 و 0/92 است. 
با توجه به ضریب همبســتگی باالی به دســت آمده توســط شبکه در 
ســه مرحله، می توان به قابلیت خوب شبکه ی طراحی شده اشاره کرد. 
در شــکل2 نیز که مقایســه بین لگاریتم تراوایی افقی شبکه با لگاریتم 
تراوایی مغزه در ســه ســری داده در مقابل تعداد داده های هر ســری 
آورده شده است و داده های مغزه با عالمت ستاره و داده های پیش بینی 
شــده به صورت منحنی نشان داده شده اند، مشاهده می شود که عالمت 
ستاره به منحنی داده های پیش بینی در هر سه مورد داده های مرحله ی 
آموزش، تســت و اعتبارســنجی خیلی نزدیک و در بیشتر موارد مماس 

شده است.
 این نتایج نیز به قابلیت خوب شــبکه ی طراحی شــده اشــاره می کنند. 
اشــکال3 و 4 هم نشانگر مقایسه ی بین لگاریتم تراوایی شبکه با لگاریتم 
تراوایی مغزه در ســه سری داده در مقابل تعداد داده های هر سری برای 

اجرای رگرســیون بردار پشتیبان با تابع هسته ی پایه ی شعاعی است که 
داده های مغزه با عالمت ســتاره و داده های پیش بینی به صورت منحنی 

نشان داده شده است.
ضریب همبســتگی بین داده های پیش بینی و داده های مغزه برای ســه 
ســری داده های آموزش، اعتبارســنجی و تســت برای تعیین تراوایی به 
ترتیب برابر 0/87، 0/90 و 0/91 اســت. با توجه به ضریب همبســتگی 
باالی به دست آمده توسط شبکه در سه مرحله، می توان به قابلیت خوب 

شبکه ی طراحی شده اشاره کرد. 
در شکل4 نیز که مقایســه ی بین لگاریتم تراوایی افقی شبکه با لگاریتم 
تراوایی مغزه در ســه سری داده در مقابل تعداد داده های هر سری آورده 
شــده اســت و داده های مغزه با عالمت ســتاره و داده های پیش بینی به 
صورت منحنی نشــان داده شده اند، مشــاهده می شود که عالمت ستاره 
بــه منحنی داده های پیش بینی خیلی نزدیک و در بیشــتر موارد مماس 

شده است. 
این نتایج نیز به قابلیت خوب شــبکه ی طراحی شــده اشــاره می کنند. 
بنابراین شبکه ی عصبی طراحی شده به روش توقف سریع برای پیش بینی 
تراوایی موفق عمل کرده است و نتایج آن با داده های مغزه بسیار نزدیک 
هســتند و دارای اعتبار باالیی می باشــند. بنابراین از این شبکه می توان 
برای تعمیم به چاه هایی که مغزه گیری انجام نشــده و تراوایی نامشخص 

است، استفاده کرد.

 2  مقایســه ی بین لگاریتم تراوایی افقی شــبکه با تراوایی مغزه در داده های تســت رگرسیون بردار پشتیبان با تابع هسته ی خطی
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)SVRP( 3  همبســتگی بین لگاریتم تراوایی شــبکه با تراوایی مغزه در داده های تســت اجرای رگرسیون بردار پشتیبان با تابع هسته ی چند جمله ای 

)SVRP(  4  مقایســه ی بین لگاریتم تراوایی شــبکه با تراوایی مغزه در داده های تســت اجرای رگرسیون بردار پشتیبان با تابع هسته ی چند جمله ای 
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نتیجه  گیری
در ایــن روش از مجموعه ی داده ای یکســان شــامل ســری کامل داده های 
پتروفیزیکی )نمودارهای مقاومتی، صوت، هســته ای، تخلل و اشباع( مخزن 

آماری در سازند سروک استفاده شد. 
نتایج این تحقیق نشــان داد که اگر اطالعات کمی و کیفی نســبتا خوبی از 
داده های نگارهای چاه در اختیار باشــد، می توان خواص مخزن مانند تراوایی 
را به خوبی و با ضریب خطای نسبتا کمتری برای داده های جدید با داده های 

دچار اشكال شده محاسبه کرد. 

عــالوه بر این در بهترین حالــت با آموزش 80درصــد کل داده های موجود 
می توان با استفاده از رگرسیون ماشین بردار پشتیبان یکنواخت، تراوایی را با 
ضریب همبستگی 94/2درصد و خطای میانگین مربعات 0/0011 تخمین زد. 
مقادیر واقعی تراوایی حاصل از اندازه گیری های آزمایشگاهی روی نمونه هاي 
مغزه ی ســنگ هستند. بر اساس بهينه سازي انجام شده، روش هاي SVRL و 
SVRP به ترتیب با ضرایب همبســتگی 0/79 و 0/816 به پیش بینی تراوایی 
ســازند برای این مجموعه از داده ها بودند کــه کارآیی بهتر روش SVRP را 

نشان می دهد.
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