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بررســی و پیشبینــی خواص مخزنی از فعالیتهای مهم و کلیدی براي ارزیابــی ظرفیت و توانایی توليد از مخزن
اســت .به دست آوردن پارامترهای مهم مخزني نظير تخلخل ،ميتواند در تعيين محل بهينه براي حفاري چاههاي
بعدي ،طراحي و مديريت فرآيندهاي موثر در توسعهی ميادين نفت و گاز و شبیهسازی فرآیندهای ازدیاد برداشت
مفيد باشــد .تعيين دقيق این پارامترها هميشه توام با دشــواریهایي است .معموال برای محاسبهی این پارامترها
از آنالیز مغزههای ســنگ و یا دادههای چاهآزمایی و چاهپیمایی استفاده میشود که البته مطمئنترین روش براي
محاســبهی اين پارامترها روش آنالیز مغزه اســت ،اما به دليل مشــكالت اجرايي و هزينههای باال ،تعداد كمي از
چاههاي يك ميدان ،مغزهگيري میشــوند .امروزه استفاده از سيستمهاي هوشمندی نظير شبكههاي عصبي جهت
تخمين پارامترهاي مخزنی ،پيشــرفتهاي بسيار چشمگيري داشته است.
در این پژوهش با اســتفاده از دادههای پتروفیزیکی و الگوریتم ماشــینهای بردار پشــتیبان بهینهســازی شده با
الگوریتم ژنتیک به مدلســازی تراوایی و تخلخل سازند ســروک در حوضهی 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 ،الگوریتمهای  SSVRو  SVRPاجرا شــدهاند .بر اســاس بهينهسازي انجام شده،
روشهاي  SVRLو  SVRPبه ترتیب با ضرایب همبســتگی  0/79و  0/816به پیشبینی تراوایی سازند برای این
مجموعه از دادهها بودند که کارآیی بهتر روش  SVRPرا نشــان میدهد.
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مقدمه

آگاهی دقیــق از تخلخل و تراوایی به متخصصین ایــن امکان را میدهد که
برای بررســی دقیق مراحــل تولید در یک میدان ابزارهــای کافی در اختیار
داشــته باشند و با آگاهی از آنها توانایی بیشــتری در توسعهی میادین نفتی
خواهند داشــت ،زیرا با داشــتن اطالعات بهتری از خصوصیات پتروفیزیکی
مخزن میتــوان تصمیمات بهتری در مورد محل حفــر چاهها گرفت ]1[.تا
به امروز ســعی بر این بــوده که مقادیر صحیح تراوایــی و تخلخل ،از طریق
اندازهگیریهای مســتقیم آزمایشــگاهی بر روی مغزهها و یا تفســیر نتایج
آزمایش چاه به دست آید.
البته هر دوی این روشهــا صحیح بوده ،اما برای توصیف کامل مخزن کافی
نیســتند ،زیرا در هر میدان نفتی به دلیل وقتگیر بودن و نیز هزینهی زیاد،
فقط تعداد محدودی از چاهها مغزهگیری شده و یا آزمایش چاه فقط به تعداد
محدود در هر میدان نفتی توصیه میشود.
یکی از اهداف مطالعات پتروفیزیکی ،تخمین دقیق و صحیح تراوایی و تخلخل
در چاههایی اســت کــه اندازهگیری تراوایی و تخلخــل در آنها به هر دلیلی
(مثل نبود مغزه یا وجود شکســتگی در مغزها) ممکن نیست .رسیدن به این
ی عهد 
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هدف مشکل اســت ،زیرا هیچ نگاری که بتواند مستقیما تراوایی و تخلخل را
در یک چاه اندازه بگیرد ،توســعه پیدا نکرده است2[.و ]3از آنجا که عمدهی
مخازن نفتی تولیدی ایران از نوع کربناته بوده و این الیهها از ناهمگنی باالیی
برخوردار هستند ،تخمین خواص پتروفیزیکی آنها در مناطق در حال توسعه،
ضروری به نظر میرسد.
عــاوه بر گران بودن مغزهگیری و انجام آزمایشهای تزریق هلیوم و جيوه در
برخی از چاهها مانند چاههای افقی ،مغزهگیری غیرممکن است ولی تقریبا از
تمامی چاهها نگارگیری انجام میشــود .بنابراین بهترین راهحل برای رفع این
مشــکالت استفاده از این نگارها اســت و این امر صرفهجویی قابلتوجهی در
میزان هزینهها و نیز زمان به همراه خواهد داشت.
برای پیشبینی و تخمین پارامترهای مخزنی به کمک دادههای پتروفیزیکی،
روشهــای متعددی وجود دارد که اغلب آنها مبتنی بر روشهای کالســیک
آماری هســتند .بعضی از این روشها با توســعهی تئــوری یادگیری آماری
ســعی در بهبود ویژگیهای خود داشــتهاند که از میان آنها میتوان به روش
رگرســیون ماشین بردار پشتیبان اشــاره کرد .روش رگرسیون ماشین بردار
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پشــتیبان از روشهای موفق به کار گرفته شــده در زمینهی پیشبینی حل
مســائل عددی است که در دههی اخیر مورد توجه اغلب مهندسین از جمله
مهندسین نفت قرار گرفته است.
این روش کــه جزو روشهاي آموزش نظارت شــده ( )Supervisedاســت،
بین دادههاي ورودي و مقدار پارامتر وابســته ،بر اساس کمینهسازي ریسک
ســاختاري ،ارتباط برقرار میکند ]2[.دقت باالی ایــن روش در یافتن تابع
رگرســیون دادههــای با پیچیدگی باال ،یادگیری ســاده نســبت به ســایر
الگوریتمهای یادگیری ماشــین ،ارجحیت کمینهســازی ریســک ساختاری
نســبت به روش متداول کمینهســازی ریســک تجربی الگوریتمهایی مانند
شــبکهی عصبی و روشهای کالسیک آماری به ســبب قابلیت تعمیم بهتر
از برتریهای روش رگرســیون ماشین بردار پشتیبان نسبت به سایر روشها
اســت ]10[.همچنین این روش بر خالف روشهایی چون شــبکهی عصبی
به پاســخهای موضعی همگرا نمیشــود و در برخورد بــا حجم کم دادههای
آموزشی نسبت به سایر روشهای کالسیک ،عملکرد بهتری دارد ]11[.روش
رگرســیون بردار پشتیبان در مواجهه با مسائلی با ابعاد باال (تعداد متغیرهای
وابستهی باال) کارکرد مناسبی دارد ،زیرا ابعاد دادههای آموزشی مستقیما در
آموزش آن دخالت ندارند ،بنابراین حجم محاســبات برای تعداد دادههای باال
در حد معقولی اســت ]8[.در این مطالعه بــرای تخمین تراوایی و تخلخل از
روی نگارهی چاه از الگوریتم ماشــینهای بردار پشتیبان بهینهسازی شده با
الگوریتم ژنتیک در سازند سروک استفاده شده است.
ویژگیهای منحصربهفرد الگوریتم ژنتیک به یافتن مقادیر بهینهی پارامترهای
الگوریتم رگرســیون ماشین بردار پشــتیبان کمک میکند و در نتیجه تابع
رگرســیون به سرعت و با دقت مناسبی حاصل میشــود .از مقایسهی نتایج
پیشبینی شده توسط تابع رگرســیون و مقادیر آزمایشگاهی پارامتر تراوایی
و بررســی ضریب همبســتگی میان تراوایی تخمینی و تراوایی آزمایشگاهی
میتــوان دریافت که اگــر اطالعات کمی و کیفی نســبتا خوبی از دادههای
نگارهای چاه در اختیار باشــد ،الگوریتم رگرسیون ماشین بردار پشتیبان به
کمک این دادهها در پیشبینی تراوایی موفق عمل میکند و میتوان به کمک
آن تراوایی را برای سایر نقاط مخزن که بعضا ممکن است به سبب مشکالتی
نظیر شکستگی و ...امکان مغزهگیری نداشته باشند ،پیشبینی کرد.

 -2زمینشناسی منطقهی مورد مطالعه

سازند ســروک یکی از سازندهای زمینشناســی گروه بنگستان در زاگرس
نـتورونین) است .این ســازند یکی از مخازن
با ســن کرتاســهی میانه (آلبی 
مهم هیدروکربنی در حوضهی زاگرس محســوب میشــود .سازند سروک به
صورت همشــیب بر روی ســازند کژدمی قرار گرفته است ،در حالی که مرز
باالیی آن با ســازند ایالم به صورت ناپیوســتگی فرسایشی است ]4[.مقطع
نمونهی سازند ســروک در تنگ سروک ،در بخش مرکزی دامنههای جنوبی
کوه بنگستان واقع در اســتان کهگیلویهوبویراحمد شهرستان بهمئی انتخاب

شده است ]4[.جنس این سازند ،آهکی است و دارای تخلخل عمدهای از نوع
شکستگی است .میدان مهم گازی این مخزن شامل میدانهای بیبیحکیمه،
دالپری و کوه ُمند و میدانهای مهم نفتی این مخزن شامل میدانهای اهواز،
بیبیحکیمه ،کلیورکریم ،سروســتان و سیاهمکان است ]5[.سازند سروک در
ایران داراي بيش از 90درصد ،نفتخام درجا میباشــد که دومين مخزن بعد
از سازند آسماري در حوضهی زاگرس را تشکيل میدهد.
افزون بر این ،سازند سروک ســفرههاي آب زیرزمينی و چشمههاي زیادي
را در حوضهی زاگرس در خود جاي داده اســت ]6[.این ســازند به صورت
همشــیب بر روی ســازند کژدمی قرارگرفته اســت در حالی که مرز باالیی
آن با ســازند ایالم به طور ناپیوســتگی فرسایشــی اســت .از اینرو مخزن
سروک ،افق اصلی در تولید نفت در نواحی نفتخیز ایران محسوب میشود
که نــرخ تولید در چاههای مختلف متغیر اســت که دلیــل این تفاوت در
خصوصیات پتروفیزیکی موجود در این ســازند میباشد .با توجه به مخزنی
بودن بخشهای مختلف ســازند سروک ،بررســی در ناحیهی مورد مطالعه
ضرورت دارد]1[.
میــدان نفتی مــورد مطالعــه ،بزرگترین میــدان نفتی ایــران و یکی از
بزرگتریــن میادین نفتی جهان اســت که کشــف آن به ســال  1376باز
میگردد .بر روی نقشــهی همتراز ســطحی ،طول میــدان در بخش ایرانی
حــدود  45تا  60کیلومتــر ،عرض آن  17کیلومتر و مســاحت آن به طور
تقریبی  90کیلومتر مربع اســت .مدیریت راهبردی این میدان به شــرکت
نفت و گاز اروندان واگذار شــد که در حال حاضر  50هزار بشــکه در روز از
 21حلقه چاه ،تولید میشــود ]1[.تاقدیس میدان مورد مطالعه ،در ناحیهی
دزفولشمالی در مجاورت خط مرزی ایران و عراق به فاصلهی 50کیلومتری
جنوبغربی ساختمان جفیر در مجاورت ساختمانهای مجنون و نهر عراق،
 80کیلومتری غرب اهواز 60 ،کیلومتری شمالغرب میدان دارخوین و 70
کیلومتری غرب سوســنگرد در منطقهی هورالعظیم قرار گرفته اســت .این
تاقدیس دارای روند شمالیـجنوبی است.
امتداد تاقدیس شمالیـجنوبی با ساختمانهای دارخوین ،خرمشهر همجهت
میباشــد ]7[.ظرفیت این میدان  30تا  33میلیارد بشــکه تخمین زده شده
اســت که حدود 6درصد آن به صورت تخلیهی طبیعی قابل برداشت خواهد
بود .با اجرای توســعهی کامل این میدان ،روزانه  260هزار بشکه قابل تولید
خواهد بود .در این میدان چهار الیهی ســروک ،کژدمی ،گدوان و فهلیان به
عنوان ســازندهای قابل بهرهبرداری شناخته شده اســت و اخیرا با حفر چاه
شــمارهی  7این میدان ،سازندهای نفتی ایالم و الیههای ماسهسنگی کژدمی
نیز حاوی نفت قابل تولید میباشند .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 ،میتوان عنوان کرد
و احتمال این که میــدان مورد مطالعه با میدان مجنون عراق در بخشهایی
مشترک باشد ،وجود دارد]8[.
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 -3رگرسیون بردار پشتیبان

ماشینهای بردار پشتیبان به دو گروه عمدهی :الف) مدل طبقهبندی ماشین
بردار پشــتیبان و ب) مدل رگرســیون ماشین بردار پشــتیبان تقسیمبندی
میشــوند .از مدل طبقهبندی ماشــین بردار پشــتیبان جهت حل مســائل
طبقهبنــدی دادههایی کــه در کالسهای مختلف قرار میگیرند ،اســتفاده
میشــود .مدل رگرســیون ماشــین بردار پشــتیبان در حل مسائل عددی
پیشبینی کاربرد دارد.
همانگونه که بیان شــد ،ماشــین بردار پشــتیبان مبتنی بر مینیمم کردن
ریســک ساختاری است .همچنین برای کاربرد ماشینهای بردار پشتیبان در
مســائل رگرســیون میتوان از تابع خطایی استفاده کرد که خطاهایی که در
یــک فاصلهی معین به نام  Insensitiveاز مقادیر واقعی میباشــند ،را نادیده
میگیرد ]9[.این تابع به صورت رابطهی ۱تعریف میشود.
رابطهی (:)1

این تابع خطا ،مقادیر خطای کمتر از  εرا در نظر نمیگیرد .تابع رگرسیون به
وسیلهی تابع رابطهی 2تخمین زده میشود:
f (x)=<w, x>+b
رابطهی (:)2
که در معادلهی ›‹ ،2ضرب داخلی اســت .تابع بهینهی رگرسیون به وسیلهی
مینیمم تابع زیر بیان میشود.
رابطهی (:)3
رابطهی (:)4

که  Cیک مقدار از پیش تعیین شده ،بوده و متغیرهایی هستند که قيود باال و
پایین خروجی سیستم را تعیین میکنند .اگر دادهها به صورت خطی مجزا از
هم باشــند ،یک سطح بهینه که دادهها را بدون خطا و با حداکثر فاصله میان
صفحه و نزدیکترین نقاط آموزشــی (بردارهای پشــتیبان) تفکیک میکند،
آموزش میدهد .اگر نقاط آموزشــی را به صــورت [ ]xi , yiو بردار ورودی را
بــه صورت  xi є Rnتعریف کنیــم ،در حالتی که دادهها به صورت خطی قابل
تفکیک باشند ،معادله به صورت رابطهی 5است:
رابطهی (:)5
کــه در آن  ،yخروجــی معادلــه و  yiارزش طبقهی نمونهی آزمایشــی xi

نشــاندهندهی یک دادهی ورودی و بردارهای
است .بردار
بردارهای پشتیبان هستند.
اگــر دادهها به صورت خطی قابل تفکیک نباشــند ،میتــوان با اعمال پیش
پردازش ،نمونهها را به فضایی باالتر برد .در این حالت ،رابطهی  ۵به رابطهی۶
تغییر مییابد]10[.

16

رابطهی (:)6
تابع( ،k(xi,xjتابع کرنلی اســت که برای ایجاد ماشینهایی با انواع مختلفی از
ســطوح غیرخطی در فضای دادهها ،تولید میکند .برای مدل رگرسیون بردار
پشتیبان از کرنلهای مختلفی استفاده میشود که عبارتند از :خطی ،درجهی
دوم ،تابع پایهای شــعاعی و چند جملهای .معموال ،تابع پایهای شعاعی برای
پیشبینی عملکرد بهتری دارد .معادلهی تابع پایهای شعاعی که در این مقاله
مورد استفاده قرار گرفته است به صورت رابطهی 7است:
رابطهی(:)7

در ســاخت یک مدل کارآمد رگرسیون بردار پشتیبان ،پارامترهای مدل
باید با اســتفاده از یک روش بهینهســازی به طور دقیق محاســبه شود.
این پارامترهــا عبارتند از :نوع تابع کرنل ،پارامتــر تابع کرنل  ،σپارامتر
تنظیمکنندهی  Cو پارامتر دقت  εمربوط به حداکثر خطا.
به طور کلی قابلیت روش رگرســیون بردار پشــتیبان شــدیدا به آموزش
پارامترهای مورد اشاره بستگی دارد .مقدار پارامتر تنظیمکننده [،C=]2-5 ,215
 εєباید در این
پارامتــر تابع کرنل[ σє]2-5 ,23و پارامتر دقت
دامنه تنظیم شوند ]2[.انتخاب خوب پارامترها نقش برجسته و مهمی را
در عملکرد مطمئن رگرســیون بردار پشتیبان ایفا میکند که میتوان با
استفاده از الگوریتمهای بهینهســازی ،مقدار بهینهی این پارامترها را به
دست آورد σ .ضریب کرنل برای توابع هستهی چندجملهای ،سیگوییدی
و پایهی شعاعی است.
هر چه مقدار  σبیشــتر باشــد ،الگوریتم تالش میکند برازش را دقیقا بر
اساس دادههای آموزشی انجام دهد و این امر موجب تعمیم یافتن خطا و
وقوع مشکل بیش برازش میشود.
 Cپارامتــر تنظیمکننده یا جریمه برای جملهی خطا اســت .این پارامتر
همچنین برقراری تعادل بین مرزهــای تصمیمگیری هموار و پیچیدگی
تابع رگرســیون نقاط دادهی آموزشــی را کنترل میکنــد .پارامتر  єنیز
حداکثر خطای قابلقبول را نشان میدهد .در صورتی که اختالف مقادیر
حقیقی و مقادیر پیشبینی شــده توسط تابع رگرسیون از مقدار  εکمتر
باشد ،مدل رگرسیون بردار پشتیبان از این خطا صرفنظر میکند .در این
مطالعه از الگوریتم ژنتیک برای پیــدا کردن مقادیر بهینهی پارامترهای
رگرسیون بردار پشتیبان استفاده شده است.
معیار بهینه بودن این متغیرها دســتیابی به بیشترین ضریب همبستگی
میان دادههای اندازهگیری شده و دادههای تخمین زده شده توسط مدل
و همچنیــن کمترین خطای میانگین مربعات اســت ،زیرا در اینصورت
مدل ســاخته شــده در حین مواجهه با دادههایی که مدل بر اساس آنها
ساخته نشده (دادههای آزمایشــی) ،بهترین عملکرد را خواهد داشت .به
همین دلیل برای تشخیص عملکرد مدل از شاخصهای 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  SVRرا برای ساختن کروموزومها به صورت
تصادفی درون دادههای آزمایشی کدگذاری میکنیم.
در ابتــدا بــه منظور انجــام کدگــذاری در الگوریتم ژنتیــک ،باید یک
بازهی اولیه بــرای پارامترهای تنظیمکننــدهی  ،Cپارامتر تابع کرنل σو
پارامتر دقت  εتعیین شــود .در این پژوهش بازهی اولیهی مقدار پارامتر
تنظیمکننــده [ ،C=]1,100پارامتر تابع کرنــل [ σє]0, 1و پارامتر دقت
[ εє]0.0001.0.01انتخاب میشوند .در گام بعدی باید برازندگی هر یک
از دادههای آموزشی اندازهگیری شود.
به منظور جلوگیری از مسئلهی بیش برازش ،دادههای آموزشی به صورت
تصادفی به پنج دســته تقسیم میشــوند .از چهار زیرمجموعه به عنوان
دادهی آموزشــی به همراه  C، εو  σاز قبل تعیین شــده استفاده و تابع
رگرسیون محاسبه میشــود .عملکرد این مجموعه پارامترها به وسیلهی
مجموعهی پنجم باقیمانده با اســتفاده از معیار خطای میانگین مربعات
ســنجیده میشــود .این روند برای هر یک از چهار مجموعهی دیگر نیز
تکرار میشود .دادههای مربوط به رگرسیونی که کمترین خطای میانگین
مربعــات را دارند به عنوان دادههای اصلح برگزیده میشــوند و شــانس
بیشتری برای انتخاب خواهند داشت.
در گام ســوم یک چرخ رولت استاندارد برای انتخاب بهترین کروموزومها
به منظور تبادل ژنها و تشــکیل کروموزوم نســل جدید با ژنهای بهتر
ایجاد میشــود .در صورتی که نسل جدید دادههای تولید شده به نحوی
باشــند که کمترین میزان میانگین مربعات و ضریب همبستگی مدنظر را
داشته باشند ،عملیات خاتمه مییابد ،در غیر اینصورت با جمعیت جدید
بــه وجود آمده ،مراحل از آغاز مجددا تکرار میشــوند تا خروجی دلخواه
مســئله که ساخت مدل رگرســیونی با کمترین خطای میانگین مربعات
و بیشترین ضریب همبستگی اســت ،به دست آید .پارامترهای  C، εو σ
مربوط به مدل رگرســیون با خطای کمترین مربعات و بیشترین ضریب
همبستگی به عنوان پارامترهای بهینه انتخاب میشود.
به صورت خالصه سازوکار اصلی  SVMدر حل مسئلهی رگرسیون به این
صورت بیان میشود:
الف) ماشین بردار پشــتیبان ،تابع رگرسیون را با بهکارگیری یک دسته
تابع خطی تخمین میزند.
ب) ماشین بردار پشــتیبان ،عملیات رگرسیون را با تابعی که انحراف از
مقدار واقعی در آن ،کمتر از تابع تلفات تعیین شده است ،انجام میدهد.
ج) ماشــین بردار پشتیبان با کمیته کردن ریســک ساختاری ،بهترین
جواب را ارائه میدهد2[.و]3
همچنین بهینهسازی الگوریتم رگرسیون ماشین بردار پشتیبان با استفاده
از الگوریتم ژنتیک در  4مرحلهی زیر انجام میشود:
 -1کدگذاری پارامترهای مدل  SVRبرای ساختن کروموزومها به صورت

تصادفی درون دادههای آزمایشــی ،بازهی متغیــر  ،Cمتغیر εو متغیر σ

تعیین میشود.
 -2اندازهگیری برازندگی هریک از دادههای آموزشی.
 -3ایجاد چرخ رولت اســتاندارد برای انتخاب بهتریــن کروموزومها به
منظور تبادل ژنها و تشکیل کروموزوم نسل جدید با ژنهای بهتر.
 -4در صورتی که نســل جدید دادههای تولید شده به نحوی باشند که
کمترین میزان میانگین مربعات و ضریب همبســتگی مدنظر را داشــته
باشــند ،عملیات خاتمه مییابد ،در غیر اینصــورت با جمعیت جدید به
وجود آمده مراحل از آغاز مجددا تکرار میشوند.

 -3-1آمادهسازی داده

آمادهســازی دادهها اغلب پیچیدهترین بخش کاربرد الگوریتمهای پیشــین
اســت3[.و ]4قبل از ورود دادهها به ماشین بردار پشتیبان ،یکسری تصحیح
و عملیــات مقدماتی بر روی دادهها جهت حصول جواب قابل اطمینان انجام
گرفته است .این عملیات شامل حذف دادههای نامناسب ،هماهنگسازی بین
نتایــج اندازهگیریها 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 مغزهگیری ســالم)
انجام شده ،در ابتدا مقادیر تراوایی و تخلخل با نگارهای چاه با توجه به عمق
مشترک (اعماق جدول ،)1در یک فایل جداگانه مرتب شد که نمونهای از آن
در جدول 2دیده میشود.
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 ،دادههــای تخلخل و )...به عنوان
ورودی و همچنین اســتفاده از الگوریتمهای یادگیرندهی رگرســیون بردار
پشتیبان رویکرد جدیدی برای تخمین تراوایی ارائه شود.
1

انواع توابع هســتهی پركاربرد و معروف

نوع تابع

عبارت ریاضی

خطی
چندجمله ای
سیگموییدی
پایهی شعاعی
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مقاالت پژوهشی

نمونهای از فایل مرتب شــدهی دادهها
Core depth

Log depth

GR

DT(US/T) RHOB(G/CC) NPHI(%) PEF(U)

MSLF

LLD(OHMM) LLS(OHMM)

KH(mD)

KV(mD)

2

LKH

LKV

2778/08 2777/022 13/122 46/238

2/917

0/7

4/226 702/157

301/74

265/879

0/016

0/009 - 1/7959 - 2/0458

2778/05 2778/89 13/393 47/496

2/92

0/9

4/64

124/788

72/216

68/284

0/015

0/011 - 1/8239 - 1/9586

2779/1 2779/156 14/977 48/428

2/865

2/3

3/797

40/325

61/084

56/682

0/036

0/008 - 1/4437 - 2/0969

2781/63 2781/594 15/548 46/772

2/635

0/6 12/679

10/18

269/41

162/193

0/008

0/006 - 2/0969 - 2/2218

2785/78 2785/708 16/98 49/302

2/888

1

3/943 555/287

56/337

51/183

0/008

0/006

2788/62 2788/604 10/895 47/025

2/893

0/7

3/799

231/353 214/655

0/006

0/006 - 2/2218 - 2/2218

2789/96 2789/978 12/422 46/579

2/873

0/8

4/153 105/602 315/879 292/738

0/004

0/006 - 2/3979 - 2/2218

2790/79 2790/737 12/268 47/191

2/626

0/6

8/611

0/592

246/75

209/059

0/01

0/008

2792/64 2792/566 11/24 47/419

2/687

1/8

7/761

0/623

658/226 263/242

0/007

0/152 - 2/1594 - 0/8182

2794/67 2794/7

11/97 46/336

2/924

0/7

3/73

713/542 297/471

261/27

0/01

0/042

2796/68 2796/68 14/691 49/583

2/913

1/4

4/124 1772/808 42/438

48/532

0/022

0/005 - 1/6576 - 2/301

2800/39 2800/338 25/079 49/175

2/793

3/8

4/544

52/428

0/133

0/008 - 0/8761 - 2/0969

2803/87 2803/87

2/89

1/3

4/212 104/137 239/485 207/615

0/053

0/006 - 1/2757 - 2/2218

11/08 48/163

45/736

1/136

43/44

- 2/969 - 2/2218

-2

-2

ماتریس ضرایب همبســتگی بین متغیرهای مســتقل و لگاریتم تراوایی
LKH

LKV

X

Y

Z

GR

LKH

1

LKV

0/957

1

X

- 0/112

0/161

Y

0/11

0/162 - 0/999

Z

0/285

0/258

0/655

- 0/655

1

GR

- 0/015

0/025

0/219

-0/216

0/49

1

DT

0/742

0/751 - 0/025 - 0/026

0/347

0/088

RHOB

- 0/664

- 659 - 0/011 - 0/01

NPHI

0/82

0/848 - 0/11

PEF

0/125

0/098

DT

RHOB

NPHI

PEF

MSFL

LLD

- 1/3768

3
LLS

1

0/125

MSFL

- 0/318 - 0/311 0/072

LLD

- 0/106

LLS

1

1

- 0/379 - 0/182 - 0/915

1

0/107

0/24

0/167

0/746

- 615

1

- 0/119

0/361

0/21

0/35

- 0/576

0/009

1
- 206

0/07

- 0/164 - 0/259 - 0/327

0/401

- 0/318

0/177

- 0/11

0/106 - 0/041 - 0/153

0/169

- 0/101 - 0/078 0/274

1

- 0/206 - 0/187 0/077

- 0/08

- 0/023 - 0/102 - 0/239

0/248

- 0/203 - 0/115 0/235

0/767

- 0/1

- 2/0969

1

1
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4

نمونهای از فایل نرمال شــدهی دادههای ورودی که به صورت تصادفی از دادههای موجود انتخاب شــده

0.289

0.186

0.426

0.265

0.891

0.745

0.838

0.218

0.379

LS

LLD

MSFL

PEF

NPHI

RHOB

DT

GR

Z

- 0/92787

0/93265

- 0/29806

- 0/85359

0/94553

0/94424

0/95727

- 0/59128

0/43475

0/96519

- 0/96674

- 0/96001

- 0/94766

- 0/82101

0/81818

- 0/84718

0/4962

0/42715

- 0/95628

- 0/93992

- 0/99016

1

- 0/95331

0/26061

0/93043

- 0/46693

0/91

0/9864

0/9878

- 0/44496

-0/91564

0/92218

0/87394

0/80325

0/39353

0/4038

- 0/98743

0/99093

0/77277

- 0/87595

0/89105

0/93455

0/78912

0/94384

- 0/94664

0/86918

- 0/85666

0/89883

0/87879

- 0/8605

- 0/65595

- 0/9875

0/99037

- 0/9551

- 0/9288

- 0/7821

0/80121

0/73976

- 0/33484 - 0/07656

0/95851

0/96112

- 0/90034

- 0/9459

- 0/92218

0/87152

0/85286

- 0/33159 - 0/63305

- 0/36471 - 0/51066
0/33191

- 0/99889

- 0/9942

- 0/99753

- 0/72026

0/12062

- 0/17576

0/063389

- 0/81517

0/2648

0/95562

0/94637

- 0/99722

- 0/31722

- 0/86889

0/33091

- 0/65762

- 0/64346

1

در این مطالعه ابتدا اطالعات نمودارگیری و مغزه در  4چاه  B , A ,Dو C

جمعآوری شد .سپس این دادهها و اطالعات بر اساس متغیرهای ورودی
و متغیر خروجی پاالیش و دادههای اضافه حذف شد .سپس با استفاده از
فرمولهای مربوط به نرمالیزه کردن ،دادههای خارج از محدوده نیز حذف
و در نهایــت اطالعات هر  3چاه در یک پایگاه داده (شــامل  ۱۲۲نقطه)
جمعآوری شد.
تغییرات بعضی از نگارها در مقابل عمق برای  4چاه با توجه به عمق شروع و
خاتمهی  2سازند ،در جدول 2آمده است .در نهایت تعداد  ۳۱۶داده (الگو)
برای این سازند ،برای طراحی الگوریتم ،مورد استفاده قرار گرفت.
سپس توســط نرمافزار  SPSSمقادیر همبستگی بین متغیرهای مستقل
(نگارهــای چاه) و متغیرهای وابســته (لگاریتم تراوایــی و تخلخل) به
دســت آمد5[.و ]6چون بعد از بررسی مشخص شــد نگارها با تراوایی
رابطهی لگاریتمی ،اما با تخلخــل رابطهی 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 ،ورودیهای الزم میتواند
انتخاب شــود که میتوان آنها را در محیط برنامهنویســی برای طراحی
شبکه به طور دلخواه مرتب کرد.
ورودی شبکه میتواند ماتریســی از بین متغیرهای طول جغرافیایی (،)X
عرض جغرافیایــی ( ،)Yعمــق مغزهگیری شــده ( ،)Core Depthعمق
نمودارگیــری ( ،)Log Depthنــگار صوتی ( ،)DTنگار گامــا ( ،)GRنگار
نوترون اصالح شده ( ،)NPHIنگار چگالی ( ،)RHOBنگار مقاومت ویژهی

( Rضریب رگرسیون)

کروی میکرو ( ،)MSFLنگار مقاومــت ویژهی القایی عمیق ( ،)LLDنگار
مقاومت ویژهی القایی کمعمق ( ،)LLSنگار شــاخص فتوالکتریک ()PEF
و نــگار مقاومت ویژهی واقعی ســازند ( )RT)، (KHتراوایی افقی)KV( ،
تراوایی عمودی )LKH( ،لگاریتم تراوایی افقی و ( )LKVلگاریتم تراوایی
عمودی باشد.
خروجی شــبکه هم ماتریس تک سطری یا تک ستونی از تراوایی (قائم یا
افقی) است که میتوان آنها را در محیط برنامهای به طور دلخواه مرتب کرد.
با توجه به جدول 3میتوان 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 نرمافزار متلب و جعبه ابزار مربوط به
 SVMاســتفاده شــده که تمامی حاالت و مقادیر ممکن و قابل آزمایش
توسط برنامهنویسی و ایجاد حلقههای متناسب مورد بررسی و تحلیل قرار
گرفته است ،به نحوی که درصدهای مختلفی از اطالعات را انتخاب کرده
و آنها را توسط توابع هستهی خطی و سیگموییدی آموزش داده است.
در نهایت از مجموع  316دادهی موجود به عنوان الگو برای سازند ،تعداد
 122داده برای آموزش انتخاب شــد .هر بار درصد متفاوتی از این تعداد
داده به الگوریتم ماشین بردار پشتیبان آموزش داده میشد.
با افزایش تعداد دادههای آموزشی ،ضریب همبستگی تابع رگرسیون نیز
افزایش مییافت .برای جلوگیری از مشــکل بیش برازش ،حد بهینهای از
تعداد دادهها برای این منظور انتخاب شدند که تعداد آنها  122داده بود.
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حذف میشــوند .نتیجهی این عملیات  122داده میشود که در آموزش
مدل رگرسیون بردار پشــتیبان استفاده میشوند .نمونهای از این دادهها
در جدول 4آورده شده است.
بــرای نرمال کردن دادههــا در بازهی  ۱تا  -۱از دســتور premnmx
در طراحی شــبکه پس انتشــار (  )BPNNاستفاده شــد که از فرمول:
بــرای نرمال کــردن دادهها اســتفاده
میکند که  pدادهی اولیه و  Pnدادهی نرمال شــده است.
البته در ایــن مطالعه فقط دادههای ورودی ،نرمال شــدهاند .تخلخل به
صورت درصــد و تراوایی با همان حالت اولیه یعنــی لگاریتم تراوایی به
کار رفته است .نمونهای از فایل دادههای ورودی در جدول 4آمده است.

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
میکرد .جــدول 3اهمیت هر یک از این پارامترهــا در پیشبینی مقدار
تراوایی را نشان میدهد.
از آنجــا که در این پژوهش هدف ســاخت مدلی جامــع برای توصیف
تراوایی اســت ،از تمامی متغیرها ،حتی متغیرهای وابســتهای که ضریب
همبستگی آنها کم است ،نیز استفاده میشود.
البته متغیرهای مســتقلی نظیر تخلخل نوترونی ،نمودار صوتی و چگالی
سازند به ترتیب بیشــترین ضریب همبستگی را دارند که نشاندهندهی
وزن بیشتر این متغیرها در تعیین تابع تراوایی است .انتخاب 122داده به بحث و نتایج  
عنوان دادهی آموزشی با هدف بیشتر شدن ضریب همبستگی متغیرهای ضریب همبســتگی بین تراوایی پیشبینی شــده و تراوایی افقی برای ســه
مجموعه دادهی آموزشــی ،اعتبارسنجی و تســت ،با استفاده از تابع هستهی
مستقل نسبت به پارامتر تراوایی انجام میشود.
بــه بیانی دیگر تنها دســتهای از هر یک از متغیرهای مســتقل انتخاب خطی محاسبه و در شکل 1و برای تراوایی قائم شکل 2نشان داده شده است.
میشود که ضریب همبستگی باالتری با پارامتر تراوایی دارند و سایر آنها

 1مقایســهی همبستگی تراوایی افقی شــبکه با تراوایی مغزه در دادههای اعتبارسنجی رگرسیون بردار پشتیبان با تابع هستهی خطی
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 2مقایســهی بین لگاریتم تراوایی افقی شــبکه با تراوایی مغزه در دادههای تســت رگرسیون بردار پشتیبان با تابع هستهی خطی

همانطور که در شکل 1دیده میشود ،هر کدام از این نگارها دارای خط
برازش شــدهای بین پاسخ شبکه و دادههای مغزه هستند .این خط دارای
یک شیب و ضریب همبستگی اســت که پراکندگی دادهها را حول خط
برازش شده ،نشان میدهند.
هر چه مقدار ضریب همبســتگی و شیب خط به عدد  ۱نزدیکتر باشند
( ،)A=Tپراکندگی دادهها حول خط برازش کمتر و نشــان از پیشبینی
خوب اســت .ضریب همبستگی بین دادههای پیشبینی و دادههای مغزه
برای ســه سری دادههای آموزش ،اعتبارســنجی و تست به ترتیب برابر
 0/9 ،0/95و  0/۹۲است.
با توجه به ضریب همبســتگی باالی به دســت آمده توســط شبکه در
ســه مرحله ،میتوان به قابلیت خوب شبکهی طراحی شده اشاره کرد.
در شــکل 2نیز که مقایســه بین لگاریتم تراوایی افقی شبکه با لگاریتم
تراوایی مغزه در ســه ســری داده در مقابل تعداد دادههای هر ســری
آورده شده است و دادههای مغزه با عالمت ستاره و دادههای پیشبینی
شــده به صورت منحنی نشان داده شدهاند ،مشاهده میشود که عالمت
ستاره به منحنی دادههای پیشبینی در هر سه مورد دادههای مرحلهی
آموزش ،تســت و اعتبارســنجی خیلی نزدیک و در بیشتر موارد مماس
شده است.
این نتایج نیز به قابلیت خوب شــبکهی طراحی شــده اشــاره میکنند.
اشــکال 3و  4هم نشانگر مقایسهی بین لگاریتم تراوایی شبکه با لگاریتم
تراوایی مغزه در ســه سری داده در مقابل تعداد دادههای هر سری برای

اجرای رگرســیون بردار پشتیبان با تابع هستهی پایهی شعاعی است که
دادههای مغزه با عالمت ســتاره و دادههای پیشبینی به صورت منحنی
نشان داده شده است.
ضریب همبســتگی بین دادههای پیشبینی و دادههای مغزه برای ســه
ســری دادههای آموزش ،اعتبارســنجی و تســت برای تعیین تراوایی به
ترتیب برابر  0/90 ،0/87و  0/91اســت .با توجه به ضریب همبســتگی
باالی به دست آمده توسط شبکه در سه مرحله ،میتوان به قابلیت خوب
شبکهی طراحی شده اشاره کرد.
در شکل 4نیز که مقایســهی بین لگاریتم تراوایی افقی شبکه با لگاریتم
تراوایی مغزه در ســه سری داده در مقابل تعداد دادههای هر سری آورده
شــده اســت و دادههای مغزه با عالمت ســتاره و دادههای پیشبینی به
صورت منحنی نشــان داده شدهاند ،مشــاهده میشود که عالمت ستاره
بــه منحنی دادههای پیشبینی خیلی نزدیک و در بیشــتر موارد مماس
شده است.
این نتایج نیز به قابلیت خوب شــبکهی طراحی شــده اشــاره میکنند.
بنابراین شبکهی عصبی طراحی شده به روش توقف سریع برای پیشبینی
تراوایی موفق عمل کرده است و نتایج آن با دادههای مغزه بسیار نزدیک
هســتند و دارای اعتبار باالیی میباشــند .بنابراین از این شبکه میتوان
برای تعمیم به چاههایی که مغزهگیری انجام نشــده و تراوایی نامشخص
است ،استفاده کرد.
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 3همبســتگی بین لگاریتم تراوایی شــبکه با تراوایی مغزه در دادههای تســت اجرای رگرسیون بردار پشتیبان با تابع هستهی چند جملهای ()SVRP

 4مقایســهی بین لگاریتم تراوایی شــبکه با تراوایی مغزه در دادههای تســت اجرای رگرسیون بردار پشتیبان با تابع هستهی چند جملهای ()SVRP
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درصــد کل دادههای موجود۸۰ عــاوه بر این در بهترین حالــت با آموزش
 تراوایی را با،میتوان با استفاده از رگرسیون ماشین بردار پشتیبان یکنواخت
. تخمین زد0/0011 درصد و خطای میانگین مربعات94/2 ضریب همبستگی
مقادیر واقعی تراوایی حاصل از اندازهگیریهای آزمایشگاهی روی نمونههاي
 وSVRL  روشهاي، بر اساس بهينهسازي انجام شده.مغزهی ســنگ هستند
 به پیشبینی تراوایی0/816  و0/79  به ترتیب با ضرایب همبســتگیSVRP
 راSVRP ســازند برای این مجموعه از دادهها بودند کــه کارآیی بهتر روش
.نشان میدهد

نتیجهگیری

در ایــن روش از مجموعهی دادهای یکســان شــامل ســری کامل دادههای
 تخلل و اشباع) مخزن، هســتهای، صوت،پتروفیزیکی (نمودارهای مقاومتی
.آماری در سازند سروک استفاده شد
نتایج این تحقیق نشــان داد که اگر اطالعات کمی و کیفی نســبتا خوبی از
 میتوان خواص مخزن مانند تراوایی،دادههای نگارهای چاه در اختیار باشــد
را به خوبی و با ضریب خطای نسبتا کمتری برای دادههای جدید با دادههای
.دچار اشكال شده محاسبه کرد
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