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مقايسه نرم افزار پيشرفته ژئوالگ و شبكه هاي عصبي مصنوعي در تعيين تخلخل و آب 
 اشباع شدگي مخزن نفتي پارسي

  
   3دهندييد نبي بيمج دكتر و 2، مهدي تديني1حسين حميدي

  

  چكيده
يز مغزه ، معموال توسط روشهايي چون آنال)تخلخل، آب اشباع شدگي( در صنعت نفت تعيين خواص پتروفيزيكي مخزن

و ضمنا بعلت نبود مغزه هاي  انجام مي شود كه مستلزم صرف زمان و هزينه گزافي مي باشد) Well Test( اهوآزمايش چ
كافي و تغييرات سنگ شناسي و نا همگني سنگ مخزن، تعيين اين پارامترها توسط روشهاي معمول از دقت چنداني برخوردار 

و زمان و افزايش دقت استفاده از ارزيابيهاي نرم افزارهاي پيشرفته  ش هزينه هابنابراين روش بهينه براي كاه. نمي باشد
كه توسط اين دو روش مي توان با . مي باشد) شبكه هاي عصبي مصنوعي پس انتشار خطا(و روشهاي تخميني) ژئوالگ(

دراين مقاله از شبكه هاي  .دتعميم دا) چاههاي ديگر(داشتن اطالعات مغزه چند چاه، اين اطالعات را براي مابقي ميدان 
 با نوشته شده) MATLAB(آن در محيط نرم افزار متلب   كه برنامه)BP – ANN(ا عصبي مصنوعي پس انتشار خط

استفاده از نگارهاي پتروفيزيكي براي پيش بيني هر چه دقيق تر اين پارامترها در ميدان نفتي پارسي  واقع در جنوب غربي 
 آزمون،  مورد آموزش، آزمايش اين ميدان كه داراي مغزه بودند19 و 33  شماره در چاههاياين شبكه. ايران استفاده شده است

با . سپس خروجي هاي اين شبكه با ارزيا بيهاي حاصله از نرم افزار ژئوالگ مقايسه شده است. گرفته است قرارو تعميم پذيري
 پس انتشار خطا نسبت به نرم افزار پيشرفته ژئوالگ در توجه به نتايج حاصله نتيجه گيري شده است كه شبكه هاي عصبي
 چاههاي دردر مرحله آخر تخلخل و آب اشباع شدگي. تعيين خواص پتروفيزيكي از صحت و دقت بيشتري برخوردار است

  . شده است توسط شبكه شبيه سازي  كه فاقد مغزه هستند64و 49و 48 شماره
  

 آسـماري،  ، زون، آب اشـباع شـدگي، نگـار   ، تخلخـل ،ي پس انتشار خطـا مصنوع شبكه عصبيژئوالگ، :  واژه هاكليد 
 آموزش، تعميم پذيري
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Abstract 
In oil industry porosity and water saturation of oil reservoir rock are usually determined by Core 

Analysis and Well Test methods. But 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 of Error 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 logs data in Parsi field, located 
in south-west of Iran. The data of two wells (No. 33 and No. 19) that have core data are used for 
training, testing, validation, and generalization processes. Then the BP-ANN results are compared to 
evaluations obtained from Geolog Software (GS). With respect to the results, it is concluded that the 
BP-ANN is more accurate than GS in determining petrophysical parameters (porosity and water 
saturation). At the end, water saturation and porosity are simulated in three other wells (No. 48, 49, 
and 64) that lack core data. The BP-ANN is programmed by Matlab software. 

 

Keywords: Geolog, Back propagation of error artificial neural network, Porostiy, Water 
saturation, Log, Asmari, Training, Generalization 
 

  :مقدمه
تخلخل و آب اشباع شدگي از خواص مهم مخزن 

 تعيين دقيق، كم هزينه و سريع آنها در كه مي روندبشمار 
از آنجايي .  ويژه اي برخوردار استاز اهميتصنعت نفت 

كه ميدان پارسي از لحاظ سنگ شناسي و رسوبگذاري 
باشد، براي  هاي خاص خود مي ناهمگن و داراي پيچيدگي

 بايد از اكثر چاهها اين خصوصياتيقتر تعيين هرچه دق
مغزه تهيه كرد كه با توجه به وسعت ميدان و تعدد چاهها 

چنين روشي مستلزم صرف هزينه و زمان )  حلقه چاه66(
 همچنين تعيين اين پارامتر به كمك  .فراواني خواهد بود

هاي گزاف و   روش آزمايش چاه به علت صرف هزينه
اين آزمايش، چندان مقرون به توقف توليد در حين انجام 

 بنابراين روش بهينه براي .)Crain, 2003(باشد  صرفه نمي
كاهش هزينه ها و زمان و افزايش دقت، استفاده از 

و شبكه هاي عصبي ) ژئوالگ(ارزيابيهاي نرم افزاري 
مصنوعي پس انتشار خطا مي باشد كه توسط اين دو 

اه، اين روش مي توان با داشتن اطالعات مغزه چند چ
. تعميم داد) چاههاي ديگر(اطالعات را براي مابقي ميدان 

امروزه در تمام مباحث پتروفيزيكي در شركتهاي معتبر از 
نرم افزار ژئوالگ استفاده مي شود كه بر مبناي دو روش 

عمل مي كند، ) مولتي مين(2 و احتماالت1محاسبه قطعي
                                                 
1 - Deterministic  
2 - Probabilistic 

 است كه در اين مطالعه از روش احتماالت استفاده شده
)Geolog6.6, 2005 .(افزار  در روش مولتي مين توسط نرم
 مرحله بايد طي شود تا به نتايج محاسبات نزديك 5

  : گرديم
  محاسبات اوليه  -1
 بسط دادن مدل اوليه  -2

 ) اختياري(ها  تعريف عدم قطعيت -3

 مرحله آناليز توسط نرم افزار  -4

 ها و گزارش نهايي رسم پالت -5

  تشار خطا هاي عصبي مصنوعي پس ان شبكه
)BP-ANN( يكي از روشهاي جديد، كم هزينه و دقيقي 

تواند با استفاده از الگهاي پتروفيزيكي  است كه مي
را در كمترين زمان  تخلخل، آب اشباع شدگي پارامترهاي

اين شبكه ها،  .)Al-Qahtani, 2000(ممكن تعيين كند 
ه بطوريكه داد قرار دشبكه عصبي زيستي را الگوي خو

گيري و آموزش و دهاي يا در فرآين ديديار زياتوان بس
اين .دارندوخروجي هاي مطلوب يها دن ورودسازگار كر

 Rumelhart et(ها داراي دو مزيت عمده هستند  شبكه

al, 1986(:  
انواع الگهاي ( دريافت بيش از يك نوع ورودي  .1

 ).وابسته به تخلخل و آب اشباع شدگي

بين تخلخل تعيين يك مدل و الگوي رياضي مناسب  .2
 و آب اشباع شدگي مخزن و الگهاي ورودي به شبكه
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، 49، 48، 33، 19چاههاي  شامل چاههاي مورد مطالعه،
 براي آموزش، 19و 33هاي شماره كه چاه دمي باشن 64

هاي آزمايش و آزمون مورد استفاده قرار گرفته و چاه
 براي تعميم پذيري استفاده شده 64و 49و 48شماره 
 .است

 

  اسي ميدان پارسيشن زمين
)  شمسي1343( ميالدي 1964ميدان پارسي در سال 

 130در ناحيه فرو افتاده دزفول شمالي و در حدود 
كيلومتري جنوب شرقي اهواز كشف گرديد و از آن زمان 

ميدان پارسي .  حلقه چاه حفاري شده است66تا به حال 
 گاز قابل TCF 9 ميليارد بشكه نفت و 3با ذخيره حدود 

صال در تقسيم بندي هاي آماري جزء ميادين عظيم استح
 و مقدار گوگرد 2/34 نفت آن APIدرجه . بشمار مي رود

سنگ آهك .  در صد وزني است3/1آن در حدود 
از آسماري مخزن اصلي اين ميدان را تشكيل مي دهد كه 

نظر سنگ شناسي عمدتا ازآهك، دولوميت و افقهايي از 
هايي از انيدريت تشكيل ماسه سنگ، مارن، شيل و اليه 

نقشه . شده كه درشرايط دريايي كم عمق نهشته شده است
منحني هم تراز زير زميني سر سازند آسماري ميدان 

 نشان داده 1 درشكل RMSپارسي با استفاده از نرم افزار 
  .شده است

  
   ميدان پارسينقشه منحني هم تراز زير زميني سر سازند آسماري -1شكل 

 از نظر سنگ شناسي طبق گزارش ها به سنگ آسماري
 در ابتدا و زون 1زون .  زون تقسيم بندي گرديده است5
  : در قاعده سازند آسماري قرار گرفته است5

هايي از  اين زون عمدتا از دولوميت با اليه: 1-زون 
آهك تشكيل شده است و باالترين بخش مخزن 

ضخامت اين بخش بين . دهد آسماري را تشكيل مي
 . متر مي باشد60ا  ت40

اين زير زون از آهك، دولوميت و شيل : 2-زون 
تشكيل يافته است ولي در مجموع آهك هاي آن 

   بيشتر و از ميزان دولوميت كاسته 1نسبت به زون 
 . مي گردد
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اين زون از آهك و شيل تشكيل گرديده و : 3-زون 
   داراي تركيبات شيلي كمتري 2نسبت به زون 

  . خوبي برخوردار استمي باشد و از تخلخل

اين زون از آهك، آهك شيلي و شيل : 4-زون 
 2اين زون نيز همانند زون . تشكيل گرديده است

داراي تركيبات آرژيلي زيادي مي باشد به همين دليل 
نسبت به زون هاي بااليي داراي تخلخل كمتري 

 . است

كيفيت اين زون در شرق مخزن با غرب : 5-زون 
چنانچه در غرب . ي متغيير استمخزن از نظر ليتولوژ

 نمك توأم با آهك و آهك -مخزن رسوبات انيدريت
شيلي رسوبگذاري نموده اند ولي در شرق مخزن 

اين زون از تخلخل . شود رسوبات تبخيري ديده نمي
چنانچه داراي رسوبات . خوبي برخوردار است

آرژيلي و تبخيري فراوان مي باشد و درمقايسه با 
بهره دهي چندان خوبي برخوردار زونهاي قبلي از 

 .نيست

، 49، 48، 33، 19نقشه تطابق چينه اي چاههاي شماره 
  )نرم افزار ژئوالگ(. نشان داده شده است2 در شكل 64

  
  )نرم افزار ژئوالگبا استفاده از ( 64، 49، 48، 33، 19نقشه تطابق چينه اي چاههاي شماره  -2شكل 

  
بهترين و كامل ترين نرم افزار ژئوالگ در نوع خود 

نرم افزار ارزيابي پتروفيزيكي است كه از دو روش عمده 
روش . كند در بررسي پتروفيزيكي سازند استفاده مي

نخست روش سنتي قدم به قدم محاسبه پارامترهاي 
 1پتروفيزيكي است كه تحت عنوان روش دترمينيستيك

                                                 
1 - Deterministic  

هاي  روش دوم بيشتر مبتني بر روش. شود شناخته مي
   احتماالت آماري است كه بدين صورت به نوين و
جهت ارائه يك . شود هاي پتروفيزيكي نزديك مي پاسخ

. آناليز موفق يكسري مراحل مشخص بايد طي گردند
ليست زير نشان دهنده مراحل مختلف انجام روش مولتي 

  ) :Geolog6.6, 2005(مين مي باشد 
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 و از بين بردن 1اسپايك زدايي: جابجايي نقاط عميق 
  . يكهاي نگارپ
تصحيحات محيطي در مورد : تصحيحات محيطي 

ها را  مولتي مين در واقع داده. الگها بسيار مؤثر است
همانطور كه رفتار واقعي سازند است مورد مطالعه 

از مزاياي اين روش تعميم دادن روش . دهد قرار مي
 . هاي مجاور است به چاه

اين محاسبات جهت ارزيابي : محاسبات مقدماتي 
پارامترهاي درون چاهي مورد استفاده در روش 

شود كه عبارتند از، مشخصات  مولتي مين انجام مي
، 2روش متريك. گل درون چاهي، پروفيل دما و فشار

 در محاسبات قابل 4 و تركيب دو روش3تجربي
 . استفاده است

هاي مختلف و استفاده از  تفكيك اليه به زون 
ني در تخمين نمودارهاي متقاطع مختلف كمك شايا

ليتولوژي زونها و ساختن مدل كلي و محاسبه 
 . كند پارامترها مي

توان در آنها  ساختن مدلها كه پس از ساخت مي 
هاي ديگر نيز استفاده  تغييراتي ايجاد كرد و در پروژه

 . نمود

توان براي هر نگار  هاي متفاوت را مي عدم قطعيت 
الحات محاسبه و در مدل استفاده كرد، كه مبناي اص

هاي انجام دهنده  و تصحيحات محيطي شركت
عمليات نمودارگيري، از قبيل شلومبرژه، هاليبرتون، 

هاي ثابتي مد  چنانچه عدم قطعيت. است... اسليوز و 
نظر باشد نتيجتاً نيازي به اجراي نمودارهاي 

ها را در  تصحيحاتي عدم قطعيت نيست و فقط ثابت
 . كنيم مدل تعريف مي

اين آناليز قابل اجرا در يك چاه در : آناليز اجرا 
 . فواصل عمقي مختلف است

                                                 
1 - De Spike  
2 - Metric  
3 - Empirical  
4 - Mixed 

توان توسط  زمانيكه مدل ارائه شد، نتايج را مي 
 از قبل تعيين شده امتحان كرد و جهت 5هاي چيدمان

ها  هاي متعددي بين مدل كسب بهترين نتايج مقايسه
 . و آناليزهاي اجرا قابل انجام است

  ه بدست آمد، زمانيكه آناليزهاي راضي كنند 
هاي هر آناليز در فواصل عمقي قابل دستيابي  گزارش
  . است

هاي پتروفيزيكي و  چاههاي كليدي جهت تأييد مدل
مقايسه نتايج سنگ شناسي، تخلخل و اشباع آب بدست 

چاه . هاي مغزه انتخاب شدند افزار و داده آمده از نرم
هاي  كليدي ايده آل بايستي داراي سري كامل داده

در چاههاي مورد . فيزيكي، مغزه و چاه آزمايي باشدپترو
 مغزه 33 و 19هاي شماره  مطالعه در اين ميدان، از چاه

گيري انجام شده و آزمايشات مغزه روي آن انجام شده 
  . است

 مقايسه الگهاي تخلخل حاصل از ارزيابي 3در شكل 
ها  و اطالعات حاصل از توصيف مغزه) خطوط ممتد(
البته به  . كنيد در ستون اول مشاهده ميرا ) نقاط مجزا(

اي مسائل امكان تطابق كامل تخلخل مغزه با  دليل پاره
نگار وجود ندارد زيرا انجام آزمايشات تخلخل مغزه در 
شرايط محيطي و همچنين وجود ميكرو درزه ها در 

تواند باعث افزايش تخلخل مغزه   تهيه شده مي6پالگهاي
غزه در آزمايشگاه، امكان نحوه تهيه پالگ از م. گردد

تخريب كانيهاي شيلي در حين تهيه و آماده سازي پالگ و 
تواند عامل افزايش يا كاهش  گيري، مي خطاهاي اندازه

 تخلخل 7ناهمگوني.  تخلخل مغزه نسبت به الگ باشد
  موجود در ديواره چاه كه توسط دستگاه نمودارگير 

 كه از شود و تخلخل موجود در مغزه گيري مي اندازه
شود، عمق نفوذ متفاوت  فضاي درون چاه تهيه مي

نگاري و دستگاههاي آزمايش مغزه و نيز  دستگاههاي چاه
عدم انطباق دقيق عمق مغزه با نگار از عوامل ديگر 

  باشند اختالف بين تخلخل مغزه و نگار مي

                                                 
5 - Layouts 
6 -Core Plug 
7 - Heterogeneity  
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   با استفاده از نرم افزار ژئوالگ33ر چاه د) خطوط ممتد و نقاط(مقايسه نتايج تخلخل حاصل از ارزيابي و مغزه : 3شكل

  

  شبكه هاي عصبي مصنوعي پس انتشار خطا
آالتي است كه  ن شبكه به عنوان مجموعه اي از ابزاريا

شبكه عصبي بدن را سرمشق قرار داده است و داراي 
.  استديتهاي جديري و پرداختن به موقعيادگيي در يتوانا

ستم پردازش اطالعات يك سيشبكه عصبي مصنوعي 
ف خود مانند شبكه عصبي بدن ياست كه در انجام وظا

شبكه هاي . )Rumelhart et al, 1986 (عمل مي كند
  :م بندي شده است ير تقسيعصبي بر اساس فرضبات ز

پردازش اطالعات در واحدهاي ساده اي بنام نرون  
 . انجام مي شود

ها عبور سيگنالها از طريق اتصالهاي ارتباطي بين نرون 
 . مي كنند

هر اتصال ارتباطي داراي وزن مخصوص بخود است  
را در سيگنال عبوري  وزن  اين  يك شبكه عصبي  كه 

 .كند ضرب مي 

را در ) معموال غير خطي(يك تابع فعال هرنرون 
وروديها بكار مي بندد تا بتواند خروجي مطلوب را 

 .بدست آورد

قبيل از ( اين شبكه ها شامل چندين عنصر ساده
هر نرون مشخص داراي . مي باشند...) نرونها، دندريتها

مختص به خود ضرب ) Wi(است كه در وزن) Ii(ورودي
مي شود و هر نرون مصنوعي مي تواند داراي وروديهاي 

اين . فراوان باشد، در حاليكه تنها داراي يك خروجي باشد
وروديها با هم جمع مي شوند و سپس به تابع فعال شبكه 

شده ودر نهايت خروجي بدست مي آيد منتقل 
)Mohaghegh et al, 1994) (4شكل.(  

 
  هاي عصبي  روند كلي شبكه-4شكل 

ورودي شبكه         

  تغيير وزنها
 خروجي شبكه 

 مقايسه مقادير وزني 

 خروجي مطلوب
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 شبكه هايي )BP-ANN (شبكه هاي پس انتشار خطا
  هستند كه داراي سه اليه ورودي، مياني و خروجي 

 و sigmoidدر اين شبكه ها از دو تابع . مي باشند
purelinبراي آموزش شبكه استفاده شده است  

)Parker, 1985(. فرآيند آموزش شبكه بطوري است كه 
به نرونهاي اليه ورودي ) اطالعات الگها(ابتدا وروديها 

داده شده و پس از محاسبه اختالف بين خروجي شبكه و 
خروجي مطلوب، خطاي مربوطه دوباره به شبكه برگشت 

در جهت كاهش خطا، خود را  وزنها "مي خورد و مجددا
براي كاهش خطا و . با شرايط جديد سازگار مي كنند

رسيدن به خروجي مطلوب فرآيند آموزش چندين بار 
 تكرار مي شود تا آنجائيكه به هدف نهايي دست پيدا كنيم

)Mehnaj, 2000( . براي تعيين تعداد نرونها و اليه هاي
ي افزايش  و يا مياني رابطه يا قانون خاصي وجود ندارد ول

كاهش هركدام در فرآيند آموزش شبكه سهم بسزايي دارد 
لذا براي تعيين آنها بايد در فرآيند آموزش شبكه در هر 
 تكرار تعدادآنها را تغيير داد تا بهترين نتيجه بدست آيد

)Callan, 1999(.  
  

شبيه سازي توسط شبكه هاي عصبي مصنوعي 
  پس انتشار خطا

 ده ها در شبكه از روشدر فرآيند پردازش دا
EARLY STOPPINGدر اين .  استفاده شده است

روش تمام داده ها به چهار قسمت تبديل و در چهار 
فرآيند آموزش ، آزمايش، آزمون و تعميم پذيري بكار مي 

انتخاب داده ها در شبيه سازي بسيار مهم است . روند
)Mehnaj, 2000 .( تخلخل 11 تا 6با توجه به اشكال 

 اشباع شدگي حاصل از مغزه با نگارهاي مربوطه و آب
از انطباق خوبي برخوردار است بنابر اين ) 33چاه شماره (

به همين دليل از اين نگارها در شبيه سازي شبكه يا به 
  .   ورودي به شبكه استفاده شده است

  
 
 

RHO B vs. CO RE PO RO SITY (V/V)
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6شكل
RHO B vs. CO RE WATER SATURATIO N(V/V)
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  7   شكل  
NPHI vs. CO RE PO RO SITY (V/V)

y  = 0.6513x + 0.0256
R2 = 0.6286
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  8شكل

NPHI vs. CO RE WATER SATURATIO N(V/V)

y = -1.7307x + 1.066
R2 = 0.6101
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DT vs. CO RE PO RO SITY (V/V)

y  = 0.0061x - 0.285
R2 = 0.6519
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DT vs. CO RE WATER SATURATIO N(V/V)

y = -0.0242x + 2.319
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  11شكل 

  

 بطور 33و19شماره دراين مقاله، براي چاههاي 
 نگارهايجداگانه داده هاي خام مربوط به قرائتهاي 

 آسماري در سازند مخزني ، گاماو نوترونصوتي، چگالي
 مربوطه بعنوان تخلخل مغزه  الگو خروجي مطلوب يعنيو

  و تعميم پذيري آزمون، آزمايشي، مجموعه آموزشيچهار
 در اليه  نرون10 نرون در اليه ورودي ، 4اي با  وارد شبكه

  ).5شكل (اند   نرون در اليه خروجي شده1مياني و
                                                                        

  
 نرون  در 10 نرون در اليه ورودي، BP 4 ساختار شبكه -5شكل 

   نرون در اليه خروجي1اليه مياني و 

 )Generalization( آخر يا تعميم پذيريو در مرحله 
  :نتيجه زير حاصل شده است

ضريب همبستگي بين تخلخل حاصل از مغزه و  
 هاي توسط شبكه در چاه شدهتخلخل شبيه سازي

 996/0 و997/0  برابرباترتيبه  ب33و 19شماره 
 )16،17 و 12،13اشكال . (بدست آمده است

 و ژئوالگحاصل از سپس بمنظور مقايسه تخلخل 
،  در مرحله آخر يا   توسط شبكه شدهتخلخل شبيه سازي

تعميم پذيري از تخلخل ژئوالگ به جاي تخلخل مغزه  
 :استفاده شده و نتيجه زير حاصل شده است

 و ژئوالگضريب همبستگي بين تخلخل حاصل از  
 هاي  توسط شبكه در چاه شدهتخلخل شبيه سازي

 706/0 و795/0  برابرباترتيبه  ب33و 19شماره 
 )18،19 و 14،15اشكال  (.بدست آمده است

 

  12شكل

                                  
  13شكل

مقايسه تخلخل حاصل از شبكه عصبي و مغزه در :  13و12شكل 
  متري2162-2205 از عمق 33چاه 

 اليه ورودي

چگالي

نوترون

 صوتي

گاما

 اليه خروجی اليه ميانی

تخلخل

 خطا
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  14شكل

                                                                                                                             
 15شكل 

مقايسه تخلخل حاصل از شبكه عصبي و  ژئوالگ  : 15و 14شكل 
  متري 2162-2205  از عمق 33در چاه 

  
  16شكل 

  
  17شكل

حاصل از شبكه عصبي و مغزه در مقايسه تخلخل :  17و16شكل 
  متري 1901 -1940  از عمق  19چاه 

  
  18 شكل

  

  
  19شكل 

مقايسه تخلخل حاصل از شبكه عصبي و ژئوالگ :  19و 18شكل
  متري 1901-1940 از عمق  19در چاه 

  

تنها وجه تمايز شبيه سازي آب اشباع شدگي توسط 
، اين است 33 و 19شبكه نسبت به تخلخل در چاه هاي 

كه از نگار مقاومت مخصوص و الگوي خروجي مطلوب 
آب اشباع شدگي به ترتيب جاي نگار گاماري و خروجي 

در مرحله آخر يا مطلوب تخلخل استفاده مي شود و  
 نتايج زير حاصل )Generalization(تعميم پذيري

 : شده است

حاصل از   اشباع شدگيبين آبضريب همبستگي  
 توسط  شدهازيشبيه س  اشباع شدگي و آبمغزه
 به ترتيب برابر با 33 و 19شماره چاههاي  برايشبكه
 و 20،21اشكال . (ه استدبدست آم 859/0  و949/0

24،25( 

حاصل از   اشباع شدگيبين آبضريب همبستگي  
 توسط شدهشبيه سازي   اشباع شدگيژئوالگ و آب
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 به ترتيب برابر با 33 و 19شماره چاههاي  برايشبكه
 و 22،23اشكال . (ه استدست آمبد 837/0 و730/0
26 ،27( 

   
  20شكل

  
  21شكل 

مقايسه آب اشباع شدگي حاصل از شبكه عصبي و  : 21و 20شكل
 متري 2184-2278  از عمق  33مغزه در چاه 

  

   
  22شكل 

  
  23شكل 

مقايسه آب اشباع شدگي حاصل از شبكه عصبي : 23و 22كل ش
   متري 2184-2278  از عمق  33و  ژئوالگ در چاه 

  

  
     24شكل
  

                                   
  25شكل 

مقايسه آب اشباع شدگي حاصل از شبكه عصبي و  : 25و 24ل شك
   متري2069-2111  از عمق  19مغزه در چاه 
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  26كل ش

  
  27شكل

  مقايسه آب اشباع شدگي حاصل از شبكه عصبي : 27و 26شكل 
  متري 2069-2111  از عمق  19و ژئوالگ در چاه 

  
 64و 49 ،48  شمارهچاههايدردر مرحله آخر تخلخل 
شده  توسط شبكه شبيه سازي كه فاقد داده مغزه هستند

ژئوالگ و حاصل از بين تخلخل ضريب همبستگي . است
 در مرحله تعميم پذيري بيه سازي  توسط شبكهشتخلخل 

)Generalization(و 49، 48شماره  چاههاي  براي 
بدست   0/ 816، 830/0، 651/0 به ترتيب برابر با  64
  .ه استدآم

و 48  شمارهچاههايدر همچنين آب اشباع شدگي نيز
 توسط شبكه شبيه سازي  كه فاقد مغزه هستند64و 49

 بين آب اشباع شدگيضريب همبستگي . شده است
شبيه سازي  توسط ژئوالگ و آب اشباع شدگي حاصل از 

 )Generalization( در مرحله تعميم پذيري شبكه
 به ترتيب برابر با  64 و 49، 48شماره  چاههاي براي
  .ه استدبدست آم  0/ 790، 801/0، 647/0

   گيري نتيجه
ه نرم افزار ژئوالگ يكي از بهترين نرم افزارها در زمين .1

تفسير پتروفيزيكي مي باشد كه با استفاد از آن ميتوان 
  و ازيابي پارامترهاي پتروفيزيكي،پس از زون بندي

لذا خروجي . تطابق بين چاهها را توسط آن نشان داد
كه با اين نرم افزار پيشرفته  بدست مي آيد ظاهرا مي 
بايستي جواب دقيقي ارائه دهد ولي هنگامي كه 

ار با خروجي شبكه مقايسه شد خروجي اين نرم افز
به اين نتيجه رسيديم كه اين نرم افزار نسبت به شبكه 

بنابر اين . عصبي از دقت كمتري برخوردار است
پيشنهاد مي شود از شبكه خواص پتروفيزيكي 

پيدا شود و بعنوان ) تخلخل و آب اشباع شدگي(
ورودي به نرم افزار ژئوالگ استفاده شود تا ارزيابي 

 . ري بتوان را انجام دادهاي بهت

تكنيك شبكه هاي عصبي مصنوعي نيازي به يك  .2
مدل پيچيده رياضي و فرض خطي بودن تعداد زيادي 

شبكه عصبي مصنوعي سه اليه  . ندارد رااز متغيرها
با ساختار پس انتشار خطا يك سيستم ديناميكي غير 
خطي مي باشد كه قادر است هر گونه نگاشت خطي 

  . تقريب قابل قبولي تخمين بزندو غير خطي را با
از آنجايي كه تعداد نرونهاي اليه ورودي تابعي از  .3

 لذا ،دنعوامل موثر بر خروجي مورد نظر مي باش
بعنوان مثال (كاربر بايد در گزينش متغير هاي ورودي 

طوري عمل كند كه اكثر )  غيرهنگار صوتي، چگالي و
آب تخلخل و بعنوان مثال (عوامل موثر بر خروجي 

  . دنپوشش داده شو) اشباع شدگي
هاي ورودي كامال  انتخاب تعداد نرونهاي الزم در اليه .4

وابسته به خروجي شبكه است و تعداد بيشتر يا كمتر 
ولي تعيين . آنها در دقت شبكه چندان تاثير ندارد

تعداد نرونهاي موجود در اليه مياني كامال به تجربه و 
تلف دارد بطوريكه تكرار شبكه با تعداد نرونهاي مخ

در اين مقاله پس از امتحان نرونهاي مختلف در اليه 
مياني، شبكه با ده نرون در اليه مياني بهترين نتيجه را 

 .در بر داشت
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براي الگوريتم توقف شبكه، پارامترهاي مجموع  .5
  مربعات خطا و ضريب همبستگي و تعداد سيكل 
مي بايست در تمام مراحل مختلف يادگيري 

داراي شرايط خوبي )  آزمايش و آزمونآموزش،(
 .باشند
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