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 چکيده

فيزيکي مخازن هيدروکربوري  تخلخل يکي از پارامترهاي مهم و اساسي در ارزيابي خصوصيات پترو
امروزه در صنعت نفت اين پارامتر با استفاده از روش تزريق گاز هليم بر نمونه هاي . مي شود محسوب

بعالوه امکان . با اين وجود مغزه گيري عملي دشوار و پرهزينه است. به دست مي آيد) پالگ(مغزه 
در اين مطالعه از تکنيک شبکه هاي . اردوجود ند) مانند چاههاي افقي(مغزه گيري در برخي چاه ها 

با . عصبي مصنوعي به عنوان يک رهيافت جديد براي محاسبه تخلخل مغزه استفاده شده است
به عنوان ورودي هاي (استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي مي توان رابطه اي بين داده هاي الگ 

هاي   پس از آموزش شبكه با دادن داده.برقرار نمود) به عنوان خروجي شبکه( و تخلخل مغزه ) شبکه
براي اين منظور از داده هاي پتروفيزيکي يک چاه . ورودي به آن مي توان خروجي را بدست آورد

براي ساختن يک مدل بر اساس شبکه هاي عصبي مصنوعي در يکي ازميادين نفتي جنوب ايران 
ته براي سنجش اعتبار مذکور از چاه دوم که در ساختن مدل فوق نقشي نداش. استفاده شده است
نتايج نشان دهندة عملكرد بسيار خوب شبکه هاي عصبي مصنوعي در تخمين . استفاده شده است

 .تخلخل است

                                           
  گروه مكانيك سنگ- دانشگاه تربيت مدرس-تهران ∗
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 نفت، تخلخل، شبکه هاي عصبي مصنوعي، الگ، مغزه: واژه هاي کليدي

 مقدمه)الف

مخزن ارتباطي مستقيم با برآورد ميزان ذخيره يك مخزن هيدروكربوري و ارزيابي زونهاي توليد در يك 
امروزه عالوه بر مغزه، با استفاده از نگارهايي كه از چاههاي نفت تهيه مي شود مانند الگ . تخلخل دارد

اما تخلخلي كه از اين نگارها . مي توان تخلخل سازند را محاسبه كرد نوترون، الگ صوتي و الگ چگالي
قرار دارد و ...  اليه هاي شيلي، ريختگي ديواره چاه و بدست مي آيد تحت تاثير عوامل مختلفي مانند وجود

امروزه سيستم هاي هوش مصنوعي براي حل مسايل . تواند نشان دهنده تخلخل دقيق مغزه باشد بنابراين نمي
در اين مطالعه از شبكه هاي عصبي . هاي مختلف تحقيقاتي استفاده مي شود مبهم و پيچيده در زمينه
 . ن تخلخل مغزه استفاده شده استمصنوعي براي بدست آورد

 شبكه هاي عصبي مصنوعي)ب

اين روش . شبكه هاي عصبي مصنوعي در واقع تقليد بسيار ساده اي از رفتار سلولهاي بيولوژيكي مي باشد
يك ابزار محاسباتي در حل مسائل مبهم و پيچيده مي باشد كه با استفاده از روشهاي رياضي مانند معادالت 

 اجزاي تشكيل دهنده شبكه هاي عصبي مصنوعي .  رگرسيون هاي خطي قابل حل نمي باشندديفرانسيلي يا
) Artificial Neural Networks (در حالت كلي يك شبكه عصبي از . شامل نرونها و اليه ها مي باشند
هان كه اليه ورودي كه اطالعات را دريافت مي كند، اليه مياني يا پن): الف-١شكل ( اليه تشكيل شده است ٣

خود مي تواند شامل چندين اليه باشد، يكي از مهمترين پردازشگرهاي اطالعات است و الية خروجي كه اين 
ب مدل ساده اي از يك سلول شبكه -٢شكل . دهد پردازش را دريافت كرده و خروجي نهايي را نتيجه مي

بخش اول .  تشكيل شده استبدنه اين سلول از دو بخش. عصبي را كه نرون ناميده مي شود نشان مي دهد
. دهد كند و نتيجه را به صورت يك مجموع وزندار نشان مي تابع تركيب نام داردكه تمام ورودي ها را جمع مي

سپس هر ورودي در . وزندار مي شوند Wj توسط فاكتور Ijتمام ورودي هاي  iطبق اين شكل براي هر نرون 
 :را نتيجه دهند uiده تا مجموع وزندار وزن مربوطه ضرب شده و حاصلضربها با هم جمع ش
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مدل ساده يك شبكه عصبي مصنوعي كه از يك اليه ورودي، يك اليه مياني و يك اليه پنهان .  الف-١شكل 
 .  مدل رياضي از فرايند پردلزش در يك نرون-ب. تشكيل شده است

 )١(                                       ∑
=

i

j
jj IW
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ui= 

وقتي مجموع وزندار به حد آستانه اي رسيد، تابع انتقال، . بخش دوم تابع انتقال يا تابع تحريک نام دارد
توابع : توابع انتقال انواع مختلفي دارند که برخي از آنها عبارتند از. تحريک شده تا خروجي را نتيجه دهد

 .Pureline و Tansig, Logsigانتقال 

نقش باياس . لول شبکه عصبي يک ورودي اضافي نيز وجود دارد که باياس ناميده مي شودمعموالً در يک س
باياس به عنوان يك جبران كننده عمل مي کند و به شبکه کمک . [3]افزايش يا کاهش مجموع وزندار است 

 . مي کند تا الگوهاي موجود را بهتر بشناسد

 . [4]گيرد وزنها صورت مي) و زياد کردنکم (يادگيري در يک شبکه عصبي مصنوعي توسط تعديل 

الگوريتم پس از انتشار . الگوريتم هاي آموزشي به دو دسته تحت نظارتي و غير نظارتي تقسيم بندي مي شوند
وقتي که خروجي مطلوب . خطا نوعي از يادگيري نظارتي است که طي آن ورودي ها وارد شبکه مي شوند

پسرو در شبکه منتشر مي شود تا وزن ها با توجه به آن تعديل بدست آيد، خطاي محاسبه شده به صورت 
شود  وقتي که خروجي محاسبه شده با خروجي واقعي تطابق خوبي داشته باشد، آموزش متوقف مي. شوند

[2]. 
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 تخمين تخلخل با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي) ج

ريق هليم بر روي پالگ هاي تهيه شده از در صنعت نفت تخلخل مخازن هيدروکربوري را با انجام آزمايش تز
با استفاده از نگارههاي چاه پيمايي مانند الگ نوترون، الگ چگالي و الگ صوتي نيز . مغزه بدست مي آورند

 . توان تخميني تقريبي از تخلخل را بدست آورد مي

وقتي که به ذرات هم . در سوند نوترون از يک منبع راديواکتيو، نوترونهاي پرانرژي به سازند ساطع ميشوند
بنابراين کاهش سرعت نوترونها و در . برخورد مي کنند، انرژيشان کاسته مي شود) اتمهاي هيدروژن(جرم 

مقدار . [5]نتيجه کاهش انرژي آنها تابعي از سياالت سازند است که مستقيماً تخلخل سنگ را نتيجه مي دهد
 .شده را نشان مي دهدقرائت شده از الگ نوترون مستقيماً تخلخل تصحيح ن

اين ابزار براي محاسبه . در ابزار صوتي زمان الزم براي عبور صوت از يک فوت سازند اندازه گيري مي شود
تخلخل با استفاده از الگ صوتي طبق . تخلخل و همچنين بدست آوردن تخلخل ثانويه استفاده مي شود

 :رابطه زير بدست مي آيد

) ٢(                                        
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−log = φ 

زمان عبور صوت از ماتريکس  DTmaزمان عبور صوت قرائت شده توسط الگ،  DTlog تخلخل، φ که در آن 
 .صوت از سيال دربرگيرنده است زمان عبور DTf  و

.  برگشتي عمل مي کندگاما بر اساس پراش اشعه گاما به سازند و ثبت ميزان اشعه گاماي-ابزار چگالي يا گاما
مقدار تخلخل با . (Bateman, 1940) از اين ابزار نيز به عنوان شاخصي براي برآورد تخلخل استفاده مي شود

 :استفاده از الگ چگالي طبق رابطه زير بدست مي آيد
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 چگالي سيال fρ چگالي قرائت شده توسط الگ و logρ چگالي ماتريکس، maρ تخلخل، φ که در آن 

 .دربرگيرنده مي باشد
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ريختگي چاه .   اما بنا به داليل مختلف ابزارهاي باال نمي توانند نشان دهنده تخلخل دقيقي از سازند باشند
با استفاده از يكسري روابط تجربي . هاي شيلي از جمله اين عوامل هستند  اليهدر برخي فواصل و وجود ميان

 . توان تخلخل بدست آمده از نگارهاي فوق را تصحيح كرد مي

) به عنوان ورودي هاي شبکه(با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي مي توان رابطه اي بين داده هاي الگ 
هاي ورودي به  پس از آموزش دادن شبكه با دادن داده.  برقرار نمود)به عنوان خروجي شبکه( و تخلخل مغزه 

 .توان خروجي را بدست آورد آن مي

 مراحل كار با شبكه) د

براي اين كار پس از رسم . هاي الزم پرداخته شد سازي داده در اين مرحله به آماده: ها سازي داده آماده -١
ها  ها ريختگي وجود داشت حذف و سپس از آن داده  آنهايي كه در هاي مختلف در مقابل عمق اينتروال الگ

. بندي شدند ها به سه دسته آموزشي، اعتبار و تست تقسيم داده. بين محدودة منفي يك تا يك نرماليزه شدند
و )  درصد١٥(قسمتي به عنوان اعتبار )  درصد٧٠(ها براي آموزش  بندي، قسمت اعظم داده در اين تقسيم

 .تخصيص يافتند)  درصد١٥(قسمتي به عنوان تست 

ها الزم است برنامه الزم براي پردازش  سازي داده پس از آماده: ها و تهيه برنامه الزم انجام پردازش داده -٢
بنابراين . برنامة مورد نياز وشته شد) Mathlab(افزار مطلب  براي اين كار در محيط نرم. ها تهيه شود ان

براي آنكه . شود ها برقرار مي ها و خروجي ت شده و رابطة بين وروديافزار درياف هاي آموزشي توسط نرم داده
به شبكه داده ) Validation(هاي اعتبار  مراحل مختلف آموزش، روي شبكه مشكل ايجاد نكند يك سري داده

 .هاي تست به آن داده شد تا اعتبار مدل ايجاد شده سنجيده شود پس از برقراري شبكه داده. شد

هاي چاه ديگري از همان  در اين مرحله پس از آماده شدن مدل، از داده: هاي ديگر اهتعميم مدل به چ -٣
 .به آن داده شد تا كارآيي مدل ايجاد شده مشخص شود) هاي تست خارج از داده(ميدان 

 الف ضريب همبستگي بين تخلخل مغزه و تخلخل بدست آمده از -٢شکل ) Cross Plot(کراس پالت 
 ب ميزان اين ضريب را با -٢هاي الگ نوترون و الگ صوتي و شكل  تفاده از وروديهاي عصبي با اس شبکه

 ب به -٣ الف و -٣شکلهاي . استفاده از وروديهاي شامل الگهاي نوترون، صوتي و چگالي نشان مي دهد
        ب نشان-٢ترتيب مقدار خطاي مجذور ميانگين مربعات را براي مقادير محاسبه شده در شکل الف و 

 .مي دهد
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 .باشد  نشان دهنده كارآيي بسيار خوب شبكه براي تخمين تخلخل سنگ مخزن مي٣ و ٢كراس پالت 

 الف تغييرات تخلخل مغزه و تخلخل بدست آمده از شبكه هاي عصبي مصنوعي با عمق براي -٤ در شکل 
ه و تخلخل بدست  ب نيز  تغييرات تخلخل مغز-٤شکل . وروديهاي الگ نوتون و صوتي نشان داده شده است

     آمده از روش شبكه هاي عصبي مصنوعي را با استفاده از وروديهاي الگ نوترون، صوتي و چگالي نشان 
 .مي دهد

 

 

 

 

 

با استفاده از وروديهاي : الف. گيري شده و تخلخل محاسبه شده  ضريب همبستگي بين تخلخل اندازه-٢شکل
 .روديهاي شامل الگ نوترون، صوتي و چگاليبا استفاده از و: الگ نوترون و الگ صوتي ب

 

 

 

 

 

 خطاي مجذور ميانگين مربعات براي مجموعه داده هاي آموزشي، داده هاي اعتبار و داده هاي تست -٣شکل
 وروديهاي شامل الگ نوترون، صوتي و چگالي: وروديهاي الگ نوترون و صوتي ب: با استفاده از الف
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 وروديهاي شامل الگ نوترون و صوتي : ل مصنوعي توليد شده با استفاده از الفالگ تخلخ.  الف-٤شکل

الگهاي واقعي با خطوط ممتد و الگهاي مصنوعي با . وروديهاي شامل الگ نوترون، صوتي و چگالي: ب
 .خطوط منقطع نمايش داده شده اند
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 نتيجه گيري) ه

با توجه به . يد براي محاسبه تخلخل مي باشدنتايج نشان مي دهد كه شبكه هاي عصبي مصنوعي روشي مف
گيري عملي مشكل و پرهزينه است، استفاده از مدلهاي هوشمند براي تخمين پارامترهاي بدست  اينكه مغزه

      پس از اينكه شبكه آماده شد كار كردن با آن وقت زيادي نخواهد گرفت و براحتي . آمده ضروري است
 .را محاسبه نمودمي توان پارامترهاي مورد نظر 
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