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 چکيده

در حقيقت دانستن مقادير . باشدتراوايی يکی از مهمترين ويژگيهای سازندهای هيدروکربوردار می
رای مهندسين نفت در امر فرايند توليد و منزله يک ابزار مؤثر، کارآمد و مهم بصحيح تراوايی به

تا به امروز صنعت نفت سعی کرده است تا مقادير صحيح تراوايی را از . باشدمديريت يک ميدان می
البته . ها و يا تفسير آزمايش چاه بدست آوردگيريهای مستقيم آزمايشگاهی بر روی مغزهطريق اندازه

باشند، زيرا در هر ميدان وصيف کامل مخزن کافی نمیهر دوی اين روشها صحيح بوده، اما برای ت
گيری شده و يا گير بودن و نيز هزينه زياد فقط تعداد محدودی از چاهها مغزهنفتی به دليل وقت

يکی از اهداف مطالعات . شودآزمايش چاه فقط به تعداد محدود در هر ميدان نفتی توصيه می
گيری تراوايی در آنها به هر ر چاههايی است که اندازهپتروفيزيکی تخمين دقيق و صحيح تراوايی د

رسيدن به اين هدف مشکل . باشدممکن نمی...) ها و نبود مغزه، وجود شکستگی در نمونه(دليلی
 .است، زيرا هيچ الگی که بتواند مستقيماً تراوايی را در يک چاه اندازه بگيرد، توسعه پيدا نکرده است

های عصبی مصنوعی پارامتر  شبکه تکنيکآناليز رگرسيونی واز روش  استفاده در اين مطالعه با
. های الگينگ مورد محاسبه و تخمين قرار گرفتاستفاده از داده تراوايی در سنگهای کربناته با

روشها تراوايی را در حد قابل قبولی اين دهد که مقايسة نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان می
های عصبی مصنوعی نتايج بهتری را ر اين بين آناليز رگرسيونی نسبت به شبکهزنند که دتخمين می
 .دهدبدست می

   های عصبی مصنوعی،  های الگ، مغزه، شبکه تراوايی، سنگ کربناته، داده: های کليدی واژه
 آناليز رگرسيونی                          
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 مقدمه) الف

 يک استراتژی مـديريت مفيـد فقـط زمـانی     . باشدين نفت میمحاسبة خصوصيات مخزن، قلمرو مهم مهندس

در ميـان  . تواند بکار گرفته شود که توزيع فضايی اجزاء سنگ مخزن بخوبی و با جزئيات زيـاد بدسـت آيـد                می
 تراوايـی يکـی از      .باشـد بينی آن خيلی مشکل است، تراوايی می      اين خصوصيات، پارامتری که محاسبه و پيش      

ليز مغـزه و تزريـق جيـوه يـا     تراوايی بطور معمول با استفاده از آنا   . باشدای مخزنی می  هخصوصيات مهم سنگ  
اين روشها بسيار گران هستند، بعالوه همه چاههای يـک ميـدان دارای مغـزه               . آيدروش تست چاه، بدست می    

م گرفتـه شـده     باشند، بنابراين تعيين تراوايی يکی از مشکالت عمده در ميادينی است که در آنها مغزه کـ                نمی
 هـای حاصـل از الگهـای    پارامترهای کليدی مخزن از جمله تراوايی با اسـتفاده از داده   تجزيه و تحليل.است

ای هم از لحاظ هزينه و هم از لحـاظ زمـان بـرای ارزيـابی پتانسـيل                  پيمايی روش مفيد و مقرون به صرفه      چاه
 بـرای ارتبـاط     یعنـوان ابـزار   ناليز رگرسيونی را به    مهندسين نفت معموالً آ    .باشدتوليدی مخازن نفت و گاز می     

 از يـک طـرف و       (DT)، مـدت زمـان عبـور صـوت        (Vp)، سرعت موج فشارشی   دادن پارامترهايی مانند تخلخل   
های های هوشمند نظير شبکه   عالوه بر آن، در سالهای اخير از سيستم       . کنندتراوايی از طرف ديگر استفاده می     
در اين تحقيق به ارزيـابی روشـهای فـوق و مقايسـه     . وايی استفاده شده استعصبی مصنوعی برای تخمين ترا 

 .آنها پرداخته شده است

 اطالعات مورد نياز و پردازش روی آنها) ب

 : زير بودهایای از دادهبرای تحقق اهداف اين پژوهش نياز به مجموعه

، الگهای )لی و صوتینوترون، چگا(الگهای تخلخلپيمايی شامل  چاهالگهایهای حاصل از داده -۱
  الگ کاليپر وGRالگ    مقاومت،

 .های تخلخل و تراوايی مغزهداده -۲

 پـردازش   ، عاری از هرگونه اشـتباهی باشـند       ، نتايج حاصل شده    برای اينکه  ،اطالعات  از اين  قبل از استفاده  اما  
 :گرفتهای زير صورت پردازشدر اين مطالعه با توجه به نوع اطالعات، . رفتها صورت گداده

 تطابق عمق مغزه و الگ -۱



 

 ٣

١٣٨٣ بهمن ١٤ - ١٢دانشگاه تربيت مدرس، ٨٣-کنفرانس مهندسی معدن ايران

 هـای الگ و مغـزه در    بـين داده (Depth matching)ها، عمل تطبيـق عمـق   اولين گام در پردازش داده 
 بـرای تطبيـق عمـق،       .باشـد ، مـی  گيری و عمل راندن الگ در آنها انجام گرفتـه باشـد           فواصلی که مغزه  

  الگهای تخلخـل چـاه بـا تخلخـل مغـزه           تطابق  که در اين تحقيق از روش      روشهای متفاوتی وجود دارد   
شـده و نمـودار آن    (cross plot)پـالت  در اين روش تخلخل مغزه در مقابل عمق آن کـراس .استفاده شد

شـود کـه در حالـت تطـابق،         پس از آن، اين نمودار با نمودار الگهای تخلخل مقايسه مـی           . شودرسم می 
تخلخـل   Excelافـزار   های نـرم  با استفاده از توانايی   بدين ترتيب که    . کنندهای همديگر را تأييد می    روند

سـپس فواصـلی از     . پالت شد و يک گراف تخلخل مغزه تهيه گرديـد         مغزه در مقابل عمق حفاری کراس     
پالت  کراسExcelافزار  گيری در محدوده آن قرار داشت انتخاب شد و در صفحه نرم           الگها که عمق مغزه   

پس از  . يه گرديد و به اين ترتيب گراف تخلخل الگ نيز آماده شد           الگهای تخلخل در مقابل عمق نيز ته      
اين مرحله مقياس محور افقی و عمودی در روی الگ مصنوعی تخلخل مغزه با الگهای تخلخل نوترون،                 
چگالی و سونيک، هماهنگ گرديد و با باال و پايين بردن آنها، تطابق دقيق تخلخل مغـزه و الگ فـراهم                     

 .شد

 (Bad Hole Flag) ريختگی در چاه -۲

 :شوداين پديده به صورت رابطه زير تعريف می            

)١(                                             5.1> Caliper-Bitsize 

Caliper پاسخ الگ کاليپر و ،Bitsizeباشد قطر سرمته حفاری می. 

کم کنيم و عدد ) گيرداين الگ قطر چاه را اندازه می(الگ کاليپريعنی اگر اندازه سرمته حفاری را از پاسخ 
 زياد در آن قسمت است و در اينجا باشد، نشان دهنده ريختگی ٥/١ تر ازبزرگمانده در قسمتی از چاه باقی

از اطالعات . باشد، البته اين امر به نوع ريختگی بستگی دارد، میBad Hole Flagشود که چاه، گفته می
 ].١[توان استفاده کرد، نمیBad Hole Flagقسمت  ط بهمربو

 سازند مورد بررسی) ج

     سازند متعلق به ترياس پيشينسن اين. در اين مطالعه از اطالعات مربوط به سازند کنگان استفاده شد
است که  تخلخل اوليه بااليی برخوردار لذا ازعمق و پرانرژی است رسوبات آن متعلق به ناحية کم و باشدمی

هم اکنون  .تحت تأثير عوامل دياژنتيکی تغييرات زيادی در سيستم تخلخل اين سازند پديد آمده است
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 اين سازند به .آيندحساب میجمله سازندهای مخزنی پرتوان بهسنگهای اُُآليتيک و پلتی سازند کنگان از
 ميادين داالن، کنگان و پارس شوند، مخازن عظيم گازهایهمراه سازند داالن که گروه دهرم ناميده می

 ].٢[دهندجنوبی را تشکيل می

 تعيين تراوايی با استفاده از روش آناليز رگرسيونی) د

ــايی اســت کــه           ــق و صــحيح تراوايــی در جاهه ــات پتروفيزيکــی تخمــين دقي ــی از اهــداف مطالع  يک
 نفت معموالً آناليز رگرسـيونی     مهندسين ].٣[باشدگيريهای تراوايی مغزه در آنها به هر دليلی ممکن نمی         اندازه
در ايـن   . کننـد عنوان ابزار اصلی برای ارتباط دادن پارامترهـايی ماننـد تخلخـل و تراوايـی اسـتفاده مـی                  را به 

بـه  . شود که يک ارتباط خطی يا غيرخطی بين تراوايی، تخلخل و عمق وجود دارد          محاسبات معموالً فرض می   
د که تابع خطی يا غيرخطی بدست آمده بـرای مدلسـازی ارتبـاط              شوعبارت ديگر در اين محاسبات تصور می      

 يـک روش معمـول بـرای تخمـين تراوايـی      ].٤[بين تراوايی و ديگر پارامترهای سنگ، مناسب و کـافی باشـد   
      پـالت در ايـن روش کـراس  . باشـد هـای مغـزه مـی     تراوايـی حاصـل از داده      -پالتهای تخلخل استفاده از کراس  

 .شودرسم می) تخلخل(ϕدر مقابل Kلگاريتمی نيمه

ــتگی    ــريب همبس ــز ض ــيون و ني ــة خــط رگرس ــرای بدســت آوردن معادل ــی از  (R)ب ــين تخلخــل و تراواي   ب
در مقابل تخلخـل    ) در مقياس لگاريتمی  (پالت تراوايی مغزه  همين منظور کراس  به.  استفاده شد  Excelافزار  نرم

 .باشدو معادله بدست آمده بصورت زير می )۱شکل( شده رسمتپالکراس. مغزه رسم شد
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 .پالت نيمه لگاريتمی تخلخل در مقابل تراوايیکراس -۱شكل

 ١باشد که ضـريب همبسـتگی حاصـل از ايـن معادلـه همـانطور کـه در شـکل                    بصورت زير می   هعادلة مربوط م
       :باشد می=٨٧/٠Rمشخص است 

)۲(                                                                
ϕ3081.00738.0 eLogK = 

افزار  بين سه پارامتر و بيشتر از آن، از نرم         (R)آوردن معادلة خط رگرسيون و نيز ضريب همبستگی       برای بدست 
فـزار  اهمـين منظـور اطالعـات مـنظم شـده وارد نـرم      بـه . استفاده شدMinitab  (www.minitab.com)آماری 

Minitab در اينجا پارامترهايی مثل تخلخل مغزه، سرعت موج فشارشـی         . کنيم می(Vp)       بدسـت آمـده از الگ 
 و (Predictor)عنوان متغيرهای مستقل يا پيشگو  به راهای الگبدست آمده از داده(Vsh) سونيک، حجم شيل

 و سپس معادلة خط رگرسيون بين آنها و          در نظر گرفته   (Response)عنوان متغير وابسته يا پاسخ      تراوايی را به  
 .شودمي آوريم که در زير به آنها پرداختهضريب همبستگی حاصله را بدست می

و سـرعت مـوج     ) ϕ(توسـط پارامترهـای پيشـگوي تخلخـل       ) ۳(تراوايی بـا اسـتفاده از رابطـه بدسـت آمـده           
 ).۲شکل(باشد می۸۳/۰ از اين رابطه، ضريب همبستگی بدست آمده.  محاسبه شد(Vp)فشارشي
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 .در مقابل تراوايی مغزه) ۳( تراوايی حاصل از آناليز رگرسيونی با استفاده از رابطه-۲شکل

 

)۳( 

 (DT)و زمان عبور صـوت    ) ϕ(توسط پارامترهای پيشگوي تخلخل   ) ۴(تراوايی با استفاده از رابطه بدست آمده      
 ).۳شکل(باشد می۸۲/۰ضريب همبستگی بدست آمده از اين رابطه، . شدمحاسبه 

)۴                                                           ( 

 

 و زمـان    (Vp)توسط پارامترهای پيشگوي سـرعت مـوج فشارشـي        ) ۵( تراوايی با استفاده از رابطه بدست آمده      
 ).۴شکل(باشد می۵۸/۰دست آمده از اين رابطه، ضريب همبستگی ب.  محاسبه شد(DT)عبور صوت

)۵( 

 

VpLogK 000456.0152.090.3 ++−= ϕ

VshLogK 268.0119.007.1 −+−= ϕ

VshsmVpLogK 455.0)/(000968.014.5 −−=
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          .در مقابل تراوايی مغزه) ۴( تراوايی بدست آمده توسط آناليز رگرسيونی با استفاده از رابطه -۳شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 .هدر مقابل تراوايی مغز) ۵( تراوايی بدست آمده توسط آناليز رگرسيونی با استفاده از رابطه -۴شکل
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، ســرعت مــوج )ϕ(توســط پارامترهــای پيشــگوي تخلخــل) ۶(تراوايــی بــا اســتفاده از رابطــه بدســت آمــده
- مـی  ۸۴/۰ضريب همبستگی بدست آمده از اين رابطه،        .  محاسبه شد  (DT) و  زمان عبور صوت     (Vp)فشارشي

 ).۵شکل(باشد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .در مقابل تراوايی مغزه) ۶(رسيونی با استفاده از رابطه  تراوايی بدست آمده توسط آناليز رگ-۵شکل

  

)۶(                         VshVpLogK 534.0000587.0153.048.4 −++−= ϕ        

 های عصبی مصنوعیتخمين تراوايی با استفاده از تکنيک شبکه) ه

ی کرده بردارالگو های عصبی مغز انسانهای عصبی مصنوعی، علم جديدی است که از سيستم شبکهشبکه
  امروزه دامنة کاربرد اين علم در . باشدای از رفتار سلول عصبی مغز میدر واقع تقليد بسيار ساده. است
در صنعت . هايی از قبيل علوم پايه، فنی، پزشکی، علوم اجتماعی، اقتصادی و غيره گسترش يافته استزمينه

های مخزن پيمايی، ويژگی، تفسير الگهای چاهPressure transientنفت و گاز برای حل مسائل مربوط به آناليز 
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ورود به قلمرو اين علم از زمانی آغاز شد که دانشمندان در اين انديشه . کاربرد دارد... و بازيافت هيدروکربن و 
پس از کنکاش فراوان در اين . دهدکامپيوترها انجام می بودند که چرا مغز انسان بعضی کارها را مؤثرتر از

 برد که عملکرد مغز بصورت پردازش موازی به اين نکته اساسی پی] ٥[١٩١١ در سال (Segal)گالزمينه، س
 در واقع اين .شود تا مغز مؤثرتر از کامپيوترهای امروزی و آتی عمل نمايدپردازش موازی سبب می. است

سازی يله نرم افزار شبيهتواند با استفاده از قطعات الکترونيکی ساخته شود و يا به وسشبکه مدلی است که می
ها اجزای نورون. باشدها میها و اليهاجزاء اصلی تشکيل دهنده يک سيستم شبکه عصبی شامل نورون. شود

در حالت کلی يک شبکه عصبی مصنوعی دارای سه . باشندتشکيل دهنده سيستم شبکه عصبی مصنوعی می
اليه ورودی اطالعات را ). ۶شکل(باشداليه خروجی میاليه است که شامل اليه ورودی، اليه ميانی يا پنهان و 

تواند شامل چندين اليه باشد يکی از اليه ميانی که خود می. دهددريافت کرده و به اليه ميانی انتقال می
داری باشد که اليه خروجی اين آناليز را دريافت کرده و به شکل معنیعناصر آناليز کننده واقعی اطالعات می

 ].٥[ندکتبديل می

 

 

 

 

 

 

 .  شبکه عصبی با ساختار سه اليه-۶شکل

بدنه اين سلول از دو بخش تشکيل شده است، .  مدل رياضی سلول عصبی نشان داده شده است۷در شکل
وظيفه تابع ترکيب اين است که تمام وروديها را ترکيب کند و يک عدد . تابع ترکيب در اولين بخش قرار دارد

وروديها در اوزان مربوطه ضرب و .  هر ورودی دارای وزن مختص به خود استطبق اين شکل. توليد کند
بخش دوم سلول عصبی تابع . دار گويندمجموع حاصل را مجموع وزن. شوندسپس با هم جمع می

تابع انتقال را . کنداين تابع مقدار تابع ترکيب را به خروجی تبديل می.  نام دارد(transfer function)انتقال
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معموالً در يک سلول عصبی مصنوعی يک ورودی اضافی ].٦[نامند نيز می(activation function)تحريکتابع 
دار نقش باياس افزايش يا کاهش مجموع وزن.  گويند(Bias)عالوه بر وروديها وجود دارد که به آن باياس

 ].٧[است

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ها با هم جمع وطه ضرب شده و حاصلضربتمام وروديها در اوزان مرب:  مدل رياضی يک سلول عصبی-۷شکل
 .کنددار يک خروجی توليد میشوند سپس يک تابع انتقال براساس مجموع وزنمی

 کند تا الگوهای موجود را بهتر بشناسدکند و به شبکه کمک میباياس به عنوان يک جبران کننده عمل می
   .  استفاده شد(Back propagation)خطاانتشار در اين مطالعه از مدل شبکه عصبی با الگوی پس. [6]

، پرتو گاما، )صوتی(هايی که در اين مطالعه از آنها استفاده شد شامل مقادير الگهای نوترون، سونيکورودی
در اينجا به . باشد و خروجی شبکه نيز پارامتر تراوايی است و تخلخل مغزه می(LLD)چگالی، مقاومت عميق

 کرده و سپس شروع به Matlabها را وارد محيط هر مرحله لگاريتم مقادير دادهاين صورت عمل گرديد که در 
) شامل ورودی و خروجی(ها را نرماليز کرد و در نتيجه محدودة آنهااين برنامه ابتدا داده. نويسی کرديمبرنامه
ايی با رده و شبکهرا تعريف ک... سپس با استفاده از دستوراتی، وروديها و خروجی و .  قرار گرفت-١و+ ١بين 

 .انتشار ساخته شدالگوريتم پس

و تعداد نورونهای ) يعنی شش ورودی(تعداد نورونهای الية ورودی در اين شبکه برابر تعداد متغيرهای ورودی
انتشار  ساختار شبکة پس٨شکل.باشدمی) يعنی يک خروجی(اليه خروجی نيز برابر تعداد متغيرهای خروجی

 .دهدمطالعه برای شش ورودی و يک خروجی را نشان میاستفاده شده در اين 
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 . ساختار شبکة عصبی استفاده شده در اين مطالعه-٨شکل

. الگوی تراوايی توسط شبکة عصبی مصنوعی تشخيص داده شد که برای اين کار از چاه آموزش استفاده شد
اه آموزش را در مقابل تراوايی مغزه پالت تراوايی بدست آمده از روش شبکة عصبی برای چ کراس٩شکل 

 .باشد می٨٦/٠ها برابردهد که ضريب همبستگی خط رگرسيون دادهنشان می
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 . تراوايی بدست آمده از روش شبکة عصبی مصنوعی در مقابل تراوايی مغزه برای چاه آموزش-٩شکل

 بر روی چاه آموزش انجام گرفت را الگوی تشخيص داده شده برای تراوايی توسط شبکة عصبی مصنوعی که
بر روی چاه ديگر، تست کرده که ضريب همبستگی بين تراوايی حاصل از شبکة عصبی مصنوعی و تراوايی 

 ).١٠شکل(باشد می=٧٤/٠Rمغزه

 

 

 

 

 

 

 .  تراوايی حاصل از شبکة عصبی مصنوعی در مقابل تراوايی مغزه برای چاه تست-١٠شکل
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 گيرينتيجه) و

 كه محورهاي آن مقياس يكسان داشته باشند، ميزان تطابق اطالعات آن را (cross plot)پالتدر يك كراس
، شيب خط رگرسيون اطالعات و عرض از (R)توان با توجه به سه فاكتور، ضريب همبستگي بين اطالعاتمي

پالت اسهرچه ضريب همبستگي بين اطالعات كر. مبدأ و طول از مبدأ خط رگرسيون اطالعات، بررسي كرد
 درجه باشد و همچنين خط ۴۵شده، بيشتر و شيب خط رگرسيون اطالعات موافق با خط داراي شيب 

نتايج . باشدرگرسيون اطالعات بدون عرض از مبدأ و طول از مبدأ باشد، نشان دهنده تطابق زياد اطالعات مي
هاي عصبي مصنوعي  و شبكههاي رسم شده براي آناليز رگرسيونيپالتدهد كه كراسبدست آمده نشان مي

از لحاظ شيب خط رگرسيون و عرض از مبدأ و طول از مبدأ خط رگرسيون اطالعات، تقريباً يكسان هستند، 
شود كه آناليز رگرسيوني با دقت بيشتري نسبت به  مشخص مي(R)اما با توجه به مقدار ضريب همبستگي

 .دتواند تراوايي را محاسبه كنهاي عصبي مصنوعي ميشبكه
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