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 عصبی نگاری با استفاده از روش شبکهتخمين نمودارهای خام چاه
  چاههاي قديمي نفتدر

 
 ،نادر فتحيان پور،علی محمد باقری١امير حسين خاکبازان

 معدن دانشگاه صنعتی اصفهاناكتشاف  مهندسی دانش آموخته كارشناسي ارشد-۱

 استاديار دانشکده معدن دانشگاه صنعتی اصفهان-۲

 عضو هيئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت-۳

 چكيده
هاي چاه نگاری شناسي مخازن نفتي و گازي با استفاده از دادهزيکي و سنگشناخت و ارزيابي پارامترهاي پتروفي

اي موارد به دليل آسيب ديدگي نمودارهاي در پاره. باشدمستلزم در دسترس بودن انواع نمودارهاي پتروفيزيکي مي
وفيزيکي يک چاه مسير ها، امکان ارزيابي دقيق پترقديمي و يا عدم وجود نمودارهاي پيشرفته جديد در بعضي از چاه

از آنجايي که در ارزيابي پتروفيزيکي يک مخزن هنگامي که انواع نمودارهاي الزم براي يک چاه وجود نداشته . باشدنمی
رو تخمين مجدد شناسي و اشباع سياالت درون چاه ارئه نمودلذا از اينتوان يک تفسير دقيق و واقعي از سنگباشد، نمي

هاي فاقد نمودارهاي پيشرفته جديد بصورت مصنوعي  ديده و يا نمودارهاي جديد، براي چاهنمودارهاي قديمي آسيب
باشند هاي قديمي مياين مسئله بخصوص در مطالعات مخزن که نيازمند ارزيابي پتروفيزيکي چاه. باشدپذير مينااجتناب

 عصبي کار تخمين اين نمودارهـاي شبکـه هوشمند  سعي شده است با استفاده از روش تحقيق در ايناستحائز اهميت 
 .هاي مجاور انجام شودخام چـاه نگاری از روي چاه

مرحله اول عبارت . هاي عصبي طي دو مرحله انجام شـده استتخمين نمودارهاي پتروفيزيکي با روش شبکه
هاي مي نيز وجود دارند، در چاهييي که در چاه قداسـت از پيدا کردن يک رابطه بين نمودار مورد نظر و سـاير نمودارها

مرحله دوم شامل کاربرد . شناسي شباهت قابل قبولي با چاه مورد نظر داشته باشندمجاور در صورتي که از لحاظ سنگ
 .باشد مجهول از نمودارهاي معلوم ميهايرابطه به دست آمده از مرحله قبل در چاه هدف جهت تخمين نمودار

سيته و جذب فتوالکتريک برای مخزن ماسه سنگی حوضه نفتی اهواز در جنوب در اين تحقيق نمودارهای دان
ايران به روش شبکه عصبی تخمين زده شده است و بهترين نتايج برای ضريب همبستگی بين نمودار تخمين زده شده و 

 . دست آمده استبه% ٢/٨٨و % ٢/٩٠ترتيب برای دانسيته و جذب فتوالکتريک واقعی به
              شبكه عصبي،دانسيته،جذب فتوالكتريك،اشعه گاماي طبيعي، نوترون، نمودار صوتي،ضـريب         :كلمات كليدي 

 هبستگي،آموزش،اعتبار سنجي

                                           
 amir_khakbazan@yahoo.com ۱۰۰ پالک۷شهيد طالقانی،کوچه شماره -قم،خ -۱
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 مقدمه

توصيف مشخصات مخزن نقش بسيار مهمي در صنعت نفت، بخصوص در موفقيت اقتصادي توسعه 
 هاي زمينسن. مخزن راپيچيده نمايدهاي تواند ارزيابي ويژگيناهمگوني مخزن مي. کندمخزن ايفا مي

بسياري . باشندهاي انباشتي بعضي از داليل ناهمگني يک مخزن ميشناسي مختلف، طبيعت  سنگ و محيط
تواند بوسيله تجزيه و تحليل هاي مخزن ميدهند که ارزيابي دقيق از ويژگياز مطالعات انجام يافته نشان مي

تر و بهتر اطالعات بدست آمده از نمودارهاي  تفسير هر چه دقيق.نمودارهاي پتروفيزيکي انجام گردد
در نهايت . بسيار با اهميت است مخزن پارامترهايشناسي در جهت توصيف هر چه بهتر پتروفيزيکي و زمين

هاي آتي و توسعه يک ميدان نفتي رهنمود گيري مطمئن در مورد برنامهاين تفاسيرما را به سوي يک تصميم
 .سازدمي

شک ارزيابي پتروفيزيکـي مخزن منوط به در دست بودن نمودارهـاي چـاه نگاری به تعدادکافـي بي
هاي پتروفيزيکي هنگامي کـه انواع نمودارهـاي موجود براي يک چاه به تعداد کافـي باشد، زيرا در ارزيابيمي

 .رون چاه ارئه نمودشناسي و اشباع سياالت دتوان يک تفسير دقيق و واقعي از سنگنباشند، نمي
 با استفاده از   نمودارهـاي چاه نگاری رااستروش هوشمند قادريک به عنوان  عصبي هاي شبکهروش

 .هاي يک منطقه تخمين بزنندساير نمودارهای ژئوفيزيکي موجود در چاه

 های عصبیمباني شبکه
آنجا شروع شد که دانشمندان هاي عصبي مصنوعي با الهام از عملکرد مغز انسان از کار بر روي شبکه

. دهداي کامالً متفاوت از کامپيوترهاي ديجيتالي مرسوم محاسبات را انجام ميدريافتند مغز بشر به گونه
 عصبي يک سيستم پويا و غير خطي است که از تعداد زيادي واحد پردازش به نام نرون و اتصاالت بين شبکه

شود که قـادر به شبيـه سـازي نام دارند تشکيـل مي پتيـکيهـاي سينااين واحدهاي پردازش که رشـتـه
در حقيقت يک سيستم موازي پردازشگر اطالعات پراکنده است . اي از يادگيري انساني استهاي ويژهپروسه

رود که فرمول حل آنها ناشناخته است و مدل علت ومعلول يا براي آنها وجود که براي حل مسائلي به کار مي
علت نبود روابط الزم براي تشريح اين مسائل اين است .شوداي در آن ديده مي ابهام قابل مالحظهندارد و يا

هاي عصبي ابزار قدرتمنـدي در امروز شبکه. اندکه چنين مسائلي به طور کامل و بدون ابهام شناخته نشده
 .رونددي بکـار ميبنبندي وخوشه، تشخيص الگـو، طبقـه)تقريب(زمينـه علـوم مختلف نظير تخمين 

ساختار شبكه هاي عصبي به صورت اليه اي ميباشد و از يك اليه ورودي ، يك اليه خروجي و يـك يـا            
ميباشـد كـه گـره هـا        (Nerun)يـا نـرون    (Node)هر اليه شامل تعدادي گره      . چند اليه مياني تشكيل شده اند     

 بر اساس نحوه اتصال گره ها بـه يكـديگر   .)١شكل (بوسيله شبكه و با وزن هاي متفاوت به هم مربوط شده اند    
 :شبكه هاي عصبي به دو گروه تقسيم ميشوند
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 (Feedforward Networks)شبكه هاي با تغذيه پيشرو-
 (Feedback Networks)شبكه هاي با تغذيه برگشتي -

 :کنداي شبکه عصبي سه مرحله را طي ميبراي حل هر مسأله
  (Trianing)آموزش •
 Validation)   (جیسنتعميم و اعتبار •
 Production )  (اجرا •

که به صورت (ها را آموزد تا الگوي موجود در ورودي آموزش فرآيندي است که طي آن شبکه مي
پس از طراحي و آموزش ساختار شبکه بهينه که بيشتر با . دـبشناس) هاي آموزشي است مجموعه داده

هايي که از ميان همان دسته ايش با استفاده مجموعه داده، به آزمشودام میـاستفاده از روش سعي و خطا انج
، دـانهاي آموزشـي جدا گرديده و از قبل از مجموعـه دادهباشداي کـه مربوط به آموزش شبکـه میداده

ها زمانی که يک ضريب اطمينان خوبي از جواب. گويند که به اين مرحله اعتبارسنجي ميشود،پرداختـه می
هايي که در مجموعه استفاده از شبکه براي ورودي. شودها تعميم داده میشبکه به کل دادهحاصل گرديد، 
 .اجرا گويندروند،  و به منظور پيش بيني تابع هدف بكارمياندآموزش نبوده

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .نشان می دهدای را يک شبکه عصبی با ساختار ساده سه اليه-١شکل
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 مين نمودار هاي پتروفيزيكيخت شبكه هاي عصبي در بكارگيري
در سالهاي اخير شبكه هاي عصبي مصنوعي به عنـوان يـك راه حـل در حـل مسـائل زمـين شناسـي،                 

اين شبكه ها قادرند داده هـاي مـورد نيـاز مهندسـي نفـت و                . ژئوفيزيك و مهندسي نفت بكار گرفته شده اند       
شـبكه هـاي عصـبي      .  هستند، توليد كننـد    زمين شناسي را در جاهايي كه با كمبود داده هاي ضروري مواجه           

مسـئله مهـم در ايـن روش        . يرها نمـي باشـند    غنيازمند هيچگونه مدل پيچيده رياضي و فرض خطي بودن مت         
. انتخاب صحيح الگوهاي يادگيري و پارامترهاي ورودي و مدت زمان الزم براي آموزش و آزمايش شبكه اسـت                 

 تعـداد   در نتيجـه شـبكه بزرگتـري بـراي آمـوزش نيـاز اسـت و        هرچه تعداد پارامترهاي ورودي افزايش يابند       
 .نرونهاي اليه مياني افزايش خواهد يافت

و نمودارهاي مـورد اسـتفاده جهـت    )  و جذب فتوالکتريکدانسيته( هدف   های بين نمودار  رابطه بررسي  
در . ت ميباشـد   اين مسئله از لحاظ انتخاب داده هاي ورودي شبكه داراي اهميـ            .بسيار با اهميت است   تخمين  

 مختلف بـين نمـودار      هاي تابعيتيك يا چند متغيره،     و غير خطی     خطي   مدلهاي رگرسيون با بكارگيري   ابتدا  
 .تعيين گرديدندهدف و نمودارهاي ورودي بررسي و ضرائب همبستگي را 

 MLFN Multi-Layer)(  و PNN Probabilistic Neural Network) (در اين تحقيق از دو شبکـه 

Feedforward Neural Network  شبکه . استفاده شده استPNN ناظراست که بدليل  يک نوع شبکه با
 اين شبکه در حقيقت يک .پراکنده معروف است هایتوانايي آن درآموزش سريع بر اساس مجموعـه داده

 مزيت  يکاين.شود عصبی و اجرای آن استفاده میيابی رياضی است که برای معماری شبکهبرنامه درون
- شبکه .ه را بهتر فهميدـتوان اغلب رفتار اين شبکی میـهای رياضوسيله مطالعه فرمولبالقوه است،زيرا که به

پذيري خوب در مورد مسائل گوناگون معروف گويي و قدرت تعميم به خاطر قدرت باالي پيشMLFNهاي 
 .هاي با ناظر هستنداز نوع شبکهنيز ها اين مدل. هستند

 (PEF) و جـذب فتوالکتريـک       (FDC)تحقيق برای يک چاه قديمی که فاقد نمودارهای دانسيته          در اين   
چـاه  ۳ داشته است با اسـتفاده از        (DT)، صوتی (NPHI)، نوترون (GR)بوده و فقط نمودارهای اشعه گاما طبيعی      

  و  طبيعـي  گامـاي  نـوترون،  صـوتي،  دانسـيته، مجاور چاه مذکور که اخيرا حفاری شـده و دارای نمودارهــای            
های عصبی نمودارهای دانسيته و جذب فتوالکتريـک تخمـين زده    باشد به کمک شبکه   جـذب فتوالکتريک می  

 و)  جـذب فتوالکتريـک    دانسـيته و  ( هـای هـدف   همبسـتگي بـين نمودار    بدين منظور ابتدا ضـرايب      . استشده
 با توجه به نتايج بـه دسـت   .است آورده شده۲و۱است که نتايج آن در جداول شدهمحاسبه نمودارهاي ورودي

به عنوان داده هاي ورودي جهت آموزش شـبكه بكـار گرفتـه             آمده نمودارهای گاما طبيعی و نوترون و صوتی         
 .شدند
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 هاي در دسترس سه چاهرنتايج ضرايب همبستگي بين نمودار دانسيته با ساير نمودا ۱جدول

 هبستگي )متغيرهاي ورودي(هاي موجودداده )خروجي(هدف

Density DT(P-Wave) -.881 

Density^2 Sqrt (Neutron Porosity) -0.675 

Density ^2 1/GR 0.331 

Density PEF(Photo Electric) 0.883 
 

 هاي در دسترس سه چاهرنتايج ضرايب همبستگي بين نمودار جذب فتوالکتريک با ساير نمودا ۲جدول

 
از آموزش و پس .های عصبی جهت تخمين نمودارهای ذکر شده طراحی شدندشبکهپس      س

كه داراي ) چاه استفاده شده۳های در اين تحقيق از داده( براي چاههايي  ها شبكه)اعتبار سنجی(آزمايش
 مصنوعي براي چاهو جذب فتوالکتريک واقعي بودند، نمودار دانسيته و جذب فتوالکتريک نمودار دانسيته 

در اين جدول . استدهش آورده۳های طراحی شده  در جدول نتايج و خصوصيات شبکه. وليد شدت قديمی
های شده و واقعی در مجموعه دادهعالوه بر مشخصات و نوع شبکه، ضرايب همبستگی بين مقادير تخمين زده

 .استشدهآموزشی و اعتبار سنجی نيز آورده

 )خروجي(هدف

متغيرهاي (هاي موجودداده

 هبستگي )ورودي

PEF(Photo electric) GR (Gamma Ray) 0.270 

PEF(Photo electric) (Neutron Porosity) -0.611 

PEF(Photo electric) Sqrt(DT(P-Wave)) -0.869 

PEF(Photo electric) Density 0.883 
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 هاي عصبي طراحي شده مشخصات و نتايج بدست آمده از شبکه-۳جدول
نمودار  نمودارهای ورودینوع شبکه

 خروجی
بين گیهمبست

 مقادير
 در واقعی و حقيقی

 مجموعه آموزش

 همبستگي بين
 و حقيقی مقادير
  مجموعه ر دواقعی

 سنجیاعتبار

خطای 
اعتبار 
 سنجی

 تعداد
 هانرون

در هر 
 اليه

PNN NPHI,DT Density ٨٨۴/.٨٥ ٠۳/٢-٢-١ ٠٨٧/٠ ٠
PNN GR,NPHI,DT Density ٩٢۹/٩٠ ٠۲/٣-٢-١ ٠٦٧/٠ ٠

MLFN GR,NPHI,DT Density ٨٧ ٩٣٠/٠۸/٣-٣-١ ٠٦٧/٠ ٠
MLFN GR,NPHI,DT Density ٩٣۱/٩٠ ٠۹/٣-٥-١ ٠٦٧/٠ ٠
PNN GR,NPHI,DT,FD

C 
PEF ٩١۷/٨٨ ٠۱/٤-٣-١ ٣٥٩/٠ ٠

MLFN GR,NPHI,DT,FD
C 

PEF ٤-٤-١ ٣٩٨/٠ ٨٩٨/٠ ٩١٢/٠

MLFN GR,NPHI,DT,FD
C 

PEF ٤-٨-١ ٣٩٥/٠ ٨٧٣/٠ ٩٠٦/٠

MLFN GR,NPHI,DT PEF ٣-٣-١ ٤٢٣/٠ ٨٦٤/٠ ٨٩١/٠

-توسط بهينه  تخمين زده شده مقايسه بين منحني هاي دانسيته واقعي و دانسيته۱و۲های شكلدر
مقايسه بين  ۵و٤ های شكلاست همچنينداده شده نشان هر سه چاه را براي های طراحی شدهشبكهترين 

هاي طراحي واقعی را براي بهترين شبکه توليد شده و جذب فتوالکتريک مصنوعي جذب فتوالکتريکنمودار 
  .دهندشده نشان می
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 جذب فتوالکتريک
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 با چهار ورودی نوترون ، صوتی، اشعه گاما طبيعي و دانسيته و  ٤MLFN-٤-١شبکه  ) ۴(شکل

 خروجی جذب فتوالکتريک
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های طراحی شده، نمودارهای دانسيته و جذب شبکهطراحی،آموزش و اعتبار سنجی پس از 
سپس برای اطمينان از صحت . شدفتوالکتريک برای چاه قديمي که فاقد نمودارهای مذکور بود،تخمين زده

اين کار جهت  مقايسه . شدن ليتولوژي استفادهستوجهت تعيين دست آمده شبکه عصبي از نتايج بهتخمين 
  .)۴شکل(استنجام شدهادر چاه قديمی های حفاری مغزهج دست آمده با نتاينتايج به
اشعه گامای (فقط با همان نمودارهای قديمی به ترتيب از چپ به راست ستون ليتولوژی اول ۴شکلدر

ستون ليتولوژی دوم عالوه بر نمودارهای . است موجود برای چاه هدف برآورد شده)طبيعی،نوترون وصوتی
 در حالی که در ستون شدهاستفادهليتولوژی جهت برآورد ستون شده مين زدهتخ دانسيتهموجود از نمودار 

جهت شده تخمين زده فتوالکتريک جذب ودانسيته ليتولوژی سوم عالوه بر نمودارهای موجود از نمودارهای 
-ستون سمت راست نيز از مطالعه مقاطع نازک تهيه شده از مغزه.شده استاستفادهليتولوژی برآورد ستون 

به اهميت تخمين توان  با ستون مقاطع نازک ميها با مقايسه هر يک از ستون.استای حفاری بدست آمدهه
 شيل،دولوميت و  به تشخيصفقط قادر ما اولدر ستون سمت . پی بردتحقيقنمودارهای مورد نظر در اين 

و  دوم هایدر ستونتيب به ترايم ولی را نداشته کلسيت و انيدريت ايم و توانايي تشخيصسنگ بودهماسه
- شيل،دولوميت و ماسه تشخيصعالوه برا ـمشده جهت تعيين ليتولوژي سوم با افزايش نمودارهای بکار برده

ه خود دليلي بر اهميت و ـ ک.ايمشدهمقادير آنهـا اقزايش دقت يت و انيدريت و ـ کلسسنگ قادر به تعيين
کل ما به ترتيب از چپ به راست به ستون ليتولوژي واقعی در اين ش. باشد میهاار اين تخمينـميزان اعتب

شود مغزه  ديده می۴ها همانطور که در شکلالبته الزم به ذکر است که در بعضی از عمق ايمنزديک شده
 .استگيری انجام نشده

 مطالعه موردی
. باشدلومتر می کي۷۰ در ۶ميدان مورد مطالعه يکی از بزرگترين ميادين نفتی کشور با ابعاد تقريبی 

است يک مخزن ناهمگون و پيچيده از شناسی و طبيعت سنگ باعث شدههای رسوبی و عوامل زمينمحيط
های سازند آسماری در اين مخزن متشکل از گونه. لحاظ زمين شناسی در افق آسماری اين ميدان شکل گيرد

. باشـدهـای شيلی می کانیسنگی مختلف ميباشد که بطور عمده شامل ماسه سنگ، آهـک، دولوميت و
 . استتر کردهناهمگونی مخزن ارزيابی و تخمين نمودارهای مخزن را مشکل

 

 نتيجه گيري
های دست آمده از تخمين دو نمودار دانسيته و جذب فتوالکتريک نشان دهنده توانايي روشنتايج به
ضريب : ين نتايج عبارتند ازا.باشدینگاری مهای عصبي در تخمين نمودارهای خام چاههوشمندشبکه

     و نيز ضريب همبستگی٠٦٧٩/٠وخطای  شده  بين دانسيته واقعی و تخمين زده=R ٩٠/٠همبستگي 
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٨٨/٠ R= عصبي درمجموعه شبکهروش به  ٣٥٩/٠ بين جذب فتوالکتريک واقعی و تخمين زده شده وخطای 
 با توجه به ناهمگون بودن مخزن مورد (های بدست آمده، به عنوان بهترين جوابهای اعتبار سنجیداده

های های عصبی مصنوعی به عنوان يکي ازروشتواند دليلي بر قابل اعتماد بودن روش شبکهمی) بررسي
دهد که شبکه به درستی آموزش اين نتايج نشان می.نگاری باشد جهت تخمين نمودارهای خام چاه،هوشمند
 .استيته و جذب فتوالکتريک بسيار خوب عمل کردهاست و در تخمين نمودارهای دانسداده شده

ت که در شبکه عصبی نيازی به ساهای آماری دارند آنهای عصبی نسبت به روشمزيتی که شبکه
  ساختار مسئله ازقبل های آماری نياز به دانستن دانستن ساختار مسئله از قبل نيست،درحاليکه در روش

های عصبی به عنوان جايگزينی برای ی استفاده از شبکهسوه باين خصوصيت مهندسين نفت را .باشدمی
 .استهای آماری سوق دادهروش
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