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 چکیده
 یاز شبکه عصب یدروکربنیمخزن ه ییزننده تراوا نیبدست آوردن ارائه مدل تخم یمطالعه برا نیدر ا

 یاز مخزن دنان جمع آور ییتراوا نیتخم یبرا ازیمورد ن یمنظور داده ها نیاستفاده شده است. بد

 قطر)پرینوترون،کال ،یصوت ،یچگال یشده شامل نمودارها یجمع آور ییمایچاه پ یشد. داده ها

با شبکه  ییتراوا یمدلساز یباشد. برا یو لتروالگ م (MSFL) یکانون یکرو شیآرا زیسنج( ،گاما ، ر

بدست آمده،  جیقرار گرفت. با توجه به نتا یمورد بررس یورود یها هیتعداد ال ریدر ابتدا تاث یعصب

 شیافزا ییراوات ینیب شیدل در پتا دقت م دیفوق الذکر سبب گرد یالگ ها یدر نظر گرفتن تمام

نشان داد که مدل پرسپترون  جیخواهد شد. نتا ییتر شدن مدل تراوا دهیچیامر سبب پ نی. اگرچه اابدی

پنهان با هشت  هیال کیلونبرگ مارکوات ،  یوزشآم تمیالگور د،یگمویبا تابع انتقال س ،یا هیچند ال

مدل  یبرا یونیرگرس ینمودارها یارد. بررسد 92/0 یهمبستگ بیعملکرد را با ضر نینرون بهتر

 ییشده تراوا یریاندازه گ ریبا مقاد یشده از انطباق خوب ینیب شیپ جیاشاره شده نشان داد که نتا

بر طرف نمودن  یاثبات شد. برا زیها ن ماندهیباق ستوگرامیامر با نمودار ه نی. که همستندیبرخوردار ن

به  تمیمورچگان بهره گرفته شد. با اعمال الگور تمیلگورساخته شده از ا ینقاط ضعف شبکه عصب

شده از  ینیب شیپ جیو نتا ابدی یبهبود م ینشان داد که عملکرد آن به خوب جی، نتا یشبکه عصب

مدل ساخته  یبرا ماندهیباق عیتوز یگردند. بررس یشده برخوردار م یریاندازه گ جیبا نتا ییانطباق باال

 یبرا تی. در نهادینما یم یروینرمال پ عینشان داد که از توز ییشده تراوا یریاندازه گ جیشده و نتا

بر  ییتراوا یبرا ی، با استفاده از نرم افزار متلب معادله چند جمله ا یمدل شبکه عصب ییکارا یابیارز

 جیشد. نتا سهیمقا (ANN) یمصنوع یذکر شده محاسبه شده و با روش شبکه عصب یالگ ها یمبنا

 .باشد یم یونیمدل رگرس جیبهتر از نتا اریبس یشبکه عصب یه خروجنشان دادک

و نرم افزار  ستوگرامیمورچگان، ه تمیالگور ،یونیمدل رگرس ،یشبکه عصبکلمات کلیدی: 
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 3 ناصر عبادتی ، 2 یاحیر یمحمد عل،  1 یپور محمد وسفیحسن 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشافات نفت،دانشگاه آزاد تهران مرکزی 1

 دانشگاه تهران کیزیموسسه ژئوف دانشگاه تهران و عضو هیات علمی 2
 شهردانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالم  عضو هیات علمی 3

 

 نام نویسنده مسئول:
 یوسف پور محمدیحسن 

 

داد ه  یبر مبنا یدروکربنیمخزن ه ییکننده تراوا ینیب شیارائه مدل پ

 مورچگان تمیالگور - یبا استفاده از شبکه هوشمند عصب ییمایچاه پ یها
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 مقدمه

هزینه های بسیار  در پروژه های مهندسی نفت اغلب کمبود داده های ضروری، مثل مغزه ها یا آزمایش های تست درون چاهی به علت

باال احساس می گردد. عالوه بر این ممکن است پروژه مذکور، متحمل هزینه های غیر اقتصادی با توجه به از دست دادن ذخایر نفتی در حین 

صورت می گیرد تولید )در روش چاه آزمایی( گردد. با این وجود تقریباً از تمامی چاه های یک میدان نمودارگیری در حین حفاری یا بعد از آن 

و نمودارهای ژئوفیزیکی در بیشتر چاه های یک میدان موجود هستند. لذا اطالعات زیادی  در اختیار مهندسین و مفسرین الگ از نمودارهای 

ی مغزه به تراوایی معموالً در آزمایشگاه با انجام آزمایش زمانبر و پرهزینه تزریق جیوه و هلیم به درون نمونه ها.مختلف چاه قرار می گیرد

ا دست می آید، بنابراین استفاده از روش های نوین و کم هزینه برای ایجاد مدل توزیع تراوایی ضروری به نظر می رسید. اخیراً دانشمندان ب

ام دست الهام گرفتن از پدیده های طبیعی ، عصبی، فرآیند وراثت، و غیره، به ابزارهای بسیار سودمندی برای حل مسایل پیچیده و پر از ابه

 می باشند. "الگوریتم ژنتیک"و  "منطق فازی"، "شبکه های عصبی"یافته اند. از مهمترین این ابزارها 

خت صحیحی از خصوصیات یک مخزن ارزیابی توان تولید یک مخزن و شناسایی نواحی که در آن ها راندمان تولید باالست، مرقون شنا

صیات مخزن می باشد که به دلیل ناهمسانگردی سنگ مخزن و پیچیدگی آن، هنوز از نظر . در این میان تراوایی یکی از مهمترین خصواست

 .علمی راهکار مشخص و جامعی که بتواند مدل توزیع تراوایی را در یک مخزن هیدروکربوری نشان دهد وجود ندارد

قادر به  خطی می باشد، توابع معمولی عمالًبا توجه به اینکه رابطه بین تراوایی و خصوصیات پتروفیزیکی مخزن غالباً به صورت غیر 

وبی ایجاد این رابطه نیستند. در این میان سیستم های هوشمند به عنوان یک ابزار توانمند قادرند مقادیر تراوایی را از نمودارهای چاه به خ

ش های قبلی کاربرد وسیعی در مهندسی پیش بینی نمایند. در حال حاضر، این سیستم ها به عنوان بهترین و جدیدترین راهکار از میان رو

نفت پیدا کرده است. کاربرد تکنیک های استنتاج فازی و سیستم های هوش مصنوعی مانند شبکه های عصبی مصنوعی، منطق فازی، الگوریتم 

چشمگیر هزینه   های ژنتیک و ... در تخمین خصوصیات مخزن، از جمله پیشرفت های دهه اخیر در صنعت نفت می باشد که منجر به کاهش

 .1(2004 -روش کی)نهای عملیاتی در بعد اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز شده است

در این میان استفاده از سیستم های هوشمند ، به عنوان بهترین و اقتصادی ترین راهکار جهت تعیین این پارامتر پتروفیزیکی از بین 

راین دراین مطالعه تئوری های ارائه شده جدید همانند شبکه های عصبی، تئوری فازی، بناب .سایر روش های اندازه گیری به شمار می آید

الگوریتم ژنتیک و دانش سیستم های ترکیبی وغیره برای حل مسائل پیچیده وغیرخطی موجود درمخازن  الگوریتم های تکاملی مانند

 هیدروکربوری استفاده شده است.

 

 :ندیر و شرح فراروش کا
 موقعیت میدان

از جاده  لومتریک 15است که  متر 300با ارتفاع معادل  یتپه مانند هیناح نی. اقرار دارد المیزاگرس استان ا یدر رشته کوه ها A دانیم

 یحلقه چاه عمود شش یکلباشد. به طور  یو سروک م یآسمار یشامل دو تا سازند جداگانه به نام ها A ینفت دانیم فاصله دارد. یاصل

  یآسمار یندهامخزن، ساز یعرض دارد. در هر دو طرف پهنه ها لومتریک 10طول و لومتریک 15در حدود  دانیشده است. م یتاکنون حفار

 قرار گرفته اند. ایسطح در یباال یمتر 3050و  یمتر 2250و بنگستان در ارتفاع 

http://jocs.ir/Uploads/UserFilesfiles/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B5-%DB%B3%DB%B0_%DB%B1%DB%B2-%DB%B5%DB%B2-%DB%B5%DB%B1.jpg
http://www.jocs.ir/


 20 -35، ص 1396 ، تابستان 5ای کاربردی در علوم زمین، شماره هپژوهش
ISSN: 2538-3558 
http://www.jocs.ir 

 

 

 
 

 

 

تر  سازند آسماری( قابل )بخش پایین ی، ایالم و سروک شرایط سوراخ عموماً به غیر از نواحی نمک در بخش کلهرهای آسماردر  سازند

های متقابل، دهد. ترسیمقبول هستند. چین خوردگی سوراخ، لگاریتم چگالی در برخی نواحی مخصوصاً در سروک را تحت تأثیر قرار می

 نمودارهای زیردهند. در )گروه بنگستان( را نشان می A-05) سازند آسماری( و  A-06های ر چاههای نوترون و چگالی د، پاسخ2و 1نمودار

شود. در های دولومیت، سنگ آهک، انیدریت و سنگ نمک موجود بازتاب داده میشناسی پیچیده  سازند آسماری با مخلوطی از پاسخکانی

 شوند. گذارند، بر ترسیم متقابل مشاهده میمی مواد معدنی رسی که بر پاسخ لگاریتم نوترون اثرآن ها 

 Aستون های چینه شناسی سازندهای مختلف میدان 
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دهد. نتایج تخلخل مؤثر مشتق از لگاریتم با تخلخل هسته تصحیح شده عمق مقایسه شده است و یک تطبیق خوب منطقی را نشان می

ت مشکالت با تطبیق عمق ها ممکن است تا حدودی به علاند. پراکندگی در دادهنشان داده شده 3 نموداربه صورت یک ترسیم متقابل در 

 باشد.

 
 

 

 

 

 

 
 

سازند  DA-06برای چاه  Density Logدر مقابل  Neutron Prosityنمودار  -1نمودار

 آسماری

سازند  DA-05برای چاه  Density Logدر مقابل  Neutron Prosityمودار ن -2نمودار

 بنگستان
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 عصبی های شبکه
 مقادیر بینی پیش در عصبی های قابلیت شبکه چاه، نمودارهای از تراوایی تعیین روش های تمامی میان در گذشته های سال طی در

 .گرفته است قرار محققین توجه مورد بسیار مخزن سنگ تراوایی

 بالقوه به صورت عصبی های شبکه است که داده نشان همکارانش، و وانگ فرانکلین، و اربوگاست توسط شده انجام مطالعات اخیراً

و وانگ  1999ربوگاستآ)باشند می مخزن سنگ فیزیکی پارامترهای سایر از سازندها پتروفیزیکی خصوصیات تخمین جهت زیادی توانایی

2000)2. 

 استاندارد ، تخمین نمودار یک مجموعه روی که از دهد می نشان ضوحو به(ANN)  مصنوعی عصبی شبکه مدلسازی از حاصل نتایج

 آنالیزهای و تجربی نیمه روابط پایه بر که معمول سنتی های روش از بیشتر  مراتب به و بوده پذیر امکان ANNتوسط  مخزنی های ویژگی

 . 3(2002)باداریناد باشد می دقیق استوارند، خطی رگرسیون

 از روش این بودن آزاد آن، مزیت مهمترین . دارد بسیاری مزایای قطعی و آماری معمول های روش از ریبسیا به نسبت ANN روش

 در قرارگیری به ملزم را شده بینی پیش مقادیر ANN خطی، روش های رگرسیون مدل با مقایسه در. است توابع از خاصی شکل تحمیل

 . کند می حفظ را ها داده واقعی ریپذی تغییر دلیل همین به و نکرده میانگین مقدار اطراف

 مخزن خصوصیات بینی پیش عصبی در های شبکه و آماری رگرسیون روش دو مقایسه به جدیدی تحقیقات طی همکاران، و محقق

 آماری ونرگرسی روش اگرچه که دریافتند.  گرفت انجام آمریکا ایالت ویرجینیا میادین از یکی روی موردی مطالعه یک با کار این.  پرداختند

 تعیین در عصبی  های شبکه به نسبت ها مدل این یافتگی تعمیم توانایی اما دهد می سازندها تراوایی بینی در پیش خوبی نسبتا های جواب

 .4(1995)محقق و همکاران است پایین سنگ فیزیکی پارامترهای

 پتروفیزیکی های داده بین موجود غیر خطی و پیچیده بطروا که داد می آن ها به را اجازه این عصبی های شبکه موازی پردازش قابلیت

 .آورند بدست به راحتی را تراوایی و

 

 ساختار شبکه های عصبی
یک شبکه عصبی شامل اجزاء سازنده الیه ها و وزن ها می باشد . رفتار شبکه نیز وابشته به ارتباط بین اعضاء است .در حالت کلی در 

 وجود دارد : نوع الیه نرونی 3شبکه های عصبی 

 الیه ورودی : دریافت اطالعات خامی که به شبکه تغذیه شده است.   .1

الیه های پنهان : عملکرد الیه های پنهان به وسیله ورودی ها و وزن ارتباط بین آن ها و الیه های پنهان تعیین می شود. وزن های    .2

 فعال شود.بین واحدهای ورودی و پنهان تعیین می کند چه وقت یک واحد پنهان باید 

 6و4،1تخلخل موثر بدست آمده از چاه پیمایی برای چاه های نمودار تخلخل و -3نمودار
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 الیه خروجی : عملکرد واحد خروجی بسته به فعالیت واحد پنهان و وزن ارتباط بین واحد پنهان و خروجی می باشد.   .3

 عصبی شبکه عمومی ساختار

 
 

 الگوریتم مورچگان
 نهیحل مسائل به یبرا یعیطب یها از نوع سازنده است، که با الهام از رفتار مورچه یابتکار روش فرا کیمورچگان  یابی نهیبه تمیالگور

 افتنی یباشد، و برا یمبنا م تیجمع یهوش تجمع یها تمیاز الگور یکیمورچه به عنوان  یکلون تمیشود. الگور یاستفاده م یبیترک یابی

مورچه ها  مورچه ها صورت گرفته است،  یکه بر رو ی. برطبق مطالعاتردیگ یالهام م یواقع یاز رفتار مورچه ها دهیچیپمسأله  کیجواب 

به  دنیرس یبرا ریمس نیتر کوتاه افتنی یاست. رفتار مورچه ها  برا یکلون یتر در جهت بقا شیها ب هستند که رفتار آن یاجتماع یموجودات

 یم ریتبخ یماده به زود نیگذارند البته ا یم یفرومون به جا ییایمیاز ماده ش یحرکت از خود رد نگامها ه باشد. آن یجالب م اریغذا بس

را  یریمس یبه صورت احتماالت ریدو مس نیها هنگام انتخاب ب ماند. آن یم یباق نیدر کوتاه مدت به عنوان رد مورچه بر سطح زم یشود، ول

از آن عبور کرده باشند. هر چند احتمال انتخاب  قبالً یشتریب یمورچه ها  گریبه عبارت د ای شدداشته با یشتریکنند که فرومون ب یانتخاب م

شدن فرومون بر  ریتبخ گرید یها . مسالستین تیاست و قطع یکماکان احتمال نیا یاست ول شتریپر فرومون تر توسط مورچه ها  ب ریسم

دهند. رفتار مورچه ها   یرا م دیتر جد کوتاه ریکردن مس دایشدن فرومون و احتمال به مورچه ها  امکان پ ریگذاشته شده است؛ تبخ یجا

وجود ندارد،  یمینوع ارتباط مستق چیها ه آن نیدارند و ب یتصادف یعناصر رفتار یا توده یاست. در هوشمند یا توده یهوشمند ینوع یدارا

 .در تماس هستند گریکدیها با  و با استفاده از نشانه میمستق ریو آن ها تنها به صورت غ

ها از اجزاء ساده و مستقل )مورچه ها(  آن یردووجود دارد. ه یادیز یها شباهت یمصنوع یو مورچه ها یواقع یمورچه ها نیب

 دنیرس یبرا ریمس نیتر کوتاه افتنی یواقع یراه حل در مورد مورچه ها  نیکنند؛ ا یبه راه حل تالش م دنیرس یشده اند، که برا لیتشک

به  ازین یباشد، ول یکردن راه حل م دایقادر به پ ییاست. هر مورچه به تنها نهیبه راه حل به دنیرس یعمصنو یها به غذا و در مورد مورچه 

 باشد. یم نهیکردن راه حل به دایپ یمجموعه مورچه ها برا

 یدر فضا یمصنوع یبا هم دارند. مورچه ها زین ییها ها تفاوت آن ،یمصنوع یو مورچه ها  یواقع یمورچه ها  یها رغم شباهت یعل

 شود. یم یبه روزرسان د،یراه حل جد جادیبعد از ا از مورچه ها  و اغلب یگسسته هستند؛ و فرومون توسط بعض

 نهیگراف که متناظر با مسأله به کیمورچه در  یشود. تعداد یاستفاده م یمصنوع یمورچگان از مورچه ها یابی نهیبه تمیالگور در

 کیورستیقدار فرومون و اطالعات هگراف حرکت کرده و بر اساس م نیدر ا یاحتمال صورت . هر مورچه بهرندیگ یباشد قرار م یم یبیترک یابی

 نیکند؛ و به ا یشده به هنگام م دیجواب تول تیفیک یاستفاده شده را بر اساس ریسپس مقدار فرومون مس د؛ینما یجواب م دیاقدام به تول

 و حافظه کیورستیعات هاز اطال ،یعیطب یمورچه ها  یها یژگیعالوه بر و یگردد. هر مورچه مصنوع یمورچه ها  ارتباط برقرار م نیب لهیوس

 زانیصورت که م نیگردد، به ا یم فیبر اساس تابع هدف مسأله تعر کیورستیبرد. اطالعات ه یخود بهره م یقبل یثبت حرکت ها یبرا یا

دهد  یانجام م یمورچه مصنوع کیکه  یهر حرکت نینباشد. همچ یم یگریگره به گره د کیمورچه از  کیتابع در اثر حرکت  نیبهبود در ا

 یها قابل انجام باشد. الزم به ذکر است که تاکنون نسخه یفرومون به سادگ ریگردد تا برگشت به عقب و اصالح مقاد یم رهیذخ یدر حافظه ا

توان گفت که عمده  یو م به طور مؤثر مورد استفاده قرار گرفته اند یبیترک یابی نهیحل انواع مسائل به یمورچگان برا یابی نهیمختلف به

 .باشد یم فرومون ریمقاد یبهنگام ساز یروش ها در چگونگ نیتفاوت ا نیتر
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  : بحث و بررسی

 بررسی تاثیر تعداد الیه های ورودی بر عملکرد مدل شبکه عصبی
همان طور که در فصل سوم اشاره گردیده شد برای شبکه عصبی ورودی ها عبارتند از نمودار صوتی، نمودار نوترون، نمودار چگالی، 

نشان  زیرورودی های مذکور با استفاده از نتایج چاه پیمایی استخراج گردیده شدند. نمودار های  MSFL و نمودار LLDنمودار گاما، نمودار 

                       دهنده تغییر تراوایی با متغیرهای مذکور به صورت جداگانه می باشد.

                                                                     

 

                                                                                                                                               

 

 

 فلوچارت الگوریتم مورچگان

 تغییرات تراوایی مخزن با دانسیته الگ تغییرات تراوایی مخزن با سونیک الگ
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log R2 MSE 

Sonic,Caliper 15.68 0.765 

Sonic,neutron 8.23 0.794 

Sonic,neutron, caliper 7.49 0.784 

 تغییرات تراوایی مخزن با نوترون الگ تغییرات تراوایی مخزن با گاما الگ

 MSFLتغییرات تراوایی مخزن با  گتغییرات تراوایی مخزن با کالیپر ال

 تغییرات تراوایی مخزن با دانسیته الگ
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Sonic,neutron,density 6.91 0.801 

Sonic,neutron,density,caliper 7.17 0.817 

Sonic,neutron,density,gamma ray 6.55 0.824 

Sonic,neutron,density,laterlog 4.61 0.794 

Sonic,neutron,density,MSFL 4.87 0.767 

Sonic,neutron,density,MSFL,Caliper 6.05 0.834 

Sonic,neutron,density,MSFL,laterlog,Caliper 3.85 0.85 

 

 

 

 پیش بینی شبکه های عصبی
ی شبکه  آموزش حاضر برای ی در مطالعهبرای انتخاب نوع شبکه چند الیه ای از ساختارهای پرسپترون و شعاعی استفاده گردیده شد. 

RBF نظر  عنوان خطای هدف به صورت مجموع مربعات خطا در  به برخوردار باشد، ابتدا مقداری یمناسب یده میتعم تیبه نحوی که از قابل

در مجموعه   (MSE)ای انتخاب شد که میانگین مربعات خطا  گستره و تعداد توابع انتقال با آزمون و خطا به گونه ریگرفته شد، سپس مقاد

 با توجه به جدول زیر ساختار شبکه پرسپترون نسبت به شعاعی از دقت باالتری برخوردار می باشد.  .آموزش و صحت سنجی کمینه گردد

 
2R نوع شبکه تابع انتقال قانون آموزش مومنتوم تعداد الیه پنهان الیه پنهان نرون 

 Radial Basis تانژانت هیپربولیک مومنتم 0.1 1 4 0.71

Function 

 Multilayer تانژانت هیپربولیک مومنتم 0.1 1 4 0.82

Perceptron 
 

 

 

طوری که شبکه کمترین خطا را داشته باشد،  ر الیه پنهان بهد( Processing Elements, PESیا عناصر پردازشـگر )ها  تعداد نرون

در  نرون 12 تا 1های شبکه عصبی با ساختار  نرون الیه پنهان، مدل منظور یافتن بهترین تعداد شود. به روش آزمون و خطا تعیین می بـه

آموزش و  های ورودی اولیه و تابع انتقال، قـانون دهها از همان دا این شبکه الیه پنهان اجرا و معیارهای آماری محاسبه گردید. در اجرای

ارائه شده زیر  جدول هـا در شدند، استفاده گردید. نتایج آمـاری آمـوزش ایـن شـبکه تعداد الیه پنهان مناسب، که در مراحل قبـل انتخـاب

بنابراین با توجه به مطالب گفته شود  حاصل می در الیه پنهان نـرون 8با تعداد   2R  مقـدار بیشترین مقدارشـود کـه  است. مشاهده می

موزشی لونبرگ مارکوات، تابع انتقالی سیگموید، تعداد الیه پنهان یک و آالیه ورودی، ساختار چند الیه پرسپترون، الگوریتم  6شده شبکه با 

 .نرون در الیه پنهان دارای بهترین ضریب همبستگی می باشد 8تعداد 

 
2R ساختار تابع انتقال قانون آموزش اد الیه پنهانتعد نرون الیه پنهان 

 1 سـیگموئید لونبرگ مارکوارت 1 1 0.890

 2 سـیگموئید لونبرگ مارکوارت 1 2 0.910

 3 سـیگموئید لونبرگ مارکوارت 1 3 0.873

 4 سـیگموئید لونبرگ مارکوارت 1 4 0.921

 5 سـیگموئید لونبرگ مارکوارت 1 5 0.897

 6 سـیگموئید گ مارکوارتلونبر 1 6 0.909

 7 سـیگموئید لونبرگ مارکوارت 1 7 0.907

 8 سـیگموئید لونبرگ مارکوارت 1 8 0.926

 9 سـیگموئید لونبرگ مارکوارت 1 9 0.887

 10 سـیگموئید لونبرگ مارکوارت 1 10 0.873

 ANNبررسی مقایسه ای تاثیر نوع شبکه بر روی عملکرد  -2جدول 

 تغییرات تراوایی مخزن با دانسیته الگ -1جدول 
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 11 سـیگموئید لونبرگ مارکوارت 1 12 0.889

 12 ئیدسـیگمو لونبرگ مارکوارت 1 14 0.904

 13 سـیگموئید لونبرگ مارکوارت 1 16 0.890
 

 

 

 ANN-ACOمدل یشده برا ینیب شیپ جیبا نتا یشبکه عصب یبرا ییمایچاه پ جیزده شده در برابر نتا نیتخم ییتراوا جیتفاوت نتا

باشد. همان  یم ییمایچاه پ جیبدست آمده از نتا ریدر مقابل مقاد ییتراوا یشده برا ینیب شیپ رینشان دهنده مقاد 1شکل  ینمودار ها

توانسته است با  یکه نشان شبکه تا حدود ندینما یم یرویپ Y=Xنسبتا باال از خط  ینمودار ها با پراکندگ یطور که مشخص است داده ها

باشند  کسانیمتناظرشان شده  یریاندازه گ ییمایچاه پ ریشده با مقاد ینیب شیپ ریکه مقاد یزمان گر،ی. به عبارت ددینما ینیب شیرا پ ییتراوا

 نیباشد. در علم آمار، ا یبهتر م ستمیکمتر باشد عملکرد س Y=Xحول خط  ریمقاد یدرجه باشند. هر چه قدر پراکندگ 45باید تابع خط 

 شیپ ریباشد که مقاد یمفهوم م نیباشد به ا کینزد کیبه عدد  یهمبستگ بیشود. اگر ضر ینشان داده م یبستگهم بیبا ضر یپراکندگ

در مقابل  ییتراوا یشده برا ینیب شیپ رینشان دهنده مقاد 2شکل  ینمودار هااما  باشند یم کسانیشده  یریمدل و اندازه گ یشده برا ینیب

که نشان  ندینما یم یرویپ Y=Xنمودار ها از خط  یباشد. همان طور که مشخص است داده ها یم ییمایچاه پ جیبدست آمده از نتا ریمقاد

کامل منحنی های آموزشی و اعتبارسنجی با یکدیگر، نشان می دهد  باق. . انطدینما ینیب شیرا پ ییتراوا ییته است با دقت باالشبکه توانس

لوب که شبکه مورد نظر به خوبی قادر است تا مقادیر تراوایی را در سایر نقاط میدان پیش بینی کند. به عبارت دیگر شبکه به تعمیم یافتگی مط

 سیده است.ر

 
 

 
 یشبکه عصب یبرا ییمایچاه پ جیزده شده در برابر نتا نیتخم ییتراوا جینتا 1شکل  ینمودار ها

 یه پنهانهای عصبی تدوین شده با تعداد نرونهای مختلف در ال در شبکه ضریب همبستگیمقدار  -3جدول 
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 یدوره ( برا 12) ANN-ACO یدوره( با شبکه عصب 8)  یشبکه عصب یبرا ییمایچاه پ جیمربعات خطا درنتا راتییروند تغ سهیمقا

 و آموزش یتست ، صحت سنج یداده ها

هنده ی تعداد نشان د ینمودار محور افق نیدهد. در ا یم شینما یارائه شده، آموزش سرعت شبکه را به خوب 3نموداری که در شکل 

 شیخطای آموزش را با افزا راتیینحوه تغ ،یباشد. خط آب ی( مMSEمربعات خطا ) انگری( و محور عمودی بEpochsبارست های آموزش )

 هیخطای شب راتییهای آموزش و خط سبز نحوه تغ کلیتعداد س شیبا افزا یابیخطای ارز راتییقرمز نحوه تغ خطتعداد بارست های آموزش، 

تعداد بارست های  شیشود، با افزا یم دهیدهند. همان طور که د یتعداد بارست های آموزش نشان م شیرا با افزا دیده های جدسازی دا

نرم افزار مشخص  لهیشود، به وس یکه اجرای شبکه متوقف م ییسازی، در جا هیتوان شب نیشتری. بابدی ی، هر سه خطا کاهش م2آموزش تا 

 زانینقطه از نظر م نیشود که بهتر یمتوقف م 2، در بارست  هیثان 20روند آموزش پس از  ،یابیی داده های ارزساز هی. بر اساس شبگرددیم

شود که  یمربعات افزوده م نیانگیصورت به م نی. با ادامه آموزش به همباشد یمE-02  2/1  مربعات نیانگیآموزش شبکه در نقطه ای با م

بارست نشان  12را پس از گذشت  شیو آزما یآموزش، صحت سنج یداده ها یخطا ییهمگرا 11-5شکل اما  باشد ینشان از ضعف شبکه م

منحنی های آموزشی و اعتبارسنجی با یکدیگر،  همگرایی نزدیک.  داده ها همگرا شده است. یبارست خطا 6دهد. با توجه به شکل پس از  یم

تراوایی را در سایر نقاط میدان پیش بینی کند. به عبارت دیگر شبکه به تعمیم  نشان می دهد که شبکه مورد نظر به خوبی قادر است تا مقادیر

 یافتگی مطلوب سیده است.

 

 ANN-ACOمدل  یشده برا ینیب شیپ یداده ها یآمار جینتا  2شکل  ینمودار ها
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 ANN-ACO یبا شبکه عصب یشبکه عصب یبرا ییمایچاه پ جیخطا در نتا عینمودار توز سهیمقا
Residual ماندة یک محصول عبارت است از مقدار ته است. باقیمانده( اختالف بین مشاهده و مقادیر مدل پیشگوی متغیر وابس)باقی

گیرد. مشاهده شدة عبارت خطا برای آن محصول. هیستوگرام باقی مانده برای بررسی فرض نرمال بودن عبارت خطا مورد استفاده قرار می

است  یعیطب عیتوز یخطاها همواره دارا گر،یت د. به عباردینما یروینرمال پ عیخطا از نمودار توز عینمودار توز دیبا باال،مدل با دقت  کی یبرا

نشان داده شده اند. همان طور که مشخص  5مدل در شکل  یخطاها ستوگرامینرمال و ه عیپراکنده شده است. نمودار توز یکه حول مقدار ثابت

شاهده و مقادیر مدل پیشگوی متغیر مانده( اختالف بین م)باقی Residual اما دینما ینم یروینرمال پ عیاز توز خطا عیاست نمودار توز

 عیتوز یخطاها همواره دارا گر،ی. به عبارت ددینما یروینرمال پ عیخطا از نمودار توز عینمودار توز دیمدل با دقت باال، با کی یوابسته است. برا

نشان داده شده اند. همانطور  6ر شکل مدل د یخطا ها ستوگرامینرمال و ه عیپراکنده شده است. نمودار توز یاست که حول مقدار ثابت یعیطب

 .دینما یم یروینرمال پ عیخطا از توز عیکه مشخص است نمودار توز

 

 

صحت  ،تست یداده ها یخطا یینمودار همگرا  3کل نمودار ش

 شبکه عصبی یو آموزش برا یسنج

، تست یداده ها یخطا یینمودار همگرا  4نمودار شکل 

 ANN-ACO یو آموزش برا یصحت سنج
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 با نتایج مدل رگراسیونی ANNمقایسه ای نتایج  بررسی
یده شد. مدلل مقایسه گرد ANN، مدل چند جمله ای رگراسیونی محاسبه و نتایج آن با داده های  ANNبرای ارزیابی بهتر نتایج 

 رگراسیونی با استفاده از نرم افزار مطلب بدست آمد که در ادامه رابطه آن ارائه گردیده شده است:

 

( ) 530.13 104.24 1.525 1.387

35.78 2.33 1.005 1.02

k md Density Sonic Gmma

Neutron Caliper MSFL Later

      

       
 

 

بدست آمد. نتایج پیش بینی شده برای شبکه عصبی و رگراسیون در برابر نتایج اندازه گیری  802/0برای مدل فوق ضریب همبستگی 

بسیار بهتر از مدل رگراسیونی بدست آمده در  ANNنشان داده شده است. همانطور که از نمودار مشخص است کارایی  زیرشده در شکل 

 پیش بینی تراوایی می باشد.
 

 

 تعداد داده( yخطا، محور  x)محور شبکه عصبی  یخطا برا عینمودار توز  5نمودار شکل

 تعداد داده( yخطا، محور  x)محور  ANN-ACOشبکه  یخطا برا عینمودار توز  6نمودار شکل 

http://jocs.ir/Uploads/UserFilesfiles/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B0%DB%B5-%DB%B3%DB%B0_%DB%B1%DB%B2-%DB%B5%DB%B2-%DB%B5%DB%B1.jpg
http://www.jocs.ir/


 20 -35، ص 1396 ، تابستان 5ای کاربردی در علوم زمین، شماره هپژوهش
ISSN: 2538-3558 
http://www.jocs.ir 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

0 20 40 60 80 100 120 140 160

A
N

N
 p

re
d

ic
te

d
 p

er
m

e
ab

ili
ty

 
(m

d
)

Core Permeability (md)
ANN

 شده توسط رگراسیون و شبکه عصبی بهینه شده در مقابل مقادیر چاه پیمایی نتایج تراوایی پیش بینی
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 گیرینتیجه
ه عصبی استفاده گردیده شد. بدین منظور داده های مورد نیاز برای تخمین در این مطالعه برای بدست آوردن تراوایی مخزن از شبک

،  Density log،Sonic logتراوایی از شش چاه مخزن دنان جمع آوری گردیده شد. داده های چاه پیمایی جمع آوری شده شامل 

Neutron log،Caliper log ،gamma log، MSFL  و Later log  باشد. برای مدلسازی تراوایی با شبکه به همراه تراوایی مغزه می

الذکر عصبی در ابتدا تاثیر تعداد الیه های ورودی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده، در نظر گرفتن تمامی پارامترهای فوق 

گردد. با به دست آوردن تعداد الیه سبب می گردد دقت مدل در پیش بینی تراوایی افزایش یابد اگرچه این امر سبب پیچیده تر شدن آن می 

اد ورودی، ساختار شبکه عصبی مورد ارزیابی قرار گرفت. نوع شبکه ساختار شبکه، مقدار مومنتوم آموزشی، تابع انتقال، الگوریتم اموزشی، تعد

مدل پرسپترون چند الیه ای، با تابع الیه پنهان و تعداد نرون داخل الیه پنهان مورد آنالیز حساسیت سنجی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که 

دارد. بررسی  92/0نرون بهترین عملکرد را با ضریب همبستگی  8انتقال سیگموید، الگوریتم آموزشی لونبرگ مارکوات ، یک الیه پنهان با 

ی شده تراوایی برخوردار نیستند نمودارهای رگراسیونی برای مدل فوق نشان داد که نتایج پیش بینی شده از انطباق خوبی با مقادیر اندازه گیر

  که همین امر با نمودار هیستوگرام باقیمانده ها نیز اثبات گردیده شد.

برای بر طرف نمودن نقاط ضعف شبکه عصبی ساخته شده از الگوریتم مورچگان بهره گرفته شد. الگوریتم مورچگان قادر است با تنظیم 

از گیر افتادن شبکه عصبی در نقاط مینمم محلی برای تابع هدف ممانعت کند. الگوریتم مورچگان توابع وزنی و بایاس در نرون های الیه پنهان 

الگوریتم بهترین ضریب  1/0و سرعت تبخیر  5/0، فرمون 18در ابتدا مورد حساسیت سنجی قرار گرفت و مشخص گردید با تعداد نسل 

، نتایج نشان داد که عملکرد آن به شدت بهبود می یابد و نتایج پیش بینی شده همبستگی را دارا می باشد. با اعمال الگوریتم به شبکه عصبی 

تراوایی  از انطباق باالیی با نتایج اندازه گیری شده برخوردار می گردند. بررسی توزیع باقیمانده برای مدل ساخته شده و نتایج اندازه گیری شده

ت برای ارزیابی کارایی مدل شبکه عصبی ، با استفاده از نرم افزار مطلب معادله چند نشان داد که از توزیع نرمال پیروی می نماید. در نهای

شبکه عصبی مصنوعی( مقایسه گردیده شد. نتایج نشان دادکه ANN(جمله ای برای تراوایی بر مبنای الگ های ذکر شده محاسبه شده و با 

 خروجی شبکه عصبی بسیار بهتر از نتایج مدل رگراسیونی می باشد.
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