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 چکیده  

يکی    برآورد شوند.   توانند ی م   ز ی در فواصل دورتر از چاه ها ن   زن خواص مخ   ی شناس   ن ی اطالعات زم   ، وچاه   ی ا   لرزه   ی داده ها   ب ی ترک 

و لرزه نگاری بر اساس توانايی    چاه پیمايی مشترك داده های    وارون سازی   از روشهای بدست آوردن پارامترهای مخزن توسط 

با کمك مجموعه اطالعات    وارون سازی   های عصبی مصنوعی جهت يافتن يك عملگر شبکه   . ما از است های عصبی مصنوعی  شبکه 

ای میدان ويچررنج واقع در  مقطع لرزه چاه و يك  حلقه  دو  از    مطالعه   ن ي ا   در   . چاه و لرزه نگاشتهای نزديك چاه استفاده می نمائیم 

والگوريتم کلونی    توسط هوش مصنوعی   با استفاده از نشانگرها تخمین چگالی .  جهت وارون سازی استفاده شد حوضه پرت استرالیا  

مقايسه بین    . جهت پیش بینی انواع الگ ها می توان استفاده نمود مورچه    کلونی   و شبکه عصبی    از دريافتیم    . گرفت انجام    مورچه 

 . دارد سبت به شبکه عصبی  را ن   پیش بینی الگوريتم کلونی مورچه بیشترين درصد    متوجه شديم   انجام شده   روش دو  
 

 ی، شبکه عصبه، وارون سازیمورچ ی کلونالگوريتم  ، ر، لرزه نگاچاه پیمايی : های کلیدیواژه 
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Abstract 

The combination of seismic data and wells, geological information of reservoir properties at 

distances farther from wells can also be estimated. One of the methods for obtaining reservoir 

parameters using inversion of well and seismic data is based on the capability of artificial neural 

networks. We use artificial neural networks to find an inversion operator with the help of well 

data sets and near-well seismograms. In this study, two wells and a seismic section of Whicher-

Range in the Perth Basin, Australia were used for inversion. Using attributes, density estimation 

was performed by artificial intelligence and ant colony algorithm. We found that the neural 

network and ant colony can be used to predict the types of logs. Comparison between the two 

methods, we found that ant colony algorithm has the highest percentage of prediction compared 

to the neural network. 
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 مقدمه      1

ژئوفیزيك برای به نقشه در آوردن تغییرات فضايی خصوصیات فیزيکی زمین طراحی می شود که يك علم چند رشته ای می  

دانش وتکنیك های فیزيك، رياضی ،زمین شناسی، و کامپیوتر به مطالعه نیرو ها و فرآيند های فیزيکی که در    باشد با بکار گیری 

  ی ها   ی ژگ ي و و   ی جنبش   ، ی ک ی نام ي د   ی ها   ی ر ی اندازه گ   ی لرزه ا   ی نشانگرها   . ( 1375  همکاران،   و   تلفورد   .) زمین بوده اند می پردازد 

)همپسون  شود.   ی م   ف ي تعر   ی ا   تريس لرزه   ی از رو   ی ات ی اض ي ر مبادله  با    نشانگرها معموال .  ( 1971 س )ويور . داده ها هستند   ی آمار 

امپدانس    با ارتباط آن    ل ی نشانگرهای لرزه ای به دل   به وسیله ی   ن ی تخم تلفیق داده های لرزه ای با داده های چاه و    ( 2008راسل  

گرفته    اطالعات   تمام   که شامل   ای   نشانگرهای لرزه   ف ي تعر به  1994تنر در سال     باشد، و کارآمد    ق ی به صورت دق   تواند ی م   ، ی صوت 

کرده    م ی تقس   ی ک ي ز ی و ف   ی نشانگرهای هندس   ی ای را به دو دسته کل   .اونشانگرهای لرزه بیان نمود هستند    ای   شده از داده های لرزه 

  گر ي کد ي مستقل از    و   شدن دارند   ق ی تلف   ت ی قابل   که   بهره جويی کرد   يی نشانگرها   از   د ي با   داد   شنهاد ی پ 2000  زسال بارن . ( 2001)تنر . است 

 . ( 2007)همپسون راسل  . باشند ی م 

  ولی شود    می   تبخیر   بزودی ماده    اين گذارند البته    می   جای   1فرومون   به نام   شیمیايی از ماده    اثری از خود    زمان حرکت مورچه ها  

های    الگوريتم مورچه ها، از رفتار مورچه   (   2006)دوريو و همکاران  ماند.   می   باقی   زمین رد مورچه بر سطح    بعنوان در کوتاه مدت  

  از   اولین نسخه   . ( 1997)دوريگو وهمکاران  طبیعی که در مجموعه های بزرگ در کنار هم زندگی  میکنند الهام گرفته شده است. 

)رضائی و همکاران  مارکو دوريگو در رساله دکتری معرفی شد   توسط   1992نام سامانه مورچه ای در سال    ه الگوريتم مورچه ها ب 

  استفاده   با   ای   لرزه   گرهای   نشان   و   هپیمايی   نگارهای چا   از   ژئوشیمیايی   های   داده   گويی   پیش   به 1395کدخدائی در سال  (. 2007

 (. 1395)عبدی زاده و همکاران  پرداخت. مورچگان    کلونی   سازی   بهینه   ازروش 

 روش تحقیق      2

داده های چاه با داده های لرزه ای تطابق داده شد و لرزه نگاشت مصنوعی برای هر دو چاه مورد  از پژوهش  در اولین مرحله  

حاصل از موجك    يك موجك لرزه ای میانگین   ، بعد از استخراج موجك به صورت تك به تك برای هر چاه    يافت گرديد مطالعه  

مرحله ی  بعد از    گرفت وارون سازی انجام  قسمت  سپس   . محل چاها به دست بیايد   استخراج گرديد تا بهترين تطابق در   دو چاه 

تخمین با بیشترين درصد همبستگی    جهت تعیین نشانگر لرزه ای مناسب  ا  ب   HRSمدل امپدانس صوتی در نرم افزار    ، وارون سازی 

عکس    و   2يکپارچه   مطلق   دو نشانگردامنه   پی برديم   باال   و درصد همبستگی 0/ 05پرداختیم با توجه به بررسی میزان خطا میانگین  

برای تخمین چگالی میتواند بیشترين درصد پیش بینی را داشته باشد.پس با استفاده از دو نشانگر ذکر شده    3آکوستیك امپدانس 

 . تخمین زده شد   الگ چگالی درصد   58 (RBF) 4عملکرد پايه شعاعی  روش   ه هوش مصنوعی ب   توسط 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 انجام شده  وارون سازینمايش الگ چگالی با  1شکل  

_____________________________________________________________________________________ 
1. Pheromone            
2. Integrated Absolute Amplitude 

3. 1/acoustic impedance 

4. Radial Basis Function 
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 درصدی الگ چگالی  85تخمین  2شکل 

و    انجام گرديد با الگوريتم کلونی مورچه کد نويسننی  پیش بینی  جهت  RBF  به روش   ی ع الی با هوش مصنننو گ بعد از تخمین چ 

 .تخمین زديم درصد الگ چگالی را با دو نشانگر ذکر شده  99

 

 
 درصد پیش بینی چگالی با استفاده از کلونی مورچه  3شکل  

 

 
 ه تطابق الگ اصلی چگالی با تخمین زده شده کلونی مورچ  4شکل  



1342 

 مقايسه دو تخمین 1جدول  

 الگوريتم کلونی مورچه  تابع پايه شعاعی هوش مصنوعی

 درصدتخمین  99 درصدتخمین  85

 

 گیری نتیجه      3

در تمام مراحل استفاده از گونه های مختلف هوش    ن ی تخم   ند ي مهم فرا   درجات از    ی ک ي ای با دقت باال    انجام وارون سازی لرزه 

پیش بینی انواع  برای  ومیتوان توسط هوش مصنوعی  باشد   ی م   يی باال   ار ی ارزش بس   ی شده دارا مصنوعی میباشد . تخمین انجام  

و هفته ها کار    ی مال   نه ي معادل با هزاران دالر هز   ی قابل مالحظه ا   يی صرفه جو   از روش ها   ك ي چراکه هر کرد  الگ ها استفاده  

 . دهد ی را کاهش م   نه زي ای ه   های لرزه   داده   ق ي از طر چگالی    ن ی تخم پس  را خواهد داشت.   شگاه ي طاقت فرسا در آزما 

های    داده   پس . شود   استفاده الگ    ین در تخم   تواند ی باال به صورت کاربردی م   ی ای با گسترش جانب   ای لرزه ه   از داده  بهره گیری 

مقايسه بین دو  از و جامع استفاده شوند.    ی ق ی تلف   به منظور انجام مطالعات   توانند ی های در دسترس م   داده   ر ي ای در کنار سا   لرزه 

 . ارد دريافتیم الگوريتم کلونی مورچه بیشترين درصد همبستگی را نصبت به هوش مصنوعی را د تخمین صورت گرفته  

 

 منابع  
 

 ،(مترجمین)  حسن  حسینیه،  حاجب  و  حسین  زمرديان،  اول،   جلد   "کاربردی  ژئوفیزيك"  ، 1375  همکاران،  و  تلفورد
 تهران  دانشگاه انتشارات

  ی ها  داده و  يی ما یپ   چاه  یشاخص بلوغ از نگارها  نیتخم"  1395فر.م.ح ،  حیدری  و    احمدی.ع  کدخدايی.ع،   ،   زاده.ه   عبدی
 91،پژوهش نفت ، ،شماره "یمنصور ینفت  دانیمورچگان در م  یکلونی ساز ه نیروش به یریبا به کارگ یا لرزه

Dorigo, M., & Gambardella, L. M. (1997). Ant colony system: a cooperative learning approach 

to the traveling salesman problem. IEEE Transactions on evolutionary computation, 1(1), 53-

66. 

Dréo, J., Pétrowski, A., Siarry, P., & Taillard, E. (2006). Metaheuristics for hard optimization: 

methods and case studies. Springer Science & Business Media. 

Hampson-Russell Assistant and Guide, 2007. 

Hampson-Russell Assistant and Guide, 2008. 

Rezaee, M. R., Ilkhchi, A. K., & Barabadi, A. (2007). Prediction of shear wave velocity from 

petrophysical data utilizing intelligent systems: An example from a sandstone reservoir of 

Carnarvon Basin, Australia. Journal of Petroleum Science and Engineering, 55(3-4), 201-212. 

Taner, M. T. (2001). Seismic attributes. CSEG recorder, 26(7), 49-56. 

Veevers, J. J. (1971). Phanerozoic history of Western Australia related to continental drift. Journal 

of the Geological Society of Australia, 18(2), 87-96. 
 
 
 
 
 
 


