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  چكيده 

ها به اطلاعاتي توسعه مخازن در تمام طول عمر آن ترين منابعپيمايي از سرشارترين و حياتيوجود نمودارهاي چاه
هاي بالا، شرايط عملياتي ميدان و يا عدم وجود نمودارهاي بنا بر دلايلي همچون خطاي انساني، هزينه آيند.حساب مي

باشد وجود در دسترس  نموداريك  ،هااينتروالهمه ها و يا چاه تمامي امكان اينكه در ،تر ميدانهاي قديميويژه در چاه
در  و در عين حال دقيق براي تخمين نمودار مورد نظر اهميت بسياري دارد. هايي كم هزينهبنابرين يافتن روشدارد. ن

اين مطالعه با استفاده از مجموعه نمودارهاي موجود در بستر نرم افزار ژئولاگ، به مقايسه دو روش شبكه عصبي 
و  (PEF) در تخمين دو نمودار فتوالكتريك  (MRGC) پايه گراف بندي چند تفكيكي برو خوشه (ANN) مصنوعي

درصد براي صحت سنجي استفاده  ٣٠ها براي آموزش مدل و درصد داه ٧٠از  سرعت موج استونلي پرداخته شد.
براي  سرعت  MRGC و ANN هاينمودار تخمين زده شده با نمودار واقعي در روش )2R( ضريب همبستگي گرديد.

درصد بدست آمد كه نشان دهنده عملكرد و كارايي  ٩٥ و ٨٢، PEF درصد و نمودار ٩٨و  ٩٦استونلي به ترتيب موج 
  باشد.در تخمين نمودارهاي چاه مي MRGC بسيار دقيق روش

 نمودار فتو الكتريك، موج استونلي.بندي چند تفكيكي بر پايه گراف، شبكه عصبي مصنوعي، خوشههاي كليدي: واژه
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Abstract 

Well-logging is one of the most useful and vital sources of information for development of 
reservoirs throughout their life span. Access to well-logging for all wells or at all intervals is 
impossible mainly due to Human error, high costs, field operating conditions, or lack of  access 
to special logs for older field wells. Therefore, low-cost and accurate methods play a vital role 
in estimation of logs. In the present study, a set of logs available in Geolog software were used 
to compare the performance of Artificial Neural Network (ANN) and multi-resolution graph-
based clustering (MRGC) for estimating the photoelectric factor(PEF) and 
Stoneley wave velocity plots. 70% and 30% of data were used for model training and validation, 
respectively. Correlation coefficient (R2) of the Stoneley wave velocity estimated based on 
reality log was respectively 96 and 98% in ANN and MRGC methods and 82 and 95% based on 
PEF log. The results show the preference and high accuracy of the MRGC method for 
estimating  of well plots.   
Keywords: Artificial neural network(ANN), Multi-Resolution Graph-based Clustering, 
Stoneley wave. 

  مقدمه    ١
هاي لازم و اساسي براي يك مديريت دقيق و تحليل و توصيف مخازن از مباحث مهم در مهندسي نفت است. برنامه

بدليل  ).١٣٨٩شود (رضايي و چهرازي، هاي سنگ و سيال حاصل ميويژگيموثر بعد از بدست آوردن تصويري دقيق از 
- باشند بنابراين وجود آنان در تمامي چاههاي مهندسي نفت ميهاي اطلاعاتي در پروژهاينكه نمودارها از مهمترين بانك

ژه ممكن است در يك اما بدليل شرايطي وي ).١٩٩٥، محقق و همكاران، ١٩٩٥ها امري حياتي است (بالان و همكاران، 



  ٢

نمودار مورد نظر موجود ها بدليل قديمي بودن( عدم وجود آن نمودار در آن زمان) اينتروال خاص و يا بعضي از چاه
ها به نحوي كه نياز به هايي براي تخمين دقيق اين نمودارها از روي ساير دادهلذا دستيابي به روش ).٢٠٠٥نباشد (ليم، 

هاي دو دهه اخير مطالعات زيادي در خصوص كاربرد روشدر  د حائز اهميت است.نشاطلاعات جديدي نداشته با
، يه و رابيلر ١٩٩٥محقق و همكاران، هوشمند در مورد تخمين نمودارها و پارامترهاي مخزني انجام شده است ( 

پتروفيزيكي با استفاده از  نمودارهايبه تخمين سرعت موج استونلي از  ١٣٨٨رجبي و همكاران در سال  ).٢٠٠٠
آنان نشان دادند كه ماشين مشاوره هوشمند با دقت بالايي سرعت  ،ماشين مشاوره هوشمند در سازند سروك پرداختند

 ).١٣٨٨زند(رجبي و همكاران، موج استونلي در مخازن نفتي تخمين مي

  روش تحقيق    ٢
مربوط  DTCO ،NPHI ،RHOB ،CGR ،DTST ،PEFZ هاي مورد استفاده در اين مطالعه، شامل نمودارهايداده

و  PEFبراي تخمين دو نمودار  MRGCو  ANNباشد. در اين پژوهش، به مقايسه دو روش به يك مخزن گازي مي
عملكرد شبكه عصبي بسيار به مغز انسان نزديك و ويژگي بارز آن موج استونلي در نرم افزار ژئولاگ پرداخته شد. 

باشد. شبكه عصبي مصنوعي يك ابزار محاسباتي قوي بوده كه قادر است از اطلاعات در دسترس توانايي يادگيري مي
يك روش بسيار  MRGC). ١٩٩٥، بالان و همكاران، ١٩٩٥اي را مشخص كند ( محقق و همكاران، الگوهاي پيچيده
كند (يه و د را برطرف ميعصبي براي تخمين پارامترهاي مخزني و نمودارهاي چاه است كه مشكل بع -قدرتمند آماري

  ).٢٠٠٠رابيلر، 

  MRGCو  ANNهاي الف) تخمين سرعت موج استونلي از روش
بعد نرم افزار ژئولاگ استفاده شد.  MRGCو  (ANN)شبكه عصبي مصنوعي  هايماژولجهت تخمين موج استونلي از 

به عنوان  RHOBو  DTCO ،NPHIهاي فراوان نمودارهاي بررسي از انجام پيش مقدمات اوليه در مرحله اول، با
ورودي و خروجي (سرعت  نمودار ٣ دو روش استفاده گرديد. در ادامهبهترين متغيرهاي ورودي جهت ايجاد مدل در هر 

هاي مدل كنترل شدند سپس به كمك نمودارهاي متقاطع ورودي )،١ها نرمالايز شدند (شكل مدلموج استونلي) 
 ها بدست آمد.در نهايت از روش سعي و خطا پارامترهاي بهينه مدل و )٢(شكل 

 
جهت تخمين موج  هاها و خروجي نرمالايز شده در مدل: ورودي١شكل 

   استونلي
 هاهاي استفاده شده در ايجاد مدل: هيستوگرام ورودي٢شكل 

  جهت تخمين موج استونلي

  MRGCو  ANNهاي از روش PEFب) تخمين نمودار 
به عنوان   RHOBو  CGR ،DTCO ،NPHIهاي فراوان نمودارهاي بعد از بررسي PEFدر تخمين نمودار 

نمودارهاي ورودي جهت ايجاد هر دو مدل باشرايط يكسان استفاده شد. در ادامه نمودارهاي ورودي و خروجي (نمودار 
) و در آخر پارامترهاي بهينه مدل ٤(شكل هاي مدل كنترل شدند ، سپس ورودي)٣فتوالكتريك) نرمالايز شدند (شكل 

  تعيين شدند.



  

  

٣

 
ها جهت تخمين ها و خروجي نرمالايز شده در مدلورودي: ٣شكل 

  PEFنمودار 

 
ها جهت هاي استفاده شده در ايجاد مدلهيستوگرام ورودي: ٤شكل 

  PEFتخمين نمودار 

  در تخمين نمودارهاي چاه  MRGCو  ANNج) مقايسه دو روش 

 
 ANN: ضريب همبستگي بين موج استونلي تخميني از روش ٥شكل 

  با موج استونلي واقعي.

 
: ضريب همبستگي بين موج استونلي تخميني از روش ٦شكل 

MRGC .با موج استونلي واقعي  

 
 ANNتخميني از روش  PEF: ضريب همبستگي بين نمودار ٧شكل 

  با نمودار واقعي.

 
تخميني از روش  PEF: ضريب همبستگي بين نمودار ٨شكل 

MRGC .با نمودار واقعي  

به ترتيب ضريب همبستگي نمودارهاي سرعت موج استونلي تخمين زده شده با نمودار  ٦و  ٥هاي شماره در شكل
يز نشان ن ٨و  ٧هاي نشان داده شده است. شكل MRGCو  ANNواقعي و در دسترس از چاه مورد نظر، براي روش 

و  ANNهاي تخمين زده شده با نمودار واقعي (در دسترس از چاه) براي روش PEFدهنده ضريب همبستگي نمودار 
MRGC دهد.هاي مختلف را نشان ميهاي بدست آمده از روشضريب همبستگي ١باشند. جدول شماره مي  



  ٤

  نگاريهاي بكار رفته در تخمين نمودارهاي چاه : ضريب همبستگي روش١جدول 
 PEFضريب همبستگي نمودار 
  تخميني با واقعي

ضريب همبستگي موج استونلي 
  تخميني با واقعي

  روش بكار رفته

= 0.952R  = 0.982R  MRGC 
=0.822R  = 0.962R  ANN  

  گيرينتيجه    ٣
در بستر نرم افزار ژئولاگ تخمين  MRGCو  ANNاز دو روش  PEFدر اين مطالعه، سرعت موج استونلي و نمودار 

 MRGCروش  ،در تخمين هر دو نمودارواقعي در دسترس از چاه مورد نظر مقايسه شدند.  هايزده شد و با نمودار
يك روش موثر،  MRGCبنابراين روش  ).١داشت (جدول  با نمودارهاي واقعي بالاترين دقت و ضريب همبستگي را
شكل در باشد. هاي فاقد نمودار ميها و اينتروالين نمودارهاي چاه نگاري در چاهدقيق و داراي كمترين خطا در تخم

(با رنگ قرمز) و نمودار  MRGC روش تخمين زده شده با موج استونليستون اول از سمت راست نمودار  ٩شماره 
(نمودار قرمز) و  MRGCروش  با تخمين زده شدهموج استونلي  واقعي(رنگ مشكي)، ستون دوم از سمت راست نمودار

و (رنگ قرمز)  MRGCروش  با زده شدهتخمين  PEF نمودار واقعي (مشكي)، ستون سوم از سمت راست نمودار
و نمودار  ANNروش  باتخمين زده شده (نمودار قرمز)  PEFنمودار واقعي(مشكي) و در ستون چهارم نمودار

  واقعي(مشكي) نشان  داده شده است.

 
 MRGCو  ANNهاي واقعي با رنگ مشكي در مقابل نمودارهاي تخمين زده شده از روش PEF: نمودار مقادير موج استونلي و نمودار ٩شكل 

  (نمودارهاي قرمز).
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