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چکیده

شاملرویکرد هاي تجربی زیادي . تخلخل مشخصه اصلی مخزن و نمایانگر توانایی سنگ در ذخیره سیاالت است

در تحقیقات. غیرخطی و تکنیک هاي گرافیکی براي پیش بینی تخلخل توسعه داده شده اند/ رگرسیون هاي خطی

شبکه عصبی پرسپترون. شده استبراي پیش بینی تخلخل استفاده ) ANNs(عصبی مصنوعی هاي از شبکه  اخیر

)MLP( پشتیبان ماشین بردار یکی از انواع قدرتمند شبکه هاي عصبی است و)SVM( نیز به عنوان یک ماشین کارا

داده هاي چاه پیمایی رويبراي پیش بینی تخلخل مخزن از  در این تحقیق این دو ماشین توانمند. شناخته شده است

بررسیقابلیت هاي هر دو روش به عنوان سیستم هاي اتوماتیک براي پیش بینی تخلخل مخزن مورد . انداستفاده شده 

همان طور که مورد انتظار بود این تکنیک هاي هوشمند محاسباتی بر ضعف روش هاي رگرسیون. استقرار گرفته 

اند که هر دو براي انجام دسته ثابت کرده SVMو  MLPشبکه هاي عصبی به طورکلی، . معمول غلبه پیدا کرده اند

نشان دهنده عملکرد بهتر ماشین این تحقیقنتایج  ، با این حالبسیار مناسب هستند بینی پیش بندي، رگرسیون و

ماشین هاي آموزشی براي تخمینبنابراین استفاده از این . بردار پشتیبان نسبت به شبکه عصبی پرسپترون است

.موثر و سودمند استبسیار  تخلخل سنگ مخزن

، رگرسیوننگارهاي چاهشبکه عصبی پرسپترون، ماشین بردار پشتیبان، تخلخل،  :واژه هاي کلیدي
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Abstract
Porosity is a key factor in reservoir characterizations and represents the capacity of the rock to
store the fluids, while lithofacies, describe the physical properties of rocks including texture,
mineralogy and grain size. Many empirical approaches, such as linear/non-linear regression or
graphical techniques Were developed for predicting porosity. Recently, researches used another
tool named Artificial Neural Networks (ANNs) to achieve better predictions. To demonstrate
the usefulness of Artificial Intelligence technique in geoscience area, we describe and compare
two types of machines, Multilayer Perception Neural Network (MLP) and Support Vector
Machine (SVM), in prediction reservoir properties from well log data. This study explores the
capability of both paradigms, as automatic systems for predicting reservoir porosity. As it was
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expected, these computational intelligence approaches overcome the weakness of the standard 
regression techniques. Generally, the results show that the performances of Support Vector 
Machine outperform that Multilayer Perceptron neural networks. In addition, Support Vector 
Machine (SVM) is more robust, easier and quicker to train.  
 

Key words: Porosity, regression, Artificial Neural Networks, Multilayer Perception Neural 
Network, Support Vector Machine. 

 

  مقدمه   1

دست بهترین راه براي به. تخلخل یکی از مهمترین مشخصه هاي مخزنی براي ساخت یک مدل زمین شناسی است

اطالعات مربوط به نگار چاه و . به هر حال این روش هزینه بر و طوالنی است. آوردن آن اندازه گیري در آزمایشگاه است

به تازگی دانشمندان . )1998دوین، ( ستندهمغزه گیري اندازه گیري هاي محلی هستند که بازگو کننده رفتار مخزن 

بهره برده اند و از روش هاي متفاوت براي حل مسائل پیچیده زمین علوم زمین از توسعه سریع در علوم رایانه اي 

استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی در پیش ). مثل توزیع تخلخل( شناسی با توجه به ناهمگنی مخزن بهره برده اند

ده از شبکه استفا. )2000وندر بان، : 2000بین و همکاران، ( بینی مولفه هاي مخزن در تحیقات زیر استفاده شده است

و  باسو(هاي عصبی براي آنالیز مشخصه هاي مخزنی از روي نگار چاه در کاربرد هاي عملی فراوانی استفاده شده است 

که یک جایگزین ساده و دقیق براي تبدیل نگار هاي چاه به مشخصه هاي مخزنی معمول مثل ) 2004همکاران، 

الگوریتم پس انتشار در دهه هاي گذشته یک ابزار محبوب براي  با) MLP(پرسپترون چند الیه . تخلخل و تراوایی است

به هر حال یکی از ایرادات الگوریتم پس انتشار خطا، همگرایی آهسته آن هنگام آموزش و . کاربرد هاي عملی بوده است

 بنابراین براي غلبه بر کاستی هاي شبکه هاي. مشکل کمینه محلی است که سبب کاهش راندمان شبکه می شود

عصبی چند الیه پرسپترون، از ماشین بردار پشتیبان که به طور نسبی عملکرد بهتري دارد و می تواند براي تخمین 

 . تخلخل بکار گرفته شود استفاده شده است

 

  روش تحقیق    2

یک ورودي داخلی به نام  ،پرسپترون داراي یک سري ورودي خارجی. پرسپترون ساده ترین نوع مدلسازي نورون است

هر پرسپترون نشان دهنده و معرف یک  ).2006امین زاده و همکاران، ( و یک خروجی است حد آستانه ايیک  ،بایاس

ست اما در کل می تواند هر عددي باشد ولی ا داده ها باینريورودي پرسپترون ها معموال از جنس . نورون است

  .است باینريخروجی همیشه یک 

تابع فعال کننده تعیین می کند که با توجه به . همترین عوامل هر نورون تابع فعال کننده آن نورون استیکی از م

این . در پرسپترون ها یکی از ساده ترین توابع فعال کننده را داریم. ورودي هاي نورون خروجی آن به چه شکل باشد

در صورتی که جمع آنها . وزنشان با هم جمع می کندتابع تمام ورودي هاي پرسپترون را بعد از ضرب کردن آن ها در 

خواهد بود یعنی پرسپترون فعال خواهد شد و در غیر این صورت  1بیشتر یا مساوي بود خروجی  حدآستانهاز 

اگر سیگنال انرژي کافی براي رد شدن از دیوار . مثل یک دیوار است حدآستانهدر اصل . پرسپترون غیر فعال خواهد شد

پرسپترون  یاصل يها صهیاز خص. در غیر این صورت پشت دیوار باقی می ماند. اشد از روي آن عبور می کندرا داشته ب

به  يورود يتعداد دیمفهوم که با نیبه ا. است نظارت شدهدر پرسپترون ها  يریادگی نیا. است آنها يریادگی تیها قابل

 کی: صورت است نیپرسپترون ها با ا يریادگی .کند دیتقلآن را  تا پرسپترون بتواند میداشته باش حیصح یهمراه خروج

کنند تا  یم میتنظ یخودشان را کم. کنند یم سهیبوده مقا یم دیکه با یرا با خروج یخروج. کنند یم دیتول یخروج

همگرا  حیپرسپترون اصطالحا به رفتار صح یمراحل به تعداد کاف نیبعد از تکرار شدن ا. تر بشوند کینزد یبه خروج

   .شودگفته میقانون دلتا  يریادگیروش  نیا به. شودمی

 روش گیرد، می قرار مورداستفاده بندي دسته مسئله براي اي گسترده صورت به حاضر حال در که هایی روش از یکی
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 محبوبیت با را پشتیبان بردار ماشین روش کنونی محبوبیت بتوان اي گونه به شاید. است) SVM( پشتیبان بردار ماشین

 و گوناگون مسائل حل در روش این قابلیت توان می نیز را قضیه این علت. کرد مقایسه گذشته دهه در عصبی هاي شبکه

 و بندي طبقه براي آن از که است نظارت با یادگیري هاي روش از یکی پشتیبان بردار ماشین .دانست آن باالي تعمیم

 نسبت خوبی کارایی اخیر هاي سال در که است جدیدي نسبتاً هاي روش ازجمله روش این. شود می استفاده رگرسیون

 برداري هاي ماشین. است داده نشان پرسپترون عصبی هاي شبکه ازجمله بندي طبقه براي تر قدیمی هاي روش به

 آوردن دست به براي را) SRM( ساختاري ریسک سازي کمینه القایی اصل که هستند یادگیري هاي ماشین پشتیبان

 برداري هاي ماشین باال ابعاد با پراکنده داده براي. کنند می اجرا یادگیري الگوي محدودي تعداد روي از خوبی تعمیم

 را تجربی ریسک القایی اصل که دارند قدیمی غیرخطی هاي زننده تخمین به نسبت بهتري دهی تعمیم پشتیبان

 و سیگنال پردازش گیري، رگرسیون الگو، تشخیص در آمیزي موفقیت طور به پشتیبان بردار ماشین. کنند می استفاده

 کنند، می تولید عصبی هاي شبکه از بهتر حتی یا و خوبی به نتایجی مواقع اکثر در و شد گرفته کار به سیستم شناسایی

 .کند می تولید حقیقی ریاضی تابع یک و ترند آسان محاسباتی ازنظر عموماً که درحالی

  

 اعمال روش    3

منطقه مورد مطالعه . می باشد دست آمده از مغزهتخلخل به و شامل نگار چاه، مورد استفاده در این تحقیقي داده ها

با  2و چاه شماره  1در این تحقیق از دو چاه با نام هاي چاه شماره . چاه آن مغزه گیري شده 3چاه است که  7داراي 

داده ها مورد بررسی قرار گرفته اند و تحلیل آماري بر این . داده نمونه برداري شده، استفاده شده است 145مجموع 

روي آنها انجام شده است تا الگوهاي ناپیدا و روابط با معنا بین خروجی هاي حقیقی و مشخصه هاي ورودي مشخص 

ي داده ها. دست آوردن اطالعات بیشتر از داده ها می شوداین امر سبب به. )1982و همکاران،  آسکوییت( ارزیابی شوند

مجموعه اول داده هاي . مرتبط با دو چاه با یکدیگر ترکیب شده و سپس به صورت تصادفی به دو مجموعه تقسیم شدند

مجموعه . درصد از داده ها نام گذاري شدند 30درصد و مجموعه دوم داده هاي آزمایشی با نسبت  70آموزشی با نسبت 

هاي آزمایشی براي ارزیابی قدرت پیش بینی مدل مورد داده هاي آموزشی براي ساختن مدل استفاده شد و داده 

 ، نگار نوترون)DT( نگار صوتی: به جهت بررسی تخمین تخلخل، پنج نوع نگار چاه شامل. استفاده قرار گرفت

)NPHI(نگار چگالی ، )RHOB(نگار پرتو گاما ، )GR(نگار مقاومت ویژه عمیق ، )LLD ( به عنوان ورودي براي هر

براي بررسی عملکرد و دقت مدل ها، محاسبه مولفه هاي کیفی آماري مثل . ماشین مورد استفاده قرار گرفتدو شبکه و 

یک مدل سازي خوب بایستی . انجام شده است) RMSE( و ریشه میانگین مربعات خطا) CC( ضریب همبستگی

  .ضریب همبستگی باال و ریشه میانگین مربعات خطاي کوچک داشته باشد

مدل هاي . براي تخمین تخلخل در راستاي عمودي چاه با استفاده از داده هاي چاه توسعه پیدا کرد MLPیک مدل 

مدل منتخب شامل یک الیه ورودي با شش نورون، دو . زیادي توسعه داده و از بین آنها بهینه ترین مدل انتخاب شد

منحصرا توابع خطی و سیگموئیدي به . شود و یک الیه خروجی می) ده نورون براي هرکدام(الیه پنهان با بیست نورون 

محاسبات مربوطه در . در شبکه براي این مدل استفاده شد مارکوات-لونبرگعنوان تابع فعال سازي و از الگوریتم 

یکی از اهداف اصلی در آموزش شبکه عصبی اطمینان از این است که شبکه . انجام شده است Matlabمحیط نرم افزار 

روش استاندارد براي . ه قبال با آنها آموزش ندیده است به درستی کار کند که به آن تعمیم می گویندبراي داده هایی ک

عمومی ترین مجموعه . اطمینان از توانایی تعمیم خوب شبکه تقسیم داده هاي آموزشی به چند مجموعه داده است

از مجموعه داده هاي آموزشی براي به دست . داده ها عبارت اند از مجموعه داده هاي آموزشی، اعتبار سنجی و آزمایشی

آوردن رابطه تبدیل استفاده می شود در صورتی که از مجموعه داده هاي اعتبارسنجی براي ارزیابی خطاي برآورد در 

آموزش زیادي با مجموعه داده هاي آموزشی اغلب باعث تطبیق ضعیف تر با مجموعه . حین آموزش استفاده می شود

هنگام آموزش شبکه با استفاده از داده هاي آموزشی، کارایی شبکه به طور متناوب با . سنجی می شودداده هاي اعتبار

شوند ولی ها آموزش داده نمیدر حین این بررسی وزن. استفاده از مجموعه داده هاي اعتبارسنجی بررسی می شود
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اگر شبکه شروع به . شودن مقایسه میآید و با مقدار قبلی آکارایی شبکه روي مجموعه اعتبارسنجی  به دست می

ها، شبکه مثال هاي آموزشی را به جاي یادگیري روند کلی تغییرات در داده(آموزش زیاد روي داده هاي آموزشی کند

بدین ترتیب از مجموعه داده هاي . گذارد، کارایی آن بر روي داده هاي اعتبارسنجی رو به کاهش می)حفظ کند

بیشترین (ت آوردن زمانی که شبکه بدون آموزش زیادي تا حد ممکن آموزش دیده است اعتبارسنجی براي به دس

در این موارد منحنی . افتد که شبکه مسئله را به درستی یاد نگیردها اتفاق میگاهی وقت. توان استفاده کردمی) تعمیم

که سبب توقف آموزش در دوره اي که شبکه  در نرم افزار متلب از روش توقف اولیه. شوندهاي خطا به صفر نزدیک نمی

براي داده هاي آموزشی و آزمایشی  MLPنمودار خطاي شبکه . کمترین خطاي اعتبارسنجی را دارد استفاده شده است

  .آمده است 1در شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

 .MLPنمودار عملکرد منحنی هاي خطاي آموزش و آزمایش شبکه  .1شکل 

  

براي  =0.1MSEو میانگین مربعات خطا  =0.91CCقادر به پیش بینی تخلخل با ضریب همبستگی  MLPمدل 

آمده است که نشان دهنده عملکرد بهینه ) ب(و ) الف( 2نتایج تخمین در شکل هاي . دست آمدبه مجموعه داده ها

 .مدل است

 

 
 MLP.دست آمده از مغزه و تخلخل پیش بینی شده از روش مقایسه تخلخل به .2شکل 

 

از تابع کرنل : استفاده شده براي تخمین تخلخل داراي پامتر هاي زیر است )رگرسیون(مدل ماشین بردار پشتیبان 

ورودي مدل همان نگار هاي چاه استفاده شده براي پرسپترون چند . استفاده شده است) Gaussian kernel(گاوسی 
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�=εو بیشینه خطا  λ=500و پارامتر تنظیم  = 0.30kernel-optionمقدار انتخابی کرنل . استالیه  × پس از  ����

. انجام اعتبارسنجی متقابل و انتخاب تعداد نمونه هاي بهینه براي آموزش ماشین و جستجوي شبکه اي مشخص شد

در شکل هاي . دست آمدبه =0.07MSEو  =0.96CC دست آمده از ماشین بردار پشتیبان براي داده ها برابر نتایج به

 .عملکرد مدل نمایش داده شده است) ب( 3و ) الف( 3

 

  

 .دست آمده از مغزه و تخلخل پیش بینی شده از روش ماشین بردار پشتیبانمقایسه تخلخل به. 3شکل 

 
 

 نتیجه گیري  3

به عنوان سیستم هاي اتوماتیک براي پیش بینی تخلخل مخزن مورد  ماشین آموزشیقابلیت هاي دو در این تحقیق 

همان طور که مورد انتظار بود این تکنیک هاي هوشمند محاسباتی بر ضعف روش هاي . قرار گرفته است بررسی

 اند که هر دو براي انجام ثابت کرده SVMو  MLPشبکه هاي عصبی به طورکلی، . رگرسیون معمول غلبه پیدا کرده اند

نشان دهنده عملکرد بهتر این تحقیق نتایج  ، با این حالبسیار مناسب هستند بینی پیش دسته بندي، رگرسیون و

ماشین هاي آموزشی براي بنابراین استفاده از این . ماشین بردار پشتیبان نسبت به شبکه عصبی پرسپترون است

  .  موثر و سودمند استبسیار  تخمین تخلخل سنگ مخزن
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