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استفاده از مدل هیبریدی  ACOR-BPجهت
تخمین سرعت موج برشی از نگارهای تخلخل
زیبا حسینی* ،1سجاد قرهچلو 2و علی کدخدائی
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 -1گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران
 -2دانشکده زمینشناسی ،پردیس علوم ،دانشگاه تهران ،ایران
 -3گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم طبیعی ،دانشگاه تبریز ،ایران
تاريخ دريافت94/9/8 :

تاريخ پذيرش95/5/23 :

چكيده
توصیــف مخــزن یــک گام مهــم در اکتشــاف و توســعه میادیــن نفــت و گاز اســت .در ایــن راســتا ،ســرعت مــوج برشــی و تراکمــی
میتواننــد دادههــای ارزشــمندی را بــرای مطالعــات پترواکوســتیکی از یــک مخــزن هیدروکربنــی فراهــم آورنــد .ســرعت مــوج تراکمــی
( )Vpتوســط ابــزار صوتــی کــه در تمامــی چاههــای نفــت و گاز رانــده میشــود قابــل محاســبه اســت ،ولــی دادههــای مربــوط بــه
ســرعت مــوج برشــی( )Vsدر تمامــی چاههــا ،بــه ویــژه چاههــای قدیمــی وجــود نــدارد .در ایــن پژوهــش ،بــا اســتفاده از نگارهــای
تخلخــل (صوتــی ،نوتــرون و چگالــی) ،ســرعت مــوج برشــی بــه کمــک روش هیبریــدی  ACOR-BPبــرآورد شــد .بــرای ایــن هــدف ،از
یــک مجموعــه کامــل داده شــامل  3190نقطــه اطالعاتــی وابســته بــه مخــزن آســماری کــه دارای دادههــای ســرعت مــوج برشــی و
نگارهــای تخلخــل بودنــد ،اســتفاده شــده اســت .مجموعــه دادههــا بــه دو قســمت شــامل  2090نقطــه اطالعاتــی بــرای ســاخت مــدل و
 1100نقطــه بــرای آزمــون مــدل تقســیم شــدند .الگوریتــم هیبریــد بهکارگرفتــه در ایــن پژوهــش توانایــی بیشــتری در شبیهســازی
نســبت بــه هریــک از الگوریتمهــای جداگانــه  NN-BPو  ACORدارد .نتیجــه شبیهســازی در مرحلــه آزمــون ایــن مــدل ،مجــذور
میانگیــن مربعــات خطــا و ضریــب همبســتگی را بهترتیــب حــدود  0/06و  0/97محاســبه نمــود .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد
کــه الگوریتــم هیبریــدی  ACOR-BPبــا وجــود لیتولــوژی ناهمگــون ســازند آســماری عملکــرد بســیار موفقــی داشــته اســت .ایــن مطالعــه
بــر روی دادههــای مربــوط بــه دو چــاه از میــدان نفتــی چشــمهخوش انجــام گرفتــه و قابــل تعمیــم بــه ســایر چاههــای توســعهای
خواهــد بــود.
كلمــات كليــدي :ســرعت مــوج برشــی( ،)Vsالگوریتــم هیبریــدی  ،ACOR-BPنگارهــای تخلخــل ،مخــزن آســماری،

میــدان نفتــی چشــمهخوش.

دادههــا در ترکیــب بــا دادههای ســرعت مــوج تراکمی()Vp

مقدمه

دادههــای ســرعت مــوج برشــی( )Vsیکــی از مهمتریــن

پارامترهــا جهــت ارزیابــی و توصیــف مشــخصات مخــازن
هیدروکربــوری در صنعــت نفــت بــه شــمار م ـیرود .ایــن
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

ziba.hosseini@mail.um.ac.ir

اطالعــات مفیدتری در مطالعــات پتروفیزیکــی ،ژئوفیزیکی
و ژئومکانیکــی ارائــه میدهنــد[ .]1اندازهگیــری ســرعت
مــوج برشــی بهصــورت مســتقیم در آزمایشــگاه از روی
مغزههــای حفــاری و یــا از طریــق اندازهگیــری بــه
کمــک دســتگاه DSIا 1انجــام میشــود.
1. Dipole Shear Sonic Imager
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دســتگاه  DSIیــک ابــزار جدیــد بــرای اندازهگیــری

[ .]1آســوده و باقریپــور در ســال  ،2013بــا اســتفاده

چاههــا و بهخصــوص چاههــای قدیمــی در دســترس

الگوریتــم جســتجوی مســتقیم و الگوریتــم ژنتیــک بــوده

ســرعت مــوج برشــی اســت کــه اطالعــات آن بــرای همــه

نیســت .از طرفــی اندازهگیــری بــر روی نمونههــای
مغــزه بســیار زمانبــر و پرهزینــه میباشــد و بــرای

همــه چاههــا نیــز نمونههــای مغــزه تهیــه نمیشــود .در
ســالهای اخیــر سیســتمهای هوشــمند بهعنــوان ابــزار
قدرتمنــدی جهــت پیشبینــی پارامترهــای ارزشــمند،
الگهــا و ســایر اطالعــات مفیــد در صنعــت نفــت مــورد

اســتفاده قــرار گرفتهانــد .ایــن سیســتمها از دادههــای

در دســترس کــه بــا صــرف هزینــه کمتــری تهیــه
میشــوند ،بــه عنــوان ورودی بــرای تخمیــن پارامتــر

مــورد نظــر بهــره میگیرنــد .دادههــای پتروفیزیکــی از

دســته دادههایــی هســتند کــه نــه تنهــا در دســترس

بــوده و بــا صــرف هزینــه کمتــری تهیــه میشــوند،
بلکــه در بیشــتر مــوارد بهطــور پیوســته در تمامــی طــول
چــاه ثبــت میشــوند [ .]2ازایــنرو جهــت شبیهســازی
ســرعت مــوج برشــی ،مطالعــات اخیــر بیشــتر از

سیســتمهای هوشــمند و دادههــای پتروفیزیکــی بهــره

گرفتهانــد .اســکندری و همکارانــش در ســالهای 2003

از یــک سیســتم هوشــمند هیبریــدی کــه ترکیبــی از

بــه دقــت خوبــی ســرعت مــوج برشــی را بــرآورد نمودنــد
[ .]7آخونــدی و همکارانــش در ســال  2014ســرعت
مــوج برشــی را بــا اســتفاده از ترکیــب نتایــج رگرســیون
چنــد متغیــره خطــی و شــبکه عصبــی مصنوعــی در
مخــزن آســماری پیشبینــی کردنــد .نتایــج پژوهــش

آنهــا نشــان داد کــه ســرعت مــوج تراکمــی ( ،)Vpنــگار
نوتــرون ( )NPHIو نــگار چگالــی ( )RHOBورودیهــای
موثرتــری نســبت بــه نگارهــای گامــا( )GRو مقاومــت

( )LLDهســتند و عملکــرد مــدل بــا بهکارگیــری ســه
ورودی موثرتــر (Vpا NPHI ،و  )RHOBبهتــر میشــود

[ .]8ملکــی و همکارانــش نیــز در ســال  2014و همچنیــن
باقریپــور و همکارانــش در ســال  ،2015ســرعت مــوج

برشــی را از روی دادههــای پتروفیزیکــی تخمیــن زدنــد.
آنهــا از دو مــدل  SVRو الگوریتــم پــس انتشــار خطــا
( )NN-BPبــرای ایــن منظــور اســتفاده نمودنــد کــه

پژوهــش آنهــا بیانگــر برتــری مــدل

SVR

در ارائــه

ســریع و دقیقتــر نتایــج بــوده اســت[ 9و  .]10نورافکــن

و  2004از روشهــای رگرســیون چنــد متغیــره و شــبکه

و کدخدائــی در ســال  ،2015کارایــی مــدل هیبریــدی

اســتفاده کردنــد [ 4و  .]3رضایــی و همکارانــش در

بــرآورد ســرعت مــوج برشــی در میــدان چشــمهخوش

عصبــی مصنوعــی بــرای پیشبینــی ســرعت مــوج برشــی
ســال  2007و همچنیــن رجبــی و همکارانــش در ســال

 2010روشهــای منطــق فــازی و عصبــی -فــازی را بــرای
پیشبینــی ســرعت مــوج برشــی بــه کار بردنــد .آنهــا در

پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه هــر
دوی ایــن مدلهــا قابلیــت پیشبینــی بســیار خوبــی
دارنــد و قابــل تعمیــم بــه ســایر چاههــای میــدان مــورد
مطالعــه هســتند [ 6و  .]5معتضدیــان و همکارانــش در

ســال  2011ســرعت مــوج برشــی و تراکمــی را با مقایســه

دو سیســتم هوشــمند الگوریتــم ژنتیــک و رگرســیون چند

متغیــره ،از روی دادههــای پتروفیزیکــی تخمیــن زدنــد.
نتایــج مطالعــه آنهــا نشــان داد کــه الگوریتــم ژنتیــک

عملکــرد بهتــری نســبت بــه رگرســیون چنــد متغیــره
در پیشبینــی ســرعت مــوج برشــی و تراکمــی دارد

الگوریتــم کلونــی مورچه-منطــق فــازی ( )ACOFISرا در
بررســی کردنــد .نتایــچ پژوهــش آنهــا نشــان داد کــه
مــدل هیبریــدی عملکــرد بهتــری از مدلهــای منفــرد

سیســتم هوشــمند دارد [ .]11رونــد پژوهشهــای اخیــر

بیانگــر ارائــه مدلهایــی توانمندتــر جهــت پیشبینــی
ســریعتر و دقیقتــر ســرعت مــوج برشــی میباشــد .در

ایــن راســتا ،پژوهــش حاضــر میکوشــد بــا ارائــه مــدل

هیبریــدی از بهینهســازی کلونــی مورچه-الگوریتــم پــس
انتشــار خطــا ( ،)ACOR-BPبــه ایــن مهــم دســت یابــد.
مجموعــه دادههــای پژوهــش ،متعلــق بــه دو چــاه وابســته

بــه مخــزن آســماری در میــدان چشــمهخوش اســت
کــه توســط شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی ایــران تهیــه
شــدهاند .ایــن مطالعــه جهــت شبیهســازی ســرعت مــوج
برشــی ،در ســایر چا ههــای توســعهای میــدان مــورد

توسعه مدل هیبریدی ... ACOR-BP
مطالعــه و ارزیابــی مشــخصات پتروفیزیکــی و ژئومکانیکــی
ایــن چاههــا کاربــرد دارد.
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آســماري در ايــن ميــدان بــه  ۶زون مخزنــي تقســيم

ميشــود كــه زونهــاي  ۲و  ۴از نظــر قابليــت بهرهدهــي
داراي بهتريــن شــرايط مخزنــي هســتند .زون  2کربناتــه

بــا  10 mماسهســنگ در قاعــده و زون  4ماسهســنگی

زمینشناسی منطقه

ميــدان چشــمهخوش درمنتهــي اليــه شــمالي
فروافتادگــي دزفــول در نزديكــي مــرز جنوبــي ناحيــه

لرســتان قــرار دارد (شــکل  .)1فروافتادگــی دزفــول یکــی
از مناطــق اصلــی تولیــد نفــت در خاورمیانــه اســت .ایــن

فروافتادگــی ســاختاری در بخــش مرکــزی زاگــرس حاوی
میادیــن هیدروکربنــی بســیاری اســت کــه میــدان نفتــی
مــورد مطالعــه یکــی از آنهــا میباشــد .اولیــن چــاه

میــدان چشــمهخوش در ســال  ۱۳۴۵حفــر شــد كــه بــه

دليــل بــروز مشــكالت فنــي متروكــه اعــام گرديــد .در
ســال  ۱۳۴۶وجــود نفــت در چــاه  ۲ميــدان و در مخــزن

آســماري بــه اثبــات رســيد و تاكنــون  ۱5حلقــه چــاه در

اســت [.]12

روش تحقیق

الگوریتــم هیبریــدی  ACOR-BPترکیبــی از الگوریتمهــای
کلونــی مورچــه و پــس انتشــار خطــا میباشــد .بنابرایــن
شــناخت هریــک از ایــن الگوریتمهــا کمــک شــایانی

بــه درک عملکــرد الگوریتــم هیبریــد مینمایــد .در
ایــن بخــش ابتــدا نحــوه کار هریــک ازایــن الگوریتمهــا

بهصــورت جداگانــه و ســپس کاربــرد ترکیــب آنهــا بــا

هــم شــرح داده میشــود:

شبکه عصبی مصنوعی -الگوریتم پس انتشار خطا

1

ايــن ميــدان حفــاري شــده كــه از اين تعــداد  ۲حلقــه چاه

شــبکههای عصبــی مصنوعــی بهعنــوان روشــی دادهمحــور

ســاختمان تــك شــيب ميباشــد ،كــه بهطــرف شــمال-

موجــود در روشهــای مدلگــرا ،چشــمانداز نویــن و

متروكــه اســت .در ســطح زميــن ســاختمان میــدان ،يــك

و بــدون در نظــر گرفتــن فرضیــات و محدودیتهــای

شــرقي شــيب دارد و بخــش جنوب-غربــي آن توســط يك

قدرتمنــدی در جهــت تقریــب توابــع پیچیــده دارنــد.

بــا ضخامــت حــدود  ،۳۲۰ mدر ايــن ميــدان بــه علــت

در پروژههــای مهندســی نفــت مــورد اســتفاده قــرار

هيبريــد يــا مخلــوط کربناتــه-آواری ميباشــد .براســاس

دلیــل ســادگی آنهــا بــوده اســت.

گســل تراســتي محــدود شــده اســت .مخــزن آســماري،

شــبکههای عصبــی کــه تــا بــه امــروز بهطــور گســترده

نفــوذ بخــش ماسهســنگي اهــواز بهصــورت يــك مخــزن

گرفتهانــد ،شــبکههای عصبــی پیشخــور 2بیشــتر بــه

تغييــرات سنگشناســي و تخلخــل مفيــد ،ســنگ مخــزن

شکل  1موقعیت میدان نفتی چشمهخوش در فروافتادگی دزفول[.]13
)1. Back-Propagation Algorithm (BP
2. Feed-Forward

شماره 1395-6 ،91

124

شــبکههای پیشخــور ســاختارهایی شــبکهای هســتند

الگوریتــم لونبرگ-مارکــواد 1یکــی از الگوریتمهــای پــس

منتشــر مینماینــد .در طراحــی معمــاری ایــن نــوع

بهرهمنــد اســت .چراکــه ایــن الگوریتــم نیــازی بــه

کــه اطالعــات یــا ســیگنالها را فقــط در یــک جهــت
شــبکهها ،عواملــی از قبیــل تعــداد الیههــا ،تعــداد
نرونهــا در هــر الیــه ،توابــع تبدیــل و الگوریتــم آمــوزش
بایــد تعییــن شــوند .بــه طــور معمــول شــبکههای

پیشخــور دارای ســه الیــه شــامل یــک الیــه ورودی،
یــک الیــه پنهــان و یــک الیــه خروجــی میباشــد .امــکان
اینکــه ایــن شــبکهها بیــش از یــک الیــه پنهــان داشــته
باشــند وجــود دارد امــا یــک تــک الیــه بــرای تقریــب هــر
تابــع بــه درج ـهای مطلــوب از دقــت کافــی اســت [.]14

انتشــار خطــا میباشــد کــه از ســرعت همگرایــی باالیــی
محاســبه ماتریــس هشــین نــدارد و بهوســیله ماتریــس

ژاکوبــی مقــدار خطــا را تقریــب میزنــد کــه مشــتق
مرتبــه اول اســت [ .]17بــه همیــن دلیــل در ایــن مطالعــه

از تابــع " "trainlmکــه یکــی از پرکاربردتریــن توابــع

یادگیــری الگوریتــم پــس انتشــار خطــا بــوده بــه ســبب
کارایــی و یادگیــری بــاالی آن اســتفاده شــده اســت.

الگوریتــم کلونــی مورچــه بــرای مســائل بهینــه ســازی
پیوســتهACOR -

نــرون ،کوچکتریــن واحــد پردازشــگر اطالعــات اســت

در دهههــای اخیــر ،بــرای انطبــاق الگوریتــم کلونــی مورچه

بــرای ارتبــاط الیههــا باهــم ،نرونهــای هــر الیــه بــا

از آن معرفــی شــدهاند .یکــی از کاربردیتریــن نــوع

نرونهــای یــک الیــه مشــابه آنچــه در سیســتم نرونــی

بــرای تطبیــق آن بــه فضــای جســتجوی پیوســته بــدون

ایــن امــر باعــث عملکــرد مــوازی نرونهــا میشــود .در

مورچــه توســط ســوچا در ســال  2004ارائــه گردیــد [.]18

محبوبتریــن الگوریتمهــای آموزشــی هســتند کــه بــا

کــه در آن مورچههــا براســاس یــک اثــر شــیمیایی بــه

کاربــرد جهــت آمــوزش شــبکههای پیشخــور بــه طــور

انتخــاب مســیرهای منتهــی بــه غــذا توســط یــک مورچــه،

پــس انتشــار خطــا وجــود دارد کــه انتخــاب آن بــه فــرم

بــه گونـهای کــه یــک مســیر کوتاهتــر نیــاز بــه زمــان ســفر

و محاســبه ضرایــب وزنــی پلــی ارتباطــی بیــن دادههــای

فرومــون خاتمــه یافتــه و بــه ایــن طریــق ،ایــن الگوریتمهــا

پیشخــور بــا الگوریتــم پــس انتشــار خطــا کــه در ایــن

در کار حاضــر هــدف از بهکارگیــری الگوریتــم  ACORپیــدا

خطــای خروجــی بــه عقــب منتشــر میشــود و بــه ایــن

بــه الیههــای شــبکه عصبــی در مرحلــه آمــوزش میباشــد.

خروجــی مطلوبتــر دســت یافتــه میشــود .ایــن عمــل

جوابهــای برگزیــده را در ماتریســی بــه نــام solution archive

و داده خروجــی بهدســت آمــده از ماتریــس وزن اصــاح

هــر کــدام از راهحلهــا میباشــد.

و اســاس عملکــرد شــبکه عصبــی را تشــکیل میدهــد.

جهــت بهینهســازی توابــع پیوســته انــواع گوناگونــی

تمــام نرونهــای الیــه بعــدی یــا قبلــی ارتبــاط دارنــد امــا

بهینهســازیهای کلونــی مورچــه ACOR ،نــام دارد کــه

بیولوژیکــی وجــود دارد بــا یکدیگــر مرتبــط نیســتند ،و

تغییــر اساســی در ویژگیهــای اصلــی الگوریتــم کلونــی

شــبکههای عصبــی ،الگوریتمهــای پــس انتشــار خطــا

تمامــی انــواع الگوریتــم  ACOبــر شــیوهای اســتوار هســتند

توجــه بــه موفقیــت آنهــا از هــر دو نقطــه نظــر ســادگی و

نــام فرومــون بــه دنبــال غــذا میگردنــد .میــزان احتمــال

گســترده اســتفاده میشــوند [ .]15الگوریتمهــای متعــدد

طبــق انــدازه و کمیــت فرومــون آن مســیر انجــام میشــود.

مســئله نیــز بســتگی دارد .ایــن الگوریتمهــا بــا تنظیــم

کمتــری دارد و در یــک بــازه زمانــی ،بــا ســطح باالتــری از

ورودی و خروجــی برقــرار میکننــد .در شــبکههای

بهینهتریــن جــواب مســئله را بهدســت میدهنــد [.]19

مطالعــه مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت در طــول آمــوزش

کــردن ضرایــب اولیــه ماتریــس وزن و بایاسهــای مربــوط

طریــق بــا بروزرســانی ماتریــس ضرایــب وزنــی بــه یــک

الگوریتــم  ACORدر فضایــی پیوســته ،تعداد محــدودی از این

تــا جایــی ادامــه مییابــد کــه خطــای بیــن داده هــدف

ذخیــره میکنــد .اولویــت در ذخیرهســازی براســاس رتبــه

شــده ناچیــز شــود و در نتیجــه مقــدار تابــع هــدف بــه
حداقــل ممکــن برســد [.]16

)1. Levenberg-Marquardt (LM

توسعه مدل هیبریدی ... ACOR-BP
همچنیــن

در

ایــن

روش

از
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یــک

تابــع

میشــود .بــه کمــک  εحــد پایینــی بــرای مقادیــر  σدر

 Gassian Kernal PDFکــه مجموعــهای از چنــد تابــع

نظــر گرفتــه میشــود σ .کوچکتــر بــه معنــای توزیــع

میشــود(معادله  .)3تابــع توزیــع احتمــال نرمــال بــه

ســوم مقــدار عــددی بــرای تابــع هــدف محاســبه شــده و در

توزیــع احتمــال نرمــال 1منفــرد میباشــد ،اســتفاده

آســانی توســط روشهــای  ]20[ Box-Mullerو الگوریتــم

 ]21[ Zigguratتوضیــح داده شــده اســت .در مرحلــه اولیــه

فرومــون باریکتــر و بلندتــر میباشــد .در ماتریــس ســتونی
ماتریــس ســتونی چهــارم نیــز بــه هــر یــک از راهحلهــا،

براســاس رتبــه آنهــا ،وزن داده میشــود .بنابرایــن در هــر

اجــرای الگوریتــم ،تمــام نقــاط فضــای جســتجو احتمــال

مرحلــه ،باالتریــن وزن مختــص راهحــل اول میباشــد .ایــن

ارزیابــی تابــع هــدف تعــداد محــدودی از راهحلهــای پیــدا

اســت:

انتخــاب شــدن یکســانی دارنــد .پــس از آغــاز جســتجو و

شــده در طــول هــر تکــرار در  solution archiveذخیــره

میشــود (شــکل  .)2ماتریــس

solution archive

یــک

ماتریــس  n×kمیباشــد k .تعــداد بهتریــن جوابهــا تــا

مرحلــه کنونــی اســت(این ذخیرهســازی براســاس رتبــه

هــر کــدام از جوابهــا صــورت میگیــرد) و  nبُعــد مســئله
میباشــد .ماتریــس دوم نیــز یــک ماتریــس  n×kاســت و

بــه  σاختصــاص یافتــه کــه شــاخصی از پراکندگــی نســبت
بــه

ســایر راهحلهــای ذخیــره شــده در solution archive

میباشــد کــه بهصــورت زیــر محاســبه میشــود:

()1

وزن در ایــن مطالعــه براســاس معادلــه  2محاســبه شــده
2

()2

)−(r j − 1
2

q k
2

e

1
2π qk

=

j

w

مقــدار( ،)rj=1,2,…,kرتبــه بهتریــن راهحلهــا در

 solution archiveاســت .باالتریــن مقــدار  wjبه ازای بهترین
راهحــل( )r=1حاصل میشــود .حــد پایین و بــاالی wj

با تغییر

پارامتــر  qتغییــر میکنــد .در واقــع کاهــش پارامتــر  qســبب
میشــود اولیــن راهحــل ذخیــره شــده در solution archive

احتمــال انتخــاب بیشــتری داشــته باشــد و برعکــس بــا

افزایــش ایــن پارامتــر ،توزیــع احتمــال بــرای انتخاب شــدن

بهصــورت یکنواختتــر در میآیــد و اجــازه انتخــاب
شــدن بــه دیگــر راهحلهــای موجــود در solution archive

 tشــماره تکــرار m ،تعــداد کل مورچههــا  u ،پارامتــری
بــرای تنظیــم ســرعت همگرایــی جــواب اســت .افزایــش

و کاهــش پارامتــر  uبــه ترتیــب ســبب افزایــش خاصیــت

داد ه میشــود.

k

تعــداد راهحلهــای

solution archive

اســت .مورچههــا براســاس ایــن اطالعــات بایگانــی شــده
میتواننــد راهحلهــای احتمالــی را انتخــاب نماینــد.

اکتشــافی و افزایــش خاصیــت اســتخراجی الگوریتــم

شکل  2ماتریس  Solution archiveو ماتریسهای توزیع نرمال مرتبط با آن [.]22
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در واقــع بــا توجــه بــه راهحلهــای ثبــت شــده
solution archive

در هــر مرحلــه ،توزیــع فرومــون

بــا اســتفاده از تــا

“”Gaussian kernel PDF

صــورت

میگیــرد .معادلــه  3نشــاندهنده ایــن تابــع اســت کــه

بهصــورت مجمــوع وزنــی از  kتابــع یــک بعــدی گوســین
تعریــف شــده اســت.

الگوریتــم نســبت بــه دیگــر متدهــای بــر پایــه جمعیــت

نیــز مثــل الگوریتــم ژنتیــک یــا تکامــل تفاضلی ،4بــه علت
داشــتن حافظــه و همچنیــن داشــتن تعــداد پارامترهــای

کمتــر جهــت تنظیــم ،نــه تنهــا اجــرای ســریعتر بلکــه

کاربــرد آســانتری دارد [.]23
الگوریتم هیبریدی ACOR-BP

()3
در بروزرســانی مثبــت ،راهحلهــای بــا کیفیــت باالتــر در

 solution archiveذخیــرهمیشــود .در هــر تکــرار ،بعــد از
مرحلــه ســاخت جوابهــای جدیــد ( mراهحــل جدیــد)،
کارآیــی هــر یــک از ایــن جوابهــا بــه کمــک تابــع هــدف

مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد و تعــداد مشــخصی از ایــن
راهحلهــا ( )nosبرگزیــده میشــود .ایــن راهحلهــای

برگزیــده بــه  solution archiveاضافــهشــده و تعــداد
اعضــای آن بــه  k+nosمیرســد:

k+nos→k

در بروزرســانی منفــی ،بــا حــذف راهحلهــای قدیمــی و
راهحلهــای بــا کارایــی پاییــن ،انــدازه solution archive

را ثابــت نگــه میداریــم بــه عبــارت دیگــر در ایــن

بروزرســانی ،تعــداد
حــذف میشــود:

هــدف بــرای رســیدن بــه دقــت مــورد نیــاز هســتند .ایــن

nos

راهحــل از

solution archive

k-nos→k

ACOR-BP

یــک الگوریتــم بهینهســازی ترکیبــی از

الگوریتــم کلونــی مورچــه و الگوریتــم پــس انتشــار خطــا

میباشــد کــه عملکــرد آنهــا بــه طــور جداگانــه شــرح
داده شــد ACOR .نوعــی از الگوریتمهــای بهینهســازی

کلونــی مورچــه بــرای مســائل پیوســته اســت کــه توانایــی
باالیــی در حــل مســائل پیچیــده دارد و قــادر بــه فــرار از

مینمــم محلــی بــرای یافتــن یــک راهحــل بهینــه سراســری
میباشــد .بــا ایــن حــال ایــن الگوریتــم یــک نقطــه ضعــف

دارد و آن جســتجوی بســیار آهســته در اطــراف بهینــه

سراســری یافــت شــده اســت .همچنیــن مدلهــای شــبکه

عصبــی نیــز تــا حــدودی از عــدم قطعیــت رنــجمیبرنــد
و ممکــن اســت در بهینــه محلــی گیــر بیافتنــد [.]24

بدینمنظــور بــرای پرهیــز از بهینــه محلــی و همینطــور
تســریع در همگرایــی ،ترکیــب الگوریتــم پــس انتشــار خطا

بــرای پیادهســازی بروزرســانی منفــی ،میتــوان

بــا  ACORصــورت گرفــت کــه همزمــان قابلیــت جســتجو

در هــر تکــرار بــا افزایــش  σتابــع توزیــع فرومــون

از مدلهــای جداگانــه را بــا نقــاط قــوت مــدل دیگــر

روشهــای دیگــری نیــز بــهکار گرفــت بهعنــوان مثــال

در چندیــن ناحیــه را داراســت و نقــاط ضعــف هــر یــک

عریضتــر شــده و تاثیــر انتخــاب جوابهــای قدیمــی

میپوشــاند .ترکیــب ایــن دو الگوریتــم میتوانــد ســبب

تحــت تأثیــر تغییــرات جوابهــای ذخیــره شــده در

شــود .چــرا کــه الگوریتــم  ACORبــا توجــه بــه خاصیــت

تابــع توزیــع احتمــال نرمــال ،در مســیر بهینــه افزایــش

اســتخراج جــواب تواناســت بــه کارگرفتــه میشــود .از ایــن

کاهشمییابــد( .فرآینــد تبخیــر

)σ j i=γ.σ j i

افزایــش ســرعت و دقــت در ارائــه بهینهتریــن جــواب

در هــر مرحلــه فرومــون براســاس

اکتشــافیاش بــرای آمــوزش شــبکه عصبــی کــه خــود در

و برعکــس در مســیرهایی کــه ســبب بهبــود تابــع هــدف

رو تنظیــم اولیــه از ضرایــب وزنــی اتصــال نرونهــا کــه

طریــق اســت کــه بهتریــن جــواب بــرای مســئله توســط

قــرار میگیــرد و بهبــود نهایــی بــه عهــده خــود شــبکه

،solution archive

نشــده انــد تبخیــر شــده و کاهــش مییابــد .بــه ایــن

ایــن الگوریتــم پیــدا میشــود .مزیــت اصلــی

ACOR

ســرعت اجــرای باالتــر نســبت بــه دیگــر الگوریتمهــای

کلونــی مورچــه پیوســته مثــل APIا 2 CACO ،1و یــا

 3 CIACاســت کــه نیازمنــد ارزیابــی زیــادی از تابــع

اجــزای بهینهســازی مســئله میباشــند بــر عهــده ACOR

عصبــی گذاشــته میشــود (شــکل .)3

1. Asynchronous Parallel Implementation
2. Continuous Ant Colony Optimization
3. Continuous Interacting Ant Colony
4. Differential Evolution
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شکل  3نمودار گردش کار الگوریتم هیبریدی .]25[ACOR-BP

هــدف اصلــی تنظیــم وزنهــا بــه حداقــل رســاندن تابــع

ســرعت مــوج تراکمــی ( )Vpطبــق معادلــه  5بهدســت

میانگیــن مربــع خطــا( )RMSEتعریــف میشــود:

مــورد اســتفاده را بیــن ســرعت مــوج برشــی و تراکمــی

هــدف اســت کــه در ایــن پژوهــش بهصــورت مجــذور
()4

در ایــن معادلــه  RMSEمجــذور میانگیــن مربــع خطــاN ،

تعــداد نمونههــا Vspredicted ،مقــدار ســرعت مــوج برشــی

پیشبینــی شــده و  Vsrealمقــدار ســرعت مــوج برشــی

اندازهگیــری شــده توســط  DSIاســت.
بحث و بررسی

تعیین بهترین ورودی از دادههای پتروفیزیکی

ایــن گام از پژوهــش ،نقــش مهمــی را در ســاخت مدل ایفا

میکنــد .بــه طــور کلــی ،ارتبــاط قــوی بیــن دادههــای

ورودی و خروجــی ،میتوانــد پیشگویــی دقیقتــری
را نســبت بــه دادههــای بــا تطابــق ضعیفتــر ایجــاد

کنــد [ .]27براســاس مطالعــات اخیــر ،نگارهــای تخلخــل
(نوتــرون ،صوتــی و چگالــی) ورودیهــای مؤثرتــری در

بــرآورد ســرعت مــوج برشــی هســتند .بنابرایــن پژوهــش

حاضــر از ایــن نگارهــا بــرای پیشبینــی ســرعت مــوج

برشــی اســتفاده نمــوده اســت .ارتبــاط نگارهــای تخلخــل
بــا ســرعت مــوج برشــی بــه شــرح زیــر اســت:

نــگار صوتــی :از روی نــگار صوتــی ( ،)DTمقادیــر

میآیــد .شــکل  4تطبیــق گرافیکــی رونــد دادههــای
نشــان میدهــد .ســرعت مــوج تراکمــی ارتبــاط مســتقیم

و بســیار نزدیکــی بــا ســرعت مــوج برشــی ( )Vsدارد
(شــکل -5الــف).

()5

 / DTاVP (km⁄s)=304.8

نــگار نوتــرون :ایــن نــگار اندازهگیریهایــی از غلظــت

هیــدروژن در خلــل و فــرج اســت .در واقــع هرچــه تخلخل

ســازند و شــاخص هیــدروژن ســازند ( )HIافزایــش یابــد

نوتــرون نیــز افزایــش مییابــد [ .]28بــا افزایــش نــگار

نوترون(افزایــش تخلخــل ســازند) ،ســرعت مــوج برشــی و
تراکمــی طبــق معادلــه  6کاهــش مییابنــد[.]8

()6

در ایــن معادلــه Ø ،تخلــل ســازند میباشــد ،کــه توســط
تخلخــل نوتــرون تعییــن شــده اســت Vf .ســرعت ســیال

و  Vmســرعت در خمیــره ســنگ اســت .شــکل (-5ب)

تأییدکننــده ارتبــاط عکــس بیــن ســرعت مــوج برشــی و

نــگار نوتــرون میباشــد.

نــگار چگالــی :بــر طبــق معادلــه  6و  ،7بــا افزایــش

چگالــی ســازند ،ســرعت مــوج برشــی و تراکمــی افزایــش
مییابــد [.]29
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سرعت موج برشی و تراکمی در مقابل عمق برای چاه مدل
سرعت موج تراکمی
سرعت موج برشی

6
5
4
3
2

3700

3550 3600
عمق()m

3650

3450

3500

سرعت موج برشی و تراکمی در مقابل عمق برای چاه آزمون
سرعت موج برشی

ب

7
6
5
4
3
2

سرعت موج برشی و تراکمی()km/s

سرعت موج تراکمی

3400

1

سرعت موج برشی و تراکمی()km/s

الف

7

1

3440 3460 3480 3500 3520 3540 3560 3580 3600
عمق()m
شکل  4نمایش تطابق گرافیکی از روند دادههای سرعت موج برشی( )Vsو سرعت موج تراکمی( .)Vpالف -چاه مدل و ب -چاه آزمون

3
2/5
2
3 3/5 4 4/5 5 5/5 6 6/5
سرعت موج تراکمی()km/s

1/5

سرعت موج برشی()km/s

بهترینخطگذرنده

3/5

نقطهدادهها
بهترینخطگذرنده

3
2/5
2
3 3/5 4 4/5 5 5/5 6 6/5
دادههای نگار نوترون()Deci

3/5

بهترینخطگذرنده

3
2/5
2
3

2/2 2/4 2/6 2/8

2

دادههای نگار چگالی()g/cc

1/5

سرعت موج برشی()km/s

سرعت موج برشی در مقابل نگار چگالی
4
R2=0.82332
ج

نقطهدادهها

3/5

سرعت موج برشی()km/s

سرعت موج برشی در مقابل سرعت موج تراکمی
نقطهدادهها
الف
R2=0.94758

4

سرعت موج برشی در مقابل نگار نوترون
R2=0.76774
ب

4

1/5
1/8

شکل  5الف -ارتباط بین سرعت موج برشی ( )Vsو سرعت موج تراکمی ( ،)Vpب -ارتباط بین سرعت موج برشی ( )Vsو سرعت موج
برشی ( ،)Vsج -ارتباط بین سرعت موج برشی ( )Vsو نگار نوترون (.)NPHI
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شــکل (-5ج) ارتبــاط مســتقیم بیــن نــگار چگالــی و

ح��دود مقادیـ�ر دادههــای ورودی بــرای ســاخت مــدل
هیبریــدی  ،ACOR-BPهمــراه بــا عمــق مربوطــه در شــکل
 6نشــان داده شــده اســت.

 ρbچگالــی ســازند (چگالــی کل) ρma ،چگالــی خمیــره و

همانطــور کــه قبــ ً
ا ذکــر شــد ،ســرعت مــوج برشــی
بــه تراکــم ســنگ رســوبی بســتگی دارد .از آنجایــی
کــه قســمت زیریــن ســازند آســماری در میــدان مــورد
مطالعــه ماســه ســنگهای پــر تخلخــل و سســت
میباشــد ســرعت مــوج برشــی اندازهگیــری شــده
مطابــق بــا رونــد ســرعت مــوج تراکمــی بــه شــدت کاهش
مییابــد .همچنیــن ماسهســنگهای ایــن بخــش ســازند
بهنــدرت ســیمانی شــدهاند .از طرفــی بخــش باالیــی
ســازند بــه دلیــل کربناتــه بــودن و اثــر دیاژنــز ،مقادیــر
ســرعت مــوج برشــی و تراکمــی بیشــتری خواهــد داشــت.
زیــرا ســنگهای کربناتــه تخلخــل کمتــری دارنــد
و همینطــور مســتعد دیاژنــز هســتند .فرآیندهــای
دیاژنــزی ماننــد ســیمانی شــدن ،فشــردگی و دولومیتــی
شــدن موجــب افزایــش ســرعت مــوج برشــی در ســنگ
میشــود .مــدل هوشــمند طراحــی شــده بایــد قــادر بــه
تشــخیص تغییــرات رسوبشناســی ســازند آســماری
از روی دادههــای ورودی باشــد ،تــا بتوانــد عملکــرد

دادههــای صحتســنجی (تعــداد  500داده) تقســیم

اصلــی کــد نوشــته شــده بــرای مــدل هیبریــدی

ســرعت مــوج برشــی را نشــان میدهــد.

()7

 ρfچگالــی ســیال اســت.

تعمیم و اجرای الگوریتم

در ایــن پژوهــش از مــدل هیبریــدی  ACOR-BPجهــت
تخمیــن ســرعت مــوج برشــی از نگارهــای تخلخــل

اســتفاده شــده اســت .کــد الگوریتــم هیبریــدی
 ACOR-BPبهصــورت یــک مــدل ریاضــی در محیــط

نرمافــزار

MATLAB

طراحــی گردیــد .بــرای ایــن

منظــور از نرمافــزار  MATLABبــا نســخه  7.12اســتفاده
شــد .مجموعــه دادههــا از دوچــاه در میــدان نفتــی
چشــمهخوش بــوده کــه توســط شــرکت نفــت مناطــق
مرکــزی ایــران تهیــه شــده اســت .موقعیــت مکانــی

از چاههــای مطالعاتــی فاصلــه کافــی را بــرای ارزیابــی
مــدل داشــته اســت .کاتالــوگ دادهای تهیــه شــده شــامل

 2090داده آموزشــی از چــاه مــدل و  1100داده از چــاه
آزمــون میباشــد .دادههــای چــاه آزمــون خــود بــه دو

دســته داده ،شــامل دادهای تســت (تعــداد  600داده) و
شــدهاند .تمــام کاتالــوگ دادهای بــرای ارزیابــی و مقایســه

خوبــی را ارائــه دهــد .جــدول  1نمایانگــر شــاخصهای
BP

ACOR-

میباشــد .در بهکارگیــری ایــن مــدل ،مجــذور

بهتــر ،بــه روشــی کــه الروس مطــرح نمــوده اســت [،]26

میانگیــن مربعــات خطــا ( )RMSEو ضریــب همبســتگی

ایــن پژوهــش معــادل [ ]0،1انتخــاب گردید ،نرمالســازی

گردیــد .بــرای محاســبه مقادیــر خطــای واقعــی در هــر

مرســومتر اســت.

از حالــت نرمالســازی ،دینرمــال شــدهاند .الگوریتــم

مطابــق معادلههــای  8الــی  10در بــازه [ ]L, Hکــه در

( ،)R2بهعنــوان معیــاری از کارایــی مــدل تعییــن

شــدند .بــازه انتخــاب شــده بــرای نرمالســازی دادههــا

دســته داده ،پــس از اجــرای الگوریتــم تمامــی دادههــا

X*=mXi-b

 ACOR-BPبــا ضریب همبســتگی برابر بــا  0/989و مجذور

()8
()9

میانگیــن مربعــات خطــای برابــر بــا  0/032آمــوزش دیــد.

()10

در نتیجــه ایــن آمــوزش موفــق ،مــدل هیبریــدی توانســت

در ایــن رابطــه * Xمتغیــر نرمالســازی شــده و  Xiمتغیــر
اصلــی اســت .جهــت اجــرای مــدل ســه ورودی ســرعت
مــوج تراکمــی  ،نــگار نوتــرون و نــگار چگالــی در قالــب
ماتریسهــای ورودی و ســرعت مــوج برشــی حاصــل از
ابــزار  DSIبهعنــوان ماتریــس خروجــی مطلــوب شــبکه
تعییــن و بــرای انجــام شبیهســازی اعمــال میشــوند.

ســرعت مــوج برشــی را شبیهســازی نمایــد (شــکل .)7
تطابــق بیــن ســرعت مــوج برشــی اندازهگیــری شــده
و ســرعت مــوج برشــی پیشبینــی شــده در دادههــای
تســت و دادههــای صحتســنجی از ایــن مــدل بههمــراه
مقادیــر خطــا ،در شــکل ( 8و  )9نشــان داده شــده اســت.

بــا مقادیــر خطــای بســیار کــم و ضریــب همبســتگی بــاال،
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عمق ()m

شکل  6نمایش گرافیکی نگارهای پتروفیزیکی مورد استفاده در این پژوهش.
جدول  1تنظیم شاخصهای اصلی الگوریتم هیبریدی .ACOR-BP

تنظیمات

شاخصها

Gassian Kernal PDF

تابع توزیع احتمال نرمال

200

( :)mتعداد کل مورچهها

10

( :)kتعداد بهترین جوابها در solution archive

10

( :)uپارامتر تنظیم سرعت همگرایی جواب

0/5

( :)qپارامتر توزیع احتمال

0/0005

( :)εحد پایینی از شاخص پراکندگی

50

ماکزیمم تکرار الگوریتم ACOR

BP-FF

نوع شبکه عصبی مصنوعی

LM

الگوریتم آموزشی شبکه عصبی

8

تعداد نرون در الیه پنهان

TANSIG

تابع انتقال از الیه  1به 2

PURELIN

تابع انتقال از الیه  2به 3

100

ماکزیمم تکرار شبکه عصبی مصنوعی
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پیشبینی شده از ACOR-BPا()km/s

ب

نقطهدادهها

بهترینخطگذرنده

2 2/2 2/4 2/6 2/8 3 3/2 3/4 3/6 3/8 4
سرعت موج برشی اندازهگیری شده)km/s(:

پیشبینی شده از ACOR-BPا()km/s

مرحله صحتسنجیR2=0.977,RMSE=0.062 :
3/5
3/4
الف
3/2
3
2/8
2/6
نقطهدادهها
2/4
بهترینخطگذرنده
2/2
2 2 2/2 2/4 2/6 2/8 3 3/2 3/4 3/5
سرعت موج برشی اندازهگیری شده)km/s(:

مرحله تستR2=0.973,RMSE=0.065 :

3/8
3/6
3/4
3/2
3
2/8
2/6
2/4
2/2
2

شکل  7مقادیر ضریب همبستگی بین  Vsحاصل از  ACOR-BPو  Vsاندازهگیری شده از  .DSIالف) در مقابل دادههای صحت سنجی و
ب) در مقابل دادههای تست.
 Vsاندازهگیری شده با DSI

الف

 Vsپیشبینی شده با BPاACOR-

4
3/6

2/8
2/4
3535

3455 3465

3475 3485 3495 3505 3515 3525
عمق()m
مقایسه بین سرعت موج برشی اندازهگیری شده و پیشبینی شده برای دادههای تست

ب

3445

3435

خطا

سرعت موج برشی ()km/s

3/2

2
3425

0/5

-Vs

3535

3525

3515

3505

3495

3485

3475

عمق()m

3465

3455

)Vs

-0/3

Measured

-0/1

Predicted

0/1

خطا (

0/3

-0/5
3425 3435 3445

شکل  8الف مقایسه نموداری بین  Vsاندازهگیری شده توسط  DSIو  Vsبرآورد شده توسط  ACOR-BPدر دادههای تست و ب) مقادیر
خطای برآورد شده در تخمین دسته دادههای تست.

شماره 1395-6 ،91

132

مقایسه بین سرعت موج برشی اندازهگیری شده و پیشبینی شده برای دادههای صحتسنجی
 Vsاندازهگیری شده با DSI
 Vsپیشبینی شده با BPاACOR-

3
2/6
2/2

3610

3600

3590

3580

3540
ب

0/5
0/3

Predicted

3610

3600

3590

3580

3570

عمق()m

3560

3550

3540

)Vs

-0/3

Measured

-0/1

-Vs

0/1

خطا (

خطا

3570

عمق()m

3560

3550

سرعت موج برشی ()km/s

الف 3/4

-0/5

شکل  9الف) مقایسه نموداری بین  Vsاندازهگیری شده توسط  DSIو  Vsبرآورد شده توسط  ACOR-BPدر دادههای صحتسنجی و ب)
مقادیر خطای برآورد شده در تخمین دسته داده های صحت سنجی.

نتیجهگیری

در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از روش هیبریــدی

 ،ACOR-BPســرعت مــوج برشــی از مخــزن آســماری

در میــدان چشــمهخوش بــرآورد شــد .دادههــای

پتروفیزیکی(مقادیــر ســرعت مــوج تراکمــی ،نوتــرون و

همچنیــن چگالــی) بــه عنــوان ورودی شــبکه تعییــن
شــدند .نتایــج شبیهســازی از ســرعت مــوج برشــی توســط
مــدل  ،ACOR-BPمقادیــر  RMSEو  R 2را بــرای دادههــای

تســت بهترتیــب  0/065و  0/973محاســبه نمــود .ایــن
مقادیــر بــرای دادههــای صحتســنجی نیــز بــه ترتیــب

 0/062و  0/977محاســبه شــده اســت .بــا مقایســه نتایــج
بــه دســت آمــده از بخــش آزمــون بــا دادههــای واقعــي

ســرعت مــوج برشــي کــه در شــکلهای  8و  9نشــان
داده شــد ،میتــوان بــه قطعیــت دادههــای تخمیــن زده
شــده پــی بــرد .ایــن خــود نشــانگر اهمیــت مدلســازی

بــا اســتفاده از سیســتمهای هوشــمند میباشــد کــه
جهــت پــی بــردن بــه تغییرپذیــری ویژگیهــای مخزنــی،

در بازههــای طوالنــی بــدون صــرف هزینــه و زمــان زیــاد،
کاربــرد دارد .روش بهکارگرفتــه از نقــاط قــوت دو الگوریتــم

کلونــی مورچــه و شــبکه عصبــی بهــره میگیــرد .روش

هیبریــدی  ACOR-BPبــا فــرار از مینیمــم محلــی و تســریع
در همگرایــی جــواب در مینیمــم مطلــق ،از هــر یــک از

الگوریتمهــای جداگانــه کلونــی مورچــه و شــبکه عصبــی

مصنوعــی ،دقــت پیشبینــی بهتــری دارد و قابلیــت
اطمینــان بیشــتری از شبیهســازی ســرعت مــوج برشــی

ایجــاد مینمایــد .بــا توجــه بــه اینکــه ســازند آســماری در

میــدان مــورد مطالعــه ،دارای سنگشناســی غیریکنواخــت

بــوده و شــامل  6زون بــا ســنگهای کربناته ،ماسهســنگی و
شــیلی میباشــد ،عملکــرد مــدل بســیار موفــق بــوده اســت.

ایــن موضــوع تأییــد کننــده ایــن اســت کــه روش هیبریدی

 ACOR-BPقــدرت تعمیمپذیــری باالیــی از لیتولوژیهــای
مختلــف دارد و بنابرایــن بــرای مخــازن ناهمگــن بــه خوبــی
پاســخگو خواهــد بــود .مقایســه نتایــج حاصــل از ایــن

پژوهــش بــا یکــی از اخیرتریــن الگوریتمهــای پیشــنهاد
شــده کــه کاربــرد آن در میــدان چشــمهخوش مــورد

بررســی قــرار گرفتــه ،نشــان میدهــد کــه روش هیبریــدی
 ACOR-BPنســبت بــه الگوریتــم هیبریــد کلونــی مورچــه-
منطــق فــازی( )ACOFISکــه توســط نورافکــن و کدخدائی
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 الزم بــه ذکــر اســت کــه.ایــن نــگار پیشــنهاد میدهــد

 عملکــرد بهتــری،]11[ ارائــه شــده2015 در ســال

اعتبــار دادههــای ورودی و تجربــه کاربــر اســت و مقایســه

 همچنیــن.شبیهســازی دقیقتــری را نشــان میدهــد

اعتبــار نتایــج حاصــل از روشهــای هوشــمند منــوط بــه

بایــد براســاس دســته دادههــای مشــابه و تنظیمــات
.تقریبــاً یکســان در الگوریتمهــا صــورت گیــرد
تشکر و قدردانی

در مرحلــه آمــوزش داشــته و بــه واســطه آن نتایــج

-هــر دو الگوریتــم هیبریــدی در مقایســه بــا شــبکه عصبی

فــازی و ســایر سیســتمهای هوشــمند منفرد(شــبکه

) الگوریتــم ژنتیــک و الگوریتــم کلونــی مورچــه،عصبــی
 عملکــرد،] آورده شــده11[کــه نتایــج آنهــا در مرجــع

نویســندگان مقالــه از مدیریــت شــرکت نفــت مناطــق

 از ایــنرو پژوهــش حاضــر روش.موفقتــری داشــتهاند

.کمــال ســپاسگزاری و تشــکر را دارنــد

مدلهــای اخیــر معرفــی نمــوده و بهکارگیــری آن را

مرکــزی ایــران بــه جهــت تهیــه دادههــای ایــن پژوهــش

 را بهعنــوان یکــی از بهینهتریــنACOR-BP هیبریــدی
بــرای بــرآورد ســرعت مــوج برشــی در چاههــای فاقــد
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