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مقاالت علمي - پژوهشی

مقدمه
یک تصمیم گیري مطمئن اکتش��افي به برآورد قابل اعتمادی از توان منابع و 
همچنین ارزیابي معتبر ریسک زمین شناس��ي هدف مزبور بستگی دارد. تحلیل 
ریسک زمین شناسي عبارت اس��ت از برآورد عدم قطعیت در تبدیل توان مورد 
انتظار یک هدف مشخص به یک مخزن که در نتیجه ی حفاري اکتشافي حاصل 
مي ش��ود. گرچه شرکت هاي بزرگ براي ارزیابي واقع بینانه ی ریسک اکتشافي 
ابزارهاي اختصاصي در اختیار دارند اما تحلیل ریسک زمین شناسي اغلب تنها با 
ذهنیت سروکار داشته و به ندرت ارتباط مکاني میان اهداف محتمل درنظر گرفته 
مي شود. تحلیل ریسک با ارزیابي ناحیه ی play آغاز گردید که طي آن تمامی 
عوامل اصلي زمین شناس��ي الزم براي تجمع نفت و گاز در آن بررسي مي شود. 
سپس به هر یک از عوامل حاضر در صحنه، مقادیری احتمالی اختصاص مي یابد. 
احتمال موفقیت اکتشافي برابر اس��ت با حاصل ضرب همه ی احتماالت عوامل 
زمین شناسي الزم براي تجمع نفت در یک هدف معین. کاربرد سیستم اطالعات 

جغرافیایي GIS نیز ابزار توانمندي براي ارزیابي هاي دقیق تر فراهم مي سازد.
روش هاي متعارف ارزیابي ریس��ک زمین شناس��ي حاوی اشکاالتی هستند؛ 
نخست اینکه ممکن اس��ت قضاوت هاي فردي در تخصیص احتماالت دخیل 
ش��وند. در چنین مواردي س��طوح امتیاز عوامل زمین شناسي به روش مقایسه اي 
مورد قضاوت قرار مي گیرند و هر سطح بر محدوده اي از مقادیر احتمال منطبق 
مي شود. مثالً ممکن است احتمال 0/3 و کمتر، به سطح نامطلوب اختصاص یافته 
و به همین ترتیب س��طح مطلوب با احتمال 0/7 و بیش��تر منطبق باشد. دوم اینکه 
قضاوت هاي فردي در ارزیابي ریس��ک ممکن اس��ت ثابت و یکنواخت اعمال 
نشده یا قابل بازبینی مجدد نباشند. مثالً در ارزیابي هاي مستقل توسط افراد مختلف، 
مقادیر احتمال تخصیص یافته ممکن است متفاوت باشد. در فرآیند تصمیم گیري 

اکتشافي، ارزیابي دقیق و قابل بازبینی همواره مطلوب تر است. سوم اینکه روش هاي 
موجود در منابع منتشر شده، به صراحت ارتباط مکاني میان اهداف محتمل را در 
تحلیل ریسک زمین شناسي درنظر نمي گیرند. اهمیت این مسئله در آن است که 
حضور نفت و گاز در یک هدف خاص، واقعه اي مجزا نیس��ت؛ بلکه برعکس؛ 
حاصل فرآیندهاي مشابه زمین شناسي در کل سیستم نفتي منطقه مدنظر محسوب 
مي شود. بنابراین درک بهتر تغییرات مکاني عناصر و روابط مکاني آنها با عوامل 
مهم زمین شناس��ي اهمیت به سزایی دارد. ارزیابي ریسک اکتشافي عبارت است 
از برآورد ریسک خش��ک بودن یک هدف حفاري نشده که می تواند با عنوان 
برآورد میزان عدم قطعیت در یک دسته بندي دوتایی بیان گردد )یعنی طبقه بندی 
اهداف در دو دسته ی مجزا(. در اینجا واژه ی خشک به جاي واژه ی غیراقتصادي 
به کار رفته که اهداف خالي از هیدروکربن و ذخایر کوچک را شامل مي شود. 
ابزارهایي براي برآورد کّمي عدم قطعیت وجود دارد که از طریق آنها ریس��ک 

زمین شناسي قابل استنتاج است.
در س��ال هاي اخیر تالش هایي براي ارزیابي ریسک  زمین شناسي انجام شده 
اس��ت. در این روش ها با درنظر گرفتن ویژگي هاي مکاني اهداف اکتشافي، از 
ابزارهاي مکاني آماري و برزش هاي2 عددي بهینه ش��ده ی  اطالعات جغرافیایي 
بهره گیري مي شود. چن و همکاران3 روش هایی را براي توصیف تغییرات مکاني 
عوامل زمین شناس��ي و برآورد احتمال تجمع نفت در مقیاس ناحیه اي پیش��نهاد 
کرده اند. گائو و همکاران4 نیز یک روش هدف گرا جهت برآورد احتمال وجود 
نفت ابداع کرده اند. روستیروال و همکاران5 کاربرد یک ارزیابي بیزین6 را جهت 
تعیین درجه ی مساعد بودن اهداف نفتی پیشنهاد کرده اند. در این مقاله یک روش 
آماري براي ارزیابي سازمان یافته ی ریسک زمین شناسي با استفاده از تئوري بیزین 
و آمار چندمتغیره در مقیاس ناحیه اي معرفي مي شود. سپس کاربرد آن در ارزیابي 

تهیه ی نقشه های ریسک زمین شناسي و ارزیابي اهداف اکتشافي با استفاده 
از روش هاي آماري چندمتغیره و بیزین1 )مطالعه ی موردی از حوضه ی 

سوردروپ غربي در کانادا(
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روش های جاری ارزیابي ریسک زمین شناسي در مقیاس ناحیه ی play اساساً مقوله ای ذهني است و به ندرت ارتباط مکاني بین اهداف محتمل را درنظر 
مي گیرد. در این نوش��تار با اس��تفاده از قواعد آماري چندمتغیره و بیزین، روشی کّمي معرفی شده است. در این روش ارزیابي ریسک اکتشافي به صورت 
گروه بندي دو دس��ته ای مورد بحث قرار گرفته و در نهایت نتیجه ای عیني و قابل بازبینی حاصل می گردد. از آنجا که روش مورد نظر در سراس��ر ناحیه ی 
مورد مطالعه اعمال مي شود، ارتباط مکاني میان اهداف احتمالي نیز مدنظر خواهد بود. در پایان نیز مطالعه ی موردی کاربرد این روش در ارزیابي ریسک 
اکتشافي Heiberg Group در حوضه ی Sverdrup غربي به سّن تریاس باالیي-ژوراسیک زیرین ارائه می شود. این حوضه، ناحیه ای گازخیز در بخش 
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تغییرات ناحیه اي ریسک اکتش��افي در تله هاي ساختماني Heiberg Group در 
حوضه ی Sverdrup غربی واقع در مجمع الجزایر قطبي کانادا به بوته ی آزمایش 
گزارده می شود. در خاتمه با تلفیق برآورد توان اهداف محتمل، اهداف ناشناخته 

در این ناحیه امتیازبندي شده اند.

1- معرفي متغیرهاي زمین شناسي
تغییرات مکاني متغیرهای زمین شناس��ي در یک نقش��ه  نش��ان داده می شود 
ک��ه از یک آرایه ی راس��ت گوش ش��امل N پیکس��ل ب��ا اندازه هاي یکس��ان 
تشکیل شده اس��ت. پیکسل ها به ترتیب با ش��ماره های i=1,2,3,…N برچسب 
می خورند. فرض بر این اس��ت که تعداد m نقشه ی زمین شناسی تحت االرضي 
 موجود است. در هریک از پیکسل های )i( نقشه ی زمین شناسی 
k، ویژگی زمین شناسی )XK)i نشانگر مقدار میانگین آن ویژگی مثل ضخامت 
 س��ازند یا بازمانده ی س��اختمانی7 اس��ت. نقشه ی زمین شناس��ی k توسط بردار

Yk=[y)k,1(, y)k , 2(, … , y)k , N(] مش��خص می ش��ود. عناصر نقشه به جز 
مکان های نمونه برداری ش��ده مانند محل چاه ها عمالً ناش��ناخته هس��تند. برای 

تش��خیص نق��اط معل��وم )دارای نمونه ی اطالع��ات( از نقاط نامعل��وم، اجزای 
 معلوم به صورت )K , 1(,…,x)K,n(x) و n<N مش��خص می ش��وند. سایر نقاط

Y، [x(K,n+1(,…, x(K,N(]( در واقع پیکس��ل هایی هس��تند که باید ویژگی 
آنها ارزیابی ش��ود. برای برآورد نقاط نامعلوم می ت��وان از روش های درون یابی 
کریجینگ8 یا س��ایر روش ها استفاده کرد. نقشه ها عموماً به عنوان نتایج تحلیلی 
یا حتی داده به کار می روند؛ در حالی که خودشان تفاسیری هستند که ابهامات را 

آشکار نکرده اند و نظر فردی در تهیه ی آن مؤثر است.

2- احتمال وجود نفت و گاز
هدف اصلی تحلیل ریسک زمین شناس��ی تعیین درجه ی اطمینان تولیدی 
ش��دن یک هدف بالقوه ی حفاری ش��ده، براس��اس معیارهای زمین شناس��ی 
موجود اس��ت. ای��ن موضوع را می ت��وان هم ارز گروه بن��دی در یک فضای 
چندمتغیره درنظ��ر گرفت که با عدم قطعیت نیز س��روکار دارد. بدین ترتیب 
چگونگی دسترسی به این هدف به در دسترس بودن داده های مناسب بستگی 
دارد. عدم قطعیت در این گروه بندی، ریس��ک زمین شناس��ی خش��ک بودن 
یک هدف را نش��ان می دهد. فرض بنیادین در یک گروه بندی این است که 
تفاوت های آماری بارزی در ویژگی های هر گروه وجود دارد و در عین حال 
هیچ اختالف مهمی در درون هر گروه مشاهده نمی شود. این انگاره را می توان 
در توصی��ف دو جمعیت آماری موجود در این تحلیل به کار بس��ت )هرچند 
محدود به این دو نیز نخواهد بود(. بسته به اهداف مطالعه، تا حدی که گروه ها 
به طور پیوس��ته ای تعریف ش��وند می توان دو یا سه گروه در طبقه بندی منظور 
کرد. گروه ها می توانند شامل تجمعات هیدروکربن )اقتصادی و غیراقتصادی 
از جمل��ه آثار هیدروکرب��ن( و مخازن خالی باش��ند یا در مدل سه دس��ته ای 
به صورت تجمعات اقتصادی، تجمعات غیراقتصادی و مخازن خشک درنظر 
گرفته شوند. در اینجا روی یک طبقه بندی با دو گروه جمعیتی بحث می شود. 
نشانه های زمین شناسی که برای شناسایی این دو گروه جمعیتی به کار می روند 
مشخصاً حاصل شرایط و فرآیندهای زمین شناسی ضروری برای تشکیل منابع 

نفتی هستند.
 A فرض کنید می خواهیم ناحیه ای نفت خیز را به دو بخش اقتصادی و تولیدی
و غیراقتصادی و غیرتولیدی A طبقه بندی کنیم. این ناحیه دارای n چاه اکتشافی 
است که نمایندگان، شاخص ناحیه ی مزبورند. براساس اطالعات n چاه و سایر 
اطالعات زمین شناس��ی موجود، به دنبال برآوردی احتمالی هس��تیم که با توجه 
ب��ه آن هر نقطه ی نامعل��وم در یکی از این دو گروه ق��رار خواهد گرفت. چنین 
برآوردی مي تواند به صورت یک احتمال مشروط به m متغیر زمین شناسی باشد. 
فرض می شود که )G(r بردار تصادفی m عدد متغیر زمین شناسی و دربردارنده ی 
اطالعاتی از نحوه ی گروه بندی بوده و)g(r مقادیر مفروض متغیر )G(r باش��د. با 
فرض اینکه )G(r(=g(r، احتمال مشروطی که ناحیه ی واقع در موقعیت r متعلق 

به بخش A باشد را می توان طبق رابطه ی-1 نوشت:

۴ 
 

صـورت تجمعـات اقتصـادي،    بـه  ايدسـته د يا در مدل سـه نآثار هيدروكربن) و مخازن خالي باش جمله
بنـدي بـا دو گـروه    يك طبقهروي د. در اينجا ننظر گرفته شوك درتجمعات غيراقتصادي و مخازن خش

روند كار ميشناسي كه براي شناسايي اين دو گروه جمعيتي بههاي زميند. نشانهشوجمعيتي بحث مي
  .هستندبراي تشكيل منابع نفتي ضروري شناسي مشخصاً حاصل شرايط و فرآيندهاي زمين

و غيراقتصـادي و   A اقتصـادي و توليـدي  ا به دو بخش خيز رنفت ياخواهيم ناحيهفرض كنيد مي
 يهناحيـ شاخص  ،كه نمايندگان استچاه اكتشافي  nبندي كنيم. اين ناحيه داراي طبقه �Aتوليدي غير

احتمـالي   يبـرآورد  دنبـال بـه  موجـود،  شناسيچاه و ساير اطالعات زمين nمزبورند. براساس اطالعات 
. چنين برآوردي نامعلوم در يكي از اين دو گروه قرار خواهد گرفت يه با توجه به آن هر نقطهكهستيم 

بـردار   G(r) كـه  نظر بگيريـد شناسي باشد. درمتغير زمين m صورت يك احتمال مشروط بهبه تواندمي
مقـادير   g(r)بندي بوده و گروه ياطالعاتي از نحوه يشناسي و دربردارندهعدد متغير زمين mتصادفي 

 r تواقع در موقعيـ  ي، احتمال مشروطي كه ناحيهG(r)=g(r) باشد. با فرض اينكه G(r) مفروض متغير
  نوشت: 1-يطبق رابطهتوان باشد را مي Aمتعلق به بخش 

)1(          ��A���r� � ���������
�������  

  
�A��در اين معادله  ��r�� توليدي ياحتمال مربوط به ناحيه A    وجـود بـا فـرض G(r)=g(r)   واسـت 

P(g(r)) نيز احتمال  G(r)=g(r)باشد.مي  
  

  9ماهاالنوبيس يفاصله -3
تـوان از آمـار بيـزين    مـي  نـامعلوم  يوجود هيدوركربن در هـر نقطـه  براي تعيين احتمال مشروط 

متغيره بـراي  رد بهتـر اسـت از يـك روش آمـاري چنـد     اي مـوا . البته در پـاره كرد متغيره استفادهچند
. نمـود محاسـبه  را ه و سپس احتمـال مشـروط   كردشناسي استفاده متغيرهاي زمين تمامي بنديجمع
هـا كـاربرد وسـيعي    بنديگروهآماري چندمتغيره است كه در  مقياسيك  (MD) ماهاالنوبيس يفاصله

شناسـي  هـاي زمـين  ر، بـراي تجميـع داده  غيـ اي در فضاي متعنوان فاصلهبه MDدارد. در اين مطالعه 
  .ذكر خواهد شد MD تعييندر ادامه روش شود. استفاده مي موجود

متغيـر داللـت كنـد، مسـاعد بـودن شـرايط        mمشـاهده و   pهايي شامل بر داده Xكه  در صورتي
  :)2-ي(رابطهشود گيري مياندازه MD عنوان باشناسي يك نقطه براي تجمع نفت و گاز زمين
)2   (        �� � �X� � X���S����X� � X��  

۴ 
 

جمله آثار هيدروكربن) و مخازن خالي باش  ن د يا در مدل ـسه  دـسته  اي بـه   ـصورت تجمعـات اقتصـادي،    
تجمعات غيراقتصادي و مخازن خش ك در نظر گرفته شو ن د. در اينجا  روي  يك طبقه بنـدي بـا دو ـگروه    

جمعيتي بحث مي شو د. نشانه هاي زمين شناسي كه براي شناسايي اين دو گروه جمعيتي به كار مي روند 
مشخصاً حاصل شرايط و فرآيندهاي زمين شناسي  ضروري  براي تشكيل منابع نفتي  هستند .   

فرض كنيد مي خواهيم ناحيه ا نفت ي خيز ر ا به دو بخش  اقتصـادي و توليـدي    A   و غيراقتصـادي و
غير توليدي  A� طبقه بندي كنيم. اين ناحيه داراي  n  چاه اكتشافي است كه نمايندگان  شاخص  ، ناحيـ  ه  ي

مزبورند. براساس اطالعات  n چاه و ساير اطالعات زمين شناسي موـجود،   بـه   دنبـال  بـرآورد   احتمـالي   ي
هستيم  ك ه با توجه به آن هر نقطه نامعلوم در يكي از اين دو گروه قرار خواهد گرفت ي . چنين برآوردي 

مي تواند به  صورت يك احتمال مشروط به  m متغير زمين شناسي باشد. در نظر بگيريـد  ـكه    G(r) بـردار   
تصادفي  m عدد متغير زمين شناسي و دربردارنده اطالعاتي از نحوه ي گروه ي بندي بوده و  g(r) مقـادير   

مفروض متغير  G(r) باشد. با فرض اينكه   G(r)=g(r) ، احتمال مشروطي كه ناحيه واقع در موقعيـ  ي  r ت
متعلق به بخش  A باشد را مي توان  طبق رابطه نوشت: 1-ي   

) 1(          ��A���r�����������
�������   

  
در اين معادله  ��A���r�� احتمال مربوط به ناحيه  توليدي ي  A    بـا فـرض وـجود   G(r)=g(r) اـست     و

P(g(r)) نيز احتمال    G(r)=g(r) مي باشد.   
  

فاصله -3 ماهاالنوبيس ي 9   
براي تعيين احتمال مشروط  وجود هيدوركربن در ـهر نقـطه   نـامعلوم  ي مـي   تـوان از آمـار بيـزين    

چند متغيره استفاده كرد  . البته در پـاره  اي مـوا  رد بهتـر اـست از يـك روش آمـاري چنـد      متغيره بـراي  
جمع بندي تمامي  متغيرهاي زمين  شناسي استفاده  كرد ه و سپس احتمـال مـشروط    را  محاـسبه   نـمود   .
فاصله ماهاالنوبيس ي  (MD) يك   مقياس آماري چندمتغيره است كه در   گروه بندي هـا كـاربرد وـسيعي    

دارد. در اين مطالعه  MD به  عنوان فاصله اي در فضاي مت غيـ  ر، بـراي تجميـع داده   هـاي زمـين   شناـسي  
موجود استفاده مي  شود.  در ادامه روش  تعيين  MD ذكر خواهد شد  .   

در صورتي كه   X بر داده هايي شامل  p   مشـاهده و m        متغيـر داللـت كنـد، مسـاعد بـودن ـشرايط
زمين شناسي يك نقطه براي تجمع نفت و گاز  با عنوان   MD اندازه  گيري مي شود  (رابطه :)2-ي   
) 2    (         ����X��X���S����X��X��   

)2(

در ای��ن معادل��ه ))P(A,g(r  احتمال مربوط به ناحی��ه ی تولیدي A با فرض 
)G(r(=g(r است و ))P(g(r نیز احتمال )G(r(=g(r می باشد.

1  نقشه ی منطقه ی مورد مطالعه و نتایج حاصل از اكتشافات گذشته 
)سیاه=اكتشافات موفق، خاكستری=ساختمان های حفاری نشده، 
خاكستری روشن=ســاختمان های حفاری شده، هاشور=گنبدهای 

نمکی(

١۴ 

 

 تـرين مزايـاي  خته اسـتفاده كـرد. اصـلي   اهداف ناشـنا  يمشروط و همچنين از برآورد پتانسيل ذخيره
  :قرار است بدين روش كاربرد اين

 شود. ارزيابي ريسـك  ميدرنظر گرفته  ف اكتشافياشناسي و اهدين متغيرهاي زمينب روابط مكاني
در همـان ناحيـه كـه تجمـع      يف ديگـر ابه اهـد  ،خاص ياكتشافي براي وجود نفت و گاز در هدف

  شود، ارتباط دارد.توسط فرآيندهاي مشابهي كنترل مي هيدروكربن
 هـاي مشـابهي ارزيـابي    ، معيارهـا و داده هاطور ثابت و همزمان با استفاده از روشتمامي اهداف به

 نسـبي امتيـاز   وشـوند  روز مـي راحتي بـه به بوده، بازبينيقابلشوند. بدين ترتيب نتايج حاصله مي
  د.نسازمنعكس ميبه روشني را  اهداف

 در پـي   يواقعـي و ملموسـ   رياضي محكم و محرز، نتايج منطق بندي باههاي طبقروش استفاده از
  .نخواهند بود فردي ارزياب قضاوت و متأثر از داشته

 
  هاشكل

  
  

سياه=اكتشافات موفق، ( نتايج حاصل از اكتشافات گذشتهمورد مطالعه و  يمنطقه ي: نقشه1شكل 
شده، هاشور=گنبدهاي هاي حفاريساختماننشده، خاكستري روشن=هاي حفاريخاكستري=ساختمان

  نمكي)
  

2   نمودار عمومی چینه شناسی حوضه ی Sverdrup و گسترش چینه ای 
مخازن كشف شده

١۵ 

 

  

  
  اي مخازن كشف شدهو گسترش چينه Sverdrup يشناسي حوضه: نمودار عمومي چينه2شكل 

  

  
  هاي موفق و خشكتوزيع فراواني تخلخل مخزن در چاه: 3شكل 
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مقاالت علمي - پژوهشی

3- فاصله ی ماهاالنوبیس9
برای تعیین احتمال مشروط وجود هیدورکربن در هر نقطه ي نامعلوم می توان 
از آمار بیزین چندمتغیره اس��تفاده کرد. البته در پاره ای موارد بهتر اس��ت از یک 
روش آماری چندمتغیره برای جمع بندي تمامي متغیرهای زمین شناسی استفاده 
کرده و سپس احتمال مشروط را محاسبه نمود. فاصله ي ماهاالنوبیس )MD( یک 
مقیاس آماری چندمتغیره است که در گروه بندی ها کاربرد وسیعی دارد. در این 
مطالعه MD به عنوان فاصله ای در فضای متغیر و برای تجمیع داده های زمین شناسی 

موجود استفاده می شود. در ادامه روش تعیین MD ذکر خواهد شد.
در صورت��ی که X بر داده هایی ش��امل p مش��اهده و m متغی��ر داللت کند، 
 MD مساعد بودن شرایط زمین شناسی یک نقطه برای تجمع نفت و گاز با عنوان

اندازه گیری می شود )رابطه ي-2(:

)2(

۴ 
 

صـورت تجمعـات اقتصـادي،    بـه  ايدسـته د يا در مدل سـه نآثار هيدروكربن) و مخازن خالي باش جمله
بنـدي بـا دو گـروه    يك طبقهروي د. در اينجا ننظر گرفته شوك درتجمعات غيراقتصادي و مخازن خش

روند كار ميشناسي كه براي شناسايي اين دو گروه جمعيتي بههاي زميند. نشانهشوجمعيتي بحث مي
  .هستندبراي تشكيل منابع نفتي ضروري شناسي مشخصاً حاصل شرايط و فرآيندهاي زمين

و غيراقتصـادي و   A اقتصـادي و توليـدي  ا به دو بخش خيز رنفت ياخواهيم ناحيهفرض كنيد مي
 يهناحيـ شاخص  ،كه نمايندگان استچاه اكتشافي  nبندي كنيم. اين ناحيه داراي طبقه �Aتوليدي غير

احتمـالي   يبـرآورد  دنبـال بـه  موجـود،  شناسيچاه و ساير اطالعات زمين nمزبورند. براساس اطالعات 
. چنين برآوردي نامعلوم در يكي از اين دو گروه قرار خواهد گرفت يه با توجه به آن هر نقطهكهستيم 

بـردار   G(r) كـه  نظر بگيريـد شناسي باشد. درمتغير زمين m صورت يك احتمال مشروط بهبه تواندمي
مقـادير   g(r)بندي بوده و گروه ياطالعاتي از نحوه يشناسي و دربردارندهعدد متغير زمين mتصادفي 

 r تواقع در موقعيـ  ي، احتمال مشروطي كه ناحيهG(r)=g(r) باشد. با فرض اينكه G(r) مفروض متغير
  نوشت: 1-يطبق رابطهتوان باشد را مي Aمتعلق به بخش 

)1(          ��A���r� � ���������
�������  

  
�A��در اين معادله  ��r�� توليدي ياحتمال مربوط به ناحيه A    وجـود بـا فـرض G(r)=g(r)   واسـت 

P(g(r)) نيز احتمال  G(r)=g(r)باشد.مي  
  

  9ماهاالنوبيس يفاصله -3
تـوان از آمـار بيـزين    مـي  نـامعلوم  يوجود هيدوركربن در هـر نقطـه  براي تعيين احتمال مشروط 

متغيره بـراي  رد بهتـر اسـت از يـك روش آمـاري چنـد     اي مـوا . البته در پـاره كرد متغيره استفادهچند
. نمـود محاسـبه  را ه و سپس احتمـال مشـروط   كردشناسي استفاده متغيرهاي زمين تمامي بنديجمع
هـا كـاربرد وسـيعي    بنديگروهآماري چندمتغيره است كه در  مقياسيك  (MD) ماهاالنوبيس يفاصله

شناسـي  هـاي زمـين  ر، بـراي تجميـع داده  غيـ اي در فضاي متعنوان فاصلهبه MDدارد. در اين مطالعه 
  .ذكر خواهد شد MD تعييندر ادامه روش شود. استفاده مي موجود

متغيـر داللـت كنـد، مسـاعد بـودن شـرايط        mمشـاهده و   pهايي شامل بر داده Xكه  در صورتي
  :)2-ي(رابطهشود گيري مياندازه MD عنوان باشناسي يك نقطه براي تجمع نفت و گاز زمين
)2   (        �� � �X� � X���S����X� � X��  

در این معادله Xk  بردار ردیفKام X یا مشاهده ی Kام است.Xs  بردار میانگین 
و T]…[ ماتریس ترانهاده ي10 سري داده های در حال بررسی )مانند ویژگی هاي 
عمومی نق��اط تجمع نفت و گاز؛ یعنی تمامی چاه های تولیدی( اس��ت. Ss  نیز 
ماتریس کوواریانس سري داده هاي در حال بررسی مي باشد. از لحاظ تصویری 
MD مربع فاصله ي استاندارد شده بین مرکز هندسی گروه مخازن شناخته شده با 
یک هدف ناشناخته بر حسب ویژگی زمین شناسی آنها در یک فضای چندمتغیره 

است.
کارب��رد MD در اکتش��اف مناب��ع هیدروکربن��ي در مق��االت هارف��ت و 
همکاران11)1992( و هارباق و همکاران12)1995( به طور مفصل تش��ریح ش��ده 
است. با در نظر گرفتن MD به عنوان مقیاس طبقه بندی می توان احتمال مشروط 

در معادله ي-1 را به صورت رابطه ي-3 نوشت:

)3(

۵ 
 

  
��بردار ميـانگين و   �Xاست.ام Kيا مشاهده  X امKبردار رديف �Xدر اين معادله  س مـاتري  ��

يعنـي  ؛ ي نقاط تجمع نفـت و گـاز  عموم هايمانند ويژگي(هاي در حال بررسي داده سري 10يترانهاده
. از باشـد ميدر حال بررسي  هايسري دادهس كوواريانس نيز ماتري �S .استهاي توليدي) چاه يكليه

مخازن شناخته شده با يـك   گروهشده بين مركز هندسي  داستاندار يمربع فاصله MDلحاظ تصويري 
  شناسي آنها در يك فضاي چندمتغيره است.ويژگي زمين بر حسب شناختههدف نا
هاربــاق و  و )1992( 11هارفـت و همكـاران   در مقـاالت  يمنـابع هيــدروكربن  در اكتشـاف  MDكـاربرد  
بندي عنوان مقياس طبقهبه MDبا در نظر گرفتن  شده است. تشريحطور مفصل به) 1995( 12همكاران

  :نوشت 3-يصورت رابطهبهرا  1-يتوان احتمال مشروط در معادلهمي
)3 (    P � ���D�r�� � ���������

�������  
خيز و شناسي بخش نفتميان مركز هندسي ويژگي زمين MD يدهندهنشان �D�rدر اين معادله 
  متغيره است.ي چندناشناخته در فضاي يشناسي يك نقطهبردار ويژگي زمين

  
  شناسي در تحليل ريسكمعيارهاي گزينش متغيرهاي زمين -4

بـراي   يمفيدشناسي زمينكه حاوي اطالعات ي انتخاب متغيرهاي ،شناسيدر ارزيابي ريسك زمين
از  دگيري اكتشافي بايـ ميماقتصادي باشند، اهميت دارد. در فرآيند تصاقتصادي از غير فشناسايي اهدا

 غفلـت  خشـك و دوم  ايبه ناحيه زياداحتمال سبت دادن نادرست :  نخست نشودوع خطا اجتناب دو ن
 از يـك روش توان اقتصادي بدون آگاهي از ارزش واقعي آن. در تحليل ريسك پر يناحيه يك ازدن كر

نظـر بگيريـد كـه    كنـيم. در دو نوع خطا استفاده مـي  براي برآورد احتماالت اين يزيناحتمال مشروط ب
P(HC|Fav) وشناســي شــرايط مســاعد زمــين حتمــال مشــروط وجــود نفــت و گــاز تحــتبيــانگر ا 

P(Dry|Unfav) شـرايط نامسـاعد باشـد.     خشك بودن يك چاه دراحتمال  يدهندهنشانP(HC|Fav) 
كند كه كدام ساختمان بايد حفاري شود. در شاخص موفقيت اكتشافي باالست و مقدار آن مشخص مي

مقدار آن گويـاي   بوده كهمحكوم به شكست  هايموقعيتشاخص اجتناب از  P(Dry|Unfav) كهحالي
راهبـرد اكتشـافي متعـادل بـراي كـاهش       كنار گذاشته شود. دها باييك از ساختماناين است كه كدام

هاسـت.  رصـت مخـاطره افكنـدن ف  بـدون بـه   بـا احتمـال زيـاد و   دستيابي به موفقيت اكتشافي  ،ريسك
,F�Phc حتمـال ضرب ايـن دو ا حاصل P dry� � P�HC|Fav�P�Dry|Unfav� يـاس مفيـدي   مق

عنـوان  تـوان بـه  ضـرب را مـي  دهد. همچنين اين حاصلدست مياكتشافي به راهبرد سازيجهت بهينه

در این معادله )D)r نشان دهنده ي MD میان مرکز هندسی ویژگی زمین شناسی 
بخش نفت خیز و بردار ویژگی زمین شناس��ی یک نقطه ي ناش��ناخته در فضایي 

چندمتغیره است.

4-  معیارهای گزینش متغیرهای زمین شناسی در تحلیل ریسک
در ارزیابی ریس��ک زمین شناس��ی، انتخاب متغیرهایي ک��ه حاوی اطالعات 
زمین شناسی مفیدي جهت شناسایی اهداف اقتصادی از غیراقتصادی باشند، مهم 
تلقی می شوند. در فرآیند تصمیم گیری اکتشافی باید از دو نوع خطا اجتناب شود:  
نخست نسبت دادن نادرست احتمال زیاد به ناحیه اي خشک و دوم غفلت کردن از 
یک ناحیه ي پرتوان اقتصادی بدون آگاهی از ارزش واقعی آن. در تحلیل ریسک 
از یک روش احتمال مشروط بیزین برای برآورد احتماالت این دو نوع خطا استفاده 
می کنیم. فرض می شود که )P)HC|Fav بیانگر احتمال مشروط وجود نفت و گاز 
در شرایط مساعد زمین شناسی و )P)Dry|Unfav نشان دهنده ي احتمال خشک 
بودن یک چاه در شرایط نامساعد باشد. )P)HC|Fav شاخص موفقیت اکتشافی 
با احتمال زیاد و مقدار آن مشخص می کند که کدام ساختمان باید حفاری شود. 
در حالی که )P)Dry|Unfav شاخص اجتناب از موقعیت هاي محکوم به شکست 
است که مقدار آن گویای ساختمان هایی است که باید کنار گذاشته شوند. راهبرد 
اکتش��افی متعادل برای کاهش ریسک، دستیابی به موفقیت اکتشافی با احتمال 
 زی��اد و بدون به مخاطره افکندن فرصت هاس��ت. حاصل ض��رب این دو احتمال

جه��ت  مفی��دی  مقی��اس   F)Phc,Pdry(=P(HC│Fav(P(Dry│Unfav(  
بهینه س��ازي راهبرد اکتش��افی به دس��ت می دهد. همچنین ای��ن حاصل ضرب 
زمین شناس��ی  متغیره��ای  انتخ��اب  ب��رای  معی��اری  به عن��وان  می ت��وان  را 
مق��دار هرچ��ه  ک��رد.  اس��تفاده  اکتش��افی  ریس��ک  کّم��ی  ارزیاب��ی   در 

 )F)Phc ,Pdry بیشتر باش��د، متغیر سودمندتری برای تشخیص اهداف تولیدي از 
غیرتولیدی انتخاب ش��ده اس��ت. در بخش آتی نمونه هایی از نحوه ي گزینش 
متغیرهای زمین شناس��ی ارائه شده که کاربرد این روش را در تله های ساختمانی 

3  توزیع فراوانی تخلخل مخزن در چاه های موفق و خشک

١۵ 

 

  

  
  اي مخازن كشف شدهو گسترش چينه Sverdrup يشناسي حوضه: نمودار عمومي چينه2شكل 

  

  
  هاي موفق و خشكتوزيع فراواني تخلخل مخزن در چاه: 3شكل 

  

4  ویژگی هــای توزیع تعــدادی از متغیرهای زمین شناســی در چاه های 
موفق و خشک

١۶ 

 

  
  هاي موفق و خشكشناسي در چاهي توزيع تعدادي از متغيرهاي زمينها: ويژگي4شكل 

  
  هاي موفق و خشكچاهدر  MDتوزيع  يمقايسه: 5شكل 
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گازي گروه هایبرگ نشان می دهد.

5-تهی�ه ي نقش�ه ی ریس�ک زمین شناس�ی-تاریخچه ي اکتش�افی و موقعی�ت 
زمین شناسی

Sverdrup در ناحی��ه ي قطبی کانادا حوضه اي مرزي به مس��احت 310 هزار 
کیلومترمربع است. مجموع ذخایر کشف شده ي درجا برابر 109×2/16 بشکه نفت 
و 109×500/3 مترمکعب گاز اس��ت. با وجود اینکه در حال حاضر پتانسیل کل 
ذخایر ناحیه شامل 109×6/47-3/96 بشکه نفت و 109×1423-1242 مترمکعب 
گاز برآورد می ش��ود. گرچه شرایط نامطلوب )ناحیه ي دور افتاده، آب و هوای 
نامساعد و فقدان زیرساخت ها( مانع از فعالیت های اکتشاف و توسعه شده اما رشد 
تقاضا به ویژه برای گاز طبیعی ممکن است این حوضه را به یکی از مهم ترین منابع 

آینده ی انرژی در آمریکای شمالی بدل سازد.
 Queen ی��ک حوض��ه ی بزرگ کشش��ی اس��ت که در جزای��ر Sverdrup
Elizabeth از مجمع الجزایر قطبی کانادا گس��ترش داشته و در اغلب زمان های 
پالئوزوئیک پایانی و مزوزوئیک، منطقه عمدتاً عمیق حوضه بوده اس��ت. توالی 
چینه ای شامل بیش از 13000 متر طبقات دریایی و غیردریایی می سی سی پین تا 
ترش��یری آغازین است. تمامی نفت و گاز کشف ش��ده در معبری از جزیره ی 
EllefRingnes غربی در سمت جنوب غرب تا جزیره ی Melville در شمال شرق 

)شکل-1( در تله های ساختمانی تجمع یافته است. تاکنون اغلب تجمعات نفت 
و گاز در ماسه س��نگ های متخلخل تریاس-ژوراس��یک زیرین متعلق به گروه 
هایبرگ که در زیر طبقات ضخیم رسی سازند Jameson Bay قرار دارند کشف 

شده است )شکل-2(.
ش��کل-1 بستگی های ساختمانی لرزه ای و س��اختمان های دیاپیری را در این 
حوضه نش��ان می دهد. دامنه و سطح بستگی س��اختمان ها به سمت جنوب شرق 
کاهش می یابد. زیرا مقدار دگرش��کلی به این س��مت کمتر شده و نهشت هاي 
تبخیری  می سی س��ی پین باالیی و پنسیلوانین زیرین نیز نازک می شود. تنوعی از 
س��اختارهای دیاپیری که برخی از آنها تا نزدیک کف دریا و س��طح زمین باال 
آمده اند در سراس��ر ناحیه ی مورد مطالعه وجود دارد. ش��کل این س��اختارها از 
گنبدهای دیاپیری حلقوی تا دیوارهای طویل نمکی در تغییر اس��ت. هس��ته ی 
بسیاری از ساختارهای تاقدیسی میادین نفتی را توده  های نمکی تشکیل داده اند. 
دو نوع تله ی ساختمانی با اکتشافات حوضه ی Sverdrup در ارتباطند که بیانگر 
 Lougheed وجود دو روند تجمع نفت و گاز هس��تند. این دو روند در جزیره ی
از یکدیگر جدا شده اند )شکل-1(. تله هاي نوع اول از یک خمش پهن کم دامنه 
به موازات حاش��یه ی جنوب غرب حوضه تشکیل ش��ده و شامل دو میدان عظیم 
گازی Drak point و Hecla اس��ت. نازک ش��دن سازندها به سمت یال جنوبی 
حوض��ه، عامل به تله افتادن هیدروکربن در میدان Hecla بوده اس��ت. دس��ته ی 
دوم ش��امل تاقدیس هایی ب��ا دامنه ی زیاد در فالت ق��اره ی جنوب غرب جزایر 
EllefRingnes و King Christian می باشد. ساختمان های مزبور به سّن ترشیری 
آغازین، در طول کوه زایی فش��اری Eurekan تش��کیل یا کامل شده و از روند 
کوه  زایی پیروی می کنند. این ساختمان ها به طور جزیی و تا حدود 10 درصد از 
بستگی شان پُر هستند که دلیل آن احتماالً تراوش مواد از طریق گسلش وسیع در 
رأس تاقدیس ها بوده است. اکتشاف های حاصل در Skate و Maclean واقع در 
فالت قاره ی جزیره ی Lougheed شرقی، گاز کشف شده در Whitefishو نفت 
و گاز Cisco نشان دهنده ی نوعی ساختار حد واسط دو گروه اخیر است که میزان 

پُرشدگی آنها بیش از 50 درصد می باشد.

6-داده ها
در ناحیه ی مورد مطالعه90 چاه تا گروه Heiberg حفاری ش��ده است. از بین 
منابع منتشر شده و تحلیل   شخصی نگارندگان این مقاله، داده های زمین شناسی 
گوناگونی گردآوری و برحسب اهمیت در تجمع نفت و گاز دسته بندی شده اند. 
اطالعات سنگ منشأ از تجزیه ی ژئوشیمیایی نمونه های خرده ی حفاری و مغزه ی 
توالی های شناخته شده ی به دست آمده و متغیرهای بلوغ بیومارکرها به نفت های 
کشف ش��ده اختصاص دارد. از آنجا که تطابق جغرافیایی قابل مالحظه ای بین 
داده های سنگ منشأ و نفت و گاز موجود در حوضه دیده نمی شود، با استفاده 
از داده های سنگ منش��أ و مدل Pepper )1990(، نشانه ی شدت خروج نفت13 
محاسبه و استفاده ش��ده است. جزئیات چگونگی برآورد این متغیر در مقاله ی 
)Pepper and Corvi )1995 تش��ریح شده اس��ت. اطالعات مربوط به کیفیت 
مخزن از جمله ضخامت، نسبت خالص ماسه به شیل و میانگین تخلخل مخزن، 
حاصل آزمایش مغزه  ها و تفسیر نمودارهای الکتریکی چاه هاست. یک نقشه ی 
 Heiberg س��اختمانی ناحیه ای از فاصله ی زمانی انعکاس لرزه ای تا رأس گروه
و یک نقشه ی هم ضخامت از پوش سنگ باالیی )س��ازند Jameson Bay( در 

5  مقایسه ی توزیع MD در چاه های موفق و خشک

١۶ 

 

  
  هاي موفق و خشكشناسي در چاهي توزيع تعدادي از متغيرهاي زمينها: ويژگي4شكل 

  
  هاي موفق و خشكچاهدر  MDتوزيع  يمقايسه: 5شكل 

  

6   یــک نقشــه ی MD كه فاصله ی میــان نقاط اكتشــافی موفق و نقاط 
ناشــناخته را در یک محیط چندمتغیره نشان می دهد. در محاسبه ی 
MD از مقادیر پیکســل های متعلق به نقشه های متغیرهای منتخب 
زمین شناســی و مقایســه ی آنهــا بــا ویژگی هــای هــم ارز مربوط به 

اكتشافات موفق استفاده شده است

١٧ 

 

  
 و نقـاط ناشـناخته را در يـك    اكتشـافي موفـق  ميان نقاط  يكه فاصله MD ي: يك نقشه6شكل 

هـاي  هـاي متعلـق بـه نقشـه    مقـادير پيكسـل   از MDي محاسبهدر  دهد.محيط چندمتغيره نشان مي
ـ  ارز هـم هـاي  با ويژگـي  هانآ يو مقايسه شناسيمتغيرهاي منتخب زمين ه اكتشـافات موفـق   مربـوط ب

  استفاده شده است

  
بنـدي  و طبقـه  6-شـكل  MDاحتمال مشروط وجود نفت كه بـر اسـاس مقـادير     ينقشه: 7شكل 

  تهيه شده است 5-هاي موفق و خشك در شكلچاه
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دس��ترس بوده است. سایر اطالعات موجود ش��امل نتایج اکتشافات گذشته از 
جمله موقعیت جغرافیایی چاه های نفت و گاز )شکل-1(، اندازه ی ذخایر کشف 
شده و همچنین موقعیت و اندازه ی اهداف حفاری نشده است. اطالعات دیگری 
از جمله دمای چاه، ش��وری آب و مقادیر فش��ار حاصل از آزمایش ساق مته نیز 
در دسترس بوده است. اطالعات ثانوی حاصل از داده های مقدماتی شامل یک 
نقش��ه ی ساختمانی عمقی )که از زمان رفت و برگش��ت امواج لرزه ای به روش 
Bayesian Cokriging با اس��تفاده از عمق س��ازند در چاه ها به دس��ت آمده(، 
گرادیان فشار، پتانسیل هیدرولیک، اندازه ی باالآمدگي پس از تشکیل نفت گیر 
)با اس��تفاده از داده های زمین شناس��ی( و بازمانده ی س��اختمان14 است. تمامی 
داده های چاه از بانک داده های سازمان زمین شناسی کانادا دریافت شده است. 
خالصه ی متغیرهای زمین شناسی به کار رفته در تحلیل ریسک زمین شناسی، در 

جدول-1 ارائه شده اند.
از آنج��ا  که Sverdrup حوضه ای مرزی اس��ت و تولید اقتصادی نفت و گاز 
در آن جریان ندارد، متغیرهای تعیین کننده ی اقتصادی بودن اکتشافات در دست 
نیس��ت. مقادیر درجای میادین کشف شده توس��ط مدیریت نفت و گاز شمال 
کانادا در 1955 برآورد ش��ده؛ اگرچه جزئیات این محاسبات در دسترس عموم 
نیس��ت. برای جلوگیری از بروز اشتباه بین موفقیت اقتصادی و زمین شناسی در 
این مثال کاربردی، جهت ارزیابی ریس��ک اکتش��افی از واژه های کشف شده 
)یا موفق( به جای تولید کننده، تجمع به جای میدان یا مخزن و آزمایش ش��ده ی 
متروک به جای خشک اس��تفاده می کنیم. در اینجا احتمال وجود هیدروکربن 
به طور فرضي به احتمال یک موفقیت اقتصادی مرتبط می شود که البته خود نیاز به 

تعریف روشن و جامعی خواهد داشت.

7-گزینش متغیر زمین شناسی
ب��رای نش��ان دادن چگونگی انتخ��اب یک متغیر زمین شناس��ی را جهت 
 Heiberg تحلیل ریس��ک زمین شناس��ی، متغیر تخلخ��ل مخزن در گ��روه
را درنظ��ر می گیریم. در ش��کل-3 توزی��ع فراوانی مقادی��ر تخلخل مخزن 
در چاه ه��ای آزمایش ش��ده ی متروک و چاه های موفق نمایش داده ش��ده 
اس��ت. میانگین تخلخل در مخ��زِن اکثر چاه هاي موفق بی��ش از 10 درصد 
می باش��د. برعکس؛ چاه های متروک تخلخلی کمتر از 10 درصد داشته اند. 
بنابرای��ن تخلخل 10 درصد به عنوان حد آس��تانه ی تمای��ز میان یک مخزن 
مناس��ب )10%<( و یک مخزن نامناس��ب )10%>( برای تجمع نفت و گاز 

 F)Phc ,Pdry( و P)HC|Fav(, P)Dry|Unfav( به کار رفت��ه اس��ت. مقادی��ر
با اس��تفاده از معادله ی-1 محاس��به و در جدول-1 نمایش داده ش��ده است. 
عب��ارت P)HC|Fav(=0.6 داللت بر ش��انس حض��ور 60 درصدی نفت و 
 گاز در یک هدف اکتش��افی با ش��رایط مخزنی مناس��ب دارد. در حالی  که

P)Dry|Unfav( =0.78 بدین معناس��ت که اگر هدف مزبور شرایط مخزنی 
نامناس��بی داش��ته باشد، ش��انس اینکه آزمایش و س��پس متروک گردد 78 
درصد خواهد بود؛ یا به عبارت دیگر ش��انس موفقیت آن 22 درصد اس��ت. 
در قیاس با میانگین نرخ موفقیت اکتشافی در گذشته )47 درصد( درمی یابیم 
ک��ه درنظر گرفت��ن تخلخل مخ��زن در گزینش هدف اکتش��افی، موفقیت 
اکتش��اف را بهبود می بخش��د. به این ترتیب تخلخل مخ��زن دربردارنده ی 
اطالعات باارزش��ی ب��رای تمایز اهداف ناموفق از اه��داف حاوی تجمعات 

هیدروکربنی است.
تمامی متغیرهای زمین شناس��ی موجود که نماینده ی عوامل اصلی الزم برای 
تجمع نفت و گاز در یک منطقه هستند، به طریق مشابهی با استفاده از روش های 
آماری بیزین تحلیل شده اند. ویژگی های توزیع برخی از آنها در شکل-4 نشان 

داده شده است.
به نظر می رسد تخلخل مخزن، نسبت خالص به ناخالص، ضخامت پوش سنگ 
و باالزدگی15، ش��اخص های خوبی برای شناسایی اکتش��افات موفق از اهداف 
خشک هستند. در صورتی که ضخامت کل سازند قابلیت چنین تمایزی را ندارد. 
درک ما از این سیستم نفتی متشکل از سنگ منشأ موجود در طبقات بیتومین دار 
تریاس میانی، مسیرهای مهاجرت به مخازن تریاس باالیی-ژوراسیک زیرین و 
مجاورت با پختگاه16 نفت و گاز با نتایج حاصل از تحلیل بیزین هماهنگی دارد. 
مهم ترین عوامل کنترل کننده ی تجمعات بزرگ هیدروکربنی کیفیت مخزن و 
پیوستگی پوش سنگ است. نتیجه اینکه تعیین ویژگی های یک هدف اکتشافی 
به جای سیستم نفتی و مسیر مهاجرت، متغیرهای زمین شناسی تعیین کننده  تری  را 

جهت تحلیل های آماری فراهم می سازد.
برای محاسبه ی آمار بیزین، مقادیر آستانه ی متفاوتی برای متغیرهای زمین شناسی 
بر حسب ویژگی های توزیع فراوانی آنها تعیین شده است. بنابراین احتمال بروز اشتباه 
در دسته بندی به حداقل رسیده و در واقع مقدار )F)Phc ,Pdry حداکثر شده است. 
 جدول-1 تمامی متغیرهای زمین شناسی، احتمال مشروط بیزین هریک از آنها و مقادیر 
)Phc ,Pdry(F را نش��ان می دهد. مقدار )F)Phc ,Pdry  به عنوان حد آستانه برابر 0/3 
درنظر گرفته شده و تمامی متغیرهای زمین شناسی با مقادیر )F)Phc ,Pdry  بزرگ تر 

 MD 7  نقشــه ی احتمــال مشــروط وجــود نفــت كــه بــر اســاس مقادیــر 
شکل-6 و طبقه بندی چاه های موفق و خشک در شکل-5 تهیه شده

١٧ 

 

  
 و نقـاط ناشـناخته را در يـك    اكتشـافي موفـق  ميان نقاط  يكه فاصله MD ي: يك نقشه6شكل 

هـاي  هـاي متعلـق بـه نقشـه    مقـادير پيكسـل   از MDي محاسبهدر  دهد.محيط چندمتغيره نشان مي
ـ  ارز هـم هـاي  با ويژگـي  هانآ يو مقايسه شناسيمتغيرهاي منتخب زمين ه اكتشـافات موفـق   مربـوط ب

  استفاده شده است

  
بنـدي  و طبقـه  6-شـكل  MDاحتمال مشروط وجود نفت كه بـر اسـاس مقـادير     ينقشه: 7شكل 

  تهيه شده است 5-هاي موفق و خشك در شكلچاه
  

8  توزیــع تجمعی بــرآورد احتمال مشــروط برای 68 هدف اكتشــافی 
ناحیه ی مورد مطالعه

١٨ 

 

  
  مورد مطالعه يهدف اكتشافي ناحيه 68: توزيع تجمعي برآورد احتمال مشروط براي 8شكل 

  
مـورد   يمنطقـه  ينشـده بيني شده) در اهداف حفـاري مخازن گازي (پيش ي: توزيع اندازه9شكل 

  مطالعه
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از 0/3 برای تهیه ی نقشه ی ریسک زمین شناسی استفاده شده اند.

8- تهیه ی نقشه ی احتمال
در یک فضای چندمتغی��ره، متغیرهای منتخب زمین شناس��ی بیانگر ویژگی 
آم��اری نمونه ه��ا هس��تند. در حالی که هر نمونه نش��ان دهنده ی یک ب��ردار در 
این فضاس��ت. از آنجا که دقیقاً می دانیم هر نمونه ب��ه کدام جمعیت تعلق دارد، 
 MD می ت��وان ویژگی آماری هر جمعی��ت را با بردار میانه نمای��ش داد. مقادیر
میان بردارهای میانه ی چاه  های موفق و بردارهای نمونه ی تمامی چاه های حفاری 
ش��ده )هم نمونه های موفق و هم چاه های متروک( محاسبه شده است. شکل-5 
ویژگی های توزی��ع فراوانی مقادیر MD در چاه های متروک و چاه های موفق را 
نس��بت به بردار میانه ی چاه های حاوی نفت و گاز نش��ان می دهد. در این شکل 
اغلب اکتش��افات دارای مقادیر MD کوچک تر از 2/5 هستند و برعکس؛ اکثر 
 MD بیش��تر از 2/5 دارند. با تعیین حد آستانه ی 2/5 برای MD چاه های متروک
در دس��ته بندی اهداف حاوی نفت و گاز و اهداف خش��ک، )P)HC|Fav یعنی 
احتمال مش��روط وجود نفت و گاز با فرض ش��رایط مس��اعد )MD<2.5( برابر 
0/93 خواه��د ب��ود )جدول-1(؛ در حال��ی ک��ه )P)Dry|Unfav ، یعنی احتمال 
خش��ک و متروک شدن یک هدف با فرض شرایط نامساعد زمین شناسی، برابر 
0/89 اس��ت. P(HC|Fav(=0.93 بدین معناس��ت که برای اهدافی در ناحیه هایی 
با MD کمت��ر از 2/5، نرخ موفقیت حفاری اکتش��افی برابر 0/93 اس��ت که 46 
درصد بیش��تر از میانگین نرخ موفقیت )47درصد( در منطقه موردنظر مي باش��د. 
 همچنین اگر احتمال مش��روط خشک بودن یک چاه با فرض شرایط نامطلوب،

) یعنی )P)Dry|Unfav( برابر 0/89 باشد، بدین معناست که در صورت قرار گرفتن 
هدفی در محلی با MD بزرگ تر از 2/5، احتمال خشک و متروک بودن آن بسیار 
 زیاد خواهد بود )کمتر از 12 درصد شانس موفقیت اکتشافی دارد(. مقدار 0/83 برای

  )F)Phc ,Pdry نشان  می دهد که MD شاخص بسیار خوبی برای تمایز بین گروه ها 
در دسته بندی ذخایر کشف شده در مقابل چاه های متروک است. مقایسه با هریک 
از متغیرهای زمین شناسی موجود در جدول-1 گویای آن است که مقادیر احتمال 
مشروط برای MD، از مقادیر احتمال حاصل از یک متغیر زمین شناسی بیشتر است. 
عملکرد مطلوب MD نسبت به بهترین متغیر زمین شناسی که به تنهایی استفاده شود، 
حدود 0/35 بهتر اس��ت )0/47 به همراه تخلخل مخزن(. بدین ترتیب MD که از 
تجمع چندین متغیر زمین شناسی حاصل می شود دربردارنده ی اطالعات اساسی و 

مفیدتری برای دسته بندی چاه های موفق و متروک در ناحیه است.
نقشه ی زمین شناسی متغیری که برای محاسبه   ی MD به کار می رود را می توان 
به یک نقشه ی MD تبدیل کرد. شکل-6 یک نقشه ی MD را نشان می دهد که 
بیانگر شرایط زمین شناسی برای تجمع نفت و گاز بر اساس اطالعات حاصل از 
اکتشافات قبلی است. در این نقشه اکثر مناطقی که حفاری آنها منجر به اکتشاف 
موفق شده مقادیر MD کوچک تر از 2/5 داشته؛ در حالی که اکثر موقعیت های 
خشک و متروک، MD بزرگ تر از 2/5 دارند. در تحلیل ریسک زمین شناسی، 
عدم قطعی��ت حاوی هیدروکرب��ن بودن با نبودِن یک ه��دف در محلی خاص، 
به صورت احتمال وجود هیدروکربن بیان می ش��ود. نقش��ه ی MD را می توان بر 
اس��اس قاعده ی احتمال بیزین در رابطه ی-3 و فراوانی های توزیع در ش��کل-5 
به یک نقشه ی احتمال مشروط تبدیل کرد. شکل-7 احتمال وجود نفت و گاز 
را مش��روط به مقادیر MD شکل-6 نشان می دهد. احتمال وجود نفت و گاز در 
یک هدف را می توان با استفاده از متوسط تمامی مقادیر احتمال در پیکسل های 
پوشاننده ی سطح آن هدف، به طور تقریبی تعیین و مستقیماً از روی نقشه قرائت 
کرد. این احتمال نش��ان دهنده ی نرخ موفقیت مورد انتظار در آن هدف خواهد 
بود. شکل-8 توزیع احتمال وجود نفت و گاز در 68 هدف حفاری نشده را نشان 
می ده��د. با درنظر گرفتن داده های زمین شناس��ی موجود، ح��دود 75 درصد از 

9  توزیــع انــدازه ی مخــازن گازی )پیش بینــی شــده( در اهــداف 
حفاری نشده ی منطقه ی مورد مطالعه

١٨ 

 

  
  مورد مطالعه يهدف اكتشافي ناحيه 68: توزيع تجمعي برآورد احتمال مشروط براي 8شكل 

  
مـورد   يمنطقـه  ينشـده بيني شده) در اهداف حفـاري مخازن گازي (پيش ي: توزيع اندازه9شكل 

  مطالعه
  

10  نقشــه ی شــدت تولید نفت كه از تحلیل متغیرهای ژئوشیمی آلی 
به دست آمده، مقادیر بیشتر بیانگر شدت بیشتر تولید نفت هستند

١٩ 

 

  
 مقـادير ، دسـت آمـده  غيرهاي ژئوشيمي آلي بهمتنفت كه از تحليل شدت توليد  ينقشه: 10شكل 

  بيانگر شدت بيشتر توليد نفت هستند تربيش
  

  هاجدول
  

  
  شناسي: احتماالت مشروط و مقادير عملكرد مطلوب متغيرهاي زمين1جدول 

FavorabilityP)Dry   Unf(P)HC  Fav(Variable

0.470.780.60Porosily
0.360.730.49Net thickness

0.380.700.54Net / gross
0.450.550.81Cap thickness

0.460.640.72Estimated uplift
0.420.600.70Effective source rock

0.400.670.60Pessure gradient
0.350.510.68Salinity  gradient 

0.350.630.55Structure
0.460.630.74Structure residuals 

0.220.500.43Gross Thickness
0.830.890.93MD

  1   احتمــاالت مشــروط و مقادیــر عملکــرد مطلــوب متغیرهای 
زمین شناسی
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  2   امتیازدهــی به اهداف حفاری نشــده بر اســاس معیارهای گوناگون 
)معیار رده بندی-1: ریسک توان هیدروكربنی، معیار رده بندی-2: 

هزینه ی واحد چاه، معیار رده بندی-3: ذخیره و هزینه ی چاه(
 Ranking

3
 Ranking

2
 Ranking

1
NorthingEasting Risked

 Size 106

m3

Proba
bility

 Pool Size
106 m3

1313014905-27702428,4780,6544,100
21623177853-96987.523,5770,9724,252
63433079116-16433417,8580,6427,910
31243168400-8980116,9720,9617,734
51353170331-93237.410,6970,9611,112
82663253659-22152.883000,1554,176
143073091754-15317774500,779714
183283114502-16326463020,610,534
419321327511108260270,1637,235
102410306393157138.0354480,1732,5745
2935113063931-19254252620,2323,305
1325123078704-84752.249780,746745
7513310308246059.0946770,1925,233
2029143085796-10971444780,755956
9815310449634169.2244240,221,697
1123163170647-13583043650,914787
3233173098553-97713.534280,1131,666
1514183062494-78774.531970,645014
2728193088949-79240.130590,615026
1618203036111-36866130290,65026
2627213048105-43350338830,723981
124223086195-33356.827820,318994
2420233134568-86310.123070,297977
211924319415433897.522700,288194
176253076814-38642.221930,45447
3636263052508-18941120880,268084
3531273100722-64429819090,424492
3021283047499-24717018160,424362
2210293070207-53064.518050,62990
239303066027-55237.417560,592991
2511313076212-48376.117380,592921
192323031542-34315116590,374480
3122333246187-151371.816170,115,945
287343062498-51052.713830,482893
3315353148462-54420.310690,462335
3417363058247-11389810320,681506

Ranking 1 = based on risked potertial ranlang 2 = based on unit 
well cost  ranlang 3 = based on reserve and well cost.

اهداف، ریسک اکتشافی زیادی دارند )احتمال وجود نفت و گاز کمتر از 0/25(؛ 
در حالی که فقط 11 درصد از اهداف، ریسک اکتشافی کمی را نشان  می دهند 

)احتمال وجود نفت بیش از 0/5(.

9- ارزیابی و امتیازدهی به اهداف
دو برآورد اساسی در ارزیابی یک هدف اکتشافی عبارتند از اندازه ی مخزن 
احتمالی و ریسک اکتشافی دستیابی به مخزنی با این اندازه یا بزرگ تر )وجود یا عدم 
وجود مخزن(. ریسک اکتشافی محاسبه شده بر اساس نقشه ی احتماالت برابر است 
با یک منهای مقدار احتمال هر هدف. امکان وجود مخزن در هر یک از اهداف 
 را نیز می توان بر اساس عوامل حجمی مربوط به ارزیابی مخازن قبلی برآورد کرد 
)Chen et al.2006b(. گروهی از محققان ریس��ک اکتش��افی را طبق رابطه ی 
یک تقس��یم بر احتمال وج��ود هیدروکربن بیان کرده اند ک��ه توصیف کاماًل 
متفاوتی از ریسک است )Otis and Schneidermann,1997(. شکل-9 توزیع 
اندازه ی میادین گازی گروه Heiberg را برای 68 هدف موجود نش��ان مي دهد. 
در این برآورد، توزیع تولید خالص )ضخامت خالص مخزن( و اشباع به صورت 
لگاریتم طبیعی فرض ش��ده و متغیرها از یک مدل فرآیند اکتش��اف چندمتغیره 
تخمین زده شده اند. سایر متغیرهای حجمی مثل سطح بستگی، تخلخل، حرارت 
و فش��ار اولیه ی مخزن مستقیماً از نقشه های زمین شناسی مربوطه قرائت می شود. 
فرموالس��یون معادله ی حجمی مخزن برای محاس��به ی ت��وان گازی مخزن در 
مقاله ی )Chen et al. (2000b تشریح شده است. میانگین اندازه ی میادین برابر با 
109×8/4 مترمکعب )296/6bcf( گاز درجا و میانگین اندازه ی بزرگ ترین میدان 

آزمایش نشده برابر با 109×28/5 مترمکعب )1tcf( گاز درجا برآورد شده است.
در مرحله ی بعد می توان اهداف ناشناخته را توسط معیارهای گوناگونی بر اساس 
نظر ارزیاب یا مقدار پذیرش ریسک هر شرکت و استراتژی اکتشافی امتیازبندی کرد. 
 معموالً اهداف برحسب ریسک پتانسیل مخزن )Rose, 2001( یا هزینه های اکتشاف 
)Joubert et al.2001( امتیازبن��دی می ش��وند. ه��ر دو معی��ار مذک��ور ب��رای 
ب��ود. کارس��از خواهن��د  اکتش��افی  گوناگ��ون  راهبرد ه��ای   س��ازمان دهی 

جدول-2 ش��امل 36 هدف نخست است که ریسک توان گازی مخزن در آنها 
بزرگ تر از 109 مترمکعب )35bcf( گاز درجاست.

10- بحث
در نقشه ی برآورد نشانه ی شدت تولید نفت )شکل-10( دو مرکز تولید عمده 
آش��کار ش��ده که یکی در بخش جنوبی جزی��ره ی Ellef Ringnes و دیگری 
بی��ن ش��به جزیره ی Sabine و جزی��ره ی MackenzieKing ق��رار دارد. این دو 
بخش توسط کمان جزیره ی Lougheed از یکدیگر جدا شده اند. محاسبات بر 
اس��اس مدل های کینتیک تولید نفت و برآورد جذب انجام ش��ده است. به دلیل 
عدم دسترسی به محاسبات حجمی س��نگ منشأ، نشانه ی شدت تولید محاسبه 
می شود که شاخص ویژگی های توزیع فضایی ظرفیت تولید است. نبود انطباق 
جغرافیایی کامل بین ش��دت تولید و نقاط ش��ناخته ش��ده ی حضور نفت و گاز 
نش��ان می دهد که مهاجرت جانبی ثانویه عامل مهمی در به تله افتادن نهایی بوده 
اس��ت. مخازن نفت و گاز کشف ش��ده تقریباً به طور یکسان در دو سوی کمان 
توزیع ش��ده اند. یعنی106×408 مترمکعب )106×2566 بش��که( معادل نفت در 

غرب کمان و 106×386 مترمکعب )106×2428 بشکه( معادل نفت در شرق آن 
وجود دارد. اما مخازن گازی کشف شده در بخش غربی تقریباً برابر 109×300 
مترمکعب )109×1897 بش��که( معادل نفت است؛ در حالی که در بخش شرقی 
تنها 109×203 مترمکعب )106×1277 بشکه( معادل نفت از این نوع ذخایر وجود 
دارد. اکتشافات محقق شده تاکنون دو مرکز تجمع نفت را نشان داده است؛ یکی 
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در منطق��ه ی محصورکننده ی کم��ان Louhheed و دیگری در منطقه ی فالت 
قاره ی جزیره ی Ellef Ringnes جنوبی. با توجه به الگوی بلوغ حرارتی موجود، 
انتظار می رود نفت گیرهای واقع در بخش غربی می��دان گازی Hekla، اطراف 

کمان Louhheed و همچنین حاشیه ی جنوبی حوضه، حاوی نفت باشند تا گاز.
در شکل-7 موقعیت پنج هدف نخسِت امتیازبندی شده بر حسب ریسِک توان 
گازی، با دایره های پررنگ مشخص شده اند. اعداد کنار هر دایره امتیاز هریک 
را نش��ان می دهد. همان گونه که از روی نقش��ه ی احتمال مشروط در شکل-7 
 Heiberg مشخص اس��ت احتمال موفقیت اکتشافی اهداف س��اختماني گروه
در ش��مال غرب حوضه کم است )احتمال کمتر از 0/2(؛ چراکه توالی مخزنی 
مناس��بی در این ناحیه وجود ندارد. ش��اخص موفقیت اکتشافی در شمال شرق 
حوضه و بخش ش��رقی حاشیه ی شمال شرقی جزیره ی Ellef Ringnes نیز کم 
اس��ت )احتمال کمتر از 0/2(؛ زیرا به دلیل ش��دت آخرین فعالیت تکنونیکی، 
ش��رایط حفظ مواد آلی مساعد نبوده و به علت دیاژنز حاصل از تدفین عمیق و 
ماگماتیسم، کیفیت مخزن نامطلوب اس��ت. نواحی کم ریسک )احتمال بیشتر 
از 0/5( در س��ه ناحیه ی نقش��ه متمرکز ش��ده اند. در ناحیه ی شمال غرب که در 
فالت قاره ی جنوب غربی جزایر Ellef Ringnes و KingChristian واقع شده 
)منطقه ی-1(، اکتش��افات موجود در تاقدیس های مرتفع ق��رار دارند. ناحیه ی 
دوم به موازات حاش��یه ی جنوب غربی حوضه قرار داشته و کشفیات مربوط به 
تله های کم ارتفاع با درصد زیاد پرشدگی بخش شرقی آن را اشغال کرده است 
)منطقه ی-2(. منطقه ی سوم روندی NNE-SSW داشته و دو منطقه ی اخیر را در 
امتداد جزیره ی Louhheed به هم متصل می کند. در میان سه منطقه ی کم ریسک 
اشاره شده، مناطق-1و2 به ترتیب با 109×223 مترمکعب )7875bcf( و 109×233 
مترمکعب )8228bcf( گاز درجا تقریباً حاوی حجم مشابهی گاز طبیعی کشف 
ش��ده اند. در منطقه ی-3 فقط 109×77 مترمکعب )2719bcf( گاز درجا یافت 
شده است. ناحیه ای با ریسک اکتشافی نس��بتاً کم )0/5<احتمال<0/2( وجود 
دارد که حاش��یه ی جنوب ش��رق حوضه و ادامه ی غربی منطقه ی-3 را ش��امل 
می ش��ود. روش پیشنهادی در این نوشتار مس��تلزم یک بانک اطالعاتی حاوی 
تعداد کافی چاه اکتش��افی موفق و خش��ک است تا بتوان ریسک زمین شناسی 
را به ص��ورت تحلی��ل خطا در نتایج دس��ته بندی، ارزیابی کرد. نتایج ریس��ک 
زمین شناسی و پتانسیل نفتی اهداف اکتش��افی که به صورت نقشه ارائه شده بر 
پایه ی داده  ها و دریافت های موجود اس��توار اس��ت. افزایش داده ها و اطالعات 
حاصل از اکتش��افات آینده درک ما را بهبود بخشیده و نقشه ی زمین شناسی را 

تغییر خواهد داد. بنابراین ارزیابی های ریسک و پتانسیل منابع باید به روز شوند تا 
بهبود مدل های زمین شناسی به صورت فرآیندی پویا منعکس شود.

موفقیت در ارزیابی ریسک زمین شناسی مستلزم تعیین عوامل زمین شناسی مهم 
در ناحیه است. انتخاب متغیرهای زمین شناسی برای محاسبه ی احتمال تا حد زیادی 
تابع عوامل زمین شناسی کلیدی کنترل کننده ی تجمع نفت و گاز است. کاربرد 
معیارها و روش های بیزین که در این مقاله پیش��نهاد ش��ده مفاهیم کّمی را برای 
 MD یافتن کنترل  های زمین شناسِی ضروری فراهم ساخته و ما را جهت محاسبه ی
به سوی انتخاب عوامل زمین شناسی رهنمون می شود. اهمیتی ندارد که کدام متغیر 
زمین شناس��ی در ماتریس داده های ارزیابی دخیل باشد؛ بلکه قدرت جداسازی 
متغیرها در تشخیص تجمعات نفتی از اهداف خشک حائز اهمیت است. گرچه 
ممکن است نتایج ارزیابی ریسک حاصل از مجموعه های گوناگون متغیرهای 
زمین شناسی با یکدیگر متفاوت باشد اما با حداقل کردن خطاهای دسته بندی که از 
طریق معیارها و روش های بیزین روی دسته ی داده ها اعمال می شود می توان این 

تفاوت ها را محدود کرد.

نتیجه گیری
سرانجاِم روش پیش��نهادی برای تهیه ی نقشه  ی ریس��ک زمین شناسی، یک 
نقشه ی احتمال مشروط است که تغییرات مکانی شرایط زمین شناسی الزم برای 
تش��کیل نفت و گاز را ترس��یم کرده و بنیانی محکم و سازمان یافته برای تحلیل 
ریسک و امتیازبندی اهداف فراهم می سازد. برای مشخص کردن ناحیه هایی که 
توان ذخیره ی زیاد و ریسک اکتشافی نسبتاً کمی دارند می توان از نقشه ی احتمال 
مشروط و همچنین از برآورد پتانس��یل ذخیره ی اهداف ناشناخته استفاده کرد. 

اصلی ترین مزایای کاربرد این روش بدین قرار است:
 روابط مکانی بین متغیرهای زمین شناس��ی و اهداف اکتشافی درنظر گرفته 
می شود. ارزیابی ریس��ک اکتشافی برای وجود نفت و گاز در هدفی خاص، به 
اهداف دیگری در همان ناحیه که در آنها تجمع هیدروکربن توسط فرآیندهای 

مشابهی کنترل می شود، ارتباط دارد.
 تمامی اهداف به طور ثابت و همزمان با استفاده از روش ها، معیارها و داده های 
مشابهی ارزیابی می شوند. بدین ترتیب نتایج حاصله قابل بازبینی بوده، به راحتی 

به روز می شوند و امتیاز نسبی اهداف را به روشنی منعکس می سازند.
 استفاده از روش های طبقه بندی با منطق ریاضی محکم و محرز، نتایج واقعی و 

ملموسی در پي داشته و متأثر از قضاوت فردی ارزیاب نخواهد بود.
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       منــــابع    
با توجه به کثرت منابع، لطفا به اصل مقاله مراجعه گردد.


