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ن بهمنظور تعیین ویژگیهای مخزنی سازند
پیشبینی تخلخل-تراوایی و مدلسازی آ 
ایالم در یکی از میادین نفتی حوضه زاگرس
علی دشتی* ،ابراهیم سفیداری دانشگاه تهران

محمد یزدانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

مدلسازی فضایی تخلخل و تراوایی با استفاده از دادههای متعدد چاه دارای اهمیت بسیار مهمی در مطالعات اکتشاف
و تولید نفت و گاز اس��ت .اهمیت هر مدلس��ازی اصوالً به روش/روشهای استفاده شده برای مدلسازی بستگی دارد.
مصنوعی پسانتشار خطا برای تخمین مقادیر تخلخل و تراوایی بخشهای
در مطالعه حاضر از روش شبکههای عصبی
ِ
مختلف سازند ایالم در یکی از میادین نفتی حوضه زاگرس استفاده شده است .نمودارهای چاهنگاری تخلخل نوترون،
س��رعت صوت و چگالی بهعنوان س��لولهای الیه ورودی و دادههای تخلخل و تراوایی حاصل از مغزه چهار چاه نیز به
عنوان س��لولهای الیه خروجی برای آموزش شبکه مورد استفاده قرار گرفتهاند .پس از آموزش شبکه با این دادهها ،از
دادههای یک چاه دیگر برای آزمون شبکه استفاده شده که آزمون شبکه آموزش دیده ضرایب همبستگی  0/91و 0/82
را بهترتیب برای تخلخل و تراوایی به دس��ت داده که این ضرایب درس��تی شبکه آموزش دیده را تأيید میکنند .بعد از
اطمینان از درستی شبکه آموزش دیده ،مقادیر تخلخل و تراوایی برای تمامی چاههای میدان محاسبه شده است .پس از
مصنوعی پسانتشار
تراوایی پیشبینی شده از شبکه عصبی
محاسبات مذکور نحوه توزیع س هبُعدی پارامترهای تخلخل و
ِ
ِ
خطا توسط الگوریتمهای زمینآماری مثل کریجینگ و شبیهسازی گوسی ترتیبی در مقیاس میدان مشخص شد .طبق
مدل بهدست آمده بخشهای  2-1و  2-2سازند ایالم در میدان مورد مطالعه دارای کیفیت مخزنی باال ،بخش 1دارای
شکستگی و بسیار پیچیده و بخش  3این سازند فاقد کیفیت مخزنی تشخیص داده شد .تمرکز بخشهای تراوای سازند
ایالم در قسمت شمال غرب و تاحدی هممرکز میدان ،قابل توجه ذکر شد که به گسترش بیشتر شکستگیها در این
قسمت مرتبط گردید.

س��ازند ایالم شامل توالی از س��نگهای کربناته به سن سانتونین -
کامپانین بوده و س��ومین سنگ مخزن مهم مناطق نفتی جنوب غرب
ایران به حس��اب میآید [ .]21این س��ازند و معادله��اي آن دارای
اهمیت بس��یار مهمی از لحاظ مخزنی در اغل��ب میادین نفتی منطقه
خاورمیانه هس��تند [ .]4 ,3به لحاظ کیفیت مخزنی ،این سازند عمدتاً
ش��امل واحدهای کربناته ناهمگن اس��ت که در باال توسط شیلها و
مارلهای محیط عمیق پوشش یافتهاند[.]1
تعیین کیفیت مخزنی فرآیندی است که شامل توصیف ویژگیهای
مختلف مخزنی با اس��تفاده از تمامی دادههای موجود میشود تا مدل
مخزنی قابل اعتمادی برای تعیین و پیشبینی عملکرد مخزن بهدست
آید .تعیین کیفیت مخزنی استفاده گستردهای در مدلسازی مخزنی،
تعیین فرآینده��ای بازیافت مخازن گاز و نفت و شبیهس��ازی مخزن
دارد[ .]6 ,5تخلخل و تراوایی مهمترین ویژگیهای مخزنی هس��تند
که درک نحوه توزیع آنها در مخزن نقش اصلی را در تعیین کیفیت
مخزن��ی ايفا مينماي��د .معادالت متع��ددی برای تعیی��ن ارتباط بین
تخلخل و نمودارهای چاهنگاری معمول مثل نمودار سرعت صوت و
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نمودار چگالی معرفی شدهاند .برای تعیین دقیق تخلخل از این روابط
الزم اس��ت که اطالعات دقیقی از حجم ش��یل ،نوع س��یال منفذی،
سنگشناس��ی و درص��د آنها و چگال��ی کانیهای تش��کیلدهنده
داش��ته باش��یم .از طرف دیگر ،تراوایی بهعنوان یک ویژگی پیچیده
در مخ��ازن هیدروکربنی ش��ناخته میش��ود که با عوام��ل متعددی
مثل سنگشناس��ی ،ترکیب س��یاالت منفذی و تخلخل روابط بسیار
پیچیدهای دارد[ .]7امروزه برای تعیی��ن ارتباط دقیق بین نمودارهای
چاهنگاری و تخلخل و تراوایی از شبکههای عصبی مصنوعی استفاده
میش��ود که بر خالف روشه��ا و معادالت معمول ،ق��ادر به تعیین
ارتباطات غیرخطی و بسیار پیچیده بین ویژگیهای مخزنی (تخلخل
و تراوایی) و نمودارهای چاهنگاری معمول هس��تند  ]9 ,8[.از طرفی،
امروزه مدلس��ازی زمینآماری از معتبرتری��ن روشها برای تعیین و
فهم نحوه توزیع پارامترهای مخزنی در مطالعات زیرس��طحی شناخته
میش��ود .علم زمینآم��ار این توانایی را دارد ک��ه توریع فضایی این
پارامترها را با درنظر گرفتن عامل فضا معین کند و سهل انگاریهای
آمار کالسیک را در زمینه الگوهای توزیع فضایی برطرف نمايد[.]10
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ه��دف اولیهي این مطالعه پیشبینی تخلخل و تراوایی از اطالعات
نمودارهای چاهنگاری مربوط به س��ازند ایالم با اس��تفاده از شبکهي
عصبی معتبر و س��پس ،محاسبه مقادیر تخلخل و تراوایی برای تمامی
چاههای میدان بهكمك این ش��بکه است .هدف نهایی نیز استفاده از
تخلخل و تراوایی محاسبه شده برای ساخت مدل توزیع سهبُعدی این
دو پارامتر در بخشهای مختلف مخزنی سازند ایالم است.
 -1موقعیت و زمین شناسی منطقه مورد مطالعه

میدان نفتی مورد مطالعه در جنوبش��رق اهواز و در امتداد میادین
آبتیم��ور و سوس��نگرد قرار دارد .ای��ن میدان دارای چند س��ازند
مخزنی است (مخزن آسماری ،مخزن بنگستان و مخزن خامی) .روند
س��اختمانی این میدان از روند س��اختمانی میادین آب تیمور ،اهواز
و مارون که همان روند زاگرس (شمالغرب-جنوبش��رق) اس��ت
تبعیت میکند(شکل.)1-
در عم��ده مطالعات پیش��ینِ انجام ش��ده ب��رروی این می��دان ،به
ویژگیه��ای پتروفیزیکی[ ،]11چینهشناس��ی[ ]12و محیط رس��وبیِ
[ ]13مخزن پرداخته ش��ده اس��ت .ب��ا افزایش اطالع��ات حاصل از
حف��ر  45حلقه چاه در مخزن بنگس��تان میدان منص��وری ،زونبندی
مخ��زن م��ورد بازنگری ق��رار گرفته اس��ت بهطوريكه با اس��تفاده
از اطالع��ات نموداره��ای مقاومت��ی ،اطالع��ات مغ��زه و اطالعات
حاص��ل از الیهآزمایی مکرر(علیرغم وج��ود ابهامات در خصوص
س��طوح تماس س��یاالت) ،زون  2ک��ه مربوط به س��ازند ایالم بوده،
ب��ا توجه ب��ه اختالف بهرهده��ی آن به زیر-زونه��ای کوچکتری
( 2.1و  )2.2تقس��یم بندی گردیده اس��ت [ .]14همچنین ،مطالعات
زمینشناس��یِ س��اختمانیِ صورت گرفته بر روي میدان مورد مطالعه
گویای این اس��ت که میدان از لحاظ ریختشناس��ی ،یک تاقدیس
دو پالن��ژه ب��وده و در افق آس��ماری و مخزن خامی هی��چ آثاری از
گسلخوردگی بر روی نقشه خطوط همتراز زیرزمینی گزارش نشده
که ش��اید بهدلی��ل عدم خمش کافی چین در این میدان اس��ت .عدم
هرز َروی گل حفاری نیز شاهد دیگری برای فاقد گسل یا شکستگی
بودن این میدان دانسته شده است [.]15

مورد مطالعه ،تأکید اصلی در این مطالعه بر روی سازند ایالم بوده است.
از روش شبکه عصبی پسانتشار خطا 1برای تعیین ارتباط بین نمودارهای
چاهنگاری و تخلخل و تراوای��ی در چاه های دارای اطالعات تخلخل و
تراوایی مغزه اس��تفاده شده است .سپس با استفاده از شبکه آموزش دیده
و م��ورد اعتماد ،تخلخل و تراوایی کلی��ه چاههای مورد مطالعه در میدان
محاس��به شده اس��ت .در نهایت برای درک بهتر نحوه توزیع فضایی این
دو پارامت��ر در کل میدان ،مدلهای مربوط به این دو پارامتر با اس��تفاده
از مدلس��ازی زمینآماری تهیه ش��ده است .در مدلس��ازی پارامترهای
موردنظر از الگوریتمهای زمینآماری کریجینگ 2و شبیهسازی گوسی
ترتیبی 3اس��تفاده شده اس��ت .پس از انجام مدلسازی به بررسی و تفسیر
توزی��ع ویژگیهای مخزن��ی و کیفیت هر بخش از س��ازند ایالم در کل
میدان پرداخته شده است .نحوه گسترش کمربندهای رخسارهای در این
سه زون هم میتواند مدرک دیگری برای تصمیمگیری در مورد کیفیت
مخزنی آنها باش��د .همانطور که در ش��کل 2-دیده میشود در زون سه
ک��ه حداقل کیفیت مخزنی را دارد میتوان ش��اهد گس��ترش قابلتوجه
زیرمحیطه��ای الگون و رم��پ بیرونی بود که ه��ر دو کمینهي کیفیت
مخزنی را دارا هستند .همچنین در زیرزونهای  2-1و  2-2زیرمحیطهای
سد و رمپ میانی گسترش یافتهاند تا کیفیت مخزنی مناسبی را به این دو
محدوده از س��ازند ایالم بدهند .در شکل 3-برای هر کمربند رخساره ِ
ای
مطالعه ش��ده در س��ازند ایالم ،تصویری از مقاطع نازک مطالعه شده آن
جه��ت درک بهتر تف��اوت ویژگیهای زونهای مورد بررس��ی در این
مطالعه آورده شده است.
 -1-2ساختار و طراحی شبکههای عصبی پس انتشار خطا

ش��بکه عصبی مصنوعی یک سیس��تم هوش��مند برای حل مسائل

 -2روشهای مطالعه

در این مطالعه از نمودارهای چاهنگاری  50حلقه چاه در یکی از میادین
نفتی حوضه زاگرس استفاده شده است که از بین آنها پنج چاه عالوهبر
نمودارهای چاهنگاری دارای اطالعات تخلخل و تراوایی مغزه نیز هستند.
با در نظر گرفتن مش��خصات کلی س��ازندهای مختلف موجود در میدا ِن

 -2روشﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺷﻜﻞ  -1ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ زاﮔﺮس ][16

 1موقعیت بخشهای مختلف حوضه زاگرس []16

در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﭼﺎهﻧﮕﺎري  50ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه در ﻳﻜﻲ از ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻧﻔﺘﻲ ﺣﻮﺿﻪ زاﮔﺮس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ ﭘﻨ
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ﭼﺎه ﻋﻼوهﺑﺮ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﭼﺎهﻧﮕﺎري داراي اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺗﺮاواﻳﻲ ﻣﻐﺰه ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻛﻠـﻲ ﺳـﺎزﻧﺪﻫﺎ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻴﺪان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺳﺎزﻧﺪ اﻳﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ .از روش ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﭘـﺲاﻧﺘﺸـ

ﺧﻄﺎ 1ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﭼﺎهﻧﮕﺎري و ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺗﺮاواﻳﻲ در ﭼﺎه ﻫﺎي داراي اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺗﺮاواﻳﻲ ﻣﻐﺰه اﺳـﺘﻔﺎ

ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ آﻣﻮزش دﻳﺪه و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ،ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺗﺮاواﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﭼﺎهﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻴـﺪان ﻣﺤﺎﺳـ
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غیرخط��ی و پیچیده اس��ت .از لحاظ فیزیکی یک ش��بکه عصبی از
الیههایی از اجزای بههم مرتبط (سلولها یا گرهها) تشكيل ميگردد
كه (ش��کل )4-اين اليهها خود ش��امل الی��ه ورودی ،الیه مخفی و
الیه خروجی میش��وند .فرآیند آموزش ش��بکه عصبی با استفاده از
الگوریتمهای نظارتی و غیرنظارتی انجام میشود.
4
شبکه عصبی پسانتشار خطا از انواع شبکههای پیشخور و نظارتی
است که امروزه کاربرد بس��یار گستردهای در پیشبینی ویژگیهای
مخازن هیدروکربنی دارند [ .]6 ,9اصطالح پیش��خور اشاره به روند
محاسبات شبکه دارد که در آن ،از نتایج حاصل از خروجی الیه اول
برای محاس��به خروجی الیه دوم اس��تفاده میکند[ . ]9در شبکههای
نظارت��ی ،ارزشگذاری و وزندهی به پارامترهای ورودی براس��اس
می��زان اختالف داده خروجی با داده مطلوب کاربر انجام میش��ود.
در این ش��بکهها خطای خروجی هر سلول موجود در الیه خروجی
براساس معادله 1-محاسبه میشود:
()1

EE = D E - C E

که در آن  Dzخروجی مطلوب کاربر و  Czخروجی محاس��به شده
توس��ط شبکه اس��ت .مربع خطای کل الیه خروجی ( )Eبا معادله2-
محاسبه میشود:
2
)ΣZ = ΣN (DZ - CZ
()2
روند اصلی کار در ش��بکههای پسانتشار خطا بدینگونه است که
از دادهه��ای خروجی یک الیه به عنوان ورودی الیه بعدی اس��تفاده
ش��ده و با گسترش این روند مقادیر خروجی تمامی الیهها محاسبه و
مقایسه میشود .معادالت 3-و  4گویای نحوه محاسبه خروجی الیه
اول از ورودی این الیه است:

Xi = Li Ti,1

()3
()4
ک��ه در آنها  Liمق��دار پارامتر ورودی الیه اول : Ti,1 ،آس��تانهي
ورودی الیه اول که صفر درنظر گرفته میشود ( ،)Ti,1= 0مقدار
پارامتر خروجی الیه اول و ( ƒ(xiتابع انتقال اس��ت .ش��بکه با دانستن
خروجی الیه اول ،از آن بهعنوان ورودی الیه دوم اس��تفاده میکند،
این قاعده در رابطه زیر دیده میشود:

)ai,1= ƒ(xi

)ai,2= ƒ( (Wi,j(2) aj,1) + Ti,2

()5
		
که در آن  ai,2مقدار پارامتر خروجی الیه دوم Ti,2 ،آستانه ورودی
الیه دوم که صفر درنظر گرفته میش��ود ( ،)Ti,2= 0مقدار پارامتر
ورودی الی��ه دوم (که در واقع همان مقدار پارامتر خروجی الیه اول
است) و  wj,iفاکتور وزن یا ارزش اطالق شده به ورودیهای در حال
پردازش است .بر این اساس است که شبکه میتواند محاسبات خود
را بهصورت یک روند رو به جلو 5انجام دهد ]17 ,5 ,9[.
-2-2زمین آمار

این علم ش��اخهای از آمار است که توانایی و کاربرد آن در تعیین
رابطه فضایی بین متغیرهاس��ت .در طبیعت با اندازه گیریهای متعدد
دیده ش��ده که مقدار و میزان یک پارامتر در فواصل نزدیک مش��ابه
اس��ت ولی با افزای��ش فاصله بین اندازه گیریها ،میزان ش��باهت بین
مقادیر بهدس��ت آمده کاهش مییابد .این مسأله گویای تأثیر فضا بر
تغییر مقادیر متغیرهاست .زمینآمار با در نظر گرفتن عامل فضای بین
اندازه گیریه��ا میتواند نحوه توزیع یک متغیر در فضا را مش��خص
کن��د [ .]18زمینآم��ار از مدله��ا و الگوریتمهای خاصی اس��تفاده
میکند که توضیح برخی از این الگوریتمها که در این مطالعه مورد
 وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎي رﺧﺴﺎرﻫﺎي ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﭼﺎهﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺗﺮاواﻳﻲ( ﺳﻪ ﺑﺨﺶ از ﺳﺎزﻧﺪ اﻳﻼم در ﻣﻴﺪان ﻣﻨﺼﻮري 2ویژگیهای مختلف (کمربندهای رخسارهای ،نمودارهای چاهپیمایی ،توجه قرار گرفتهاند ،در زیر آمده است.
ایالم در
بخش
ﺑﺪﻳﻦ و
ﺧﻄﺎتخلخل
اطالعات
میدانﻋﻨـﻮان ورودي ﻻﻳـﻪ
ﻻﻳـﻪ ﺑـﻪ
س��ازندﻳـﻚ
ﻫﺎيازﺧﺮوﺟﻲ
س��هداده
تراوایی)ﻛﻪ از
ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ
ﺻﻠﻲ ﻛﺎر در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﭘﺲاﻧﺘﺸﺎر
ﺑﻌـﺪيکریجینگ مش��هورترین الگوریتم برای مدلس��ازی
کریجینگ:6

مورد مطالعه
ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻻﻳﻪﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﻌﺎدﻻت 3-و  4ﮔﻮﻳﺎي ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ
ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ روﻧﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ

ﻻﻳﻪ اول از ورودي اﻳﻦ ﻻﻳﻪ اﺳﺖ:
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ایستایی مخزن است و اساس کار آن بر پایه یک تکنیک درونیابی برای محاس��به یک نقطه مجهول از تکرار فرآیندهای آماری مش��ابه
8
خطی است .در این تکنیک هر نقطه مجهول با استفاده از یک رابطه اس��تفاده میش��ود و توزیع دادهها هم از نمودارهای توزیع گوسی
خط��ی (رابطه )6-از نقطهه��ای معلو ِم مجاور تعیین میش��ود .رابطه پیروی میکنند .در این روش مقادیر نقاط مجهول با استفاده از توابع
معرفیش��ده برای تعیین نقط��ه معلوم عامل فضا ی��ا بهعبارت دیگر ،تعیینشده گویای نحوه توزیع مقادیر معلوم و محاسبه شده در مجاور
فاصله هر کدام از نقاط معلو ِم مجاور با نقطه مجهول را بهعنوان وزن نقطه مجهول محاس��به میش��ود .الگوریتم بهصورت کام ً
ال تصادفی
و می��زان تأثیر همان نقطهي معلوم بر نقطه مجهول در حال محاس��به ی��ک نقطه را انتخاب و س��پس ،کل ش��بکه را بهترتیب و به ش��کل
متوالی شبیهس��ازی میکند .مرتبه و نح��وهي پیش َروی الگوریتم در
درنظر میگیرد [.]19 ,7
= )  Z(xشبیهس��ازی نقاط مجهول بهصورت تئوری مشخص نمیشود و یک
))(λi Z(xi
()6
0
در ای��ن رابطه Z(x0( ،مقدار مجهول در نقطه  λi ، x0وزن هر نقطه و روند متوالی تصادفی در کار است [.]20
ن  ai,2ﻣﻘﺪار ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺧﺮوﺟﻲ ﻻﻳﻪ دوم Ti,2 ،آﺳﺘﺎﻧﻪ ورودي ﻻﻳﻪ دوم ﻛﻪ ﺻﻔﺮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷـﻮد ) aj,1 ،(Ti,2 =0ﻣﻘـﺪار
( Z(x0مقدار معلوم در نقطه  xiاس��ت .این روش محتملترین مقدار را
ورودي ﻻﻳﻪ دوم )ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﺧﺮوﺟـﻲ ﻻﻳـﻪ اول اﺳـﺖ( و  wj,iﻓـﺎﻛﺘﻮر وزن ﻳـﺎ ارزش اﻃـﻼق ﺷـﺪه ﺑـﻪ
برای نقاط مجهول محاسبه میکند ولی نمیتوان با قطعیت گفت که  -3نتایج
)(5
5
روﻧﺪ رو
ﺻﻮرت ﻳﻚ
نشان ﺑمﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت راﺧﻮد را
ﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﺒﻜﻪو ﻣﻲ
توزیعﻛﻪ
کریجینگاﺳﺖ
روشاﻳﻦ اﺳﺎس
ﺎي در ﺣﺎل ﭘﺮدازش اﺳﺖ .ﺑﺮ
ﺟﻠﻮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
تخلخل-تراوایی
پیشﺑﻪبینی
-1-3
دهد.
ی
متغیرها
دقیق
کامال
قطعی
ﻛﻪ در آن  ai,2ﻣﻘﺪار ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺧﺮوﺟﻲ ﻻﻳﻪ دوم Ti,2 ،آﺳﺘﺎﻧﻪ ورودي ﻻﻳﻪ دوم ﻛﻪ ﺻﻔﺮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷـﻮد ) aj,1 ،(Ti,2 =0ﻣﻘـﺪار
7
.[9,
قدم اول در آموزش ش��بکه ب��رای پیشبینی تخلخ��ل و تراوایی،
ترتیبی
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ورودي ﻻﻳﻪشبی
مطالعات
ﻓـﺎﻛﺘﻮر در
ترینwروش
روشاولرایج
ﭘـﺎراﻣﺘﺮ :این
اﻃـﻼق ﺷـﺪه ﺑـﻪ
وزن ﻳـﺎ ارزش
ﺧﺮوﺟـﻲ ﻻﻳـﻪ
گوسیﻣﻘﺪار
سازیواﻗﻊ ﻫﻤﺎن
دومه )ﻛﻪ در
اﺳـﺖ( و j,i
5
ﺟﻠﻮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
ﻳﻚ روﻧﺪ رو ﺑﻪ
اینﺻﻮرت
ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻲ
اﺳﺎس اﺳﺖ
اﺳﺖ .ﺑﺮ اﻳﻦ
زمینﭘﺮدازش
وروديﻫﺎي در ﺣﺎل
آم��اده کردن دادهه��ای چاهپیمایی مرتبط با ای��ن دو پارامتر و وارد
پیداست،
روش
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎتاسم
ﺗﻮاﻧﺪکه از
گونه
است .ﻛﻪهمان
مخازن
آماری
].[9, 5, 17
کردن این داده ها در ش��بکه عصبی اس��ت .دادههای مورد اس��تفاده
در این مطالعه مربوط به س��ازند ایالم در تع��دادی از چاههای میدان
نفتیِ مورد بررسی میباشد .نمودارهای چاهنگاری از تمامی چاههای
میدان در دس��ترس اس��ت ولی فقط پنج چاه میدان دارای اطالعات
تخلخل و تراوایی مغزه است که از آنها برای آموزش شبکه استفاده
ش��د .از این پنج چ��اه دادههای چهار چاه برای آموزش ش��بکه و از
اطالعات یک چاه هم برای آزمون ش��بکه معرفی شده استفاده شد.
ش��کل 2-این اطالعات مربوط به یک��ی از چاههای میدان که از آن
جهت آموزش ش��بکه عصبی اس��تفاده شده را نش��ان میدهد .طبق
ﺷﻜﻞ  -3ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻧﺎزك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺶ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ رﺧﺴﺎرهاي ﺳﺎزﻧﺪ اﻳﻼم در ﻣﻴﺪان ﻣﻨﺼﻮري )ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺼﺎوﻳﺮ در ﻧﻮر  XPLﺛﺒﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ(
 3تصوی��ر میکروس��کوپی مقاط��ع ن��ازک مرب��وط به ش��ش کمربند این ش��کل هیچگون��ه اطالعات تخلخل و تراوای��ی مغزه از بخش 1
رخسارهای سازند ایالم در میدان مورد مطالعه (تمامی تصاویر در
مورد بررسی موجود نبوده و از اطالعات سایر
ایالم در
میدانﺷﺪهاﻧﺪ(
 XPLﺛﺒﺖ
سازنددر ﻧﻮر
رﺧﺴﺎرهاي ﺳﺎزﻧﺪ اﻳﻼم در ﻣﻴﺪان ﻣﻨﺼﻮري )ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺼﺎوﻳﺮ
 -3ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻧﺎزك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺶ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ
نور  XPLثبت شدهاند)
بخشها برای آموزش ش��بکه و تخمی��ن پارامترهای موردنظر در آن
استفاده شده است .بدین جهت با استفاده از اطالعات مغزه موجود از
بخشهای  2-2 ،2-1و  3سازند ایالم ،دو شبکه عصبی برای تخمین
مقادیر تخلخل و تراوایی در کل ضخامت س��ازند ایالم طراحی شد.
برای آموزش ش��بکه ضروری است که نمودارهای چاهنگاری مورد
اس��تفاده در الیه ورودی ارتباط تنگاتنگی با پارامتر خروجی داش��ته
ﺷﻜﻞ  -4ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﭘﺲ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻄﺎ
باش��ند .هرچه دقت انتخاب ورودیهای ش��بکه بهتر باشد (دادههای
-2-2زﻣﻴﻦ آﻣﺎر
اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺷﺎﺧﻪاي از آﻣﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﺳـﺖ .در ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﺑـﺎ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮيﻫـﺎي
ورودی مرتب��ط با خروج��ی باش��ند) در انتها ش��بکه میتواند نتایج
ﻣﺘﻌﺪد دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻘﺪار و ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﻴﻦ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮيﻫـﺎ ،ﻣﻴـﺰان
قاب��ل اطمینانتری را ب��رای داده خروجی ارائه ده��د .در این مطالعه
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻀﺎ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﺳـﺖ .زﻣـﻴﻦآﻣـﺎر ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ
از نمودارهای چاهنگاری چگالی ،س��رعت صوت و تخلخل نوترون
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮيﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ ﻳـﻚ ﻣﺘﻐﻴـﺮ در ﻓﻀـﺎ را ﻣﺸـﺨﺺ ﻛﻨـﺪ ] .[18زﻣـﻴﻦآﻣـﺎر از ﻣـﺪلﻫـﺎ و
بهعنوان ورودی برای محاس��به تخلخل و تراوایی اس��تفاده ش��د که
5 - feed-forward
ارتب��اط ابتدای��ی تع��دادی از نمودارها ب��ا پارامتره��ای خروجی در
ﺷﻜﻞ  -4ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﭘﺲ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻄﺎ

ﻣﻴﻦ آﻣﺎر

 4ساختار شبکه عصبی پس انتشار خطا

ﺷﺎﺧﻪاي از آﻣﺎر اﺳﺖ64ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﺳـﺖ .در ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﺑـﺎ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮيﻫـﺎي

ﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻘﺪار و ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﻴﻦ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮيﻫـﺎ ،ﻣﻴـﺰان

ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻀﺎ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﺳـﺖ .زﻣـﻴﻦآﻣـﺎر ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ
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 1ضریب همبستگی اولیه بین پارامترهای ورودی شبکه و پارامترهای خروجی

نمودارهای چاهپیمایی معمول

تخلخل

تراوایی

نمودار چاهپیمایی سرعت صوت

0/73

0/6

نمودار چاهپیمایی چگالی

0/69

0/58

نمودار چاهپیمایی تخلخل نوترون

0/65

0/63

نمودار چاهپیمایی گاما

0/54

0/45

نمودار چاهپیمایی فوتوالکتریک

0/5

0/48

نمودار چاهپیمایی رسانایی

0/43

0/39

 2تعداد دادههای مورد استفاده در هر دسته

دسته آموزشی

دسته اعتبارسنجی دسته آزمایشی کل

تخلخل

712

152

152

1016

تراوایی

356

76

76

508

جدول 1-نشان داده شده اس��ت .طبق اين جدول ،پارامترهای مورد
اس��تفاده در آموزش ش��بکه عصبی باالترین ضریب همبستگی را با
مقادیر تخلخل و تراویی دارند .جدول 2-نش��اندهنده کل دادههای
موجود و همچنین نحوه تقسیم بندی این دادهها در دستههای مختلف
موجود در شبکه است.
پس از آموزش ش��بکه ،آزمایش ش��بکه ضرورت دارد .آزمایش
ش��بکه به کمک دادههای چاه پنجم که از آنها در آموزش ش��بکه
اس��تفاده نش��ده بود ،انجام شد .شکلهای 5-و  6نش��اندهنده میزان
ارتب��اط بین تخلخل و تراوای��ی مغزه با تخلخل و تراوایی بهدس��ت
آمده از ش��بکه عصبی هس��تند .طبق شکل 5-ش��بکه عصبی توانسته
تخلخل را با صحت  91درصد محاسبه کند و ضریب همبستگی بین
تخلخل مغزه و تخلخل پیش بینی شده از شبکه عصبی را به 0/9117
برساند که گویای دقت باالی شبکه است .همانطور که در باال گفته
ش��د ،محاسبه تراوایی پیچیدهتر از تخلخل است و برخی مواقع دقت
پیشبینی تراوایی محاس��به شده چندان باال نيست .براساس شکل6-
ش��بکه عصبی توانس��ت پارامتر تراوایی را به گونهای پیشبینی کند
که ضریب همبس��تگی حدود  0/825با تراوایی مغزه داش��ته باش��د.
بهدست آمدن این دو ضریب همبستگی بین تخلخل و تراوایی مغزه
و تخلخل و تراوایی حاصل ش��بکه در چاهی که از اطالعات آن در
فرآیند آموزش ش��بکه استفاده نش��ده ،میتواند گویای دقت باالی
شبکه باشد.
 -2-3مدلسازی

ﺷﻜﻞ  -5ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻣﻐﺰه و ﺗﺨﻠﺨﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه از ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ
عصبی
شبکه
ﻋﺼﺒﻲ
شدهاز ازﺷﺒﻜﻪ
بینیﺷﺪه
پیشﺑﻴﻨﻲ
تخلخل ﭘﻴﺶ
مغزهووﺗﺨﻠﺨﻞ
تخلخل ﻣﻐﺰه
بین ﺗﺨﻠﺨﻞ
ارتباط ﺑﻴﻦ
ﺷﻜﻞ  -55ارﺗﺒﺎط

ي

ﺷﻜﻞ  -6ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺗﺮاواﻳﻲ ﻣﻐﺰه و ﺗﺮاواﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ
عصبی
شبکهﻋﺼﺒﻲ
شدهازازﺷﺒﻜﻪ
محاسبهﺷﺪه
تراواییﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
مغزهو وﺗﺮاواﻳﻲ
تراواییﻣﻐﺰه
بینﺗﺮاواﻳﻲ
ارتباطﺑﻴﻦ
ﺷﻜﻞ 6-6ارﺗﺒﺎط

با اس��تفاده از الگوریتمهای ذکرش��ده ،پارامتره��ای موردنظر در
بخشهای مختلف مخزنی س��ازند ایالم مدلسازی شدند .تخلخل و
تراوایی اس��تفاده شده برای مدلسازی کل میدان با استفاده از شبکه
عصبی بهدس��ت آمد .شکلهای 7-تا  10نش��اندهنده خروجی نرم
افزار مورد اس��تفاده برای مدلس��ازی تخلخل و تراوایی بخشهای
مخزنی س��ازند ایالم در میدان مورد مطالعه هستند .در شکلهای7-
و  8تخلخ��ل چهار بخش مخزنی س��ازند ایالم بهصورت نقش��ههای
متوس��ط این ویژگی نش��ان داده ش��ده ک��ه بهترتیب با اس��تفاده از
الگوریتمهای کریجینگ و شبیهسازی گوسی ترتیبی در کل میدان
مدل شده است .براساس این شکلها ،بخشهای  2-1و  2-2سازند
ایالم می��دان بیش��ینه تخلخل را دارن��د .در این دو بخ��ش حداکثر
تخلخل را میتوان در بخشهای ش��مالغرب و تاحدی مرکز میدان
دید .بخشهای  1و  3سازند ایالم از تخلخل چندان باالیی برخوردار
نيستند .قابل ذکر است که هر دو الگوریتم مورد استفاده نتایج تقریباً

ﻮرﻳﺘﻢﻫﺎي ذﻛﺮﺷﺪه ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺎزﻧﺪ اﻳﻼم ﻣﺪلﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺨﻠﺨﻞ و

ﺗﺨﻠﺨﻞ و
ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﺎزي
ﺳﺎزﻧﺪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي
اﺳﺘﻔﺎدهدرازﺑﺨﺶ
ﻣﻮردﻧﻈﺮ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﺧﺮوﺟﻲ
دﻫﻨﺪه
ﻣﺪلﻧﺸﺎن
اﻳﻼمﺗﺎ 10
ﻫﺎي7-
ﻣﺨﺰﻧﻲﺷﻜﻞ
دﺳﺖ آﻣﺪ.
ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻪ
ﻣﻴﺪان ﺑﺎ
ذﻛﺮﺷﺪه،ﺳﺎزي ﻛﻞ
ﻫﺎيﺑﺮاي ﻣﺪل
ﻢﺷﺪه

دﻫﻨﺪه درﺧﺮوﺟﻲ
ﻣﻮرد 10
ﻣﻴﺪان 7-ﺗﺎ
ﺷﻜﻞﻫﺎي
ﺳﺎزﻧﺪ آﻣﺪ.
ﻣﺨﺰﻧﻲﻪدﺳﺖ
ﺷﺒﻜﻪﻫﺎيﻋﺼﺒﻲ ﺑ
ﺗﺨﻠﺨﻞ واﺳﺘﻔﺎده
ﺳﺎزيﻣﻴﺪان ﺑﺎ
ﻣﺪلﻛﻞ
ﺑﺮايﺳﺎزي
ﺳﺘﻔﺎدهﻣﺪل
ﺑﺮاي
ﻧﺸﺎنﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻳﻼم در
ﺗﺮاواﻳﻲاز ﺑﺨﺶ

ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
دادهﻣﻮرد
ﻣﻴﺪان
ﺳﺎزﻧﺪاﻳﻦاﻳﻼم
ﻣﺨﺰﻧﻲ
ﺻﻮرتﻫﺎي
ﺗﺮاواﻳﻲﺑﻪﺑﺨﺶ
ﺗﺨﻠﺨﻞ و
8ده ﺑﺮاي
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ
ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ
وﻳﮋﮔﻲدرﻧﺸﺎن
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي
ﺳﺎزﻧﺪ اﻳﻼم
ﺳﺎزي ﻣﺨﺰﻧﻲ
ﻣﺪل ﺑﺨﺶ
ﺗﺨﻠﺨﻞ ﭼﻬﺎر
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مخزن��ی افزایش مییاب��د و نتایج هر دو الگوریتم هم تقریباً مش��ابه
همدیگ��ر و بخشهای مرکزی هم به لحاظ تراوایی دارای ش��رایط
نسبتاً مناسبی هستند .افزایش محسوس تراوایی در قسمتهای شمال
غرب میدان را میتوان به تمرکز باالی شکس��تگیها در این قسمت
از میدان نسبت داد.

مش��ابهی را برای نحوه توزیع تخلخل نشان میدهند .توزیع تراوایی
در بخشهای مختلف سازند ایالم بهصورت نقشه متوسط این پارامتر
در ش��کلهای 9-و  10ارائه شده اس��ت .بهدلیل استفاده از لگاریتم
تراوایی برای آموزش ش��بکه عصبی ،در مدلس��ازی هم از مقادیر
تراوایی بهصورت لگاریتمی اس��تفاده ش��د .مقادیر لگاریتم تراوایی
میتواند بهخوبی نحوه توزیع این پارامتر را نش��ان دهد و بخشهای
تراوا را از ناتراوا جدا کند .بر اس��اس این نقش��هها ،در بخشهای  ،1نتیجهگیری
اس��اس کار در این مطالعه استفاده از روش طراحی شبکه عصبی
 2-1و  2-2س��ازند ایالم مقادیر تراوایی نسبتا باالست و این بخشها
میتوانند مس��تعد تولید هیدروکربن باش��ند .توزی��ع مناطق تراوا در مصنوعی پسانتش��ار خطا برای پیشبینی تخلخل و تراوایی س��ازند
بخشهای  2-1و  2-2دارای یکنواختی مناس��بی اس��ت ولی مناطق ایالم و مدلس��ازی این دو فاکتور در یک��ی از میادین نفتی حوضه
تراوای بخش  1عمدتاً دارای توزیع غیریکنواخت و نقطهای هستند .زاگرس است.
 .1نموداره��ای چاهن��گاری س��رعت صوت ،چگال��ی و تخلخل
در قس��مت مدلسازی تخلخل مش��خص شد که بخش  1تخلخل
چندانی ندارد ولی از تراوایی خوبی برخوردار اس��ت .بررسی شکل نوترون بهعنوان ورودی ش��بکه و پارامترهای تخلخل و تراوایی هم
و پراکندگی تراوایی در این بخش به صورت نقطهای باالس��ت که بهعنوان خروجی ش��بکه نتایج مطلوبی بهدس��ت میدهند .نتایج این
ای��ن نکته خود گویای تمرک��ز باالی شکس��تگیها در اطراف این مطالعه نش��ان میدهد که ش��بکه آموزش دی��ده در مرحله آزمایش
ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺗﺮاوا را از ﻧﺎﺗﺮاوا ﺟﺪا ﻛﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ،در ﺑﺨﺶﻫﺎي  2,1 ،1و  2,2ﺳﺎزﻧﺪ اﻳﻼم ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺮاواﻳﻲ
دارايدر
های2,2آن
داده
ک��ه از
چاهی
ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦرا
تراوای��ی
تخلخ��ل و
توان��د
نقاط اس��ت .این ویژگی بهدلیل پیچیدگی ای��ن بخش و متأثر بودن ﻧﺴﺒﺘﺎ می
ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ
 2,1و
ﺑﺨﺶﻫﺎي
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮاوا در
درﺗﻮزﻳﻊ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎﻻﺳﺖ و اﻳﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮاواي ﺑﺨﺶ  1ﻋﻤﺪﺗﺎً داراي ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﻴﺮﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﻧﻘﻄﻪاي ﻫﺴﺘﻨﺪ.
تراوایی آن از شکستگیهاست .در صورت وجود ذخیره مناسب در آموزش اس��تفاده نش��ده با دقت قابلقبول (بهترتیب  91درصد و 82
در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺪلﺳﺎزي ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ  1ﺗﺨﻠﺨﻞ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد وﻟﻲ از ﺗﺮاواﻳﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻜﻞ و
برایاﻃﺮاففهم
ﺑﺎﻻي شبکه
باالی
ایناي دو
اﻳﻦ ﻧﻘﺎط
ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎ در
توانﺗﻤﺮﻛﺰ
گویای ﮔﻮﻳﺎي
عدداﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺧﻮد
ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻛﻪ
کند.ﻧﻘﻄﻪ
محاسبهﺑﻪ ﺻﻮرت
درصد)در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ
الیههای موجود در نقاط دارای شکستگی این بخش ،میتوان انتظار ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺗﺮاواﻳﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺐ در
ذﺧﻴﺮه
وﺟﻮد
ﺻﻮرت
در
.
ﺳﺖ
ﻫﺎ
ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ
از
آن
ﺗﺮاواﻳﻲ
ﺑﻮدن
ﺛﺮ
ﺄ
ﻣﺘ
و
ﺑﺨﺶ
اﻳﻦ
ﺪﮔﻲ
ﭘﻴﭽﻴ
دﻟﻴﻞ
ﻪ
ﺑ
اﺳﺖ .اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ
ارتباط بین دادههای ورودی و خروجی و همچنین تائید صحت این
داشت که تولید مناسبی از آن صورت بگیرد.
ﻻﻳﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻘﺎط داراي ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻣﻲﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از آن ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد.
بخشه��ای  2-1و  2-2را میت��وان بهتری��ن بخشهای مخزنی شبکه برای محاسبه تخلخل و تراوایی سایر چاههای میدان است.
 .2نتای��ج ای��ن بررس��ی مش��خص مینمای��د ک��ه الگوریتمهای
دانست که هم دارای فضای مناسب و کافی برای ذخیره هیدروکربن
(تخلخل مناسب) و هم دارای توان تولید و خروج این هیدروکرین زمینآماری کریجینگ و شبیهسازی گوسی روشهای مطمئن برای
(تراوایی مناسب) هس��تند .بخش  3هم بهصورت ناتراوا و فاقد توان فهم نحوه توزیع س��ه بعدی این دو پارامتر در س��ازند ایالم میدان و
ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺗﺮاوا را از ﻧﺎﺗﺮاوا ﺟﺪا ﻛﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ،در ﺑﺨﺶﻫﺎي  2,1 ،1و  2,2ﺳﺎزﻧﺪ اﻳﻼم
ﺗﺮاواﻳﻲ همچنین محاس��به آنه��ا در فواصل بین چاهی هس��تند .تلفیق نتایج
ﻣﻘﺎدﻳﺮ3
بخش
تولید دیده میشود .عدم وجود تخلخل و تراوایی مناسب در
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮاوا در ﺑﺨﺶﻫﺎي  2,1و  2,2داراي ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ
تولید هیدروکربن شده مذکور و بررسی پراکندگی تخلخل و نفوذپذیری در گستره میدان
ﻧﻘﻄﻪو
ذخیره
بخش در
ناتوانی
اي ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻏﻴﺮﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و
اینداراي ﺗﻮزﻳﻊ
کاملﻋﻤﺪﺗﺎً
ﺗﺮاواي ﺑﺨﺶ 1
موجبﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ
در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺪلﺳﺎزي ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ  1ﺗﺨﻠﺨﻞ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد وﻟﻲ از ﺗﺮاواﻳﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻜﻞ و
اس��ت .پراکندگی پارامترهای مذکور در گس��تره میدان (شکلهای با استفاده از نقشههای توزیع متوسط تخلخل و تراوایی نشان میدهد
ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺗﺮاواﻳﻲ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﻄﻪاي ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺧﻮد ﮔﻮﻳﺎي ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻻي ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎ در اﻃﺮاف اﻳﻦ ﻧﻘﺎط
ﻣﻨﺎﺳﺐ در که بخشهای  2-1و  2-2س��ازند ایالم دارای مقادیر باالی تخلخل
کیفیت
میدان
ﺑﺨﺶ وکهﻣﺘﺄﺛﺮدرﺑﻮدنبخش
دهد
نش��ان م
اﺳﺖ9 .
وﺟﻮد ذﺧﻴﺮه
غربﺻﻮرت
لﺳﺖ .در
ش��ماﻫﺎ
های ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ
ﺗﺮاواﻳﻲ آن از
ﺪﮔﻲیاﻳﻦ
)10ﻪدﻟﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴ
اﻳﻦووﻳﮋﮔﻲ ﺑ
ﻻﻳﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻘﺎط داراي ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻣﻲﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از آن ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد.

ﺷﻜﻞ  -7ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺨﻠﺨﻞ در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺳﺎزﻧﺪ اﻳﻼم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺣﺎﺻﻞ از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻛﺮﻳﺠﻴﻨﮓ

 7توزیع متوسط تخلخل در چهار بخش سازند ایالم بر اساس مدل
حاصل از الگوریتم کریجینگ
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ﺷﻜﻞ  -7ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺨﻠﺨﻞ در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺳﺎزﻧﺪ اﻳﻼم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺣﺎﺻﻞ از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻛﺮﻳﺠﻴﻨﮓ

ﺷﻜﻞ  -8ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺨﻠﺨﻞ در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺳﺎزﻧﺪ اﻳﻼم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺣﺎﺻﻞ از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي ﮔﻮﺳﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ

 8توزیع متوسط تخلخل در چهار بخش سازند ایالم بر اساس مدل
حاصل از الگوریتم شبیهسازی گوسی ترتیبی

( ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺷﻤﺎلﻏﺮب ﻣﻴﺪان ﻛﻴﻔﻴـﺖ10  و9  ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﮔﺴﺘﺮه ﻣﻴﺪان )ﺷﻜﻞﻫﺎي.اﺳﺖ
ﻣﺨﺰﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮ دو اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻫﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺗﺮاواﻳـﻲ داراي ﺷـﺮاﻳﻂ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺴﻮس ﺗﺮاواﻳﻲ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻣﻴﺪان را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻻي ﺷﻜﺴـﺘﮕﻲﻫـﺎ در اﻳـﻦ.ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
.ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﻴﺪان ﻧﺴﺒﺖ داد

129  شماره ی/ ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز-ماهنامه علمی

 را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ داراي ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﺮاي ذﺧﻴـﺮه ﻫﻴـﺪروﻛﺮﺑﻦ2,2  و2,1 ﺑﺨﺶﻫﺎي
 ﻫﻢ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺎﺗﺮاوا و ﻓﺎﻗﺪ3  ﺑﺨﺶ.)ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ( و ﻫﻢ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺧﺮوج اﻳﻦ ﻫﻴﺪروﻛﺮﻳﻦ )ﺗﺮاواﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ( ﻫﺴﺘﻨﺪ
 طبق این نتایج. تراوا هس��تند2-2  و2-1  و1 و بخشهای
 تراوایی، براساس این مدل.پیچیدگیﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪاست و کمینه تخلخل و تراوایی را دارد
 ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ذﺧﻴﺮه و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻴـﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺷـﺪه3  ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺗﺮاواﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺨﺶ.دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد
براساس
 ودر9شکستگی
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎيبه
1 بخش
 در.اﺳﺖ
،مدلﻛﻴﻔﻴـﺖباالی سازند ایالم در قسمتهای شمال غرب و تاحدی مرکز میدان
ﻏﺮب ﻣﻴﺪان
ﻫﺎي ﺷﻤﺎل.است
مربوطﻛﻪ در ﺑﺨﺶ
آنﺎن ﻣﻲدﻫﺪ
( ﻧﺸ10
گسترشﻣﻴﺪان )ﺷﻜﻞﻫﺎي
ﻣﺬﻛﻮر در ﮔﺴﺘﺮه
ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ
ﻣﺨﺰﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮ دو اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻫﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺗﺮاواﻳـﻲ داراي ﺷـﺮاﻳﻂ
. سازند ایالم فاقد کیفیت مخزنی دلیلی بر گسترش بیشتر شکستگیها در این مناطق است3  بخش،ارائه شده برای این میدان
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺴﻮس ﺗﺮاواﻳﻲ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻣﻴﺪان را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻻي ﺷﻜﺴـﺘﮕﻲﻫـﺎ در اﻳـﻦ.ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
.ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﻴﺪان ﻧﺴﺒﺖ داد

 ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاواﻳﻲ در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺳﺎزﻧﺪ اﻳﻼم در ﻣﻴﺪان ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﺣﺎﺻﻞ از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻛﺮﻳﺠﻴﻨﮓ-9 ﺷﻜﻞ

 ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاواﻳﻲ در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺳﺎزﻧﺪ اﻳﻼم در ﻣﻴﺪان ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﺣﺎﺻﻞ از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻛﺮﻳﺠﻴﻨﮓ-9 ﺷﻜﻞ

 پراکندگی متوسط تراوایی در چهار بخش سازند ایالم براساس10

 پراکندگی متوس��ط تراوایی در چهار بخش سازند ایالم در میدان9

مدل حاصل از الگوریتم شبیهسازی گوسی ترتیبی

Back - propagation neural network
2.
Kriging
3.
Sequential Guissian Simulation (SGS)
4.
feed-forward
1.

براساس مدل حاصل از الگوریتم کریجینگ

Kriging
6.
sequential Guissian simulation
7.
Guissian distribution

پا نویس ها

5.

منــــابع
Geosciences. 2013, 6(8): 27892806[10] Yeten, B., Gümrah, F., The use of Fractal Geostatistics and Artificial Neural
Networks for Carbonate Reservoir Characterization: Transport in Porous
Media. 2000, 41(2): 173195 رساله کارشناسی، مطالعه جامع زمین شناسی مخزن آسماری میدان منصوری.1381 ، خ،] حیدری چهارلنگ11[
 دانشگاه شهید چمران اهواز،ارشد زمین شناسی نفت
[12] Shirmohammadi, N. H., Geological study of Asmari reservoir in Mansuri
field, (rep. no. p-3703), 1980, National Iranian Oil Company, Ahwaz
 نقش محیط رسوبی و سیاالت کانی ساز در کیفیت مخزنی افقهای ماسه.1383 ، خ، سلیمانی، ع،] اش��جعی13[
 ص، دوازدهمین کنفرانس بلورشناسی و کانی شناسی ایران،سنگی تولیدی سازند آسماری میدان منصوری
540 – 547
 مطالعه جامع مخزن بنگستان میدان منصوری فاز تعیین مشخصات مخزن.1391 ،. ق، حق پرست،. ک،] قنواتی14[
. صفحه36 ،6035 - گزارش پ، زمین شناسی-2  بخش.توسعه
 گزارش شماره.)] تحلیل ساختاری مقدماتی میادین نفتی مناطق نفتخیز جنوب (محدوده فروافتادگی دزفول15[
. صفحه53 ، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ایران5613-پ
[16] Bordenave, M.L., The Middle Cretaceous to Early Miocene Petroleum
System in the Zagros Domian of Iran, and its prospect evaluation. AAPG
Annual Meeting. 2002, March 1013-, Houston, Texas
[17] Tang, H., Toomey, N., Meddaugh, S.W., Using an artificial-neural network
method to predict carbonate well log facies successfully: Society of
Petroleum Engineering. 2011, 14:35–44: University Press, New York. [18]
Deutsch, C.V., Geostatistical reservoir modeling. 2001, Oxford University
Press, New York
[19] Doyen, P.M., Porosity from seismic data: a geostatistical approach:
Geophysics. 1988, 53:1263–1275
[20] Kelkar, M., Perez, G., Chopra, A., Applied geostatistics for reservoir
characterization. 2002, Texas, Society of Petroleum Engineers (SPE)

67

1372 ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، چاپ اول، چینه شناسی زاگرس،.] مطیعی ه1[
[2] James, G.A., Wynd, J.G., Stratigraphic nomenclature of Iranian oil
consortium, agreement area: American Association of Petroleum Geologists
Bulletin. 1965, 49: 21182245[3] Adabi, M.H., Asadi-Mehmandosti, E., Microfacies and geochemistry of the
Ilam Formation in the Tang-E Rashid area, Izeh, SW Iran: Journal of Asian
Earth Science. 2008, 33:267–277
[4] Ghabeishavi, A., Vaziri-Moghaddam, H., Taheri, A., Facies distribution
and sequence stratigraphy of the Coniacian–Santonian succession of the
Bangestan Palaeo-high in the Bangestan Anticline, SW Iran: Facies. 2009,
55:243–257
[5] Lim, J.S., Reservoir properties determination using fuzzy logic and neural
networks from well data in offshore Korea: Journal of Petroleum Science and
Engineering. 2005, 49:182–192
[6] Mohaghegh S, R Arefi, S Ameri, K Aminian, and R Nutter, 1996, Petroleum
reservoir characterization with the aid of artificial neural networks: Journal of
Petroleum Science and Engineering 16:263–274
[7] Carr, L.A., Benteau, R.I., Corrigan, M.P., Van Doorne, G.G., A complex
reservoir characterized by three-dimensional seismic, geostatistical reservoir
description, and sponge-core analysis: Society of Petroleum Engineers (SPE)
Formation Evaluation. 1989, 335–342
[8] Sfidari, E., Amini, A., Kadkhodaie, A., Ahmadi, B., Electrofacies clustering
and a hybrid intelligent based method for porosity and permeability
prediction in the South Pars Gas Field, Persian Gulf: Journal of Geopersia.
2012, v 2(2), pages 1123[9] Lashin, A., Din, S., Reservoir parameters determination using artificial
neural networks: Ras Fanar field, Gulf of Suez, Egypt: Arabian Journal of

