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تعيين واحدهاي جريان هيدروليكي با استفاده از روش جنگل تصادفي براي
يكي از مخازن نفتي ايران
مهدی رستگارنیا*  ،شرکت پتروپارس زاگرس   علی صنعتی ،دانشگاه حکیم سبزواری  

شبیهســازی مخــازن بهدلیــل ناهمگونــی ســنگ مخــزن یکــی از پیچیدهتریــن فعالیتهــا در
مهندســی نفــت اســت .منظــور از ناهمگونــی ،توزیــع نامنظــم اجــزای تشــکیلدهنده ســنگ در کنــار
یکدیگــر اســت کــه موجــب میشــود رفتــار ســنگ مخــزن بهدرســتی قابــل پیشبینــی نباشــد.
نظریــه واحــد جریــان ســیاالت بــه منظــور غلبــه بــر ایــن ســردرگمی بیــان شــده اســت بهگون ـهای
کــه در ایــن نظریــه واحدهــای هیدرولیکــی مرتبــط بــا خصوصیــات زمینشناســی ،جریــان ســیال
در محیــط متخلخــل را کنتــرل میکننــد .مهمتریــن پارامتــری کــه بــر جریــان ســیال در ایــن محیــط
تأثیرگــذار اســت ،ویژگــی هندســی گلوگاههــای موجــود در منافــذ ســنگ ميباشــد کــه ایــن
ویژگیهــای هندســی بــه نوبــه خــود تحــت تأثیــر عواملــی همچــون کانیشناســی (نــوع ،فراوانــی و
محــل قرارگیــری) و بافــت ســنگ (انــدازه دانــه ،شــکل دانــه و جورشــدگی) قــرار دارنــد .واحدهــای
جریــان هیدرولیکــی عمومـاً از روی دادههــای مغــزه و در آزمایشــگاه بهدســت میآینــد کــه بهواقــع
کار دشــوار و زمــان بــری میباشــد .بنابرایــن بهکارگیــری روشهایــی کــه از نگارهــای موجــود
از چــاه بــرای بهدســت آوردن واحدهــای جریــان هیدرولیکــی بهــره میگیرنــد بســیار موردتوجــه
قــرار گرفتهانــد .یکــی از ایــن روشهــا روش جنــگل تصادفــی اســت .هــدف از ارائــه ایــن مقالــه،
اســتفاده مــوردی از الگوریتــم جنــگل تصادفــی بــرای تعییــن واحدهــای جریــان هیدرولیکــی از روی
نمودارهــای چاهنــگاری در چاههایــی اســت کــه فاقــد دادههــای مغــزه هســتند .نتایــج بهدســت
آمــده از ایــن مقالــه نشــان میدهــد روش جنــگل تصادفــی بهخوبــی قابلیــت تعییــن واحدهــای
جریــان هیدرولیکــی در چاههــای جنوبغــرب ایــران را بــا دقــت  81درصــد داراســت .همچنیــن
ایــن نتایــج بــا نتايــج ارزيابــي پتروفيزيكــي و تراوايــي حاصــل از ابــزار  DSIمقايســه و مشــاهده شــده
اســت كــه نتايــج بهدســت آمــده از تطابــق بااليــي بــا يكديگــر برخوردارنــد .بنابرایــن روش جنــگل
تصادفــی ميتوانــد بهعنــوان روشــی کمهزینــه و موثــر در مقابــل آنالیــز آزمایشــگاهی و پرهزینــه
مغــزه در صنعــت مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
بـراي محاسـبه واحدهـاي جريـان هيدروليكـي بهطـور متـداول از
دادههـاي مغزه(تخلخـل موثـر و تراوايي) اسـتفاده میگـردد .از آنجايي
كـه تعییـن ایـن واحدهـا ارتبـاط مسـتقيمي بـا تراوايـي دارد ،پارامترهاي
موثر بر جريان سـيال كه عمدتاً شـامل شـكل هندسـي حفرات و ارتباط
گلوگاههـا هسـتند ،بسـیار موثـر ميباشـند .شـکل هندسـی حفـرات
بـه نوبـه خـود توسـط کانیشناسـی(نوع ،فراوانـی و موقعيـت) و بافـت
سـنگ(انـدازه دانه ،شـکل دانـه ،جورشـدگی و نحوه قرارگيـری ذرات
کنـار يکديگـر) کنترل میشـود .ترکيبـات متفاوتی از ايـن خصوصيات
زمينشناسـی میتوانـد منجـر بـه ايجـاد واحدهـای جريانـی مجزايـی
گـردد کـه هـر يـک دارای خـواص منحصربهفـرد گذردهـی سـيال
هسـتند .در حقيقـت گروهبندی سـنگها بـر مبنای مشـخصههای بنيادی
جريـان ،اسـاس طبقهبنـدی واحدهـای هيدروليکـی اسـت.
كوزنـي و كارمـن بـراي يافتـن ارتباطي مناسـب بين تخلخـل و تراوايي،
محيـط متخلخـل را بهصـورت مجموعهاي از لولههاي موئينه مدلسـازي
*
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واژگان کلیدی:

روشجنـــگل تصادفي ،واحدهـــاي جريان
هيدروليكي ،مخازن نفتـــي ،نمودار صوتي
برشي دو قطبي

كردنـد[ .]2 ,1آنهـا بـا تركيـب قانـون دارسـي بـراي حركـت سـيال در
محيـط متخلخـل و قانـون پویزلـی بـراي حركـت سـيال در لولههـا،
رابطـهاي را بيـن تخلخـل و تراوايـي ارائـه دادنـد .رابطـه بهدسـت آمـده
توسـط کوزنـی و کارمـن معيـار مناسـبي بـراي زونبندي مخزن نيسـت،
زيـرا بـراي هـر تخلخل مشـخص در يك نوع سـنگ ،تراوايـي ميتواند
در مقاديـر مختلفـي تغييـر كنـد كه نشـاندهنده وجود واحدهـاي جريان
هیدرولیکـی متفـاوت اسـت .تئـوري واحدهـاي جريـان هيدروليكـي
اساسـاً توسـط آميفـول بيـان شـده اسـت .توسـعه كاربـرد ايـن روش بـه
علـت مسـئله تخميـن تراوایـی در چاههايي اسـت كه اطالعـات مغزه در
آنهـا موجـود نيسـت ولـي داراي نگارهـاي چاهپيمايـي هسـتند[.]3
عبـاسزاده و همـكاران برخـي از روشهـاي دسـتهبندي كـه منجـر بـه
تقسـيمبندي واحدهـاي جريـان هيدروليكـي ميشـود را مـورد بررسـي
قـرار دادنـد كـه از آنجملـه ميتـوان بـه ارزيابـي هيسـتوگرام ،ارزيابـي
گراف و الگوريتم تحليلي اشـاره كرد[ .]4فهاد و همكاران با اسـتفاده از
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روش واحدهـاي جريـان هيدروليكـي ،تراوايي را از دادههـاي نگارهاي
چاهپيمايـي در يـك مخـزن ماسهسـنگي عربسـتان تخميـن زدهانـد[.]5
پراسـد بـه بهبـود ارتبـاط بين سـرعت امـواج و تراوايـي درون واحدهاي
جريـان هيدروليكـي اشـاره نمـوده اسـت[ ]6و در نهایـت كاظـمزاده و
همـكاران ارتبـاط مقاومـت ويـژه سـازندي و تخلخـل را در واحدهـاي
جريـان هيدروليكـي بررسـي نمودهانـد[.]7
در ايـن مطالعـه بـا اسـتفاده از واحدهـاي جريـان هيدروليكـي مربـوط
بـه چـاه ،1-ايـن واحدهـاي جريـان هيدروليكـي بـراي چاههـاي2-و 3
بـا روش جنـگل تصادفـي و بـا بهرهگیـری از نگارهـاي متـداول تخميـن
زده شـدهاند .ايـن مطالعـه در قسـمت پاييـن مخـزن آسـماري كـه بيشـتر
ماسهسـنگي اسـت ،انجـام گرفتـه اسـت.
-1روش کار

در ايـن تحقيـق ،روش جنـگل تصادفـي بـا اسـتفاده از دادههـای چاه1-
آمـوزش داده ميشـود .ایـن روش در نرمافـزار  Rاجـرا شـده اسـت،R .
یـک زبـان برنامهنویسـی و محیـط نرمافـزاری بـرای محاسـبات آمـاری
و تحلیـل داده اسـت كـه حـاوی محـدوده گسـتردهای از تکنیکهـای
آماری(ازجملـه :مدلسـازی خطـی و غیرخطـی ،آزمونهای کالسـیک
آمـاری ،تحلیـل سـریهای زمانـی ،ردهبنـدی ،خوشـهبندی و غیـره) و
قابلیتهـای گرافیکـی ميباشـد.
 -1-1روش جنگل تصادفی

اسـاس کار روش جنـگل تصادفـي ( ،)RFترکیبـی از چندیـن درخـت
تصمیـم اسـت کـه در سـاخت آن چندیـن نمونـهی بـوت اسـترپ از
دادههـا شـرکت دارد و در سـاخت هر درخـت بهطور تصادفـی تعدادی
از متغیرهـای ورودی شـرکت میکننـد .روش بـوت اسـترپ ،2روش
نمونهگیـری بـا جايگـذاري اسـت .لذا بـا تکـرار عملیـات نمونهگیری،
تعـدادی مجموعـه داده  3 OOBاز مجموعـه آموزشـی بهوجـود میآیـد
کـه میتـوان بـرای هـر مجموعـه دادهي آموزشـی یک درخـت تصمیم
محاسـبه نمود[.]8
الگوریتـم کلـی مـدل  RFبـه ایـن صـورت اسـت :فـرض كنيـد تعـداد
دادههایی که به عنوان  training dataدر دسـت اسـت و در ساخت مدل
حضـور دارنـد N ،باشـد .همچنیـن تعـداد کل متغیرهـای پیشبینیکننده
موجـود را بـا  Mو تعـداد کل درختهای حاضر در مـدل را )ntree( n
درنظـر بگيريـد .بـرای سـاخت درخـت iام ( )i=1,... ntreeکافی اسـت
الگوریتـم زیر دنبـال گردد:
 )1در ایـن روش ،نمونـه اصلـی بـه دو قسـمت نمونـه آموزشـی و نمونـه
امتحانـی تقسـیم میشـود .سـپس از نمونـه آموزشـی نمونهگیـری
مجـددی بـه حجـم  Nگرفتـه میشـود و  1/3از نمونـه آموزشـی جدید،
بهعنـوان نمونـه خـارج از کیسـه ( )OOBاز مجموعه دادههای آموزشـی
جـدا میگـردد .در واقـع  ،OOBدر هـر درخـت ،بـه نوعـی نقـش نمونه
امتحانـي ( )test setرا بـرای آن درخـت ایفـا میکنـد.
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 )2تعـداد  mمتغیـر بـه تصـادف از بیـن  Mمتغیـر توضیحـی انتخـاب
میگـردد ( .)m<Mمعمـوالً تعـداد متغیرهـا با  mtryنشـان داده میشـود
کـه بایسـتی توسـط کاربـر انتخـاب گـردد .پیشـنهاد شـده اسـت کـه در
و در مـدل کالس بنـدی  m=√Mدر نظـر
مـدل رگرسـیونی،
ِ
درخت
گرفتـه شـود[ .]9وقتـی کـه درخـت سـاخته شـد ،داده  OOBدر
سـاخته شـده قـرار داده میشـود و میـزان خطـا محاسـبه میگـردد .از
آنجای�ی ک�ه تعداد درختهای س�اخته ش�ده ب�ر روی نمونهه�ا ی �Boot
 strapزیـاد اسـت ایـن میـزان خطـا نااریب میشـود .از دادههـای OOB
بـرای بـرآورد نااریـب خطا و بـرآورد متغیـر بااهمیت اسـتفاده میگردد.
در واقـع ،کالسـهبندی روی درختهـای سـاخته شـده روی  OOBهـا
انجـام شـده اسـت .معیـاری کـه در ایـن قسـمت بـرای میـزان دقـت در
 OOBاسـتفاده میشـود خطـای  Misclassificationاسـت [.]10
در شـکل 1-نمـای کلـی از الگوریتـم جنـگل تصادفي نشـان داده شـده
اسـت .بـا افزایش تعـداد درختها اثر بیش برازش کـه در روش درخت
تصمیـم رخ میدهـد ،از بیـن مـیرود .بدين صورت كـه در هر مرحله از
رشـد درخـت ،مـدل دقیقتـر شـده و  sum of squareکاهـش مییابـد.
یـک راه بـرای توقـف رشـد درخـت میتوانـد بـر اسـاس میـزان کاهش
 Sum of Squareباشـد ،بدینترتیـب کـه اگـر در یـک مرحلـه از رشـد
درخـت sum of square ،دچـار کاهش چندانی نشـود میتوان از رشـد
درخـت در آن مرحلـه صرفنظـر نمـود .حـال ایـن میـزان کاهـش در
 sum of squareمیتوانـد در دسـت کاربـر باشـد .هـدف در ایـن روش
ایـن اسـت کـه کالسبنـدی بهگونـهای انجـام شـود کـه دارای مینیمـم
مقـدار خطـا باشـد .در ایـن روش مقـدار بهینـه بـرای دو پارامتـر تعـداد
درخـت تصمیـم و تعـداد متغیرهایـی کـه در سـاخت درخـت تصمیم به
کار مـیرود  ،مـورد بررسـی قـرار ميگيـرد .بهعبارتـي ديگـر ،مینیمـم
ِ
درخـت تصمیم ،معـادل با مقـدار بهینه بـرای ntree
کـردن خطـا در هـر
و  mtryاسـت.
همچنيـن بـا توجـه بـه شـکل ،1-اگر یـک جنگل تصادفی سـاخته شـده
باشـد ،بـا ورود یـک بـردار  xبـه داخـل جنـگل تصادفـی ،ايـن بـردار
وارد تمامـی درختهـا میشـود و در نودهـای پایانـی قـرار میگیـرد.

 1نمای کلی از یک جنگل تصادفي [.]11
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سـپس ،بـردار ورودی  xدر هـر کـدام از درختهـا کالسـی را بـه خـود
اختصـاص میدهـد .در نهایـت ،از بیـن تمامی کالسها آن کالسـي که
بیشـترین تعداد (آراء) را داشـته باشـد ،کالس پیشبینی جنگل تصادفی
بـرای بـردار ورودی  xخواهـد بـود[.]9
روش جنـگل تصادفـي در نرم افـزار  Rدارای تابعی با دو پارامتر  mtryو
 ntreeبهترتیـب تعـداد متغیرهـا و تعـداد درخت میباشـد که قابـل تغییر
بـوده و توسـط کاربر تعیین میشـود .کالسـهبندی جنـگل تصادفی ابتدا
بـر روی داده آموزشـی و سـپس روی دادههای امتحانی اجـرا میگردد.
بـرای ایـن منظـور بایـد تابعـی درنظـر گرفتـه شـود و سـپس بـرای دو
پارامتـر  mtryو  ntreeمقادیـری بهصـورت اختیـاری فرض گـردد .قابل
بـه ذکـر اسـت کـه بـرای کالسـهبندی بهصـورت پیـش فـرض (:M
تعـداد کل متغیـر) پیشـنهاد میگـردد [ .]9در نهایـت مدلـی کـه دارای
کمتریـن خطـای  OOBباشـد ،انتخـاب میگردد.
در ايـن مطالعـه ابتـدا دادههای چاه 1-به دو قسـمت آموزشـی ( )trainو
امتحانـی ( )testتقسـیم گردیـده و سـپس تابـع موردنظـر بـر روی دادهها
اجراشـده اسـت .شـكل 1-برنامه اسـتفاده شـده در اين تحقيق را نشـان
ميدهـد .جـدول 1-بيانگـر مقاديـر بهينـه حاصـل شـده از اجـراي ايـن
برنامـه بـرای پارامترهـاي  mtryو  ntreeاسـت.
 1مقادیر دقت برای  ntreeو  mtryهای متفاوت.
Mtry

ntree

(Accuracyدقت)

2

500

0/8098

2

1000

0/8133

2

1500

0/8086

3

500

0/8051

3

1000

0/804

3

1500

0/8038

0/2

0/23

0/47

میانگیـن کاهـش دقـت اسـت .در این مطالعـه متغیـر بااهمیت با اسـتفاده
از میانگیـن کاهـش ضریـب جینـی بـهكار بـرده شـده اسـت .در واقـع،
ضریـب جینـی نوعـی خطاسـت كـه رابطـه آن در زيـر آمـده اسـت.
()1
در فرمـول بـاال  Pˆmمقـدار احتمـال درسـتی کالسبنـدی را نشـان
میدهـد .ضریـب جینـی از حاصلضـرب احتمـال درسـت و نادرسـت
بـودن کالسبنـدی نتیجـه میشـود[.]12
شـکل 2-نمـودار متغیـر بااهمیـت را بـرای دقـت و ضریـب جینـی
دادههـای آموزشـی نشـان ميدهـد كـه منظـور از دقـت ،میـزان درسـتی
متغیـر بااهمیـت ميباشـد در حالیکـه ضریـب جینـی نوعـی خطاسـت.
بهعبـارت دیگـر ،ایـن دو معیـار مخالـف هـم هسـتند.
شـکل -2نمـودار متغیـر بااهمیـت براسـاس میانگیـن کاهـش ضریـب
جینـی (سـمت راسـت) و میانگیـن کاهـش دقـت (سـمت چـپ).
در هـر کـدام از نمودارهـای شـکل 2-متغیرهـا بهصـورت نزولـی مرتب
شـدهاند .در حالتـی کـه معیار مـورد نظر ضریـب جینی اسـت متغیرهایی
کـه در پاییـن نمـودار هسـتند ،دارای خطـای کمتـر و اهمیـت بیشـتری
میباشـند .همچنيـن در نمـودا ِر دقـت ،متغیرهایـی کـه دارای اهمیـت
بیشـتری هسـتند در پائیـن قـرار گرفتهانـد .بدینترتیـب متغیرها بر اسـاس
اهمیتشـان در مـدل مرتـب شـدهاند.
 -2بحث و بررسی

تخميــن واحدهــاي جريــان هيدروليكــي بــا اســتفاده از روش آناليــز مغزه

 -2-1انتخاب متغیر در جنگل تصادفی

مسـئله بعـدی کـه در روش جنـگل تصادفـي اهمیـت پیـدا میکنـد،
انتخـاب متغیـر اسـت .زیـرا تمامـی متغیرهـا بـرای مـدل خـوب نبـوده و
بعضـی از آنهـا زائـد و اضافـی ميباشـند .در واقـع ،ایـن کار منجـر بـه
کاهـش ابعـاد دادهها ،محاسـبات کمتـر و هزینـه پائین میشـود .انتخاب
متغیـر بـه مفهـوم تحلیل قـوی در کالسبندی اسـت .ایـن روش انتخاب
زیرمجموعـهای از فضـای اصلـی دادههاسـت کـه معـادل با بهبـود یافتن
کیفیـت دادههـا میباشـد[.]11
محاسـبه متغیـر بااهمیـت بـر اسـاس میانگیـن کاهـش ضریـب جینـی و

نمــودار متغیــر بااهمیــت براســاس میانگیــن کاهــش ضریــب
2
جینــی (ســمت راســت) و میانگیــن کاهــش دقــت (ســمت چــپ).
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بهصــورت گسســته و بــا هزينههــاي فــراوان انجــام میگیــرد در حالــي
كــه بــا اســتفاده از روش جنــگل تصادفــي ،ایــن پارامتــر بهصــورت
پيوســته بــراي كل بــازهي چــاه بــا هزينـ ه بســيار پاييــن و بــا دقــت بســيار
بــاال در چاههــاي فاقــد مغــزه تخميــن زده میشــود .در ايــن مطالعــه،
تطابــق بــاالي نتایــج حاصــل از تراوايــي حاصــل شــده از ابــزار  DSIو
ارزیابــی پتروفیزیکــی بــا نتايــج روش جنــگل تصادفــي مويــد ايــن مطلب
اســت .مــدل ايجــاد شــده در ایــن مطالعــه بــراي تخميــن واحدهــاي
جريــان هيدروليكــي چاههــاي 2-و  3بــه کار گرفتــه شــده كــه فقــط
دادههــاي ورودي(تخلخــل موثــر ،phien :صوتــي ،dtn :تخلخــل كل:
 ،phitnچگالــي )rhogn :را شــامل میگــردد و توســط آن واحدهــاي
جريــان هيدروليكــي مختلــف بــراي دو چــاه مذكــور بهدســتآمــده
اســت .در شــكل ،3-چــاه 1-كــه بــراي ايجــاد مدلســازي روش جنــگل
تصادفــي بــهكار برده شــده ،نشــان داده شــده اســت .ســتون اول از ســمت
راســت حجــم نفت(بــه رنــگ قهــوهاي) ،حجــم آب(بــه رنــگ آبــي) و
ليتولــوژي ســازن ِد ارزيابــي شــده توســط روشهــاي پتروفيزيكــي ،ســتون
دوم تخلخــل موثــر ،ســتون ســوم تراوايــي حاصــل از ابــزار  DSIو ســتون
چهــارم واحدهــاي جريــان هيدرويكــي را نشــان ميدهــد .واحدهــاي
جريــان هيدروليكــي از لحــاظ بهتريــن رخســاره مخزنــي رتبهبنــدي
شــدهاند کــه واحدهــای جریانــی بــه رنگهــای قرمــز ،ســبز لجنــی،
ســبز روشــن ،آبــی آســمانی و آبــی تیــره بهترتیــب رتبــه  1تــا  5را بــه
خــود اختصــاص دادهانــد .شــكل 4-و  5واحدهــاي جريــان هيدروليكــي

 3چاه 1-براي ايجاد مدلسازي با روش جنگل تصادفي
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ـي تخميــن زده شده(ســتون آخــر از
واحدهــاي جريــان هيدروليكـ ِ
4
ســمت چــپ) بــراي چــاه2-

 5واحدهــاي جريــان هيدروليكــي تخميــن زده شده(ســتون آخــر از
ســمت چــپ) بــراي چــاه3-

135

در پایــان الزم بــه ذکــر اســت کــه روش جنــگل تصادفــی بــرای حجــم
دادههــای زیــاد بهخوبــی عمــل ميكنــد و از دقــت باالیــی برخــوردار
 هــر درخــت بهطــور کامــل رشــد میکنــد و، در ایــن روش.اســت
هــرس نمیشــود و ايــن ويژگــي باعــث ميشــود كــه مــدل نهایــی
 بدینترتیــب کــه اگــر در یــک مرحلــه.بــرآورد نگــردد-دچــار بیش
، دچــار کاهــش چندانــی نشــودsum of square ،از رشــد درخــت
.میتــوان از رشــد درخــت در آن مرحلــه صرفنظــر کــرد
 مشخصات واحدهاي جرياني معرفی شده2
نام رخساره

( تخلخل%)

(mD)تراوایی

5-رخساره

19

2030

4-رخساره

12

46

3-رخساره

8

0/9

2-رخساره

2/3

0/01

1-رخساره

1

0/002

1. Random Forest

4. Misclassification

2. Bootstrap

5. ntree

3. Out Of Bag

6. mtry
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.تخميــن زده شــده را توســط روش جنــگل تصادفــي نشــان ميدهــد
نتیجهگیری

 واحدهــاي، مشــاهده ميشــود5  و4-همانطوركــه در شــكلهای
جريــان هيدروليكــي بهدســت آمــده از روش جنــگل تصادفــي تطابــق
بســيار خوبــي را بــا حجــم نفت(ســتون اول از ســمت راســت) و
تخلخــل موثــر ارزيابــي شــده از روشهــاي پتروفيزيكي(ســتون دوم
از ســمت راســت) و همچنيــن بــا نتايــج تراوايــي حاصــل شــده از
2- جــدول. (ســتون ســوم از ســمت راســت) نشــان ميدهــدDSI ابــزار
 همــراه بــا مشــخصات را ارائــه نمــده،واحدهــاي جريانــي معرفــي شــده
 واحدهاي، در ايــن مطالعــه بــا اســتفاده از روش جنــگل تصادفــي.اســت
 درصــد81  بــا دقــت،جريــان هيدروليكــي بــراي چاههــاي فاقــد مغــزه
 روش جنــگل تصادفــي تعــداد بســیار زیــادی.تخميــن زده شــده اســت
از متغیرهــای ورودی را میتوانــد در بــر بگیــرد بــدون اینکــه متغیــری
 بــه ايــن صــورت كــه ایــن روش بــرآوردی بــرای،را حــذف نمايــد
.اهمیــت متغیرهــا کــه در کالسبنــدی مهــم هســتند را ارائــه میدهــد
) بااهميتتريــن متغيــر وروديdtn( در ايــن مطالعــه نــگار صوتــي
.بهدســت آمــده اســت
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