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ام��روزه اس��تفاده از دان��ش رياضي و آمار در تجزيه، تحليل و فرآيندهاي محاس��باتي داراي اهميت بس��زايي 
مي باش��د. اصول، مفاهيم و روش هاي رياضي بصورت گس��ترده اي در نرم افزارهاي مرتبط با صنعت نفت وارد 
ش��ده اس��ت. زمين آمار، بر پايه علم رياضي با بهره گيري از مفاهيم زمين شناس��ي توانسته است بر درک بهتر 
اين علم کمک شاياني به مهندسين زمين شناسي و مخزن نمايد.  در اين تحقيق، داده هاي تخلخل حاصل از 
نگارهاي پتروفيزيکي نهش��ته هاي کربناته تبخيري س��ازند کنگان از 21 چاه، در يکي از ميادين جنوبي ايران 
 Arithmetic mean, Harmonic mean,( با 8 روش زمين آماري پيشنهاد شده در نرم افزارهاي مهندسي نفت
 Geometric mean, RMS )Root Mean Squared), Minimum, Maximum, Mid-Point Pick, Random

Pick( در محل سلول شبکه مخزن درشت نمايي و نتايج هر يک از روش ها مورد مطالعه و تحليل قرار گرفت. 

براي بررسي روش هاي مختلف درشت نمايي داده هاي تخلخل، سه زون با بازه هاي متفاوت تخلخل بررسي شد.  
از مجموع 8 روش ارائه شده، انتخاب تصادفي  با ضريب همبستگي 92 درصد بيشترين تطابق را نشان داد.
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اطالعات مقاله

يکي از مهم ترين بخش ها در س��اخت مدل هاي مخزني، درشت نمايي 
داده هاي نگارهاي چاه پيمايي و تفس��ير آنها در س��لول شبکه مخزن 
مي باش��د. اين داده ها به صورت پيوس��ته و يا نقطه اي مي تواند مبناي 
فرآينده��اي س��اخت مدل هاي مخزني باش��د. تخلخل، اش��باع آب و 
تراوايي از پارامترهاي مهمي هس��تند که در مدل سازي زمين شناسي 
و شبیه س��ازی مخزن مورد اس��تفاده ق��رار مي گيرن��د. هريک از اين 
پارامترها مي تواند در مراحل اکتشاف و توسعه ميادين هيدروکربوري 
و پيش بيني هاي مناطق مس��تعد مخزني نقش بس��زايي را ايفا نمايد.  
امروزه نرم افزارهاي مرتبط با اين موضوع، با اس��تفاده از الگوريتم هاي 
رياضي و دانش زمين آمار و با ارائه روش هاي مختلف و جديد، س��عي 
در بهبود و ارتقاء اس��تفاده از اين دانش در فرآيند س��اخت مدل هاي 

مخزني نموده اند.
در فرآیند ساخت مدل های مخزنی، درش��ت نمایی داده هاي برگرفته 
از نگارهاي چاه پيمايی بس��یار مهم و ضروری می باشد. در اين مرحله 
زمين شناس��ان مدل س��از س��عي در اس��تفاده حداکثري از اطالعات 
برگرفت��ه از چ��اه براي انطب��اق مدل هاي خ��ود با اطالع��ات واقعي 
درون چاه��ي دارن��د. اين فعاليت به صورت مس��تقيم بر مبناي دانش 
رياضي و زمين آمار توس��عه يافته اس��ت. بديهي اس��ت صحت و دقت 
محصول نهايي مدل هاي مخزني در پيش بيني هاي اکتش��اف و توسعه 
مي تواند نقش اساس��ي داشته باشد، چه آن که کوچکترين انحرافي از 
داده هاي بدس��ت آمده از محل چاه مي تواند در انتها منجر به خطاي 

بزرگي در تخمين پارامترهاي اساس��ي مخزني ش��ود.  در اين تحقيق 
س��عي شده است انواع روش هاي درشت نمایی در نرم افزارهاي ساخت 
مدل هاي زمين شناس��ي بررسي و روش بهينه در يك مطالعه موردي 

معرفی شود.
1- داده ها و روش مطالعه

در اي��ن تحقي��ق داده ه��اي برگرفت��ه از 21 چ��اه يک��ي از ميادي��ن 
گازي جن��وب ايران براي ارزيابي و بررس��ي تاثي��ر روش هاي مختلف 
درشت نمایی انتخاب شده است. از آنجا که ساخت مدل تخلخل يکي 
از اصلي ترين و مهم ترين مدل هاي مورد نياز در فرآيند سرش��ت نمايي 
مخزن مي باش��د، پس از تفس��ير نگاره��اي پتروفيزيکي، نگار تخلخل 
از چاه هاي مورد مطالعه براي بررس��ي تاثير روش هاي درش��ت نمايي 

انتخاب شد.
ب��ه منظور انج��ام ارزيابي پتروفيزيکي، از م��اژول مالتی مین نرم افزار 
ژئوالگ بهره گرفته شد.  اين كار به كمك مجموعه کاملي از نگارهاي 
پتروفيزيک��ي ش��امل نگار پرتو گام��ا2، نگاره��اي مقاومتي کم عمق و 
عمي��ق3، چگالي4، نوت��رون۵، صوت��ي6، فوتوالکتريک و قطرس��نجي7  
ص��ورت گرفت.  همچنین در این تحقیق از نتايج آناليز مغزه )تخلخل 

و تراوايي( و اطالعات سربرگ چاه نيز استفاده شده است.
ن��گار تخلخل حاصل از تفس��ير، براي بررس��ي و ارزياب��ي روش هاي 
زمين آماري در فرآيند درش��ت نمايي و س��اخت م��دل مخزني، مورد 
اس��تفاده قرار گرفت. بدين منظور زون ه��ای مخزني مورد مطالعه در 
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مقاالت پژوهشی

اي��ن تحقيق، ب��ه الیه هایی با ضخامت یک متر تقس��یم ش��دند. اين 
مقدار به جهت انطباق بيش��تر با قرائت هاي برداشت ش��ده از نگارهاي 
چاه پيمايي در نظر گرفته شد تا از اين نظر خطاي کمتري وارد فرآيند 

درشت نمایی شود.
س��ازند مخزني مورد مطالعه داراي خصوصيات سنگ شناس��ي سنگ 
آهک، دولوميت، انيدريت و مقدار کمي شيل مي باشد. مقدار شیل در 
زون های انتخابی در این تحقیق بس��یار ناچیز و به میزان صفر در نظر 
گرفته شده اس��ت. براي بررسي تاثير روش هاي مختلف درشت نمایی 
بر روی بازه هاي متفاوتي از داده ها، س��ه زون از س��ازند مورد مطالعه 
انتخاب و در س��ه کالس دسته بندي ش��ده اند )شکل-1(:  زون داراي 
مقادير بیش��ینه تخلخ��ل 7 درصد )زون ضعي��ف(، زون داراي مقدار 
بیشینه تخلخل 22 درصد )زون متوسط( و زون داراي تخلخل بیشینه 

33 درصد )زون خوب(.
زون ال��ف-زون ضعيف: ب��ا توجه به تفس��ير نگاره��اي چاه پيمايي و 
نمونه هاي بدست آمده از حفاري و مغزه، سنگ شناسي اين زون شامل 
تناوبي از دولوميت و انيدريت اس��ت.  ضخامت متوس��ط اين زون در 
چاه ه��اي مورد مطالعه 37 متر، دامن��ه تغييرات تخلخل تا 7 درصد و 
میانگی��ن تخلخل زیر 3 درصد مي باش��د. اي��ن زون در چاه هاي مورد 
تحقيق قابليت تطابق داشته و از لحاظ کيفيت مخزني شرايط ضعيفي 

دارد.
زون ب–زون متوس��ط: براساس اطالعات مغزه ها، خرده هاي حفاري و 
تفس��ير نگارهاي چاه پيمايي، سنگ شناس��ي اين زون شامل تناوبي از 
سنگ آهک با مقدار کمي دولوميت مي باشد.  بیشترین مقدار تخلخل 
تفس��یر ش��ده در این زون 22 درصد بوده و ضخامت متوسط آن 13 
متر محاسبه شده اس��ت. میانگین تخلخل اين زون در چاه های مورد 
مطالعه حدود 16درصد اس��ت. با توجه به اين مقادير، کيفيت مخزني 

اين زون متوسط ارزيابي شده است.
زون ج – زون خ��وب: اين زون با ضخامت متوس��ط ۵8 متر از جنس 
س��نگ آهک مي باشد. تفسير نگارهاي پتروفيزيکي، نمونه هاي مغزه و 
خرده هاي حفاري نيز تاييدکننده اين مطلب هس��تند. دامنه تغييرات 
تخلخل در اين زون تا 33 درصد اندازه گرفته ش��ده است. اين زون از 
لحاظ کيفيت مخزني براس��اس مقادير تخلخل، زون خوب نام گذاري 

شده است. 
س��تون اول سنگ شناسي و ستون دوم معرف مقدار تخلخل مي باشد.  

)بازه تخلخل از 0 تا 3۵ صدم محدود شده است(.
پس از انجام زون بندي، نگارهاي تخلخل مربوط به هر زون با استفاده 
از روش هاي مختلف درش��ت نمایی در س��لول هاي شبکه وارد شد. به 

منظور مقايسه نتايج، نمودار ضريب همبستگي براي هر يک از زون ها 
و روش ها به تفکيک مورد تحلیل و بررس��ی قرار گرفت و روش بهينه 

انتخاب شد.

2- درشت نمایي اطالعات درون چاهي
به طور کلي براي شناخت هر جامعه اي، مي بايست مقادير شاخص هاي 
معيني از آن جامعه اندازه گيري ش��ود.  اگر جامعه مورد بررس��ي کل 
فرض ش��ود، نمونه هاي برداشت شده از آن جامعه جزء تلقي مي شود. 
گرچ��ه اندازه گيري خ��واص مورد نياز در جزء امکان پذير اس��ت، ولي 
نمي توان��د به ص��ورت قطعي معرف کل قلمداد ش��ود، زيرا رابطه بين 
اي��ن دو از نوع احتمال پذير اس��ت. براي ش��ناخت ميزان معرف بودن 
جزء نس��بت به کل مي توان از قوانين رياضي و احتمال اس��تفاده کرد 
و براي ش��ناخت کل جامعه که مجهول اس��ت، مي توان بر پايه قوانين 
آمار ش��اخص هاي آن را از روي جزء مطالعه شده، تخمين زد. تخمين 

 1  زون هاي انتخابي الف( زون ضعیف  ب( زون متوسط  ج( زون خوب

٣

انيدريت و مقدار كمي  ،دولوميت ،شناسي سنگ آهكسازند مخزني مورد مطالعه داراي خصوصيات سنگ
هاي انتخابي در اين تحقيق بسيار ناچيز و به ميزان صفر در نظر گرفته باشد. مقدار شيل در زونشيل مي

سه زون از  ،هاهاي متفاوتي از دادهنمايي بر روي بازههاي مختلف درشتوششده است. براي بررسي تاثير ر
):  زون داراي مقادير بيشينه تخلخل 1-اند (شكلبندي شدهسازند مورد مطالعه انتخاب و در سه كالس دسته

درصد (زون متوسط) و زون داراي تخلخل  22زون داراي مقدار بيشينه تخلخل  ،درصد (زون ضعيف) 7
  درصد (زون خوب). 33بيشينه 

 ،آمده از حفاري و مغزههاي بدستپيمايي و نمونهزون ضعيف: با توجه به تفسير نگارهاي چاه-زون الف
هاي مورد اين زون در چاهشناسي اين زون شامل تناوبي از دولوميت و انيدريت است.  ضخامت متوسط سنگ

باشد. اين زون در درصد مي 3درصد و ميانگين تخلخل زير  7متر، دامنه تغييرات تخلخل تا  37مطالعه 
  هاي مورد تحقيق قابليت تطابق داشته و از لحاظ كيفيت مخزني شرايط ضعيفي دارد.چاه

 ،پيماييهاي حفاري و تفسير نگارهاي چاهخرده ،هازون متوسط: براساس اطالعات مغزه–زون ب
باشد.  بيشترين مقدار تخلخل شناسي اين زون شامل تناوبي از سنگ آهك با مقدار كمي دولوميت ميسنگ

متر محاسبه شده است. ميانگين تخلخل  13درصد بوده و ضخامت متوسط آن  22تفسير شده در اين زون 
درصد است. با توجه به اين مقادير، كيفيت مخزني اين زون 16دود هاي مورد مطالعه حاين زون در چاه

  متوسط ارزيابي شده است.

باشد. تفسير نگارهاي متر از جنس سنگ آهك مي 58زون خوب: اين زون با ضخامت متوسط  –زون ج 
تخلخل در هاي حفاري نيز تاييدكننده اين مطلب هستند. دامنه تغييرات هاي مغزه و خردهپتروفيزيكي، نمونه

زون  ،درصد اندازه گرفته شده است. اين زون از لحاظ كيفيت مخزني براساس مقادير تخلخل 33اين زون تا 
  گذاري شده است.خوب نام

  ) زون خوب.ج) زون متوسط  ب) زون ضعيف  الفهاي انتخابي زون – 1شكل 
محدود شده است).صدم  35 تا 0باشد. ( بازه تخلخل از شناسي و ستون دوم معرف مقدار تخلخل ميستون اول سنگ

  

الف

ب

ج

انیدریت

دولومیت

سنگ آهک

 2  مراحل انجام فرآیند توزیع خواص پتروفیزیکی در ســلول هاي شــبکه.  در این 
مطالعه مرحله اول در این فرآیند مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

٥

  

  

  

  
 هاي شبكه.  در اين مطالعه مرحله اول در اين فرآيند مورد بحث ومراحل انجام فرآيند توزيع خواص پتروفيزيكي در سلول-2شكل 

  بررسي قرار گرفته است.

ها در تخمين آماري و نحوه استفاده از آنهاي زميناي براي بررسي روشتاكنون مطالعات گسترده
مرحله قبل از تخمين  ،سازي مخازن هيدروكربوري. در فرآيند مدل]14[خصوصيات مخزني انجام شده است

).  2-باشد (شكلچاهي در محل چاه ميونهاي درنمايي دادهدرشت ،هاي شبكهخصوصيات مخزني در سلول
نمايي مخزن است بسيار اهميت اين مرحله به دليل اينكه پايه ساخت مدل و تخمين در مرحله سرشت

هاي تواند بسيار تاثيرگذار بوده و مدلدر مراحل بعدي مي ،، چه آنكه خطاي وارد شده در اين مرحله]15[دارد
ها در نمايي دادهآماري مختلفي براي درشتهاي آماري و زميننمايد. روشارائه شده را از واقعيت مخزن دور 

مرحله  2(شكل شودقبل از ورود به فضاي تخمين و سرشت نمايي مدل هاي مخزني استفاده مي ،محل چاه
  باشد:هاي ارائه شده به منظور انجام اين فرآيند شامل موارد زير ميترين روش.  اصلي]16[) 1

 Arithmetic mean, Harmonic mean, Geometric mean, RMS )Root Mean Squared), Minimum, 
Maximum, Mid-Point Pick, Random Pick 

گيري در علم رياضي هاي ميانگينمحققين گوناگوني تاكنون در رابطه با خصوصيات هر يك از اين روش
هاي تخلخل مورد ها بر روي دادههر يك از اين گزينهتاثير  ،. در اين مطالعه]17،18،19[اندتحقيق كرده

  بررسي و تحليل قرار گرفته است.

شده در فضاي هندسي مخزن تصوير هاي تعريفلابتدا مسير چاه در سلو ،هانمايي دادهدر مرحله درشت
ادير متناظر مق ،پيماييهاي نگار چاهها و داده). سپس با توجه به ضخامت هر يك از سلول3شود (شكلمي

شود. در اين مرحله است كه انتخاب روش گيري تعيين ميشده ميانگيندر هر سلول بر اساس روش انتخاب
  كند.هاي اصلي اهميت پيدا ميگيري براي انطباق بيشتر با دادهبهينه ميانگين

  

1) Scale-up Well Logs

2) Data Analysis

3) Petrophysical Modeling

 3  نحوه درشت نمایی مقادیر ورودی نگار پتروفیزیکی در سلول هاي شبکه ) شکل 
سمت راست، مسیر چاه و الیه های دارای مقادیر عددی اولیه– شکل سمت چپ، 

مقادیر درشت نمایی شده در مسیر چاه 

٦

  
هاي داراي مقادير سمت راست، مسير چاه و اليههاي شبكه ( شكل نمايي مقادير ورودي نگار پتروفيزيكي در سلولنحوه درشت -3شكل 

شده در مسير چاه نماييشكل سمت چپ، مقادير درشت –عددي اوليه

  

  شود:مهمترين پارامتر يك جامعه آماري، مقدار ميانگين آن جامعه است كه به صورت زير تعريف مي

)1 ( � = 	�	(�) = 	� � �(�)
است. لذا ميانگين  xتابع توزيع متغير تصادفي  (f)xو  xاميد رياضي،  (E)xمتغير تصادفي،  xدر اين رابطه 

افزارهاي تخصصي به منظور آمار و نرمهاي مختلفي در زميناي از جامعه باشد. روشتواند به عنوان نمايندهمي
  شود.ها پرداخته ميگيري ارائه شده است كه در ادامه بدانميانگين

  8روش ميانگين حسابي -2-1

. بدين صورت كه ]17[باشدها در يك مجموعه ميترين معيار براي گرايش مركزي دادهرايجميانگين حسابي 
ها به صورت تصاعد حسابي باشند، ميانگين اگر دادهآيد. ها بدست ميتعداد آنها براز تقسيم مجموع داده
، زيرا با گويندمي حسابيميانگين به اين روش به همين علت  (ميانه) برابر است. آنهاحسابي با نقطه وسط 

اي با قطر ، شعاع دايرهbو  aهمچنين از نظر هندسي ميانگين حسابي دو عدد  تصاعد حسابي در رابطه است.
a+b ،اي در نظر گرفت كه متوسط فاصله نقاط از آن برابر با صفر توان نقطهميانگين حسابي را ميلذا  است
باشد و همانگونه كه در جش ميانگين حول مركز ميگيري در اين روش، سن. بدليل ماهيت ميانگينباشد

ها حضور نمايي براي اعدادي كه وزن كمتري دارند ولي در هندسه فضايي دادهدرشت ،شودديده مي 4شكل 
ميانگين  ها،با افزايش يا كاهش مقدار ثابت از دادهتواند به نحو موثري انجام پذيرد. در اين روش نمي ،دارند

  يابد.تاثير قرار گرفته و به همان ميزان، افزايش يا كاهش ميحسابي نيز تحت 

)2 ( �� = �
�∑ ������  

پارامتري است كه ميانگين آن محاسبه خواهد شد.  در اينجا مقادير تخلخل در سه زون  ��در معادله فوق 
نمايي شد و سپس ميزان پراكندگي و تطابق آنها مورد بررسي قرار ميانگين گرفته شده و درشت متفاوت

هاي دادهاختالفي مابين  ،هابه دليل فراواني داده ،نشان داده شده است 4-گرفت.  همانگونه كه در شكل
  شود.  همچنين هاي مقدار كم ديده ميشده در زون ضعيف در محدوده تخلخلنماييواقعي و مقادير درشت

ب
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ش��اخص هاي کل از روي جزء در زمره امور احتمال پذير يا غيرقطعي 
اس��ت، بنابراين منجر به دس��ت يابي به واقعيت قطع��ي در مورد کل 

نمي شود]1[.
زمين آم��ار ش��اخه اي از آمار کاربردي اس��ت ک��ه با اس��تفاده از آن، 
مجموع��ه اي از داده ه��ا، با توج��ه به قواني��ن رياض��ي و تحليل هاي 
زمين شناس��ي مورد بررس��ي قرار مي گيرن��د]1،2،3،4[. به طور کلي 
تخمين زمين آماري، فرآيندي اس��ت که ط��ي آن مي توان مقدار يک 
کمي��ت در نقاط��ي با مختصات معل��وم را با اس��تفاده از مقدار همان 
کميت در نقاط ديگري با مختصات معلوم به دست آورد]۵،6،7[. اين 
روش ب��راي اولين ب��ار در پي جويي هاي معدني ب��ه منظور پيش بيني 
توزيع احتمال��ي كاني ها تعريف و بنيان نهاده ش��د]6[. امروزه از اين 
دان��ش در حوزه هاي مختلفي همچون زمين شناس��ي، آب شناس��ي، 
جغرافي��ا، معدن، نفت و غیره اس��تفاده مي ش��ود]6،7[. اين دانش در 
صنعت نفت و گاز بويژه در مراحل اکتش��اف و توس��عه ميادين بسيار 
پرکارب��رد مي باش��د]7،8،9[. نرم افزارهاي تخصص��ي نوين بر همين 
اس��اس س��عي در تخمين اطالعات بدس��ت آمده از چاه ها و شناخت 
مناطق مس��تعد جهت مراحل بعدي اكتشاف و توسعه دارند. در روند 
مدل سازي مخازن هيدروکربوري، تاكيد بر استفاده حداکثري و بدون 
تغيير در اطالعات ورودي درون چاهي است. از جمله بخش هاي اصلي 
مدل س��ازي زمين شناسي، س��اخت مدل تخلخل، اشباع آب و تراوايي 
مي باش��د. اطالعات ورودي اوليه و اصلي شامل نگارهاي چاه پيمايي و 
تفس��ير آن هاست كه در مراحل بعد در محل چاه درشت نمايي شده و 

سپس به کل محدوده مورد مطالعه تعميم داده مي شوند.
تاکن��ون روش هاي زمين آم��اري متفاوت��ي در نرم افزارهاي تخصصي 
ارائ��ه  پتروفيزيك��ي  مدل ه��اي  س��اخت  و  درش��ت نمایی   جه��ت 

ش��ده اس��ت]13-8[. هر يک از اين روش ها در مراحل مختلف داراي 
قابليت ها و کاس��تي هايي مي باش��د که با درک مفه��وم اين گزينه ها 
مي ت��وان انتخاب بهينه را انج��ام داد. در مخازن هيدروکربوري ايران، 
که غالباً مخازني کربناته با تركيب س��نگ آهک و دولوميت مي باشند، 
محدوده تخلخل و تراوايي بسيار متفاوت از مخازن آواري است. همين 
امر مي تواند اس��تفاده از روش هاي درشت نمايي را دچار مشکل نمايد. 
لذا انتخاب بهينه روش��ي که بتواند باالترين تطابق نس��بت به مقادير 
برگرفته ش��ده از چاه را نشان دهد، در فرآيند مدل سازي اين مخازن 

بسيار حائز اهميت است.
تاکنون مطالعات گسترده اي براي بررسي روش هاي زمين آماري و نحوه 
استفاده از آن ها در تخمين خصوصيات مخزني انجام شده است]14[. 
در فرآيند مدل س��ازي مخازن هيدروکرب��وري، مرحله قبل از تخمين 
خصوصي��ات مخزني در س��لول هاي ش��بکه، درش��ت نمایی داده هاي 
درون چاهي در محل چاه مي باش��د )ش��کل-2(.  اين مرحله به دليل 
اينکه پايه ساخت مدل و تخمين در مرحله سرشت نمايي مخزن است 
بسيار اهميت دارد]1۵[، چه آنکه خطاي وارد شده در اين مرحله، در 
مراحل بعدي مي تواند بس��يار تاثيرگذار بوده و مدل هاي ارائه شده را 
از واقعي��ت مخزن دور نمايد. روش هاي آماري و زمين آماري مختلفي 
براي درشت نمايي داده ها در محل چاه، قبل از ورود به فضاي تخمين 
و سرش��ت نمايي مدل هاي مخزني استفاده مي شود )شکل 2 مرحله 
1( ]16[.  اصلي ترين روش هاي ارائه ش��ده به منظور انجام اين فرآيند 

شامل موارد زير مي باشد:
 Arithmetic mean, Harmonic mean, Geometric mean, RMS )Root Mean 
Squared), Minimum, Maximum, Mid-Point Pick, Random Pick

محققي��ن گوناگوني تاکن��ون در رابطه با خصوصي��ات هر يک از اين 
روش هاي ميانگين گيري در علم رياضي تحقيق کرده اند]17،18،19[. 

 4  نمودار هیســتوگرام داده هاي درشت نمایي شده به روش میانگین گیري حسابي 
در سه زون مورد مطالعه به همراه نمودار و مقدار ضریب همبستگي

 5  نمودار هیســتوگرام داده هاي درشت نمایي شده به روش میانگین گیري همساز 
در سه زون مورد مطالعه به همراه نمودار ضریب همبستگي آنها
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در اين مطالعه، تاثير هر يک از اين گزينه ها بر روي داده هاي تخلخل 
مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.

در مرحله درشت نمايي داده ها، ابتدا مسير چاه در سلو ل  هاي تعريف شده 
در فضاي هندس��ي مخزن تصوير مي ش��ود )شکل-3(. سپس با توجه 
ب��ه ضخامت هر يک از س��لول ها و داده هاي ن��گار چاه پيمايي، مقادير 
متناظر در هر سلول بر اساس روش انتخاب شده میانگین گیری تعيين 
مي ش��ود. در اين مرحله اس��ت كه انتخاب روش بهينه ميانگين گيري 

براي انطباق بيشتر با داده هاي اصلي اهميت پيدا مي كند.
مهمترين پارامتر يک جامعه آماري، مقدار ميانگين آن جامعه اس��ت 

که به صورت زير تعريف مي شود:
μ= E )x)= ∫x f)x)               )1(
در اين رابطه x متغير تصادفي، )x(E اميد رياضي، x  و )f)x تابع توزيع 
متغير تصادفي x اس��ت. لذا ميانگي��ن مي تواند به عنوان نماينده اي از 
جامعه باشد. روش هاي مختلفي در زمين آمار و نرم افزارهای تخصصي 
به منظور ميانگين گيري ارائه ش��ده است که در ادامه بدان ها پرداخته 

مي شود.

1-2- روش میانگین حسابي8 
 ميانگين حسابي رايج ترين معيار براي گرايش مرکزي داده ها در يک 
مجموعه مي باش��د]17[. بدين صورت که از تقسيم مجموع داده ها بر 
تعداد آن ها بدست مي آيد. اگر داده ها به صورت تصاعد حسابی باشند، 
میانگین حس��ابی با نقطه وسط آنها )میانه( برابر است. به همین علت 
ب��ه اين روش میانگین حس��ابي مي گويند، زیرا با تصاعد حس��ابی در 
رابطه اس��ت. همچنین از نظر هندس��ی میانگین حسابی دو عدد a و 
b، ش��عاع دایره ای با قطر a+b اس��ت، لذا میانگین حسابی را می توان 
نقطه ای در نظر گرفت که متوسط فاصله نقاط از آن برابر با صفر باشد. 

بدليل ماهي��ت ميانگين گيري در اين روش، س��نجش ميانگين حول 
مرکز مي باش��د و همانگونه که در شکل 4 ديده مي شود، درشت نمايي 
براي اعدادي ک��ه وزن کمتري دارند ولي در هندس��ه فضايي داده ها 
حضور دارن��د، نمي تواند به نحو موثري انج��ام پذيرد. در اين روش با 
افزایش یا کاه��ش مقدار ثابت از داده ها،  میانگین حس��ابی نیز تحت 

تاثیر قرار گرفته و به همان میزان، افزایش یا کاهش می یابد.

٦

  
هاي داراي مقادير سمت راست، مسير چاه و اليههاي شبكه ( شكل نمايي مقادير ورودي نگار پتروفيزيكي در سلولنحوه درشت -3شكل 

شده در مسير چاه نماييشكل سمت چپ، مقادير درشت –عددي اوليه

  

  شود:مهمترين پارامتر يك جامعه آماري، مقدار ميانگين آن جامعه است كه به صورت زير تعريف مي

)1 ( � = 	�	(�) = 	� � �(�)
است. لذا ميانگين  xتابع توزيع متغير تصادفي  (f)xو  xاميد رياضي،  (E)xمتغير تصادفي،  xدر اين رابطه 

افزارهاي تخصصي به منظور آمار و نرمهاي مختلفي در زميناي از جامعه باشد. روشتواند به عنوان نمايندهمي
  شود.ها پرداخته ميگيري ارائه شده است كه در ادامه بدانميانگين

  8روش ميانگين حسابي -2-1

. بدين صورت كه ]17[باشدها در يك مجموعه ميترين معيار براي گرايش مركزي دادهرايجميانگين حسابي 
ها به صورت تصاعد حسابي باشند، ميانگين اگر دادهآيد. ها بدست ميتعداد آنها براز تقسيم مجموع داده
، زيرا با گويندمي حسابيميانگين به اين روش به همين علت  (ميانه) برابر است. آنهاحسابي با نقطه وسط 

اي با قطر ، شعاع دايرهbو  aهمچنين از نظر هندسي ميانگين حسابي دو عدد  تصاعد حسابي در رابطه است.
a+b ،اي در نظر گرفت كه متوسط فاصله نقاط از آن برابر با صفر توان نقطهميانگين حسابي را ميلذا  است
باشد و همانگونه كه در جش ميانگين حول مركز ميگيري در اين روش، سن. بدليل ماهيت ميانگينباشد

ها حضور نمايي براي اعدادي كه وزن كمتري دارند ولي در هندسه فضايي دادهدرشت ،شودديده مي 4شكل 
ميانگين  ها،با افزايش يا كاهش مقدار ثابت از دادهتواند به نحو موثري انجام پذيرد. در اين روش نمي ،دارند

  يابد.تاثير قرار گرفته و به همان ميزان، افزايش يا كاهش ميحسابي نيز تحت 

)2 ( �� = �
�∑ ������  

پارامتري است كه ميانگين آن محاسبه خواهد شد.  در اينجا مقادير تخلخل در سه زون  ��در معادله فوق 
نمايي شد و سپس ميزان پراكندگي و تطابق آنها مورد بررسي قرار ميانگين گرفته شده و درشت متفاوت

هاي دادهاختالفي مابين  ،هابه دليل فراواني داده ،نشان داده شده است 4-گرفت.  همانگونه كه در شكل
  شود.  همچنين هاي مقدار كم ديده ميشده در زون ضعيف در محدوده تخلخلنماييواقعي و مقادير درشت

 )2(
در معادل��ه فوق PA پارامتري اس��ت كه ميانگين آن محاس��به خواهد 
ش��د.  در اينجا مقادير تخلخل در س��ه زون متف��اوت  ميانگين گرفته 
ش��ده و درشت نمايي شد و سپس ميزان پراکندگي و تطابق آنها مورد 
بررس��ي قرار گرفت.  همانگونه که در شکل-4 نشان داده شده است، 
به دلي��ل فراواني داده ه��ا، اختالفي مابين داده ه��اي واقعي و مقادير 
درشت نمايي ش��ده در زون ضعي��ف در مح��دوده تخلخل ه��اي مقدار 
ک��م ديده مي ش��ود. همچنين مقادي��ر داده هاي واقعي ب��ا وزن کمتر 
درشت نمايي نشده است. اين عدم تطابق در زون متوسط و خوب نيز 

ديده مي شود.
 

2-2- روش میانگین همساز9 
اس��تفاده از روش ميانگين همساز براي داده هاي تراوايي به نحوي که 
براي هر اليه در جهت قائم يک عدد نماينده باشد، توصيه شده است. 
اي��ن روش ميانگين گيري براي داده هايي ک��ه حالت الگ نرمال دارند 
مناس��ب است و نس��بت به مقادير کم حساس بوده و به سمت مقادير 
کوچکتر تمايل دارد. در اين روش از فرمول زير براي محاسبه استفاده 

مي شود.

 )3(

٧

نمايي نشده است. اين عدم تطابق در زون متوسط و خوب نيز هاي واقعي با وزن كمتر درشتمقادير داده
  شود.ديده مي

  
گيري حسابي در سه زون مورد مطالعه به همراه نمودار و مقدار شده به روش ميانگيننماييدرشتهاي نمودار هيستوگرام داده -4شكل 

ضريب همبستگي

  

  9روش ميانگين همساز -2-2

هاي تراوايي به نحوي كه براي هر اليه در جهت قائم يك عدد استفاده از روش ميانگين همساز براي داده
نرمال دارند مناسب هايي كه حالت الگگيري براي دادهميانگيننماينده باشد، توصيه شده است. اين روش 

است و نسبت به مقادير كم حساس بوده و به سمت مقادير كوچكتر تمايل دارد. در اين روش از فرمول زير 
شود.براي محاسبه استفاده مي

)3 ( �� � ��∑��
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ايش داده شده است. مقادير رگرسيون نم 5-هاي تخلخل با استفاده از اين روش، در شكلنمايي دادهدرشت
هاي مورد بررسي نيز محاسبه شده است. مقادير با تخلخل باالتر در زون خطي ايجاد شده در هر يك از زون

هاي متوسط و نمايي نشده است. همچنين براي زونضعيف با استفاده از اين روش به نحو صحيح درشت
به صورت صحيح  ،ادير با تخلخل باالتر ولي وزن كمترخوب نيز با توجه به مقدار رگرسيون خطي، مق

  ).5-اند (شكلنمايي نشدهدرشت

 6  نمودار هیستوگرام داده هاي درشت نمایي شده به روش میانگین گیري هندسي 
در سه زون مورد مطالعه به همراه نمودار ضریب همبستگي آنها

 7   نمودار هیســتوگرام داده هاي مقیاس گرداني شده به روش میانگین گیري مربع 
در سه زون مورد مطالعه به همراه نمودار ضریب همبستگي آنها
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درش��ت نمايي داده هاي تخلخل با اس��تفاده از اين روش، در ش��کل-
۵ نمايش داده ش��ده اس��ت. مقادير رگرس��يون خطي ايجاد شده در 
هر يک از زون هاي مورد بررس��ي نيز محاس��به ش��ده است. مقادير با 
تخلخ��ل باالتر در زون ضعيف با اس��تفاده از اين روش به نحو صحيح 
درشت نمايي نشده است. همچنين براي زون هاي متوسط و خوب نيز 
با توجه به مقدار رگرس��يون خط��ي، مقادير با تخلخل باالتر ولي وزن 

کمتر، به صورت صحيح درشت نمايي نشده اند )شکل-۵(.

3-2- روش میانگین هندسي10 
ميانگين هندس��ي به مقادير کم حس��اس مي باش��د و اين ارقام تاثير 
بيش��تري بر نتيجه خواهند داش��ت. اين روش براي داده هاي تراوايي 
که همبس��تگي فضايي ندارند و بصورت الگ نرمال مي باش��ند توصيه 

شده است.

 )4(

٨

  
گيري همساز در سه زون مورد مطالعه به همراه نمودار ضريب شده به روش ميانگيننماييهاي درشتنمودار هيستوگرام داده -5شكل 

همبستگي آنها

  

  10روش ميانگين هندسي -2-3

باشد و اين ارقام تاثير بيشتري بر نتيجه خواهند داشت. اين روش مقادير كم حساس ميميانگين هندسي به 
  باشند توصيه شده است.نرمال ميهاي تراوايي كه همبستگي فضايي ندارند و بصورت الگبراي داده

)4 ( �� = (∏ �������
�
�  

. بيشترين مقدار هاي تخلخل سه زون مورد اشاره محاسبه شددر اين تحقيق ميانگين هندسي داده
). با توجه به 6-باشد (شكلمي %74و كمترين مقدار آن در زون متوسط  %89همبستگي در زون خوب 

گيري هندسي و هارمونيك شده، روش ميانگينهاي تعريفجامعه آماري مقادير تخلخل در هر يك از زون
  كنند.نتايج متفاوتي را ارائه مي

در اي��ن تحقيق ميانگين هندس��ي داده هاي تخلخل س��ه زون مورد 
اشاره محاسبه شد. بيش��ترين مقدار همبستگي در زون خوب 89% و 
کمترين مقدار آن در زون متوسط 74% مي باشد )شکل-6(. با توجه به 
جامعه آماری مقادیر تخلخل در هر یک از زون های تعریف شده، روش 

میانگین گیری هندسی و هارمونیک نتایج متفاوتی را ارائه می کنند.

4-2- روش جذر میانگین مربعات11 
در اي��ن روش، جذر ميانگين رياضي مجموع مربعات اعداد محاس��به 

مي گردد و نتيجه ميانگين به سمت مقادير باالتر ميل مي كند.

 )۵(

٩

  
گيري هندسي در سه زون مورد مطالعه به همراه نمودار ضريب شده به روش ميانگيننماييهاي درشتدادهنمودار هيستوگرام   -6شكل 

  همبستگي آنها

  11روش جذر ميانگين مربعات -2-4

گردد و نتيجه ميانگين به سمت مقادير در اين روش، جذر ميانگين رياضي مجموع مربعات اعداد محاسبه مي
  كند.باالتر ميل مي

)5 ( �� = ����� ���������
�  

تواند مورد استفاده قرار گيرد كه دو مجموعه داده يكي بر مبناي اطالعات واقعي و ديگري اين روش زماني مي
شده وجود داشته باشد. بدين ترتيب كه ميانگين اختالف در دو دسته داده مورد بينيهاي پيشبر مبناي داده

گيري مقادير خطا باشد. در اين روش بازه اختالفات اندازهتواند شاخص گيرد كه ميبررسي قرار مي
شود كه حول ميانگين است شود؛ چرا كه اين شاخص با استفاده از انحراف معيار مشخص ميگيري نمياندازه

و كمترين مقدار همبستگي   %87و نه عدد صفر. در مطالعه حاضر بهترين مقدار همبستگي براي زون خوب 
  ).7-گيري شده است (شكلاندازه %69هاي تخلخل متوسط براي زون با داده ،نماييتپس از فرآيند درش

  

  

اي��ن روش زماني مي تواند مورد اس��تفاده قرار گي��رد که دو مجموعه 
داده يک��ي ب��ر مبناي اطالع��ات واقعي و ديگري بر مبن��اي داده هاي 
پيش بيني شده وجود داشته باش��د. بدين ترتيب كه ميانگين اختالف 
در دو دس��ته داده مورد بررس��ي قرار مي گيرد كه مي تواند ش��اخص 
اندازه گيري مقادير خطا باشد. در اين روش بازه اختالفات اندازه گيري 
نمي ش��ود؛ چرا که اين شاخص با اس��تفاده از انحراف معيار مشخص 
مي ش��ود که حول ميانگين اس��ت و نه عدد صف��ر. در مطالعه حاضر 
بهتري��ن مقدار همبس��تگي ب��راي زون خ��وب 87% و کمترين مقدار 
همبستگي پس از فرآيند درشت نمايي، براي زون با داده هاي تخلخل 

متوسط 69% اندازه گيري شده است )شکل-7(.

5-2- روش مقادیر کمینه و بیشینه12
در اين روش، ضخامت اليه هاي گريد بس��يار حساس و مهم مي باشد. 
ه��ر چقدر اين ضخامت به نمونه برداري هاي انجام ش��ده توس��ط نگار 
چاه نزديک تر باش��د، مقادير حاصل از درش��ت نمايي در محل چاه به 
واقعيت ش��بيه تر خواهند بود. در روش کمترين مقدار، کمترين داده 
متناظر هر س��لول از الگ برداش��ت و به آن اختصاص داده مي ش��ود. 
در روش مقدار بيش��ينه، بيش��ترين مقدار داده متناظر با هر س��لول 
از الگ برداش��ت و به عنوان نماينده آن س��لول، انتخاب مي شود. لذا 
انتخاب بهين��ه تعداد اليه ها در جهت قائم مي تواند بس��يار تاثيرگذار 
باشد. از طرفي افزايش تعداد اليه ها و نازك كردن آنها براي انطباق با 
نرخ نمونه برداري نگارهاي چاه پيمايي، عالوه بر افزايش مجموع تعداد 
س��لول ها، مي تواند در مراحل بعدي مشکالت فراواني را براي ساخت 
مدل ايجاد نمايد. در این مطالعه، کمترین ضخامت در نظر گرفته شده 
برای هر الیه یک متر اس��ت. این مقدار برابر با قرائت 3 عدد توس��ط 
نمودارهای چاه پیمایی اس��ت. هيستوگرام و ضرايب پايين همبستگي 

 8  نمودار هیستوگرام داده هاي درشت نمایي شده به روش کمینه در سه زون مورد 
مطالعه به همراه نمودار ضریب همبستگي آنها

 9  نمودار هیســتوگرام داده هاي درشت نمایي شــده به روش بیشینه در سه زون 
مورد مطالعه به همراه نمودار ضریب همبستگي آنها
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بين مقادير تخلخل و نتايج درشت نمايي حاكي از انحراف در نتايج اين 
روش نسبت به داده هاي اصلي چاه است )شکل-8 و 9(.

6-2- روش انتخاب نقطه وسط13
در اين روش آماري، با توجه به مسير چاه نقطه مياني داده ها متناظر 
با هر س��لول انتخاب و به آن تعميم داده مي ش��ود. در تحقيق حاضر 
به دليل قائم بودن چاه تاثير انحراف مس��ير چاه حذف و نقطه مياني 
متناظر با هر سلول از داده هاي چاه قرائت شده و به آن اختصاص داده 
ش��ده است. استفاده از اين روش براي زون خوب با ضريب همبستگي 
91% مي تواند قابل توجه باشد.  هر چند در نمودار هيستوگرام مقادير 
حاصل از درش��ت نمايي در بيشتر موارد از مقادير واقعي باالتر هستند 

)شکل-10(.

7-2- روش انتخاب تصادفی14
در اي��ن روش کاماًل تصادفي يک نقطه از فض��اي متناظر با داده هاي 
واقعي چاه در محل سلول انتخاب مي شود.  لذا در اين روش مقادير با 
وزن هاي متفاوت نمي توانند اثرگذار باشند. با توجه به ماهيت تصادفي 

ب��ودن اين نوع نمونه گي��ري، احتمال دارد در ط��ول فرآيند برگزيدن 
داده ه��ا، مقادير انتخابي بس��يار نزديک تر از گزينه هاي قبلي نس��بت 
به مقادير اصلي باش��د. در اين روش شروع جس��تجو از يک نقطه در 
هندس��ه فضايي داده ها مي باش��د.  طبق تعريف نقطه ش��روع بصورت 
تصادفي در يک سيس��تم محاسباتي انتخاب مي ش��ود]۵[. اين نقطه 
ش��روع مي تواند تاثير بسزايي در درش��ت نمايي داده ها داشته باشد. با 
بررس��ي هاي ص��ورت گرفته نتايج اي��ن روش در زون هاي انتخابي در 
ش��کل-11 نشان داده شده اس��ت. درصد قابل قبول در درشت نمايي 
داده ها در زون خوب )92%( مي تواند نشانگر تبعيت کردن از داده هاي 

اصلي در اين فرآيند باشد.

بررسي روش ها 
با توجه به بررس��ي هاي صورت گرفته، مقايسه نمودارهاي هيستوگرام 
و ضرايب همبس��تگي داده ه��ا در 8 روش ذكرش��ده در اين تحقيق، 
ب��راي زون با کيفيت مخزني ضعيف روش انتخاب تصادفي، براي زون 
با کيفيت مخزني متوس��ط روش انتخاب نقط��ه مياني و براي زون با 
کيفي��ت مخزني خ��وب روش انتخاب تصادفي، بيش��ترين نزديکي و 

 10  نمودار هیستوگرام داده هاي درشت نمایي شده به روش انتخاب نقطه وسط در 
سه زون مورد مطالعه به همراه نمودار ضریب همبستگي آن ها

 11  نمودار هیســتوگرام داده هاي درشت نمایي شده به روش انتخاب تصادفي در 
سه زون مورد مطالعه به همراه نمودار ضریب همبستگي آنها

 12  مقدار درصد ضریب همبســتگي درشــت نمایي داده ها در محل چاه با استفاده 
از هر یک از روش ها

 13  نتایج بررسي براي هر یک از زون هاي تعریف شده
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پانویس هاپانویس ها
1. Random pick
2. GR
3. LLD & LLS
4. RHOB
5. NPHI
6. DT
7. PEF & CAL

8. Arithmetic
9. Harmonic
10. Geometric
11. Root Mean Square
12. Minimum and Maximum
13. Mid-Point Pick
14. Random Pick

همبستگي را با داده هاي واقعي چاه نشان مي دهند )شکل-12 و 13(.

نتیجه گیري
درش��ت نمايي داده هاي درون چاهي از قبيل تخلخ��ل يكي از مراحل 
مهم مدل س��ازي زمين شناسي مي باش��د كه نتيجه آن بر مدل توزيع 

سه بعدي پارامترهاي مخزني تاثير مي گذارد.
به منظور ساخت مدل هر چه نزديكتر به واقعيت، مي بايست نكاتي از 
قبيل ضخامت اليه بندي مدل و انتخاب روش بهينه ميانگين گيري در 

بازه ضخامت متناظر با نمودار، مد نظر قرار گيرند.
در اين مطالعه موردي تمركز بر روي بررس��ي تاثير انتخاب روش هاي 
مختلف درش��ت نمايي نگار تخلخ��ل و انتخاب بهتري��ن روش از نظر 

مطابقت حداكثر با داده هاي واقعي بوده است.

پ��س از انتخاب نم��ودار تخلخل 21 چاه در 3 زون ضعيف، متوس��ط 
و خ��وب مخزن كربناته كنگان يكي از ميادي��ن گازي جنوب ايران و 
اعم��ال كليه روش هاي متداول ميانگين گيري، روش انتخاب تصادفي، 
انتخ��اب نقطه مياني و انتخاب تصادفي ب��ه ترتيب در زون هاي مورد 

اشاره بيشترين همبستگي با داده هاي واقعي را نشان دادند.
نتايج فوق نش��ان مي دهد ك��ه گزينه هاي پيش ف��رض نرم افزارها در 
بخش درش��ت نمايي اطالعات نمودارها لزوماً بهترين انتخاب نيستند 
و كاربران مي بايس��ت با روند توضيح داده شده در اين مقاله نسبت به 

شناخت روش بهينه اقدام نمايند.
پيشنهاد مي گردد آزمون همبستگي در خصوص ديگر خواص مخزني 
همچون اش��باع آب و تراواي��ي نيز در هر مطالعه م��وردي به صورت 

جداگانه صورت گيرد تا مدل واقعي تر و نتايج صحيح تر بدست آيد.


