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اهمیت شناخت و نحوه ي محاسبه پارامترهای تعیین کننده کیفیت 
مخازن نفتی، س��بب انجام برنامه ریزی های اکتشافی و استخراجی 
با هزینه های کمتر ش��ده و نیز امکان بهره برداری درس��ت و بهینه 
از مخ��ازن و توس��عه مطل��وب آن را فراه��م می کند. دس��ته بندی 
پتروفیزیک��ی2 انواع س��نگ، به عن��وان پارامتری ب��رای زون بندی 
مخ��ازن نفت��ی مورد اس��تفاده قرار می گی��رد. این پارامتر ش��امل 
مجموعه ای از ویژگی های پتروفیزیکی مش��ترک چندین نوع سنگ 
اس��ت. ویژگی هایی نظیر تخلخل، تراوایی، فش��ار موئینه و اشباع از 
 جمل��ه خصوصیات مربوط به حرکت س��یال و قابلی��ت ذخیره آن 
می باش��د.]1[ تخمین این ویژگی ها برای شناس��ایی و دسته بندی 
انواع س��نگ از طریق آنالیز چاه پیمایی ه��ای پتروفیزیکی، یکی از 
چالش های رایج در تحلیل مخازن نفتی اس��ت. روش های س��نتی 
برای محاسبه تراوایی، از توابع ریاضی و همبستگی ها برای برقراری 
رابط��ه بی��ن چاه پیمایی  ه��ا و داده های مغ��زه اس��تفاده می کنند. 
دسته بندی انواع سنگ توسط مفهوم واحدهای جریان هیدرولیکی، 
بهترین تخمین را نسبت به سایر روش های سنتی )نظیر روش های 
مبتن��ی بر رگرس��یون( ارائه می کند.]2[ مفه��وم واحدهای جریان 
هیدرولیک��ی به طور گس��ترده ای در مشخصه س��ازی مخازن نفتی 

مورد استفاده قرار می گیرد.]3[

با ظهور تکنیک های تحلیل داده تحت عنوان داده کاوی، شیوه های 
جدیدی برای تحلیل و پیش بینی مقادیر داده ها ارائه ش��ده اند. این 
ش��یوه ها بر پایه اش��تراک روش های محاس��باتی هوش مصنوعی، 
یادگیری ماش��ین، آمار و بازیابی اطالعات هستند.]4[ هدف اصلی 
فرآیند داده کاوی، اس��تخراج اطالعات توصیف��ی و قابل پیش بینی 
از مجموع��ه داده ب��ا کاوش الگوها، دس��ته بندی بر اس��اس روابط، 
خوشه بندی بر اساس شباهت ها و تخمین بر پایه روندها و سری های 
زمانی است. طبق پژوهش های صورت گرفته از به کارگیری فرآیند 
داده کاوی در حوزه ه��ای کارب��ردی مختلف، کس��ب نتایج با دقت 
مناس��ب، پردازش در زمان کمینه و قابلی��ت پیش بینی مطلوب و 
عدم محدودیت های روش های س��نتی، از جمله مزیت های استفاده 

از فرآیند داده کاوی است.]5[
در ای��ن پژوهش، به مقایس��ه عملک��رد روش محاس��به واحدهای 
جریان هیدرولیک��ی به عنوان یکی از روش ه��ای بهینه تخمینی و 
الگوریتم های دس��ته بندی کننده داده کاوی در حوزه شناس��ایی و 
دسته بندی نوع سنگ در مخازن نفتی پرداخته شده است. ابتدا به 
مفاهیم پیش زمینه و پژوهش های مرتبط پرداخته می شود و سپس 
تبیین مساله و مقایسه نتایج کسب شده از هر دو روش، مورد بحث 

قرار می گیرد.
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دسته بندی سنگ ها بر اساس خواص پتروفیزیکی )تخلخل و تراوایی(، یکی از پارامترهای مهم در مطالعه 
و شبیه س��ازی مخازن نفتی است. محاس��بات واحدهای جریانی هیدرولیکیHFU( 1( یکی از روش های 
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تحت عنوان داده کاوی، ش��یوه های جدید و س��اده تری برای تحلیل و پیش بینی مقادیر داده ها با استفاده 

از روش های محاسباتی هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و آمار ارائه شده اند.
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روش های داده کاوی با روش واحدهای جریانی هیدرولیکی در حوزه دسته بندی سنگ های مخازن نفتی 

می پردازد.
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1-1- مفهوم واحد های جریان هیدرولیکی
شناس��ایی انواع سنگ و شناسایی ناهمگنی افقی و عمودی در یک 
مخزن گام بسیار مهمی در مشخصه س��ازی مخازن هیدروکربوری 
اس��ت. به طور کل��ی برای ش��ناخت بهتر مخزن می ت��وان از روابط 
تخلخل و تراوایی یک مخزن اس��تفاده کرد. با استفاده از این روابط 
می ت��وان نواح��ی دارای کیفیت بهتری نس��بت به س��ایر نواحی را 

مشخص كرد.]6[ 
دس��ته بندی س��نگ مخزن یکی از ابزارهای اصلی مشخصه س��ازی 
مخازن هیدروکربوری است. روش های مختلفی برای این دسته بندی 
س��نگ ارائه شده است. یکی از روش هایی که در این رابطه به طور 
وسیع استفاده می شود روش تعیین واحدهای جریانی هیدرولیکی 

است. هر واحد جریانی توسط پارامتری به نام شاخص زون جریانی3 
)FZI( معرفی می ش��ود. ش��اخص زون جریانی از طریق رابطه بین 

نسبت تخلخل به حجم دانه های سنگ )ε( و توزیع فضای منافذ که 
به عنوان ش��اخص کیفیت مخزنRQI( 4( شناخته شده و محاسبه 

می شود.]7[ این روابط به صورت زیر تعریف می شود: 

2

اند. ها ارائه شدهداده ريمقاد ينيبشيو پ ليتحل يبرا يديهاي جدوهيش ،يكاوداده تحت عنوان داده ليهاي تحلكيظهور تكن با
 هـدف  [4]هسـتند. اطالعـات   يابيآمار و باز ن،يماش يريادگي ،يهوش مصنوع يهاي محاسباتاشتراك روش هيها بر پاوهيش نيا

بـر اسـاس    يبنـد از مجموعه داده با كاوش الگوها، دسـته  ينيبشيو قابل پ يفياستخراج اطالعات توص ،يكاوداده نديفرآ ياصل
هـاي صـورت گرفتـه از    پـژوهش  طبق .است يهاي زمانيروندها و سر هيبر پا نيها و تخمبر اساس شباهت يبندروابط، خوشه

 تيـ و قابل نـه يبا دقت مناسب، پـردازش در زمـان كم   جيمختلف، كسب نتا يهاي كاربرددر حوزه يكاوداده نديفرآ يريكارگهب
 [5]است. يكاوداده نديهاي استفاده از فرآتياز جمله مز ،يهاي سنتهاي روشتيمطلوب و عدم محدود ينيبشيپ

و  ينـ يتخم نـه يهـاي به از روش يكـ يعنوان به يكيدروليه انيجر يعملكرد روش محاسبه واحدها سهيپژوهش، به مقا نيا در
 بتـدا ا پرداخته شده است. ينوع سنگ در مخازن نفت يبندو دسته ييدر حوزه شناسا يكاوكننده داده يبندهاي دستهتميالگور

 ،كسب شده از هـر دو روش  جينتا سهيمساله و مقا نييشود و سپس تبهاي مرتبط پرداخته ميو پژوهش نهيزمشيپ ميبه مفاه
  .رديگمورد بحث قرار مي

 يكيدروليه انيهاي جرمفهوم واحد-1-1

سـازي مخـازن   شناسايي انواع سنگ و شناسـايي نـاهمگني افقـي و عمـودي در يـك مخـزن گـام بسـيار مهمـي در مشخصـه          
. بـا  كـرد توان از روابط تخلخـل و تراوايـي يـك مخـزن اسـتفاده      طور كلي براي شناخت بهتر مخزن ميهيدروكربوري است. به

   [6]كرد.يفيت بهتري نسبت به ساير نواحي را مشخص توان نواحي داراي كاستفاده از اين روابط مي
هـاي مختلفـي بـراي ايـن     سـازي مخـازن هيـدروكربوري اسـت. روش    بندي سنگ مخزن يكي از ابزارهاي اصلي مشخصهدسته
تعيـين واحـدهاي    شـود روش مـي هايي كه در اين رابطه به طور وسيع استفاده بندي سنگ ارائه شده است. يكي از روشدسته

شـود. شـاخص زون   ) معرفي ميFZI( 3است. هر واحد جرياني توسط پارامتري به نام شاخص زون جرياني جرياني هيدروليكي
) و توزيع فضاي منافـذ كـه بـه عنـوان شـاخص كيفيـت       ε( هاي سنگحجم دانه نسبت تخلخل به رابطه بينجرياني از طريق 

   شود:اين روابط به صورت زير تعريف مي ]7[.شودمحاسبه مي) شناخته شده و RQI( 4مخزن
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دهنده ميزان تخلخل موثر (در نشان �� دارسي و پارامتر مقدار تراوايي سنگ مخزن با واحد ميليK )، پارامتر 1كه در رابطه(
است كه در محسابات شاخص زون جرياني استفاده  ،بيانگر تخلخل نرمال شده ε)، پارامتر 2در رابطه( .استواحد كسري) 

 ،مناطق مختلف مخزني را نشان داد Log-Logتوان بر روي نمودار و در نهايت با استفاده از فرمول زير مي [8]شودمي
 )1شكل(.گيرنديكسان بر روي خطي با شيب ثابت قرار مي FZIكه مناطقي با طوريبه
 

)4(Log	RQI = Log	FZI + Log	ε 
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  .رديگمورد بحث قرار مي

 يكيدروليه انيهاي جرمفهوم واحد-1-1

سـازي مخـازن   شناسايي انواع سنگ و شناسـايي نـاهمگني افقـي و عمـودي در يـك مخـزن گـام بسـيار مهمـي در مشخصـه          
. بـا  كـرد توان از روابط تخلخـل و تراوايـي يـك مخـزن اسـتفاده      طور كلي براي شناخت بهتر مخزن ميهيدروكربوري است. به

   [6]كرد.يفيت بهتري نسبت به ساير نواحي را مشخص توان نواحي داراي كاستفاده از اين روابط مي
هـاي مختلفـي بـراي ايـن     سـازي مخـازن هيـدروكربوري اسـت. روش    بندي سنگ مخزن يكي از ابزارهاي اصلي مشخصهدسته
تعيـين واحـدهاي    شـود روش مـي هايي كه در اين رابطه به طور وسيع استفاده بندي سنگ ارائه شده است. يكي از روشدسته

شـود. شـاخص زون   ) معرفي ميFZI( 3است. هر واحد جرياني توسط پارامتري به نام شاخص زون جرياني جرياني هيدروليكي
) و توزيع فضاي منافـذ كـه بـه عنـوان شـاخص كيفيـت       ε( هاي سنگحجم دانه نسبت تخلخل به رابطه بينجرياني از طريق 

   شود:اين روابط به صورت زير تعريف مي ]7[.شودمحاسبه مي) شناخته شده و RQI( 4مخزن
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)3(��� = 	����  
  

دهنده ميزان تخلخل موثر (در نشان �� دارسي و پارامتر مقدار تراوايي سنگ مخزن با واحد ميليK )، پارامتر 1كه در رابطه(
است كه در محسابات شاخص زون جرياني استفاده  ،بيانگر تخلخل نرمال شده ε)، پارامتر 2در رابطه( .استواحد كسري) 

 ،مناطق مختلف مخزني را نشان داد Log-Logتوان بر روي نمودار و در نهايت با استفاده از فرمول زير مي [8]شودمي
 )1شكل(.گيرنديكسان بر روي خطي با شيب ثابت قرار مي FZIكه مناطقي با طوريبه
 

)4(Log	RQI = Log	FZI + Log	ε 

)1(

)2(

)3(

ک��ه در رابط��ه)1(، پارامتر K مقدار تراوایی س��نگ مخزن با واحد 
میلی دارسی و پارامتر  φe نشان دهنده میزان تخلخل موثر )در واحد 
کس��ری( اس��ت. در رابطه)2(، پارامتر ε بیانگر تخلخل نرمال شده، 
اس��ت که در محاسبات شاخص زون جریانی استفاده می شود]8[ و 
 Log-Log در نهایت با استفاده از فرمول زیر می توان بر روی نمودار
 FZI مناط��ق مختلف مخزنی را نش��ان داد، به طوری که مناطقی با

یکسان بر روی خطی با شیب ثابت قرار می گیرند.)شکل1(

Log RQI=Log FZI+Log ε         )4( 
برای تعیین مرزهای FZI، از رس��م نمودار تجمعی فراوانی استفاده 
می شود.)ش��کل2( در این نم��ودار، بازه هایی که ش��یب به صورت 
ناگهانی تغییر کرده اس��ت، به عنوان دسته بندی نوع سنگ در نظر 
گرفته می شوند. بعد از محاسبه پارامتر FZI، میزان فراوانی تجمعی 
آن نیز محاس��به می شود و با رسم مقادیر این دو پارامتر نسبت به 

هم می توان تعداد بهینه نواحی جریانی را به دست آورد.

FZI 2  نمودار تجمعی احتمالی برای تعیین مرزهای 
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شده يريگنمونه ينواح يتمام يبرا بر حسب  RQIنمودار  - 1شكل

 
هايي كه شيب به صورت در اين نمودار، بازه) 2شكل(.شوداستفاده مي فراواني تجمعي رسم نمودار از ،FZIبراي تعيين مرزهاي 

، ميـزان فراوانـي   FZIپـارامتر  بعد از محاسبه  .شوندبندي نوع سنگ در نظر گرفته ميعنوان دستهناگهاني تغيير كرده است، به
ـ   توان تعداد شود و با رسم مقادير اين دو پارامتر نسبت به هم ميتجمعي آن نيز محاسبه مي دسـت  هبهينه نـواحي جريـاني را ب

  .آورد
  

 
  FZIبراي تعيين مرزهاي  ياحتمال ينمودار تجمع - 2شكل

  
 C5.1 بندي كنندهدسته الگوريتمي و كاودادهفرآيند -2-1

كاوش دانـش از تعـداد    يااستخراج  ،يكاوداده، ميالدي 2009در سال  [9]پژوهش تان كاوي بيان شده دربر اساس مفهوم داده
كـرد. اسـتخراج    يهبه استخراج طال از معـدن خـاك و سـنگ تشـب     توانرا مي يفتعر ينا يانهطور عام. بهاستها از داده يعيوس

در  ي. كـاربرد دانـش كـاربرد   پردازدمختلف ميهاي عوامل در حوزه ينيبيشو پ يلو تحل يهتجز ي،بندبه دسته يدانش كاربرد
آب و  ينـي بيشو پـ  ينـد ببه دسته توانمي يعنوان مثال، با استفاده از دانش كاربرداست اما به يعوس يارمختلف بسهاي حوزه

پرداخت. در گذشـته بـا اسـتفاده از     ياقتصاد يندهايو بازار جهت بهبود فرآ يرفتار مشتر يلبه تحل ياهوا در مناطق مختلف و 
فـراوان و   يخطاها يكه اغلب دارا شدپرداخته مي يبه استخراج دانش كاربرد ياديزمان ز يلي،و تحل ياضيمختلف رهاي روش

قابل انجـام   يفيتك يشترينزمان ممكن و با ب ينبا كمتر ياستخراج دانش كاربرد ي،كاوبودند. با ظهور علم داده يينيپا يفيتك
هـاي  يگـاه پاهـاي  يسـتم ) و سي(هوش مصنوع ينماش يادگيري)، يليتحل ياضيات(ر رآما :يادياز سه علم بن يكاوشد. علم داده

  . كندمي يريگ) بهرهيوترداده (علوم كامپ
مطـابق   كـاوش دانـش از داده   ينـد . فرآباشـد كاوش دانـش از داده مـي   يندفرآ ياصلهاي از بخش يكي ودر اصل جز يكاوداده
  [10]است: يلشامل مراحل ذ، 3شكل

 1  نمودار RQI بر حسب ε برای تمامی نواحی نمونه گیری شده
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هايي كه شيب به صورت در اين نمودار، بازه) 2شكل(.شوداستفاده مي فراواني تجمعي رسم نمودار از ،FZIبراي تعيين مرزهاي 

، ميـزان فراوانـي   FZIپـارامتر  بعد از محاسبه  .شوندبندي نوع سنگ در نظر گرفته ميعنوان دستهناگهاني تغيير كرده است، به
ـ   توان تعداد شود و با رسم مقادير اين دو پارامتر نسبت به هم ميتجمعي آن نيز محاسبه مي دسـت  هبهينه نـواحي جريـاني را ب

  .آورد
  

 
  FZIبراي تعيين مرزهاي  ياحتمال ينمودار تجمع - 2شكل

  
 C5.1 بندي كنندهدسته الگوريتمي و كاودادهفرآيند -2-1

كاوش دانـش از تعـداد    يااستخراج  ،يكاوداده، ميالدي 2009در سال  [9]پژوهش تان كاوي بيان شده دربر اساس مفهوم داده
كـرد. اسـتخراج    يهبه استخراج طال از معـدن خـاك و سـنگ تشـب     توانرا مي يفتعر ينا يانهطور عام. بهاستها از داده يعيوس

در  ي. كـاربرد دانـش كـاربرد   پردازدمختلف ميهاي عوامل در حوزه ينيبيشو پ يلو تحل يهتجز ي،بندبه دسته يدانش كاربرد
آب و  ينـي بيشو پـ  ينـد ببه دسته توانمي يعنوان مثال، با استفاده از دانش كاربرداست اما به يعوس يارمختلف بسهاي حوزه

پرداخت. در گذشـته بـا اسـتفاده از     ياقتصاد يندهايو بازار جهت بهبود فرآ يرفتار مشتر يلبه تحل ياهوا در مناطق مختلف و 
فـراوان و   يخطاها يكه اغلب دارا شدپرداخته مي يبه استخراج دانش كاربرد ياديزمان ز يلي،و تحل ياضيمختلف رهاي روش

قابل انجـام   يفيتك يشترينزمان ممكن و با ب ينبا كمتر ياستخراج دانش كاربرد ي،كاوبودند. با ظهور علم داده يينيپا يفيتك
هـاي  يگـاه پاهـاي  يسـتم ) و سي(هوش مصنوع ينماش يادگيري)، يليتحل ياضيات(ر رآما :يادياز سه علم بن يكاوشد. علم داده

  . كندمي يريگ) بهرهيوترداده (علوم كامپ
مطـابق   كـاوش دانـش از داده   ينـد . فرآباشـد كاوش دانـش از داده مـي   يندفرآ ياصلهاي از بخش يكي ودر اصل جز يكاوداده
  [10]است: يلشامل مراحل ذ، 3شكل

 3  مراحل فرآیند کشف دانش از داده]10[

4

يازاستخراج دانش مورد ن يمشابه و مرتبط براهاي انتخاب داده (انتخاب داده(  
و گيرينمونه و حجم كاهش ها،داده سازينرمال نقص، و خطا ها ازداده يحپردازش (تصح يشپ...(  
يكاودادههاي مورد استفاده در روش ياداده به قالب داده يل(تبد يلتبد(  
 يكاودادههاي داده با روش ي(استخراج الگوها يكاودادهمدل(  
داده) ياز الگوها ي(استخراج دانش كاربرد يابيو ارز يرتفس 
  

  
[10]كشف دانش از داده نديمراحل فرآ - 3شكل

  
 يالگوها يافتنبه  يفيتوصهاي روش [9].شوندمي يبنديمتقس ينيبيشو پ يفيتوص يدسته كاربرددو به  يكاودادههاي روش
 يرمقـاد  ينـي بيشمعلوم جهت پـ  يرهايبه استفاده از متغ ينيبيشپهاي داده و روش يلو تحل يفتوص يبرا يانسان يرتفسقابل 

هاي موردنظر به نوع مساله و پاسـخ آن  ها و الگوريتمكارگيري هر يك از روشهب .پردازدمي يرهامتغ يرسا ييشناسا ياناشناخته 
  .استوابسته 

دسـته   نيـ باشـد. در ا هاي با نـاظر مـي  تمياز جمله الگور ،ينيبشيهاي پاز روش يكيعنوان به ،كننده يبندهاي دستهتميالگور
اي بـه  شـوند. سـپس كـالس داده (فيلـد داده    بندي ميآزمايش تقسيم ها، ابتدا مجموعه داده به دو مجموعه آموزش وتميالگور

شـود. ايـن مـدل بـا مجموعـه داده      بيني كننده متغير هدف، ايجاد ميبيني مقادير) تعيين شده و مدل پيشعنوان هدف پيش
 [4].شـود عنـوان دقـت مـدل در نظـر گرفتـه مـي      بيني شده بـه مورد ارزيابي قرار گرفته و ميزان مقادير صحيح پيش ،ايشآزم

 كننـد. اسـتفاده مـي   يهـاي مختلـف محاسـبات   كيـ كننـده، از تكن  ينـ يبشيهـاي پـ  مدل جاديا يبرا يبندهاي دستهتميالگور
 8بانيهـاي بـردار پشـت   نيماش ،7نهاي بيزيشبكه ،6يهاي خطكننده يبنددسته ،5ميها شامل درخت تصمكيتكن نيتريعموم

)SVM( 9يهاي عصبشبكه ) وNN( و عملكـرد   اسـت  يهـاي متنـوع  تميها شامل الگـور كيتكن نياز ا كي هر ]11[.باشدمي
هـا،  تمـام انـواع داده   يبر رو يبندهاي دستهتمياز الگور كيچيهمتفاوت است.  ،استفادهداده مورد وابسته به نوع  كيهر  نهيبه

از نظـر دقـت،    يبنـد هاي دستهتميالگور سهيبه مقا ]12[10گانوپژوهش د رينظ ييهاعملكرد را نخواهد داشت. پژوهش نيبهتر
 هاي ناشناخته) پرداخته شده است.مقاومت در مواجهه با داده زانيم ينيبشيپ(  11سرعت و استحكام

 تميالگـور  نيـ كننده استفاده شده اسـت. ا  يبندهاي دستهتميالگور نياز بهتر يكيعنوان به C5.1 تميپژوهش، از الگور نيا در
 يكـاو برتر داده تميالگور 10را در  اولو رتبه  ]13[ارائه شده است ميدرخت تصم جاديا كيتكن هيبر پا 12راس كوئينالن توسط

از  ريمقاوم در برابر مقاد وسته،يگسسته و پ ريتوان به محاسبه مقادمي تميالگور نيهاي ايژگيجمله و از [14].كسب كرده است
 د.كـر اشـاره   ميدرخـت تصـم   نـه يداده، هـرس به  يلـدها يمتفاوت در ف نهيهز ايدر نظر گرفتن وزن  ز،ينو يدارا ايدست رفته 

دهد. در اين الگـوريتم  را نشان مي ريكننده مقاد يبندعنوان دستهبه ميدرخت تصم جاديا يبرا C5.1 تميالگور، مراحل 4شكل
نظمـي مقـادير   شناخت ميزان بـي  ) براي5مطابق رابطه( Entropyعنوان مجموعه داده ورودي مورد محاسبه كليه متغيرها به

 باشـد. ، محاسبه احتمال وقوع هر يك از مقادير متغيـر مـي  �Pو  استتعداد كل متغيرها  Varsگيرد. كه در اين رابطه، ميقرار 
از  ايمحـدوده و  مورد محاسـبه قـرار گرفتـه     )،6بر اساس رابطه( طور جداگانهبه هر يك از متغيرها و مقادير آنها Gainسپس 

شـود. رابطـه   در درخت تصميم جايگـذاري مـي  عنوان يك نود بهدست آورده است، هرا ب Gainكه باالترين ميزان مقدار متغير 
Gain كـه در آن  باشـد.  عنوان يك نود در درخت با درجـه اولويـت بـاالتر مـي    براي تعيين كيفيت متغير براي انتخاب شدن به

Variable	Values تعداد كل مقادير متغير ،i باشد و ميP�ن ، محاسبه احتمال وقوع يك مقدار خاص در بين كليه مقادير آ

 4  مراحل الگوریتم C5.1 برای ایجاد درخت تصمیم به عنوان دسته بندی کننده مقادیر

5

نظمي كمتري برخودار باشد، تعداد حاالت كمتري را در درخت تصميم از بي مقادير آن عبارت ديگر، متغيري كهبه. استمتغير 
  باالتر درخت را دارد.كند، در نتيجه شايستگي قرارگيري در سطوح ايجاد مي

)5( 

)6(  

  طور كامل شكل بگيرد.كند تا درخت تصميم به سپس اين مراحل مجددا به ازاي تمام متغيرها و مقادير آنها ادامه پيدا مي
  

 
  بندي كننده مقاديربراي ايجاد درخت تصميم به عنوان دسته C5.1مراحل الگوريتم  -4شكل 

 نوع سنگ نييدر تع يكاوداده يريكارگهب-3-1

هـا،  پـژوهش  نيـ جملـه ا ه اسـت. از  انجام شد ينوع سنگ مخازن نفت نييدر تع يكاواز داده يريكارگهدر ب ييهاپژوهش راياخ
 يانيـ جر يواحـدها  نيل و تخمـ خـ و تخل يـي تراوا ينـ يبشيپـ  د كه بهكراشاره  2013در سال   ]2[13شوجات علي توان بهمي
 16يهاي تـابع شبكه ،)ANFIS( 15ياستنتاج نروفاز ستميبا س جينتا سهيو مقا 14كارمن-كوزنيبا استفاده از معادله  يكيدروليه
)FN (بانيهاي بردار پشتنيماش و )SVM (پرداخته است. 

و  Amaefulروش  جينتـا  سهيكه به مقا1390در سال ] 15[يارمحمد توان به پژوهشهاي داخل كشور مياز پژوهش نيهمچن
 1391در سال  ]16[شهسورايپژوهش علي پور  ،يكيدروليه يتعيين واحدهاي جريان يبرا يتجمع عيو نمودار توز يبندخوشه

 17كسل گوستافسونالگوريتم با  جينتا سهيو مقا كارمن-كوزني با استفاده از معادله يكيدروليه يانيجر يواحدها نيكه به تخم
با اسـتفاده از   يكيدروليه يانيجر يواحدها نيكه به تخم 1391در سال  ]17[پژوهش رستگارنيا و DBSCAN يبندو دسته
  اند، اشاره كرد.پرداخته ياستنتاج نروفاز ستميبا س جينتا سهيو مقا كارمن-كوزني معادله

  

شروع

داده ورودي

كل Entropyمحاسبه 

براي هر يك از  Gainمحاسبه  
مقادير متغيرها
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C5.1 2-1- فرآیند داده کاوی و الگوریتم  دسته بندی کننده
بر اس��اس مفهوم داده کاوی بیان شده در پژوهش تان]9[ در سال 
2009 می��الدی، داده کاوی، اس��تخراج ی��ا کاوش دان��ش از تعداد 
وس��یعی از داده ها اس��ت. به طور عامیانه ای��ن تعریف را می توان به 
اس��تخراج طال از معدن خاک و سنگ تشبیه کرد. استخراج دانش 
کارب��ردی به دس��ته بندی، تجزیه و تحلی��ل و پیش بینی عوامل در 
حوزه های مختلف می پ��ردازد. کاربرد دانش کاربردی در حوزه های 
مختلف بس��یار وسیع اس��ت اما به عنوان مثال، با استفاده از دانش 
کاربردی می توان به دس��ته بندی و پیش بینی آب و هوا در مناطق 
مختلف و یا به تحلیل رفتار مشتری و بازار جهت بهبود فرآیندهای 
اقتصادی پرداخت. در گذشته با استفاده از روش های مختلف ریاضی 
و تحلیلی، زمان زیادی به استخراج دانش کاربردی پرداخته می شد 
ک��ه اغلب دارای خطاهای فراوان و کیفی��ت پایینی بودند. با ظهور 
علم داده کاوی، اس��تخراج دانش کارب��ردی با کمترین زمان ممکن 
و با بیش��ترین کیفیت قابل انجام ش��د. علم داده کاوی از س��ه علم 
بنیادی: آمار )ریاضیات تحلیلی(، یادگیری ماشین )هوش مصنوعی( 
و سیستم های پایگاه های داده )علوم کامپیوتر( بهره گیری می کند. 
داده کاوی در اص��ل ج��زو یکی از بخش های اصل��ی فرآیند کاوش 

دانش از داده می باش��د. فرآیند کاوش دانش از داده مطابق شکل3، 
شامل مراحل ذیل است:]10[

 انتخاب داده )انتخاب داده های مش��ابه و مرتبط برای اس��تخراج 
دانش مورد نیاز(

 پی��ش پ��ردازش )تصحیح داده ه��ا از خطا و نقص، نرمال س��ازی 
داده ها، کاهش حجم و نمونه گیری و...(

 تبدیل )تبدیل داده به قالب داده ای مورد اس��تفاده در روش های 
داده کاوی(

 مدل داده کاوی )استخراج الگوهای داده با روش های داده کاوی(
 تفسیر و ارزیابی )استخراج دانش کاربردی از الگوهای داده(

روش های داده کاوی به دو دس��ته کارب��ردی توصیفی و پیش بینی 
تقسیم بندی می شوند.]9[ روش های توصیفی به یافتن الگوهای قابل 
تفسیر انسانی برای توصیف و تحلیل داده و روش های پیش بینی به 
اس��تفاده از متغیرهای معلوم جهت پیش بینی مقادیر ناش��ناخته یا 
شناس��ایی سایر متغیرها می پردازد. به کارگیری هر یک از روش ها و 

الگوریتم های موردنظر به نوع مساله و پاسخ آن وابسته است.
الگوریتم ه��ای دس��ته بندی کنن��ده، به عن��وان یک��ی از روش های 
پیش بینی، از جمله الگوریتم های با ناظر می باش��د. در این دس��ته 
الگوریتم ها، ابتدا مجموع��ه داده به دو مجموعه آموزش و آزمایش 
تقس��یم بندی می شوند. س��پس کالس داده )فیلد داده ای به عنوان 
ه��دف پیش بینی مقادیر( تعیین ش��ده و م��دل پیش بینی کننده 
متغیر هدف، ایجاد می ش��ود. این مدل ب��ا مجموعه داده آزمایش، 
م��ورد ارزیابی قرار گرفته و میزان مقادیر صحیح پیش بینی ش��ده 
به عن��وان دقت م��دل در نظر گرفت��ه می ش��ود.]4[ الگوریتم های 
دس��ته بندی برای ایجاد مدل های پیش بینی کننده، از تکنیک های 
مختلف محاسباتی استفاده می کنند. عمومی ترین تکنیک ها شامل 
درخت تصمیم5، دسته بندی کننده های خطی6، شبکه های بیزین7، 
 )NN( 9و ش��بکه های عصبی )SVM( 8ماش��ین های بردار پشتیبان
می باشد.]11[ هر یک از این تکنیک ها شامل الگوریتم های متنوعی 
اس��ت و عملکرد بهینه هر یک وابس��ته به نوع داده مورد استفاده، 
متفاوت اس��ت. هیچ یک از الگوریتم های دس��ته بندی بر روی تمام 
انواع داده ها، بهترین عملکرد را نخواهد داش��ت. پژوهش هایی نظیر 
پژوهش دوگان10]12[ به مقایس��ه الگوریتم های دسته بندی از نظر 
دقت، سرعت و استحکام11 )پیش بینی میزان مقاومت در مواجهه با 

داده های ناشناخته( پرداخته شده است.
در ای��ن پژوه��ش، از الگوریت��م C5.1 به عن��وان یک��ی از بهترین 

  1     ساختار داده های مطالعه موردی

Depth%SW%PHIPERM/MD
تراوایی )میلی دارسی(تخلل )درصد(اشباع آب )درصد(عمق )فوت(

 5  گام های روش تحلیل CRISP-DM در پژوهش دسته بندی نوع سنگ در مخازن نفتی

6

  شناسي تحليلروش-2
، ارائـه شـده اسـت    5كه در شكل ]CRISP-DM ]18كاوي شناسي تحليل دادهروشهاي گاممطابق  پژوهشدر اين 

هـا اقـدام   هـا بـه نسـبت نيـاز الگـوريتم     سازي دادهسپس به آماده ،ديمكرها و متغيرهاي آن اقدام داده شناخت مساله وابتدا به 
رزيـابي  پـرداختيم. پـس از آن بـه ا    ،بنـدي كننـده  هاي دسـته ها با استفاده از الگوريتمسازي دادهكرديم، در مرحله بعد به مدل

براي  كاويدادهمنتخب مدل  گام آخر،هاي ديگر اقدام كرده و در در تجربه انجام آزمايشها بر اساس ميزان صحت و دقت مدل
كاوي با ، نتايج مدل منتخب دادهگيريسپس براي بحث و نتيجه بندي نوع سنگ در مخازن نفتي مورد توسعه قرار گرفت.دسته

  بندي نوع سنگ در مخازن نفتي مورد مقايسه و بحث قرار گرفته است. براي دسته HFUهاي نتايج مدل روش
  

 
  بندي نوع سنگ در مخازن نفتيدر پژوهش دسته CRISP-DM هاي روش تحليلگام -5شكل 

  

 هاداده يسازو آمادهشناخت -1-2

اطالعـات   نيـ اسـتفاده شـده اسـت. ا    رانيا يغربشكافدار جنوب نيادياز م يكي خواص سنگ ي مغزههااز داده پژوهش نيدر ا
هاي مـورد مطالعـه را   ، ساختار داده1 جدول .باشديو سروك م الميا يسازندها ييتخلخل و تراواعمق، ميزان اشباع آب، شامل 

  .استركورد هزار  2هاي استفاده شده در اين پژوهش، دهد. حجم دادهنمايش مي
  

 هاي مطالعه مورديساختار داده -1جدول 

Depth SW%PHI%PERM/MD 
  تراوايي (ميلي دارسي)  تخلل (درصد)  اشباع آب (درصد)  عمق (فوت)

  
صرفا از مقادير متغيرهاي تخلـل و تراوايـي اسـتفاده    ، انواع سنگ يبنددسته يبرا HFU ارائه شده يهااستفاده از فرمول يبرا
هـا مجـزا   نمونـه  رياز سـا  18دارهاي حفرهنمونه ايدار و شكاف يهابه نمونه مربوط يهاابتدا الزم است دادهمنظور، شود. بدينمي

شناخت مساله

آماده سازي داده ها 

مدل سازي

ارزيابي مدل ها

توسعه مدل

شناخت داده ها و متغيرها

شناسايي واحدهاي جريان هيدروليكي
دسته بندي نوع سنگ در مخازن نفتي

 جمع آوري داده هاي عمق، اشباع آب، تخلخل و
تراوايي و بررسي رابطه بين متغيرها و درجه اهميت

گسسته سازي و پيوسته سازي متغيرها به نياز مدل

 ساخت مدل با استفاده از الگوريتم هايC5.1  و ساير
الگوريتم هاي دسته بندي كننده

اعتبارسنجي صحت و دقت در نتايج
 بررسي نتايج الگوريتمC5.1 و ساير الگوريتم ها

 ارائه مدل براي دسته بندي نوع سنگ در مخازن
نفتي

گام هاي ما در اين پژوهشCRISP-DMگام هاي روش 
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الگوریتم های دس��ته بندی کننده استفاده شده است. این الگوریتم 
توسط راس کوئینالن12 بر پایه تکنیک ایجاد درخت تصمیم ارائه شده 
است]13[ و رتبه اول را در 10 الگوریتم برتر داده کاوی کسب کرده 
اس��ت.]14[ از جمله ویژگی های این الگوریتم می توان به محاسبه 
مقادیر گسس��ته و پیوس��ته، مقاوم در برابر مقادیر از دست رفته یا 
دارای نویز، در نظر گرفتن وزن یا هزینه متفاوت در فیلدهای داده، 

هرس بهینه درخت تصمیم اش��اره كرد. ش��کل4، مراحل الگوریتم 
C5.1 برای ایجاد درخت تصمیم به عنوان دسته بندی کننده مقادیر 

را نش��ان می دهد. در این الگوریتم کلیه متغیرها به عنوان مجموعه 
داده ورودی مورد محاسبه Entropy مطابق رابطه)5( برای شناخت 
میزان بی نظمی مقادیر قرار می گیرد. که در این رابطه، Vars تعداد 
کل متغیرها اس��ت و Pi، محاس��به احتمال وقوع هر یک از مقادیر 
متغیر می باش��د. س��پس Gain هر ی��ک از متغیره��ا و مقادیر آنها 
به طور جداگانه بر اس��اس رابطه)6(،  مورد محاسبه ی قرار گرفته و 
محدوده ای از مقدار متغیر که باالترین میزان Gain را به دست آورده 
است، به عنوان یک نود در درخت تصمیم جایگذاری می شود. رابطه 
Gain برای تعیین کیفیت متغیر برای انتخاب ش��دن به عنوان یک 

 Variable نود در درخت با درجه اولویت باالتر می باش��د. که در آن
Values، تعداد کل مقادیر متغیر i می باش��د و Pj، محاسبه احتمال 

وقوع یک مقدار خاص در بین کلیه مقادیر آن متغیر است. به عبارت 
دیگ��ر، متغیری که مقادیر آن از بی نظمی کمتری برخودار باش��د، 
تعداد حاالت کمتری را در درخت تصمیم ایجاد می کند، در نتیجه 

شایستگی قرارگیری در سطوح باالتر درخت را دارد.

5

نظمي كمتري برخودار باشد، تعداد حاالت كمتري را در درخت تصميم از بي مقادير آن عبارت ديگر، متغيري كهبه. استمتغير 
  باالتر درخت را دارد.كند، در نتيجه شايستگي قرارگيري در سطوح ايجاد مي

)5( 

)6(  

  طور كامل شكل بگيرد.كند تا درخت تصميم به سپس اين مراحل مجددا به ازاي تمام متغيرها و مقادير آنها ادامه پيدا مي
  

 
  بندي كننده مقاديربراي ايجاد درخت تصميم به عنوان دسته C5.1مراحل الگوريتم  -4شكل 

 نوع سنگ نييدر تع يكاوداده يريكارگهب-3-1

هـا،  پـژوهش  نيـ جملـه ا ه اسـت. از  انجام شد ينوع سنگ مخازن نفت نييدر تع يكاواز داده يريكارگهدر ب ييهاپژوهش راياخ
 يانيـ جر يواحـدها  نيل و تخمـ خـ و تخل يـي تراوا ينـ يبشيپـ  د كه بهكراشاره  2013در سال   ]2[13شوجات علي توان بهمي
 16يهاي تـابع شبكه ،)ANFIS( 15ياستنتاج نروفاز ستميبا س جينتا سهيو مقا 14كارمن-كوزنيبا استفاده از معادله  يكيدروليه
)FN (بانيهاي بردار پشتنيماش و )SVM (پرداخته است. 

و  Amaefulروش  جينتـا  سهيكه به مقا1390در سال ] 15[يارمحمد توان به پژوهشهاي داخل كشور مياز پژوهش نيهمچن
 1391در سال  ]16[شهسورايپژوهش علي پور  ،يكيدروليه يتعيين واحدهاي جريان يبرا يتجمع عيو نمودار توز يبندخوشه

 17كسل گوستافسونالگوريتم با  جينتا سهيو مقا كارمن-كوزني با استفاده از معادله يكيدروليه يانيجر يواحدها نيكه به تخم
با اسـتفاده از   يكيدروليه يانيجر يواحدها نيكه به تخم 1391در سال  ]17[پژوهش رستگارنيا و DBSCAN يبندو دسته
  اند، اشاره كرد.پرداخته ياستنتاج نروفاز ستميبا س جينتا سهيو مقا كارمن-كوزني معادله
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)5(

)6(

  2     نتایج دسته بندی تعیین نوع سنگ مخازن نفتی با 9 الگوریتم

تعداد متغیر مورد استفاده از الگوریتم
مجموعه داده

میانگین صحت و دقت 
)درصد(

C5.1)398.903 )به جز متغیر اشباع آب

C&R Tree493.416

CHAID)391.372 )به جز متغیر اشباع آب

Quest484.888

Discriminant465.486

Neural Net454.015

Logistic regression453.915

SVM451.122

Bayesian Network448.479

FZI 6  نمودار تجمعی احتمالی سازند ایالم جهت تعیین مرزهای 

8

54.015 4 Neural Net
53.915 4 Logistic regression
51.122 4 SVM
48.479 4 Bayesian Network

  
  

  HFUهاي سازي با استفاده از روشمدل-3-2
دست آوردن مرزهاي هابتدا براي ب هاي قبلي انجام شد.ئه شده در بخشاهاي ارها، محاسبات طبق فرمولدادهسازي بعد از آماده

FZI د.هستندهنده اين نمودارها نشان 7و شكل 6بايد نمودار تجمعي احتمالي براي سازندهاي ايالم و سروك رسم شود. شكل  
 

  
FZIجهت تعيين مرزهاي  الميسازند ا ياحتمال ينمودار تجمع  -6شكل    

  

 
  FZIسروك جهت تعيين مرزهاي سازند  ياحتمال ينمودار تجمع - 7شكل

  
نوع سنگ  2نوع سنگ و سازند سروك به  4انجام شد و سازند ايالم به  HFUمحاسبات مربوط به ، FZIبعد از تعيين مرزهاي 

  د.ندهها را نشان ميبندي سنگ، نحوه دسته9شكلو  8شكل تقسيم شد.
  

FZI 7  نمودار تجمعی احتمالی سازند سروک جهت تعیین مرزهای 

8

54.015 4 Neural Net
53.915 4 Logistic regression
51.122 4 SVM
48.479 4 Bayesian Network

  
  

  HFUهاي سازي با استفاده از روشمدل-3-2
دست آوردن مرزهاي هابتدا براي ب هاي قبلي انجام شد.ئه شده در بخشاهاي ارها، محاسبات طبق فرمولدادهسازي بعد از آماده

FZI د.هستندهنده اين نمودارها نشان 7و شكل 6بايد نمودار تجمعي احتمالي براي سازندهاي ايالم و سروك رسم شود. شكل  
 

  
FZIجهت تعيين مرزهاي  الميسازند ا ياحتمال ينمودار تجمع  -6شكل    

  

 
  FZIسروك جهت تعيين مرزهاي سازند  ياحتمال ينمودار تجمع - 7شكل

  
نوع سنگ  2نوع سنگ و سازند سروك به  4انجام شد و سازند ايالم به  HFUمحاسبات مربوط به ، FZIبعد از تعيين مرزهاي 

  د.ندهها را نشان ميبندي سنگ، نحوه دسته9شكلو  8شكل تقسيم شد.
  

HFU 8  دسته بندی انواع سنگ در سازند ایالم با استفاده از روش 

9

  
  HFUبندي انواع سنگ در سازند ايالم با استفاده از روش دسته - 8شكل

  

 
  HFUانواع سنگ در سازند سروك با استفاده از روش  يبنددسته - 9شكل

  

 C5.1 يكاودادهالگوريتم و روش   HFU يهاروشمقايسه نتايج -4-2

هـاي قبـل   براي تعيين نوع سنگ مخازن نفتي كه در بخـش  C5.1كاوي و الگوريتم داده HFUهاي از روش ينتايج بر اساس
كـاوي بـدون   دادهروش دست آمده از هرسد نتايج ببه نظر مي پردازيم.مي اين دو روش نتايجمقايسه  به بخشارائه شد، در اين 

نشان داده شده است  11و  10هايطور كه در شكلباشد. همانصحيح مي درصد9/98با دقت  HFUنياز به محاسبات پيچيده 
عنـوان روشـي نـوين بـراي     بنـدي را بـه  كـاوي دسـته  هاي دادهتوان روشباشد. بنابراين مينتايج هر دو روش بر هم منطبق مي

  د.كر HFUهاي سنتي نظير ها، جايگزين روشبندي نوع سنگبا هدف تعيين دسته پتروفيزيكيي هاپيماييچاهپردازش 
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س��پس این مراحل مجددا به ازای تمام متغیرها و مقادیر آنها ادامه 
پیدا می کند تا درخت تصمیم به طور کامل شکل بگیرد.

3-1- به کارگیری داده کاوی در تعیین نوع سنگ
اخیرا پژوهش هایی در به کارگیری از داده کاوی در تعیین نوع سنگ 
مخازن نفتی انجام ش��ده است. از جمله این پژوهش ها، می توان به 
ش��وجات علی13]2[  در س��ال 2013 اش��اره كرد که به پیش بینی 
تراوایی و تخلخل و تخمین واحدهای جریانی هیدرولیکی با استفاده 
از معادل��ه کوزنی-کارمن14 و مقایس��ه نتایج با سیس��تم اس��تنتاج 
نروفازیANFIS( 15(، شبکه های تابعی16 )FN( و ماشین های بردار 

پشتیبان )SVM( پرداخته است.
 همچنی��ن از پژوهش ه��ای داخ��ل کش��ور می ت��وان ب��ه پژوهش 
 Amaeful یارمحمد ]15[ در سال 1390که به مقایسه نتایج روش
و خوش��ه بندی و نم��ودار توزیع تجمع��ی برای تعيي��ن واحدهاي 
جريان��ی هیدرولیکی، پژوهش علی پور شهس��ورای]16[ در س��ال 
1391 ک��ه به تخمی��ن واحدهای جریانی هیدرولیکی با اس��تفاده 
از معادله کوزنی-کارمن و مقایس��ه نتایج با الگوریتم گوستافس��ون 
کس��ل17 و دس��ته بندی DBSCAN و پژوهش رستگارنیا]17[ در 
سال 1391 که به تخمین واحدهای جریانی هیدرولیکی با استفاده 
از معادله کوزنی-کارمن و مقایسه نتایج با سیستم استنتاج نروفازی 

پرداخته اند، اشاره کرد.

2- روش شناسی تحلیل
در ای��ن پژوهش مطاب��ق گام های روش شناس��ی تحلیل داده کاوی 
CRISP-DM ]18[ که در شکل5 ارائه شده است، ابتدا به شناخت 

مساله و داده ها و متغیرهای آن اقدام كردیم، سپس به آماده سازی 
داده ه��ا به نس��بت نیاز الگوریتم ها اقدام کردی��م، در مرحله بعد به 
مدل س��ازی داده ها با اس��تفاده از الگوریتم های دسته بندی کننده، 
پرداختی��م. پس از آن ب��ه ارزیابی مدل ها بر اس��اس میزان صحت 
و دق��ت در تجربه انج��ام آزمایش های دیگر اقدام ک��رده و در گام 
آخر، مدل منتخب داده کاوی برای دسته بندی نوع سنگ در مخازن 
نفتی مورد توس��عه قرار گرفت. س��پس برای بحث و نتیجه گیری، 
نتایج مدل منتخ��ب داده کاوی با نتایج مدل روش های HFU برای 
دس��ته بندی نوع س��نگ در مخازن نفتی مورد مقایسه و بحث قرار 

گرفته است. 

 10  مقایســه نتایــج دســته بندی ســنگ ســازند ایالم بر اســاس 
C5.1 و روش داده کاوی HFU روش های

10

  
  C5.1 يكاوو روش داده HFUهاي بر اساس روش الميسنگ سازند ا يبنددسته جينتا سهيمقا -10شكل

  
 

  
C5.1ي كاوو روش داده  HFUهايسنگ سازند سروك بر اساس روش يبنددسته جينتا سهيمقا -11شكل

  

  گيرينتيجه-3
ـ  بخش ييو شناسا يمخازن نفت يبنددر زون يموثر ارينقش بس ،پتروفيزيكي انواع سنگ يبنددسته دارد  يهاي مختلـف مخزن

هـاي  كـه در پـژوهش   طورهمان انجامد.و توسعه مخزن مي يبرداراكتشاف و استخراج، بهره حيو راهبرد صح يزيركه به برنامه
ي كيدروليـ ه يانيـ جر يواحـدها  نييتع ،ينوع سنگ در مخازن نفت يبندهاي دستهروشبهترين از  يكيشد،  انيشده ب يبررس

)HFU( باشد.مي يتجمع ينمودارها يريكارگهو ب ياضير دهيچيروش شامل محاسبات پ ني. ااست  
بيني و تخمين مقـادير  ، امكان پيشكننده يبندهاي دستهتميو الگور يكاوداده نديفرآ رينظ ،نيهاي نومقابل، با ظهور روش در

د. در اين پژوهش ما بر روي يك مجموعه داده از ميـداين نفتـي   شوانجام ميها با سرعت بيشتر و پيچيدگي بسيار كمتري داده
) و روش HFUسـروك)، بـه مقايسـه نتـايج روش تعيـين واحـدهاي جريـاني هيـدروليكي (        غربي ايران (سازند ايـالم و  جنوب
اق قابل قبول نتايج اسـت. بنـابراين   بدست آمده حاكي از انطهپرداختيم. نتايج ب C5.1بندي كننده با الگوريتم كاوي دستهداده

به بكـارگيري   منجر تواند زيكي مخازن نفتي، ميهاي پتروفيهاي نوين در مطالعه ويژگيعنوان معرفي روشنتايج اين پژوهش به
  د.شوهاي جديد در مدل سازي ديناميكي مخازن رهيافت

  
  

 11  مقایســه نتایج دسته بندی سنگ سازند ســروک بر اساس روش هایHFU  و 
C5.1 روش داده کاوی

10

  
  C5.1 يكاوو روش داده HFUهاي بر اساس روش الميسنگ سازند ا يبنددسته جينتا سهيمقا -10شكل

  
 

  
C5.1ي كاوو روش داده  HFUهايسنگ سازند سروك بر اساس روش يبنددسته جينتا سهيمقا -11شكل

  

  گيرينتيجه-3
ـ  بخش ييو شناسا يمخازن نفت يبنددر زون يموثر ارينقش بس ،پتروفيزيكي انواع سنگ يبنددسته دارد  يهاي مختلـف مخزن

هـاي  كـه در پـژوهش   طورهمان انجامد.و توسعه مخزن مي يبرداراكتشاف و استخراج، بهره حيو راهبرد صح يزيركه به برنامه
ي كيدروليـ ه يانيـ جر يواحـدها  نييتع ،ينوع سنگ در مخازن نفت يبندهاي دستهروشبهترين از  يكيشد،  انيشده ب يبررس

)HFU( باشد.مي يتجمع ينمودارها يريكارگهو ب ياضير دهيچيروش شامل محاسبات پ ني. ااست  
بيني و تخمين مقـادير  ، امكان پيشكننده يبندهاي دستهتميو الگور يكاوداده نديفرآ رينظ ،نيهاي نومقابل، با ظهور روش در

د. در اين پژوهش ما بر روي يك مجموعه داده از ميـداين نفتـي   شوانجام ميها با سرعت بيشتر و پيچيدگي بسيار كمتري داده
) و روش HFUسـروك)، بـه مقايسـه نتـايج روش تعيـين واحـدهاي جريـاني هيـدروليكي (        غربي ايران (سازند ايـالم و  جنوب
اق قابل قبول نتايج اسـت. بنـابراين   بدست آمده حاكي از انطهپرداختيم. نتايج ب C5.1بندي كننده با الگوريتم كاوي دستهداده

به بكـارگيري   منجر تواند زيكي مخازن نفتي، ميهاي پتروفيهاي نوين در مطالعه ويژگيعنوان معرفي روشنتايج اين پژوهش به
  د.شوهاي جديد در مدل سازي ديناميكي مخازن رهيافت

  
  

HFU 9  دسته بندی انواع سنگ در سازند سروک با استفاده از روش 

9

  
  HFUبندي انواع سنگ در سازند ايالم با استفاده از روش دسته - 8شكل

  

 
  HFUانواع سنگ در سازند سروك با استفاده از روش  يبنددسته - 9شكل

  

 C5.1 يكاودادهالگوريتم و روش   HFU يهاروشمقايسه نتايج -4-2

هـاي قبـل   براي تعيين نوع سنگ مخازن نفتي كه در بخـش  C5.1كاوي و الگوريتم داده HFUهاي از روش ينتايج بر اساس
كـاوي بـدون   دادهروش دست آمده از هرسد نتايج ببه نظر مي پردازيم.مي اين دو روش نتايجمقايسه  به بخشارائه شد، در اين 

نشان داده شده است  11و  10هايطور كه در شكلباشد. همانصحيح مي درصد9/98با دقت  HFUنياز به محاسبات پيچيده 
عنـوان روشـي نـوين بـراي     بنـدي را بـه  كـاوي دسـته  هاي دادهتوان روشباشد. بنابراين مينتايج هر دو روش بر هم منطبق مي

  د.كر HFUهاي سنتي نظير ها، جايگزين روشبندي نوع سنگبا هدف تعيين دسته پتروفيزيكيي هاپيماييچاهپردازش 
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1-2- شناخت و آماده سازی داده ها
در ای��ن پژوهش از داده های مغزه خواص س��نگ یک��ی از میادین 
شکافدار جنوب غربی ایران استفاده شده است. این اطالعات شامل 
عمق، میزان اشباع آب، تخلخل و تراوایی سازندهای ایالم و سروک 
می باشد. جدول 1، ساختار داده های مورد مطالعه را نمایش می دهد. 
حجم داده های استفاده شده در این پژوهش، 2 هزار رکورد است.

برای اس��تفاده از فرمول های ارائه شده HFU برای دسته بندی انواع 
س��نگ، صرفا از مقادیر متغیرهای تخلل و تراوایی استفاده می شود. 
بدین منظور، ابتدا الزم است داده های مربوط به نمونه های شکاف دار 
و ی��ا نمونه های حفره دار18 از س��ایر نمونه ها مجزا ش��وند. در این 
مطالعه سعی شده اس��ت داده های مربوط به نمونه های شکافدار یا 
حفره دار بر اساس توضیحاتی که در گزارش های محاسبات معمولی 

مغزه19 موجود بود، فیلتر شوند.
اما برای استفاده در مدل الگوریتم های دسته بندی کننده داده کاوی، 
همه 4 نوع متغیر عمق، اش��باع آب، تخلل و تراوایی مورد اس��تفاده 
قرار گرفت تا در مرحله بعدی، به نسبت الگوریتم های مورد استفاده، 
درج��ه اهمی��ت و نقش موثر متغیرها در تعیین نوع س��نگ مخازن 
نفتی کشف شوند. به عبارت دیگر، کلیه متغیرهای محتمل در تعیین 
نوع س��نگ مخازن نفتی توس��ط مدل های داده کاوی مورد ارزیابی 
ق��رار گیرند و متغیرهای تاثیرگذار کش��ف و معرفی ش��وند تا برای 
صرفه جویی در هزینه و زمان در پژوهش های مش��ابه، به جمع آوری 
اطالعات مربوط به متغیرهای غیرموثر در هدف مساله اقدام نشود.

2-2- مدل س�ازی ب�ا اس�تفاده از الگوریتم ه�ای دس�ته بندی کنن�ده 
داده کاوی

در این پژوهش از نرم اف��زار IBM SPSS Modeler 18.0 به عنوان 
ابزار فرآیند داده کاوی اس��تفاده ش��د. ابتدا مجموعه داده موردنظر 
به 3 مجموعه داده آم��وزش مدل )60درصد از کل داده(، آزمایش 
م��دل )20درصد از کل داده( و اعتبارس��نجی م��دل )20درصد از 
کل داده( تقس��یم بندی ش��د. س��پس کالس داده را که همان نوع 
س��نگ می باش��د، تنظیم كرده و در نهایت با اس��تفاده از نودهای 
مدل س��ازی نرم افزار، 9 الگوریتم دسته بندی کننده مطابق جدول2 
برای مدل س��ازی مورد اس��تفاده قرار گرفت. نرم افزار با استفاده از 
روابط )7( و )8( اقدام به اعتبارسنجی میزان صحت و دقت داده ها 
می كند. که در این روابط، tp تعداد داده های برچس��ب مثبتی )نوع 
س��نگ از بین انواع س��نگ( که مطابق داده های آموزش به درستی 

دسته بندی ش��ده اند، tn تعداد داده های برچسب منفی )نوع سنگ 
از بین س��ایر انواع س��نگ( که مطابق داده های آموزش به درستی 
دس��ته بندی ش��ده اند، fp تعداد داده های برچس��ب مثبتی که در 
آزمایش داده ها به غلط دس��ته بندی ش��ده اند و fn تعداد داده های 
برچسب منفی که آزمایش داده ها به غلط دسته بندی شده اند،است.

7

 يهاكه در گزارش يحاتيدار بر اساس توضحفره ايشكافدار  يهامربوط به نمونه يهاشده است داده يمطالعه سع نيشوند. در ا
  شوند. لتريف ،موجود بود 19مغزه يمحاسبات معمول

تراوايـي مـورد    و نوع متغير عمق، اشباع آب، تخلل 4 كاوي، همهبندي كننده دادههاي دستهممدل الگوريت استفاده در اما براي
هاي مورد استفاده، درجه اهميت و نقش موثر متغيرها در تعيين نـوع  تا در مرحله بعدي، به نسبت الگوريتم قرار گرفتاستفاده 

هـاي  كليه متغيرهاي محتمل در تعيين نوع سنگ مخازن نفتـي توسـط مـدل   عبارت ديگر، ف شوند. بهسنگ مخازن نفتي كش
جـويي در هزينـه و زمـان در    كاوي مورد ارزيابي قرار گيرند و متغيرهاي تاثيرگذار كشف و معرفـي شـوند تـا بـراي صـرفه     داده

  .دشودر هدف مساله اقدام نآوري اطالعات مربوط به متغيرهاي غيرموثر هاي مشابه، به جمعپژوهش
.  

 كاويداده بندي كنندههاي دستهالگوريتم با استفاده ازسازي مدل-2-2
ابتـدا مجموعـه داده   . شـد كـاوي اسـتفاده   عنوان ابزار فرآينـد داده به IBM SPSS Modeler 18.0افزار در اين پژوهش از نرم

اعتبارسـنجي مـدل    درصـد از كـل داده) و  20آزمايش مدل ( درصد از كل داده)،60مجموعه داده آموزش مدل ( 3به موردنظر 
ده و در نهايت با استفاده كرباشد، تنظيم بندي شد. سپس كالس داده را كه همان نوع سنگ ميتقسيم )از كل داده درصد20(

افـزار  نرم قرار گرفت.سازي مورد استفاده براي مدل 2مطابق جدول بندي كنندهالگوريتم دسته 9افزار، سازي نرماز نودهاي مدل
هـاي  تعـداد داده  tpكه در اين روابـط،   د.كنها مياقدام به اعتبارسنجي ميزان صحت و دقت داده )8( و )7( با استفاده از روابط

هـاي  تعـداد داده  tn ،انـد بندي شدهدسته يدرست به آموزش هايمطابق داده از بين انواع سنگ) كه (نوع سنگ برچسب مثبتي
تعـداد   fp ،انـد بنـدي شـده  دسـته  يدرسـت هاي آموزش بـه  (نوع سنگ از بين ساير انواع سنگ) كه مطابق داده منفيبرچسب 

آزمـايش   هاي برچسـب منفـي كـه   تعداد داده fnاند و بندي شدهغلط دسته به هاكه در آزمايش داده هاي برچسب مثبتيداده
  .استاند،بندي شدهها به غلط دستهداده

)7(  
 

Precision = ��
�� � �� 

  

)8(  
 

Accuracy = �� � ��
�� � �� � �� � �� 

  
بهترين نتيجه را از نظـر  دقت، صحت و درصد ميانگين 9/98با  C5.1شود، الگوريتم مشاهده مي 2طور كه از نتايج جدولهمان

عمـق، تخلـل و تراوايـي) نسـبت بـه سـاير        :فيلـد  3(صرفا بـا اسـتفاده از    ايعملكرد و بهينگي تعداد استفاده از فيلدهاي داده
و از متغيـر عمـق بـا     1از  0,4كسب كرده است. اين الگوريتم از متغيرهاي تخلل و تراوايي، هر يك با درجه اهميت  هاالگوريتم

نتايج و بدون استفاده از متغير اشباع آب نسبت به تعيين نوع سنگ مخازن استفاده كرده است. در واقع  1از  0,2درجه اهميت 
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 يهاكه در گزارش يحاتيدار بر اساس توضحفره ايشكافدار  يهامربوط به نمونه يهاشده است داده يمطالعه سع نيشوند. در ا
  شوند. لتريف ،موجود بود 19مغزه يمحاسبات معمول

تراوايـي مـورد    و نوع متغير عمق، اشباع آب، تخلل 4 كاوي، همهبندي كننده دادههاي دستهممدل الگوريت استفاده در اما براي
هاي مورد استفاده، درجه اهميت و نقش موثر متغيرها در تعيين نـوع  تا در مرحله بعدي، به نسبت الگوريتم قرار گرفتاستفاده 

هـاي  كليه متغيرهاي محتمل در تعيين نوع سنگ مخازن نفتـي توسـط مـدل   عبارت ديگر، ف شوند. بهسنگ مخازن نفتي كش
جـويي در هزينـه و زمـان در    كاوي مورد ارزيابي قرار گيرند و متغيرهاي تاثيرگذار كشف و معرفـي شـوند تـا بـراي صـرفه     داده

  .دشودر هدف مساله اقدام نآوري اطالعات مربوط به متغيرهاي غيرموثر هاي مشابه، به جمعپژوهش
.  

 كاويداده بندي كنندههاي دستهالگوريتم با استفاده ازسازي مدل-2-2
ابتـدا مجموعـه داده   . شـد كـاوي اسـتفاده   عنوان ابزار فرآينـد داده به IBM SPSS Modeler 18.0افزار در اين پژوهش از نرم

اعتبارسـنجي مـدل    درصـد از كـل داده) و  20آزمايش مدل ( درصد از كل داده)،60مجموعه داده آموزش مدل ( 3به موردنظر 
ده و در نهايت با استفاده كرباشد، تنظيم بندي شد. سپس كالس داده را كه همان نوع سنگ ميتقسيم )از كل داده درصد20(

افـزار  نرم قرار گرفت.سازي مورد استفاده براي مدل 2مطابق جدول بندي كنندهالگوريتم دسته 9افزار، سازي نرماز نودهاي مدل
هـاي  تعـداد داده  tpكه در اين روابـط،   د.كنها مياقدام به اعتبارسنجي ميزان صحت و دقت داده )8( و )7( با استفاده از روابط

هـاي  تعـداد داده  tn ،انـد بندي شدهدسته يدرست به آموزش هايمطابق داده از بين انواع سنگ) كه (نوع سنگ برچسب مثبتي
تعـداد   fp ،انـد بنـدي شـده  دسـته  يدرسـت هاي آموزش بـه  (نوع سنگ از بين ساير انواع سنگ) كه مطابق داده منفيبرچسب 
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همان ط��ور که از نتای��ج جدول-2 مش��اهده می ش��ود، الگوریتم   با 
98/9درص��د میانگین صحت و دقت، بهترین نتیجه را از نظر عملکرد 
و بهینگی تعداد اس��تفاده از فیلدهای داده ای )صرفا با اس��تفاده از 3 
فیلد: عمق، تخلل و تراوایی( نس��بت به س��ایر الگوریتم ها کسب کرده 
اس��ت. این الگوریت��م از متغیرهای تخلل و تراوای��ی، هر یک با درجه 
اهمی��ت 0/4 از 1 و از متغیر عمق ب��ا درجه اهمیت 0/2 از 1 و بدون 
استفاده از متغیر اشباع آب نسبت به تعیین نوع سنگ مخازن استفاده 
کرده اس��ت. در واقع نتایج این الگوریتم بیانگر آن است که متغیرهای 
تخلخل و تراوایی با بیش��ترین میزان اث��ر، متغیر عمق با میزان کمتر 
اما موثر و متغیر میزان اش��باع آب بدون هیچ گونه اثری در تعیین نوع 
س��نگ مخازن نفتی تاثیرگذار هستند. در نهایت بر اساس نتایج، این 
الگوریتم به عنوان مدل برگزیده برای توس��عه مدل داده کاوی انتخاب 

شد.

HFU 3-2- مدل سازی با استفاده از روش های
بعد از آماده سازی داده ها، محاسبات طبق فرمول های ارائه شده در 
 FZI بخش های قبلی انجام شد. ابتدا برای به دست آوردن مرزهای
باید نمودار تجمعی احتمالی برای س��ازندهای ایالم و سروک رسم 

شود. شکل6 و شکل-7 نشان دهنده این نمودارها هستند.
بعد از تعیین مرزهای FZI، محاسبات مربوط به HFU انجام شد و 
سازند ایالم به 4 نوع سنگ و سازند سروک به 2 نوع سنگ تقسیم 
شد. شکل8 و شکل-9، نحوه دسته بندی سنگ ها را نشان می دهند.

C5.1 و روش الگوریتم داده کاوی  HFU 4-2- مقایسه نتایج روش های
بر اساس نتایجی از روش های HFU و الگوریتم داده کاوی C5.1 برای 
تعیین نوع سنگ مخازن نفتی که در بخش های قبل ارائه شد، در این 
بخش به مقایسه نتایج این دو روش می پردازیم. به نظر می رسد نتایج 
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پانویس هاپانویس ها
1. Hydraulic Flow Unit )HFU)
2. Petrophysical Rock Type
3. Flow Zone Index )FZI)
4. Rock Quality Index )RQI(
5. Decision Tree
6. Linear Classification
7. Bayesian Network
8. Support Vector  Machine )SVM(
9. Neutral Network )NN)
10. Dogan

11. Robustness
12. Ross Quinlan
13. Shujath Ali
14. Kozeny-Carman
15. Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System )ANFIS(
16.Functional Network )FN)
17. Gustafson Kessel Algorithm
18. Vuggy
19. Routine Core Analysis )RCAL(

 HFU به دست آمده از روش داده کاوی بدون نیاز به محاسبات پیچیده
با دقت 98/9درصد صحیح می باشد. همان طور که در شکل های10 و 
11 نش��ان داده شده اس��ت نتایج هر دو روش بر هم منطبق می باشد. 
بنابراین می توان روش های داده کاوی دس��ته بندی را به عنوان روش��ی 
نوی��ن برای پ��ردازش چاه پیمایی  ه��ای پتروفیزیکی ب��ا هدف تعیین 
دسته بندی نوع سنگ ها، جایگزین روش های سنتی نظیر HFU كرد.

نتیجه گیری
دس��ته بندی پتروفیزیکی انواع سنگ، نقش بس��یار موثری در زون بندی 
مخ��ازن نفت��ی و شناس��ایی بخش ه��ای مختل��ف مخزن��ی دارد ک��ه به 
برنامه ریزی و راهبرد صحیح اکتش��اف و اس��تخراج، بهره برداری و توسعه 
مخزن می انجامد. همان طور که در پژوهش های بررس��ی ش��ده بیان شد، 
یکی از بهترین روش های دس��ته بندی نوع سنگ در مخازن نفتی، تعیین 

واحدهای جریانی هیدرولیکی )HFU( اس��ت. این روش شامل محاسبات 
پیچیده ریاضی و به کارگیری نمودارهای تجمعی می باشد.

در مقاب��ل، با ظه��ور روش های نوی��ن، نظیر فرآین��د داده کاوی و 
الگوریتم های دسته بندی کننده، امکان پیش بینی و تخمین مقادیر 
داده ها با سرعت بیش��تر و پیچیدگی بسیار کمتری انجام مي شود. 
در ای��ن پژوه��ش ما بر روی ی��ک مجموع��ه داده از میداین نفتی 
جنوب غربی ایران )س��ازند ایالم و س��روک(، به مقایسه نتایج روش 
تعیی��ن واحدهای جریانی هیدرولیک��ی )HFU( و روش داده کاوی 
دسته بندی کننده با الگوریتم C5.1 پرداختیم. نتایج به دست آمده 
حاکی از انطباق قابل قبول نتایج اس��ت. بنابراین نتایج این پژوهش 
به عنوان معرفی روش های نوین در مطالعه ویژگی های پتروفیزیکی 
مخازن نفتی، می توان��د منجر به بکارگیری  رهیافت های جدید در 

مدل سازی دینامیکی مخازن شود.


