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مقدمه

توصیف س��نگ مخزن در حقیق��ت فرآیند تعیین مش��خصه هاي 
مختلف آن با استفاده از تمام اطالعات موجود و با هدف ساخت مدلي  
کام��ل و نیز پیش بیني دقی��ق در تصمیم گیري هاي عملیاتي و هم  چنین 
گسترش، توسعه و ازدیاد برداش��ت از سنگ مخزن است. مشخصات 
س��نگ مخزن ش��امل مقدار و نحوه پراکندگي فضاهاي خالي، توزیع 
اندازه دانه ها، نفوذپذیري، تخلخل، توزیع رخساره هاي سنگي و محیط 
رس��وب  گذاري اس��ت. براي توصیف س��نگ مخزن نیاز به اطالعات 
مغزه، نمودارهاي درون چاهي، آزمایش ه��اي درون چاهي، اطالعات 
تولیدي از چاه ها و برداش��ت هاي لرزه اي است. داده هاي درون چاهي 
بس��یار ارزشمند بوده و مي توانند به طور غیرمستقیم اطالعاتي در مورد 
کاني شناس��ي، بافت، ساختمان هاي رس��وبي و درصد سیاالت موجود 
در س��نگ مخزن به  دس��ت دهند. نمودارهاي درون چاه��ي، داده هاي 
پیوس��ته اي از عمق هس��تند که درجه تفکیك عمودي آنها زیاد است. 

تخلخل و نفوذپذیري دو کمیت مهم و بنیادین س��نگ مخزن هس��تند 
که به طور مس��تقیم با مقدار سیال و توانایي سنگ مخزن در عبوردهی 
س��یال ارتباط دارند. ای��ن دو کمیت و تغییرات آنه��ا در مخزن، تأثیر 
قابل  مالحظ��ه اي بر مدیریت توس��عه میادین و ازدیاد برداش��ت از آنها 
دارند. تعیین مشخصات سنگ مخزن بر اساس نمودارهاي درون چاهي 
در فواص��ل عمقي و چاه هایي که مغزه گیري نش��ده اند از دیدگاه فني 
و اقتصادي بس��یار ارزش��مند اس��ت؛ چراکه ابزاره��اي نمودارگیري 
درون چاهي، نمودار پیوسته اي را در طول چاه و حتي مناطقي که امکان 
مغزه گیري ندارند تولید مي کنند. تخمین مقدار تخلخل و نفوذپذیري 
در مخازن ناهمگن با اس��تفاده از نمودارهاي درون چاهي و روش هاي 
آماري متداول، مش��کل و پیچیده اس��ت ]1و2[. براي حل این مشکل 
معموالً از ش��بکه هاي عصبي مصنوعي با منطق فازي استفاده مي شود. 
اما در این مقاله روش دیگري با اس��تفاده از ترکیب کاني  شناسي ارائه 
خواهد ش��د که نتایج حاصل از آن در مورد س��نگ مخزن کربناته ای 

تخمین،  ترکیب کاني شناسي،  تخلخل،  نفوذپذیري،  مخزن کربناته،  ناهمگن

)poursiamih@ripi.ir( نویسندة عهده  دار مکاتبات *

حسين  پورصيامي*   پژوهشگاه صنعت نفت

توصیف یك مخزن نفتي فرآیندي است براي توصیف کّمي خواص مختلف مخزن در فضاي چندبُعدي با استفاده از اطالعات موجود میدان. 
تخلخ��ل و نفوذپذی��ري دو کمیت مهم و بنیادین مخزن هس��تند. این دو کمیت تأثیر زیادي در تصمیم گیري  ه��اي عملیاتي و مدیریت تولید از 
مخازن دارند. در مخازن ناهمگن )به  ویژه در چاه هایي که مغزه گیري نش��ده اند( برآورد تخلخل و نفوذپذیري از روي نمودارهاي درون چاهي 
کاري پیچیده و مش��کل اس��ت. در این مقاله اثر ترکیب  کاني شناس��ي بر افزایش دقت تخمین تخلخل و نفوذپذیري یك میدان نفتي واقع در 
جنوب   غربي ایران نشان داده خواهد شد. در این مطالعه سه روش براي تخمین تخلخل و نفوذپذیري استفاده شد. در دو روش نخست به  ترتیب 
دو مدل که یکی از آنها با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي و دیگري با استفاده از منطق فازي و شبکه عصبي مصنوعي در یك چاه  تهیه شده 
بودند در چاه دیگري مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج حاصل با داده هاي مغزه مقایس��ه گردید. قیاس  های انجام ش��ده نش��ان داد که با وجود 
دقت بیش��تر روش دوم،  هنوز داده هاي تخمیني کاماًل با داده هاي مغزه منطبق نیس��ت. در روش سوم، ابتدا با بررسي ترکیب کاني شناسي مخزن 
چندین ناحیه شناسایي شد و براي هر ناحیه مدل شبکه عصبي جداگانه اي تهیه گردید. براساس ناحیه   بندي، اعتبارسنجي مدل ها در چاه دیگري 

نشان داد که داده هاي تخمیني بسیار به داده هاي مغزه نزدیك هستند.

روشی جديد براي بهبود تخمين كميت  های مخزن كربناته ناهمگن 
با استفاده از تركيب كاني شناسي
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واق��ع در جنوب غرب��ي ایران حاکی از دقت و اعتبار به مراتب بیش��تر 
آنس��ت. مهم  ترین نتیجه این مطالعات آن بود که به کارگیري ترکیب 
کاني شناس��ي همراه با روش ش��بکه عصبي مصنوع��ي تخمیني دقیق و 
مطمئن از تخلخل و نفوذپذیري را به  دست می  دهد. عموماً تهیه نمودار 
متقاطع براي هر ورودي در مقابل خروجي آن مي  تواند شاخص کیفي 
مدل هاي رگرسیون خطي و چندگانه خطي باشد. از طرفي براي روابط 
پیچیده تر چنین ابزار س��اده اي اغلب راه حل مناس��بي نیست. از طرفي 
الگوریتم رتبه بندي فازي مي تواند براي انتخاب مناسب ترین ورودي ها 
و با هدف تخمین خروجي مورد انتظار استفاده شود. در این مقاله براي 
نشان دادن دقت و صحت روش هاي مختلف از تحلیل منحني فازي نیز 
براي انتخاب بهترین ورودي ه��اي )نمودارهاي درون چاهي( مرتبط با 

خروجي مورد انتظار )تخلخل، نفوذپذیري( استفاده شده است.
در روش هاي پارامتریك مانند رگرس��یون خطي باید رفتار داده ها 
نرمال و خطي باشد. اما ش��بکه عصبي مصنوعي به عنوان ابزاري قوي، 
غیرپارامتریك و غیرخطي ک��ه در تحلیل نمودارهاي درون چاهي نیز 
محبوبیت و کاربرد فراواني دارد، در حقیقت مدلی رایانه اي اس��ت که 
تالش می  کند فرآیندهاي آموزشي بیولوژیکي ساده اي را تقلید و توابع 

ویژه اي را از روی سیس��تم سلول هاي عصبي مغز انسان شبیه سازي کند 
]1و3[.

1- شبکه عصبي مصنوعي

تاکنون ش��بکه هاي عصبي مصنوعي در مهندسي نفت کاربردهای 
متنوع و موفقي داش��ته ک��ه از آن جمله می  توان به تعیین مش��خصات 
مخزن و بهینه س��ازي عملیات صحرایي اشاره کرد. جزء بنیادین شبکه 
عصبي نرون اس��ت.  یك نمونه نرون بیولوژیکي ش��امل بدنه س��لول، 
دندریت ها و یك آکسون است )شکل-1(. اما شبکه عصبي مصنوعي 
مدل رایانه اي است که تالش مي کند فرآیندهاي آموزشي بیولوژیکي 
ساده اي را تقلید و توابع ویژه اي از سیستم سلول هاي عصبي مغز انسان 
را شبیه سازي کند. شبکه عصبي مصنوعي با مثال ها و تجارب آموزش 
می بیند و در حل مشکالت طبقه بندي و نقشه برداري بسیار مفید است. 
آموزش یا مرحله یادگیري، نقطه ش��روع استفاده از شبکه هاي عصبي 
است. این فرآیند نیاز به نمونه هاي یادگیري شامل سیگنال هاي ورودي 
جفت ش��ده با س��یگنال هاي هدف دارد. عمومي ترین الگوریتمي که 
در ش��بکه هاي عصبي مصنوعي به کار مي رود الگوریتم پس انتش��ار1 با 
گرادیان نزولي اس��ت. در مرحله آموزش مجموعه اي از عوامل ساخته 
مي ش��وند که مي توانند براي تخمین مقادیر کمیت مورد نظر در جایي 
که خروجي واقعي مشخص نیست، به کار روند. در روش پس انتشار از 

رابطه-1 استفاده مي شود ]1و4[:

                                          )1(

در ای��ن رابط��ه y متغیر خروج��ي،x  متغی��ر ورودي، w و v وزن  
اتصاالت، n1 بُعد بردار ورودي و n2 تعداد نرون هاي الیه پنهان هستند. 
شکل-2 شماتیکي از شبکه عصبي مصنوعي پس انتشار را نشان مي دهد. 
پس از مرحله آموزش وزن  اتصاالت تحلیل مي شود. این وزن ها به طور 
مث��ال مربوط به میانگین توزیع ها ي هر نم��ودار درون چاهي ورودي به 

شبکه هستند ]1و5و9و10[.

                                     )2(
                                                                                 

در رابطه-Ci   ،2 س��هم متوسط متغیر ورودي iام و Wij وزن اتصال 
  2   شماتیک شبکه عصبي مصنوعي پس انتشار

  1   شماتیک از یک نرون بیولوژیکي
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نرون ورودي iام به نرون خروجي jام است. امروزه از شبکه هاي عصبي 
مصنوعي به عنوان ابزاری برای رگرسیون غیرخطي جهت توسعه تبدیل 
بی��ن نمودارهاي درون چاه��ي و داده هاي تحلیلي مغ��زه )به ویژه براي 
تخمی��ن تخلخل و نفوذپذیري در فواصل عمقي و چاه هاي فاقد مغزه(  

استفاده مي شود ]1و5و6[.

2- رتبه بندي فازي

رتبه بندي فازي ابزاري براي انتخاب متغیرهایي اس��ت که عموماً با 
هم مرتبط هس��تند. از این ابزار مي توان ضمن فیلترکردن نویزها، براي 
انتخاب داده هاي ورودي به شبکه عصبي نیز استفاده کرد. در حقیقت 
ورودي هاي ارزش��مند براي یك شبکه عصبي مصنوعي را مي توان با 
استفاده از منحني هاي فازي تعیین کرد. این منحني ها هم  چنین مي توانند 
روابط بین  پارامتري معین و متغیرهایي در مجموعه داده هاي نویزدار را 
شناسایي کنند. براي استفاده از تابع عضویت فازي نخست باید داده ها 
را فازي کرد که این کار با اس��تفاده از تابع گوسین انجام مي شود. تابع 

عضویت فازي به شکل رابطه-3 تعریف مي شود ]1و7[:

                                                   )3(

b شکل منحني هاي عضویت فازي را تعریف مي کند و حدود 10 
درصد دامنه داده هاس��ت. تابع منحني فازي به ش��کل رابطه-4 تعریف 

مي شود ]1[:

                                                                  )4(

به عنوان مثال ش��کل-4 بیانگر دو منحني فازي حاصل از دوفازي 
 ک��ردن داده هاي فازي ش��ده ش��کل-3 می  باش��د. همان ط��ور  که در

 شکل-4 مشاهده مي شود بهترین خط انطباق با دسته داده هاي تصادفي 

   3   الف( نمودار متقاطع براي دسته داده هاي تصادفي به شکل )x(y=Rand)ب( 
نمودار متقاطع براي دســته داده هاي تصادفي به انضمام روند ریشه 

y=Rand)x(+)x( 0.5 مربع به شکل

  4   منحني هاي فازي تولید شــده از دســته داده هاي تصادفي با روندي   
ثابــت و بدون شــیب )منحنی پایین( و دســته داده هــاي تصادفي به  

انضمام روند ریشه مربع )منحنی باال(

  5   هم  بســتگي بیــن داده هــاي مغــزه و داده هــاي تخمینــي تخلخــل و 
D-نفوذپذیري در مرحله مدل سازي شبکه عصبي در چاه

  6   هم  بســتگي بیــن داده هــاي مغــزه و داده هــاي تخمینــي تخلخــل و 
E-نفوذپذیري در مرحله اعتبارسنجي شبکه عصبي در چاه
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)خط  چین( بدون شیب و افقي است؛ در حالي که دامنه تغییرات بهترین 
x1  به دست آمده ، 

2 خط انطباق با دس��ته داده هاي تصادفي که با روند
0/85 اس��ت. با این هدف داده هاي نمودارهاي درون چاهي را مي توان 
ب��ه عنوان داده هاي ورودي به ش��بکه عصبي مصنوع��ي وارد و مقدار 
ارتباط آنها را با داده هاي اندازه گیري شده مغزه مقایسه کرد ]1و7و8[.

در این مقال��ه از روش رتبه بندي فازي ب��راي انتخاب نمودارهاي 
درون چاهي مرتبط با اندازه گیري هاي آزمایشگاهي مغزه استفاده شده 

است.

3- مطالعه موردي

در ای��ن مقاله از روش هاي منطق فازي و ش��بکه عصبي مصنوعي 
همراه با ترکیب کاني شناس��ي س��نگ مخزن ب��راي تخمین تخلخل و 
نفوذپذیري در یکي از میادین جنوب غربي ایران اس��تفاده شده است. 
س��نگ مخزن این می��دان ناهمگن و ترکیب کاني شناس��ي آن عمدتاً 
کربنات��ه بوده و از کل تعداد چاه هاي حفر ش��ده در این میدان، 5 حلقه 
چ��اه A، B، C، D و E داراي نمودارهاي درون چاهي کامل هس��تند و 
2 حلقه چاه D و E مغزه گیري نیز  ش��ده  اند. داده هاي اندازه گیري شده 
تخلخ��ل و نفوذپذیري مغزه ها در محدوده مخ��زن کربناته نیز موجود 

هستند. نمودارهاي درون چاهي در این 5 حلقه چاه عبارتند از:
)NPHI( نوترون                  

)DT( زمان عبور صوت                 
)GR( پرتوگاما                 

)CALI( قطرسنجي                 
)LLD( مقاومت ویژه عمیق                 

)LLS( مقاومت ویژه سطحي                 
)RHOB( چگالي                 

)DRHO( کنترل کیفي چگالي                 

در ای��ن مطالعه ب��راي تخمین تخلخل و نفوذپذی��ري در محدوده 
سنگ مخزن کربناته از سه روش زیر استفاده شده است:
الف( روش نخست: ساخت مدل شبکه عصبي مصنوعي

ب( روش دوم: تحلیل منحني هاي فازي و س��اخت مدل شبکه عصبي 

مصنوعي
ج( روش سوم: ساخت مدل شبکه عصبي مصنوعي با استفاده از ترکیب 

کاني شناسي
الزم به توضیح اس��ت که در هر س��ه روش براي ساخت مدل هاي 
تخمی��ن از داده هاي چاه-D  و براي تعیین می��زان اعتبار این مدل ها از 
داده هاي چاه-E استفاده شده است. در روش سوم براي انتخاب داده ها 
از ترکیب کاني شناس��ي و نیز ساخت ش��بکه عصبي مصنوعي استفاده 

شده است.
D-7   منحني هاي فازي تخلخل و نفوذپذیري براي نمودارهاي چاه  
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3-1- روش نخست

با بررسي میزان هم  بستگي بین نمودارهاي درون چاهي و داده هاي 
تخلخ��ل و نفوذپذیري مغزه مش��اهده ش��د ک��ه ارتباط بی��ن متغیرها 
براساس ضرایب هم  بس��تگي نسبتاً ضعیف است. بر این  اساس پس از 
بررس��ي هاي اولیه روي س��اختارهاي مختلف شبکه عصبي مصنوعي 
با الگوریتم پس انتش��ار و تعیین مناسب ترین س��اختارها براي تخمین 
تخلخ��ل و نفوذپذیري، در محدوده س��نگ مخزن چ��اه-D از تمام 
نموداره��ا به  عن��وان داده  ورودي و از داده هاي تخلخل و نفوذپذیري 
مغ��زه به  عنوان داده خروجي ش��بکه عصبي مصنوعي اس��تفاده ش��د. 
ش��کل-5 میزان هم  بس��تگي بین داده هاي مدل و داده هاي تخلخل و 
نفوذپذیري مغزه متناظر را براي چاه-D نش��ان مي دهد. در این حالت 
ضرایب هم  بستگي در مرحله مدل سازي براي دو دسته داده به ترتیب 

برابر با 0/8340 و 0/8135 است.
 براي تعیین میزان اعتبار مدل هاي حاصل در چاه-D، این مدل ها 
در محدوده  سنگ مخزن کربناته چاه-E آزمایش شد. شکل-6 نتیجه 

این آزمایش ها را نشان مي دهد.
 همان طور  که در این ش��کل  مشاهده مي شود ضرایب هم  بستگي 
بی��ن داده هاي مغ��زه و داده ه��اي تخمیني تخلخ��ل و نفوذپذیري در 
چاه-E به ترتیب برابر با 0/6439 و 0/6755 اس��ت. با توجه به ضرایب 
هم  بس��تگي حاصل در مرحل��ه اعتبارس��نجي مدل ها و ع��دم انطباق 
داده هاي مغزه و داده هاي تخمیني مي توان نتیجه گرفت که این مدل ها 
نمي توانن��د تخلخل و نفوذپذی��ري را در چاه هاي فاقد مغزه   به خوبي 

برآورد کنند.

3-2- روش دوم

ب��راي افزایش دق��ت و صحت تخمین ها توس��ط ش��بکه عصبي 
مصنوعي، باید خطا  هاي تصادفي موجود در دس��ته  داده هاي ورودي 
در مرحله مدل س��ازي را به حداقل رساند. بدین منظور در روش دوم 
از تحلیل منحني فازي براي تعیین بهترین ورودي هاي ممکن به شبکه 
 D-استفاده شده اس��ت. بر این اساس محدوده اي از سنگ مخزن چاه
در عمقx 956 تا x 023 فوتي انتخاب و داده هاي این ناحیه براي تحلیل 
منحن��ي فازي و تهیه مدل هاي ش��بکه عصبي تخلخ��ل و نفوذپذیري 
به کار گرفته ش��د. پس از انتخاب محدوده داده ها در چاه-D، تحلیل 
منحني هاي ف��ازي در این مح��دوده انجام گردید. ب��راي این منظور 
ابتدا نمودارهاي درون چاهي محدوده مورد نظر نرمال س��ازي و سپس 
بر اس��اس منطق فازي، منحني هاي فازي ب��راي تخلخل و نفوذپذیري 
نس��بت به هر ی��ك از نمودار هاي درون چاهي تهیه ش��د. ش��کل-7 

D-1   دامنه تغییرات و رتبه بندي منحني هاي تخلخل براي نمودارهاي چاه 

رتبه دامنه تغییرات منحني فازي تخلخلنمودار درون چاهي
0/8501قطر سنجي

0/6194چگالي سنجي
0/3258كنترل كیفي چگالي

0/4557پرتو گاما
0/5365مقاومت  سنجي عمیق
0/4676مقاومت  سنجي سطحي

0/8112نوترون
0/6493زمان عبور صوت

رتبه دامنه تغییرات منحني فازي نفوذپذیرينمودار درون چاهي
0/5701قطر سنجي

0/4314چگالي سنجي
0/2368كنترل كیفي چگالي

0/3605پرتو گاما
0/2766مقاومت سنجي عمیق
0/2467مقاومت سنجي سطحي

0/4423نوترون
0/4622زمان عبور صوت

D-2   دامنه تغییرات و رتبه بندي منحني هاي نفوذ پذیری براي نمودارهاي چاه 

 D-8   )الــف( دامنه تغییرات منحني فازي تخلخل براي نمودارهاي چاه  
D-ب( دامنه تغییرات منحني فازي نفوذپذیري براي نمودارهاي چاه(

  9   میزان هم بســتگي بین داده هاي مغزه و داده هاي تخمیني تخخل و 
D-نفوذپذیري مرحله مدل سازي در چاه

 10   میزان هم بستگي بین داده هاي مغزه و داده هاي تخمیني تخلخل و 
E-نفوذپذیري مرحله آزمایش مدل ها در چاه
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 D-منحني ه��اي فازي تخلخل و نفوذپذیري را براي هر نمودار در چاه
نش��ان مي دهد. با بررسي منحني هاي فازي مي توان بهترین نمودارهایي 
که ارتباط خوب و مناسبي با داده هاي تخلخل و نفوذپذیري مغزه دارند 
را انتخ��اب و آنها را به عنوان داده هاي ورودي به ش��بکه وارد کرد. در 
ای��ن مطالعه از دامنه تغییرات منحني هاي فازي به  عنوان معیار رتبه بندي 
داده ها اس��تفاده شده است. نتایج حاصل از این تحلیل در جداول-1و2 
و شکل-8 ارائه شده  اند. همان طور  که در این جداول مشاهده مي شود 
بیش��ترین و کمترین دامنه تغییرات منحني فازي تخلخل و نفوذپذیري 
به ترتیب مربوط به نمودارهاي قطرسنجي و کنترل کیفي چگالي  است 
و ش��ش نمودار دیگر در رتبه هایي بین این دو قرار دارند. بر اساس این 
رتبه بندي و طبق جداول-1و2 براي ساخت مدل تخلخل، از نمودارهاي 
قطرس��نجي، نوترون، زمان عبور صوت، چگالي، مقاومت ویژه عمیق، 
مقاومت ویژه س��طحي استفاده شد و براي ساخت مدل نفوذپذیري، از 
نمودارهاي قطر سنجي، زمان عبور صوت، نوترون، چگالي، پرتو گاما 

و مقاومت ویژه عمیق مورد استفاده قرار گرفت.
 هم  چنین براي مدل س��ازي از ش��بکه عصبي مصنوعي پس انتشار 
جلورونده با ناظر اس��تفاده شده است. ش��کل-9 میزان هم  بستگي بین 
داده  های  مدل و مغزه را براي چاه-D نشان مي دهد. ضرایب هم  بستگي 
در مرحله مدل سازي براي دو دسته داده مغزه و داده تخمیني به ترتیب 

برابر با 0/9964 و 0/9891 است.
پس از س��اخت مدل ها، باید میزان اعتبار آنها براي داده هایي که در 
مدل  س��ازي اس��تفاده نش��ده اند، تعیین گردد. بدین منظور این مدل ها در 
چاه-E مورد آزمایش قرار گرفتند. ش��کل-10 مقایسه بین دو دسته داده 
تخلخل و نفوذپذیري تخمیني و مغزه متناظر در چاه-E را نشان مي دهد. 
همان طور  که مش��اهده مي شود داده هاي تخمیني، نزدیکي نسبتاً خوبي با 
داده ه��اي مغزه دارند و مدل هاي حاصل توانس��ته اند داده هاي مغزه را در 
حد قابل  قبولي برآورد کنند. در این حالت ضریب هم  بستگي بین دو دسته 
داده مغزه و داده تخمیني تخلخل و نفوذپذیري به ترتیب برابر با 0/9893 
و 0/9823 است که این ضرایب نشان مي دهند دقت روش دوم نسبت به 
روش اول به ترتیب 53/64 و 45/41 درصد رش��د داشته  است. همان طور 
که در شکل-10 مشاهده مي شود تخمین هاي حاصل از روش دوم نسبت 

به روش اول از دقت و صحت بیشتري برخوردار است.

3-3- روش سوم

ترکیب کاني شناسي سنگ مخزن عمدتاً کربناته و همراه با مقداري 

شیل است. در روش سوم بر اساس میانگین ترکیب کاني  شناسي سنگ 
مخ��زن، هفت ناحیه مختلف در چاه-D تعریف ش��د )جدول-3(. پس 
از ناحیه   بندي س��نگ مخزن در چاه-D، با اس��تفاده از تم��ام نمودارها 
براي هر ناحیه یك مدل ش��بکه عصبي مصنوعي ساخته شد. به  عبارت 
دیگر تقس��یم بندي داده ه��اي ورودي به ه��ر مدل  بر اس��اس میانگین 
ترکیب کاني شناس��ي آنها انجام شد. پس از س��اخت این هفت مدل  و 
به  منظور اعتبارسنجي آنها ابتدا طبق جدول-3، در چاه-E نواحي 2، 4، 5، 
6 و 7 شناسایي و نمودار هاي مربوط به هر ناحیه براي اعتبارسنجي مدل ها 
به کار گرفته شد. الزم به توضیح است که در روش سوم برخالف روش 
دوم به جاي تعیین بهترین ورودي ها، تنها از میانگین ترکیب کاني شناسي 
نواحی مختلف به عنوان شاخصي براي به کارگیري نمودارها و ساخت 
مدل ها استفاده ش��ده و هیچ گونه محدودیتي در به کارگیري نمودارها 
وجود نداشته است. شکل-11 مقایسه بین داده هاي تخمیني و داده هاي 
متناظر مغزه در چاه-E از عمق x 106 تاx 200 را نشان مي دهد. همان طور 
که مش��اهده مي شود در روش سوم داده هاي تخمیني بسیار به داده هاي 
متناظر مغزه نزدیك هستند و مدل هاي حاصل در چاه-D توانسته اند در 
ناحیه  هایی از س��نگ مخزن چاه-E که ترکیب کاني شناسي مشابهي با 
ترکیب کاني شناسي مدل ها دارند داده هاي دقیق تري برآورد کنند. در 
این روش ضریب هم  بس��تگي بین دو دس��ته داده مغزه و داده  تخمیني 
تخلخل و نفوذپذیري به ترتیب  برابر با0/9960 و 0/9931 می باش��د که 
در مجموع اندکی بیش��تر از روش دوم این ضرایب نش��ان مي دهند که 
دقت روش س��وم نس��بت به دو روش قبل بیشتر است. شکل -12 میزان 
 x 106 از عمق E-انطب��اق بین داده ه��اي مغزه و داده هاي تخمیني چ��اه

تاx 200 را نشان مي دهد.

نتيجه  گيری

                 در روش نخست چون هیچ گونه دسته بندي براي داده هاي ورودي 
به ش��بکه انجام نش��ده تخمین هاي تخلخل و نفوذپذیري توسط شبکه 

عصبي مصنوعي کاماًل منطبق بر داده هاي مغزه متناظر نبوده است.

 

D-3   میانگین تركیب كاني شناسي براي نواحی مختلف سنگ مخزن چاه 

ناحیه
میانگین )درصد(

شیلدولومیتآهک
1583210
270255
385132
440555
523707
6454015
7108010
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 11   میزان هم  بســتگي بین داده هــاي مغزه و داده هاي تخمیني تخلخل 
و نفوذپذیري در مرحله اعتبارسنجي مدل ها در چاه-E )روش سوم( 

                 در روش دوم تحلی��ل منحني هاي فازي ب��راي رتبه بندي داده هاي 
ورودي به ش��بکه س��بب افزایش می��زان انطباق داده ه��اي تخمیني با 

داده هاي متناظر مغزه شد.
                 روش دوم نس��بت ب��ه روش اول دقت و صحت بهت��ري دارد اما 
نباید فراموش کرد که این روش براي دسته بندي داده هاي ورودي به 

شبکه، مسیر طوالني و زمان بري را طي مي کند.
                 در روش س��وم ب��ا ناحیه   بندي مخزن ب��ر اس��اس میانگین ترکیب 
کاني شناس��ي، تخمین هاي بهتري )حتي نس��بت به روش دوم( حاصل 

شد.

                 در مطالعات مخزن عموماً ترکیب کاني شناسي سنگ مخزن تعیین 
مي ش��ود. از این  رو استفاده از ترکیب کاني شناس��ي براي دسته بندي 
محدوده داده هاي ورودي به شبکه عصبي مي تواند مشخصات مخزن 

را با   سرعت و دقت زیادی برآورد کند.
                 ناحیه   بندي سنگ مخزن مي تواند براي انتخاب بهترین ورودي هاي 

مرتبط با خواص مخزن بسیار مؤثر باشد.

 12   میــزان انطبــاق بین داده هــاي مغزه و داده هــاي تخمیني تخلخل و 
نفوذپذیري در چاه -E )روش سوم(


