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مقدمه
از پارامترهــاى مهمى كــه در توليد از مخــزن اهميت ويژه اى 
دارند مى توان به «هندســه تخلخل» و نوع آن اشــاره نمود. هندســه 
تخلخل مدت زيادى است كه مورد مطالعه قرار گرفته است و تاثير 
آن بر روى پارامترهاى مختلف مخزنى بررســى شده است. «جان و 
همكاران» در ســال 1981، ژنز (خواستگاه) تخلخل هاى موجود در 

ساختارهاى زمين شناسى را به هفت دسته تقسيم نمودند:
1. طاقديس هاى با شــيب كم، 2. طاقديس هاى به شــدت چين 
خورده، 3. تخلخل ناشــى از شسته شــدن شكستگى ها، 4. كارست  
(KARST) هاى گســترش يافته توسط ســفره هاى آب زيرزمينى،

5. برش هاى تخريب شــده و ســقوط كرده، 6. چرت هاى شكسته 
شده و 7. توف هاى شكسته در سنگ هاى آذرين. 

بر اســاس نظر ايشان، بســته به ژنز، انواع تخلخل ايجاد خواهد 
شد كه «تخلخل حفره اى» يكى از انواع آن است. تعاريف متعددى 
از تخلخل حفره اى و نحوة محاســبة تخلخل ناشى از آن ارائه شده 
اســت [1]. به عنــوان مثال «چوكــوت و پراى» تعريفــى از تخلخل 

حفره اى ارائه دادند كه مبتنى بر دو اصل است: 
تخلخلى كه 1. با چشــم غير مســلح قابل رويت بوده و2. وابسته به 

بافت سنگ ميزبان باشد [2]. 
اما «لوســيا» تعريف جامع و مناســب ترى ارائه نمود؛ بر اســاس 
تعريف وى تخلخل حفره اى، تخلخلى است كه  اوالً، قابل رؤيت با 
چشم باشــد و ثانياً از دانه هاى مجاور و از بلورهاى سنگ بزرگ تر 
باشــد [3]. پس از ارائــه تعريف مختصرى از تخلخــل حفره اى، به 

توضيحى در مورد تاثير آن بر ميزان بازيابى نفت پرداخته مى شود.

1-تاثير تخلخل حفره اى بر بازيابى نفت
حضور تخلخل هاى حفره اى در مخازن شكســته طبيعى اهميت 
زيادى دارد. پيشرفت هاى اخير در تكنولوژى چاه نمودار تصويرى، 
به شناســايى مخــازن شكســته با ســه تخلخل: ماتريكس ســنگ، 

شكستگى ها و تخلخل حفره اى كمك مى نمايد. 
بازيابى نفت از تخلخل هاى حفره اى بسيار وابسته به زمين شناسى 
و اشباع سيال است. مكانيزم بازيابى نفت از تخلخل هاى حفره اى در 

تخلخل حفره اى، چاه نمودار پتروفيزيكى، حوزه فركانس، بازيابى هيدروكربور ، مخازن كربناته.

 شناخت كافى از مخازن هيدروكربورى مى تواند هزينه هاى زائد را از صنعت نفت كاهش دهد. در اين مخازن با دانستن پارامترهاى مخزنى 
از قبيل: «تخلخل»، «تراوايى»، «فشار» و «ميزان بازيابى نفت»، مى توان بهترين برنامه را براى توليد و بهره بردارى تدوين نمود. از عوامل تأثيرگذار 
در قابليت بازيابى، «نوع تخلخل» است كه بر تراوايى، افت فشار و ميزان توليد نيز تأثير گذار است. بر اساس مطالعات اخير، در مخازن كربناته، 
«تخلخل حفره اى» نقش كليدى در رفتار ديناميكى مخزن دارد، بنابراين شناســايى آن جهت گزينش نقاط مناســب به منظور ســوراخ كارى و 
به دســت آوردن باالترين ميزان بازيابى هيدروكربور از اهميت شــايانى برخوردار است. در اين مقاله، به اجمال نقش «تخلخل هاى حفره اى4» 
در كنترل رفتار فشــار، تراوايى و بازيابى توليد مخازن كربناته شكســته مورد بررســى قرار گرفته است. عالوه بر اين، دستورالعمل هايى جهت 
شناســايى زون هاى حاوى تخلخل حفره اى در مخازن كربناته بر مبناى رفتار چاه نمودارهاى پتروفيزيكى در حوزه فركانسى و چگونگى وارد 

كردن اين اطالعات در گزينش نقاط مناسب جهت سوراخ كارى ارائه خواهد شد.

يوسف عسگرى نژاد1  دانشجوى كارشناسى ارشد، دانشكده معدن، نفت و ژئوفيزيك، دانشگاه صنعتى شاهرود            بهزاد  تخم چى2  استاديار، دانشكده مهندسى معدن، نفت و ژئوفيزيك، دانشگاه صنعتى شاهرود
شهرام شركتى3  رئيس پژوهش و فناورى مديريت اكتشاف شركت ملى نفت ايران
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يك سيستم تخلخل سه گانه بستگى به موقعيت تخلخل هاى حفره اى 
و ارتباط آنها با سيستم شكستگى ها دارد. اين تخلخل هاى حفره اى 
مى توانند با سيســتم شكستگى مرتبط يا نســبت به آنها ايزوله باشند. 
مقاالت متعددى در خصوص بازيابى نفت5 از تخلخل هاى حفره اى 

و ارتباط آنها با سيستم شكستگى، ارائه شده است [4] و [5].
 اين موضوع با تخلخل هاى حفره اى ايزوله در ارتباط اســت. در 
اين مقالــه، تعريف تخلخل هاى حفره اى ايزولــه، براى تخلخل هاى 
حفره اى كه هيچ گونه ارتباطى با سيستم شكستگى ندارند، به كاربرده 
شــده اســت. تخلخل هاى حفره اى مى توانند با ديگــر تخلخل هاى 

حفره اى موجود در ماتريكس سنگ به طور داخلى مرتبط شوند. 
 در شــكل 1 مقطعى ميكروسكوپى از يك سنِگ حفره اى شده، 
نشان داده شده است، بخش هاى آبى، تخلخل هاى حفره اى هستند. با 
توجه به اينكه مدل جانشينى نفت از تخلخل هاى حفره اى «كوساك 
و همكاران» نمى تواند با شبيه ســازهاى مخازن داراى تخلخل دوگانه 
رايج ساخته شود، پس شبيه سازى توليد نفت از مخازن داراى تخلخل 
ســه گانه، نياز به توســعه ارتباط مركب تراوايى نســبى و فشار موئينه 
دارد كــه رفتار تخلخل هــاى حفره اى در منحنى هــاى ماتريكس را 
يكــى نمايد. «گورپينار و همكاران» اين فرآيند را براى يك مخزن با 

وضعيت جانشينى آب- نفت كاربردى ساختند [6]. 

«كوساك و همكاران» تكنيكى براى ساخت مركب مشخصات 
ماتريكــس و مركــب تراوايــى نســبى و منحنى هاى فشــار موئينه 
براى شبيه ســازى سيســتم ســه تخلخلى آب- نفــت را ارائه دادند. 
آنهــا توضيح دادند كه در سيســتم هاى آب-نفت بــراى توليد اين 
منحنى هاى مركب، ابتدا بايد شكســت حفــره اى، توزيع و تقريب 

نسبت «لزجت»6 و نيروى گرانى در آن مخزن را بدانيم.
 اطالعات زمين آمــارى درباره توزيع حفــرات مى تواند مورد 
بررســى قرار گيرد. نتايج  اين فرآيند عــددى، منحنى هاى مركبى 

هستند كه وابسته به نتايج مغزه ها هستند [7]. 
«كوساك و همكاران» در 2006 با مطالعه تخلخل هاى سه گانه 
دريافتنــد كه شبيه ســازى هاى تركيبــى تخلخل يگانة ريز شــبكه، 
تهاجم گاز به شكســتگى ها را در مخازن حــاوى تخلخل حفره اى 
اداره نمودند. هم چنين نشان دادند نرخ بازيابى نفت از تخلخل هاى 
حفره اى وابســته به اندازه، توزيع، ارتباط و موقعيت آنها در قطعات 
ماتريكس است. منحنى هاى ارائه شــده توسط آنها اين موضوع را 

تاييد مى نمايد (شكل2) [8].

2-روش هاى جدايش تخلخل حفره اى از ساير تخلخل ها
تاكنــون جدايش اين نــوع تخلخل ها توســط روش هاى مختلفى 

مقطع ميكروسكوپى سنگ هاى حفره اى شده [6]     1  

بازيابــى نفــت از تخلخل هاى حفــره اى از ماتريكس آزاد ســنگ: 
مقايســه نتايج شــبكه ريز تخلخل با شبيه ســازى تخلخل دوگانه با 

مقادير سيگماى مختلف[8]
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چــون: مطالعــات آزمايشــگاهى روى مغزه، بررســى چاه نمودارهاى 
تصويرى و مطالعات ميكروسكوپى روى مغزه ها انجام مى گرفته است. 
«پانتــوژا و هورلى» در ســال 1998 با تعريفــى ديگر از تخلخل 
حفره اى و بررســى آن در ميدان «داگر دراو» (Dagger Draw) در 
ايالــت «نيومكزيكو»، تخلخل حفره اى را كّمى ســازى كردند. اين 
افــراد همچنين نشــان دادند با تكنيك نمــودار تصويرى كه قابليت 
تفكيــك بااليى دارد، مى توان پيكســل هاى تصوير را محاســبه و 

تخلخل ناشى از تخلخل حفره اى را كّمى نمود. 
الزم به ذكر اســت كه ايشــان اين نوع تخلخل را كليدى ترين 
تــخلخـل مـوجود در مخازن كربنـاته دانسته اند [9]. در سال 1999 
«نيــس و همــكاران» ضمــن اســتفاده از نمودارهــاى چاه پيمايى و 
مقايســه آنها با مغزه، فشار موئينه و الگ تصويرى، نسبت به بررسى 
تخلخل هــاى حفره اى و جداســازى آنها از ســاير تخلخل ها اقدام 

نمودند [10].
مشكل اساسى روش هاى فوق عالوه بر هزينه ى باال، در دسترس 
نبــودن داده هاى مورد نياز مى باشــد؛ در ميادين قديمى نمودارهاى 
تصويرى برداشت نشــده اند. همچنين در  ميادينى كه امروزه تحت 

اكتشــاف قرار مى گيرند نيز به علت هزينه باالى آنها در تمام چاه ها، 
نمودار تصويرى برداشت نمى شود. 

هم چنين اگر اندازة تخلخل هاى حفره اى كوچك  تر از عرض 
بالشــتك هاى دســتگاه برداشــِت چاه نمودار تصويرى باشــد، اين 
تخلخل ها غير قابل شناســايى مى شــوند. بنابراين ارائه روشــى كه 
بتواند عالوه بر جدايش اين نوع تخلخل از ســاير تخلخل ها با دقت 
مناســب، مشــكالت فوق را نيز حل نمايد براى صنعت نفت و گاز 
بســيار مهم مى باشــد. در اين مقاله روش جديدى ارائه مى شود كه 
با اســتفاده از نمودارهاى پتروفيزيكى، تخلخل حفره اى را شناسايى 
مى كنــد. در ايــن روش جدايش تخلخــل حفره اى با اســتفاده از 

روش هاى نوين طبقه بندى الگو، صورت مى گيرد.

3-روش طبقه بندى الگو
نياز به طبقه بندى و شناســايى الگو در حوزه علوم و مهندســى 
اجتناب ناپذير اســت. لذا  طبيعى است كه طراحى ماشينى كه بتواند 
شناسايى الگو را انجام دهد، از اهميت بااليى برخوردار خواهد بود، 
به هرحال در مواجه با مسائل متعدد نياز به طراحى يك سيستم براى 

مطالعه دو بعدى چاه نمودار نوترون بر حسب چاه نمودار صوتى     3  
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مطالعه سه بعدى چاه نمودار گاما- چگالى- نوترون     4  

ســاختار تابعى طبقه بندى كننده آمارى عمومى كه شامل d ورودى 
و c تابع تفكيك gi(x). در گام بعدى بيشــترين مقدار تابع تفكيك 

براى كالسه بندى داده ورودى تعيين مى شود [11]
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شناســايى الگو است. توصيف و شناسايى الگو در اكتشاف، وابسته 
به مدل هاى بســيار پيچيده اســت، تا به ميزان مــورد نياز بتوان دقت 
كار را باالبرد. براى حل اين مشــكل مى توان بُعد فضاى ورودى را 

افزايش داده و  جدايش را با دقت بيشترى انجام داد.
با بيشــتر كــردن فضــاى ورودى، جدايش بهتر شــده اما هنوز 
جدايش خوبى ديده نمى شــود با اســتفاده از روش هاى طبقه بندى 

الگو مى توان بُعد فضا را بيشتر نمود(شكل 3و 4). 
طبقه بنــدى كننــده، بردار ويژگــى X را به كالس wi نســبت 

مى دهد اگر:
(1)

پس طبقه بندى كننده مانند يك شبكه يا ماشين ديده شده است 
كــه تعداد زيادى تابع را تفكيك محاســبه كــرده، كالس متناظر با 
بيشــترين جدايش را انتخاب مى نمايد. يك شبكه كه نمايانگر يك 

طبقه بندى كننده است. در شكل 5 نمايش داده شده است [11]. 
طبقه بندى كننده «بيز»7 در اين روش خيلى آسان و طبيعى نشان 
داده شــده است. به طوركلى با كمى ريســك مى توان اجازه داد ) 
i|x)α gi(x) = -R  ،وقتى كه بيشــترين تابع تفكيك، كمترين مقدار 

ريســك را داشته باشــد. در مورد كاهش خطا مى توان ساده سازى 
نموده و  gi(x) = P(wi|x)، پس بيشــترين تابع تفكيك زمانى است 

كه بيشترين احتمال رخداد P  وجود داشته باشد [12].
بديهى اســت كه انتخاب تابع تفكيك، واحد نيســت. مى توان 
هميشه چندين تابع، با دقت و نتيجة يكسان بر تصميم گيرى، انتخاب 
 f(0) جايگزين شــود به طورى كه f(gi(x)) با  gi(x) نمــود. اگر هر
به طــور يكنواخت افزايش يابد، نتايج طبقه بنــدى بدون تغيير باقى 
مى ماند. با اين كار مى تــوان در طبقه بندى، تابعى انتخاب نمود كه 

در دقت ثابت، محاسبات ساده ترى داشته باشد [13] و [14].

(2)
 i احتمال قرار گرفتن داده مورد نظر در كالس p(wi|x) كــه در آن

به شرط ويژگى x است.

4-جدايش تخلخل حفره اى به روش «پارزن»8
در طبقه بندى كننده «پارزن»، با محاســبه تابــع چگالى احتمال 
(رابطــه 3)، ميــزان احتمــال تعلق هــر داده به هر كالس، بررســى 
مى شــود. در اين روش داده به كالســى تعلق مى گيرد كه احتمال 

تعلق آن بيشتر است.

(3)

كــه در آن Pn(x) تابع پنجره پارزن،  تابعى اســت كه 
اگر در ناحيه Rn با مركز x وطول لبه hn قرار گيرد، مقدار آن برابر 
يــك و در غير اين صورت برابر صفر خواهــد بود و xi داده هاى 
مورد مطالعه هســتند به طورى كه  در روش «پارزن» 
توابع چگالى احتمال شرطى به صورت رابطه 2 معيار تصميم گيرى 

هستند:
if P((( 1 | x) > P((( 2 | x)            
if P((( 1 | x) < P((( 2 | x)            

= 1
= 2

كــه در آن w1 كالس اول و w2 كالس دوم و x ويژگــى مورد 
نظر اســت كه طبقه بندى مى شود و به عبارت ديگر هدف محاسبه 
 p(wi|x)احتمــال قرار گرفتن داده مورد نظر در كالس i به شــرط 

ويژگى x است [15]. داده هاى ورودى به طبقه بندى كننده «پارزن» 
بايــد قبل از ورود، نرمال شــده باشــد تا تغييرات عــددى در نتايج 

تاثيرگذار نباشد.
 پس از نرمال ســازى داده ها بايد آنها را به نســبت 70٪ و ٪30 
به ترتيب براى آموزش و آزمون تقســيم و براى فضاى مشاهده شده 
نيز(داده هــاى آموزش) مقــدار h يعنى همان «شــعاع تاثير» را بهينه 
نمــود، يعنى به عبارتى شــعاعى انتخاب شــود كه بيشــترين مقدار 
دقت را دارا باشــد. ميزان دقت توســط ماتريكســى تعيين مى شود 
كــه ماتريكس اعتمــاد (ماتريكس طبقه بندى) نام دارد. ســطرهاى 
اين ماتريكس معرف «كالس هاى واقعى» و ســتون هاى آن معرف 

«كالس هاى تصميم» براى داده هاى آزمون مى باشد.
 درايه هــاى روى قطر اصلى اين ماتريكس بيانگر تصميم صحيح 
اســت، بنابراين با ضرب كردن عدد 100 در آن درايه مى توان ميزان 

دقت كالسه بندى براى آن كالس خاص را به دست آورد.
 بنابرايــن درصــد نســبت ّرد ماتريكــس طبقه بنــدى9 (مجموع 
درايه هــاى قطر اصلى10) به تعداد كالس هــا، معرف دقت طبقه بندى 

ماتريكــس اعتماد براى جدايش تخلخل حفره اى با اســتفاده از 
CALI ,GR ,RHOB ,DT,NPHI

   1   

كالس واقعيت

كالس تصميم
VugNon Vugكالس

Vug0/9520/048
Non Vug0/07960/9204
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خواهــد بــود. نمونه اى از ايــن ماتريكــس در مقاله «عســگرى نژاد 
و همــكاران» در ســال 2011 جهــت اولويت بنــدى چاه نمودارهاى 
در  حفــره اى  تخلخل هــاى  جدايــش  به منظــور  پتروفيزيكــى 
جدول 1 آورده شده است. ميانگين قطر اصلى اين ماتريكس ضربدر 
100 ميــزان دقت طبقه بندى را نشــان مى دهد كه در اين جا  ٪93/62 

است [16].  
با اين روش نشــان داده مى شــود كه دقت خوبى با روش هاى 
نوين طبقه بندى براى جدايش اين نوع از تخلخل از ساير تخلخل ها 
به دســت مى آيد. در اين روش  در حقيقــت مى توان با افزايش بعد 
فضاى ويژگى ميزان جدايش را با كاهش فضاى ابهام، افزايش داد. 

نتيجه گيرى
1. بر اساس مطالعات انجام شده، نرخ بازيابى نفت از تخلخل هاى 
حفره اى وابســته به انــدازه، توزيع، ارتبــاط و موقعيت آنها در 

قطعات ماتريكس است. 
2. براى شناسايى و تفكيك اين نوع تخلخل، روش هاى آزمايشگاهى 
و «چاه نمودارهاى تصويرى» ارائه شده بودند. در اين مقاله روشى 
نوين اســتفاده از طبقه بندى كننــده «پارزن» براى اين شناســايى 
پيشنهاد شد كه آن كه از روش هاى طبقه بندى كننده الگو است.

3.  ايــن روش عالوه بر دقــت باال در تفكيك انــواع تخلخل ها، 
مى تواند مشكالت روش هاى ديگر را نيز حل نمايد.


