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مدل سازی فضايی تخلخل و تراوايی با استفاده از داده های متعدد چاه دارای اهمیت بسیار مهمی در مطالعات اکتشاف 
و تولید نفت و گاز اس��ت. اهمیت هر مدل س��ازی اصوالً به روش/روش های استفاده شده برای مدل سازی بستگی دارد. 
در مطالعه حاضر از روش شبکه های عصبی مصنوعِی پس انتشار خطا برای تخمین مقادير تخلخل و تراوايی بخش های 
مختلف سازند ايالم در يکی از میادين نفتی حوضه زاگرس استفاده شده است. نمودارهای چاه نگاری تخلخل نوترون، 
س��رعت صوت و چگالی به عنوان س��لول های اليه ورودی و داده های تخلخل و تراوايی حاصل از مغزه چهار چاه نیز به 
عنوان س��لول های اليه خروجی برای آموزش شبکه مورد استفاده قرار گرفته اند. پس از آموزش شبکه با اين داده ها، از 
داده های يک چاه ديگر برای آزمون شبکه استفاده شده که آزمون شبکه آموزش ديده ضرايب همبستگی 0/91 و 0/82 
را به ترتیب برای تخلخل و تراوايی به دس��ت داده که اين ضرايب درس��تی شبکه آموزش ديده را تأيید می کنند. بعد از 
اطمینان از درستی شبکه آموزش ديده، مقادير تخلخل و تراوايی برای تمامی چاه های میدان محاسبه شده است. پس از 
محاسبات مذکور نحوه توزيع سه بُعدی پارامترهای تخلخل و تراوايِی پیش بینی شده از شبکه عصبی مصنوعِی پس انتشار 
خطا توسط الگوريتم های زمین آماری مثل کريجینگ و شبیه سازی گوسی ترتیبی در مقیاس میدان مشخص شد. طبق 
مدل به دست آمده بخش های 1-2 و 2-2 سازند ايالم در میدان مورد مطالعه دارای کیفیت مخزنی باال، بخش1 دارای 
شکستگی و بسیار پیچیده و بخش 3 اين سازند فاقد کیفیت مخزنی تشخیص داده شد. تمرکز بخش های تراوای سازند 
ايالم در قسمت شمال غرب و تاحدی هم مرکز میدان، قابل توجه ذکر شد که به گسترش بیشتر شکستگی ها در اين 

قسمت مرتبط گرديد.
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پیش بینی تخلخل-تراوایی و مدل سازی آن  به منظور تعیین ویژگی های مخزنی سازند 
ایالم در یکی از میادین نفتی حوضه زاگرس

س��ازند ایالم شامل توالی از س��نگ های کربناته به سن سانتونین - 
کامپانین بوده و س��ومین سنگ مخزن مهم مناطق نفتی جنوب غرب 
ایران به حس��اب می آید ]21[. این س��ازند و معادل ه��اي آن دارای 
اهمیت بس��یار مهمی از لحاظ مخزنی در اغل��ب میادین نفتی منطقه 
خاورمیانه هس��تند ]3, 4[. به لحاظ کیفیت مخزنی، این سازند عمدتاً 
ش��امل واحد های کربناته ناهمگن اس��ت که در باال توسط شیل ها و 

مارل های محیط عمیق پوشش یافته اند]1[.
تعیین کیفیت مخزنی فرآیندی است که شامل توصیف ویژگی های 
مختلف مخزنی با اس��تفاده از تمامی داده های موجود می شود تا مدل 
مخزنی قابل اعتمادی برای تعیین و پیش بینی عملکرد مخزن به دست 
آید. تعیین کیفیت مخزنی استفاده گسترده ای در مدل سازی مخزنی، 
تعیین فرآیند ه��ای بازیافت مخازن گاز و نفت و شبیه س��ازی مخزن 
دارد ]5, 6[. تخلخل و تراوایی مهمترین ویژگی های مخزنی هس��تند 
که درک نحوه توزیع آن ها در مخزن نقش اصلی را در تعیین کیفیت 
مخزن��ی ایفا مي نمای��د. معادالت متع��ددی برای تعیی��ن ارتباط بین 
تخلخل و نمودارهای چاه نگاری معمول مثل نمودار سرعت صوت و 

نمودار چگالی معرفی شده اند. برای تعیین دقیق تخلخل از این روابط 
الزم اس��ت که اطالعات دقیقی از حجم ش��یل، نوع س��یال منفذی، 
سنگ شناس��ی و درص��د آن ها و چگال��ی کانی های تش��کیل دهنده 
داش��ته باش��یم. از طرف دیگر، تراوایی به عنوان یک ویژگی پیچیده 
در مخ��ازن هیدروکربنی ش��ناخته می ش��ود که با عوام��ل متعددی 
مثل سنگ شناس��ی، ترکیب س��یاالت منفذی و تخلخل روابط بسیار 
پیچیده ای دارد]7[ . امروزه برای تعیی��ن ارتباط دقیق بین نمودارهای 
چاه نگاری و تخلخل و تراوایی از شبکه های عصبی مصنوعی استفاده 
می ش��ود که بر خالف روش ه��ا و معادالت معمول، ق��ادر به تعیین 
ارتباطات غیر خطی و بسیار پیچیده بین ویژگی های مخزنی )تخلخل 
و تراوایی( و نمودارهای چاه نگاری معمول هس��تند .]8, 9[ از طرفی، 
امروزه مدل س��ازی زمین آماری از معتبرتری��ن روش ها برای تعیین و 
فهم نحوه توزیع پارامترهای مخزنی در مطالعات زیرس��طحی شناخته 
می ش��ود. علم زمین آم��ار این توانایی را دارد ک��ه توریع فضایی این 
پارامترها را با درنظر گرفتن عامل فضا معین کند و سهل انگاری های 
آمار کالسیک را در زمینه الگوهای توزیع فضایی برطرف نماید]10[.
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ه��دف اولیه ي این مطالعه پیش بینی تخلخل و تراوایی از اطالعات 
نمودارهای چاه نگاری مربوط به س��ازند ایالم با اس��تفاده از شبکه ي 
عصبی معتبر و س��پس، محاسبه مقادیر تخلخل و تراوایی برای تمامی 
چاه های میدان به کمک این ش��بکه است. هدف نهایی نیز استفاده از 
تخلخل و تراوایی محاسبه شده برای ساخت مدل توزیع سه بُعدی این 

دو پارامتر در بخش های مختلف مخزنی سازند ایالم است.

۱- موقعیت و زمین شناسی منطقه مورد مطالعه
میدان نفتی مورد مطالعه در جنوب ش��رق اهواز و در امتداد میادین 
آب تیم��ور و سوس��نگرد قرار دارد. ای��ن میدان دارای چند س��ازند 
مخزنی است )مخزن آسماری، مخزن بنگستان و مخزن خامی(. روند 
س��اختمانی این میدان از روند س��اختمانی میادین آب تیمور، اهواز 
و مارون که همان روند زاگرس )شمال غرب-جنوب ش��رق( اس��ت 

تبعیت می کند)شکل-1(.
در عم��ده مطالعات پیش��یِن انجام ش��ده ب��رروی این می��دان، به 
ویژگی ه��ای پتروفیزیکی] 11[، چینه شناس��ی]12[ و محیط رس��وبِی 
]13[ مخزن پرداخته ش��ده اس��ت. ب��ا افزایش اطالع��ات حاصل از 
حف��ر 45 حلقه چاه در مخزن بنگس��تان میدان منص��وری، زون بندی 
مخ��زن م��ورد بازنگری ق��رار گرفته اس��ت به طوري که با اس��تفاده 
از اطالع��ات نموداره��ای مقاومت��ی، اطالع��ات مغ��زه و اطالعات 
حاص��ل از الیه آزمایی مکرر)علی رغم وج��ود ابهامات در خصوص 
س��طوح تماس س��یاالت(، زون 2 ک��ه مربوط به س��ازند ایالم بوده، 
 ب��ا توجه ب��ه اختالف بهره ده��ی آن به زیر -زون ه��ای کوچک تری 
)2,1 و 2,2( تقس��یم بندی گردیده اس��ت ]14[. همچنین، مطالعات 
زمین شناس��ِی س��اختمانِی صورت گرفته بر روي میدان مورد مطالعه 
گویای این اس��ت که میدان از لحاظ ریخت شناس��ی، یک تاقدیس 
دو پالن��ژه ب��وده و در افق آس��ماری و مخزن خامی هی��چ آثاری از 
گسل خوردگی بر روی نقشه خطوط همتراز زیرزمینی گزارش نشده 
که ش��اید به دلی��ل عدم خمش کافی چین در این میدان اس��ت. عدم 
هرزَروی گل حفاری نیز شاهد دیگری برای فاقد گسل یا شکستگی 

بودن این میدان دانسته شده است ]15[.

 ۲- روش های مطالعه
در این مطالعه از نمودارهای چاه نگاری 50 حلقه چاه در یکی از میادین 
نفتی حوضه زاگرس استفاده شده است که از بین آن ها پنج چاه عالوه بر 
نمودارهای چاه نگاری دارای اطالعات تخلخل و تراوایی مغزه نیز هستند. 
با در نظر گرفتن مش��خصات کلی س��ازندهای مختلف موجود در میداِن 

مورد مطالعه، تأکید اصلی در این مطالعه بر روی سازند ایالم بوده است. 
از روش شبکه عصبی پس انتشار خطا1  برای تعیین ارتباط بین نمودارهای 
چاه نگاری و تخلخل و تراوای��ی در چاه های دارای اطالعات تخلخل و 
تراوایی مغزه اس��تفاده شده است. سپس با استفاده از شبکه آموزش دیده 
و م��ورد اعتماد، تخلخل و تراوایی کلی��ه چاه های مورد  مطالعه در میدان 
محاس��به شده اس��ت. در نهایت برای درک بهتر نحوه توزیع فضایی این 
دو پارامت��ر در کل میدان، مدل های مربوط به این دو پارامتر با اس��تفاده 
از مدل س��ازی زمین آماری تهیه ش��ده است. در مدل س��ازی پارامترهای 
مورد نظر از الگوریتم های زمین آماری کریجینگ2  و شبیه سازی گوسی 
ترتیبی3  اس��تفاده شده اس��ت. پس از انجام مدل سازی به بررسی و تفسیر 
توزی��ع ویژگی های مخزن��ی و کیفیت هر بخش از س��ازند ایالم در کل 
میدان پرداخته شده است. نحوه گسترش کمربند های رخساره ای در این 
سه زون هم می تواند مدرک دیگری برای تصمیم گیری در مورد کیفیت 
مخزنی آن ها باش��د. همانطور که در ش��کل-2 دیده می شود در زون سه 
ک��ه حداقل کیفیت مخزنی را دارد می توان ش��اهد گس��ترش قابل توجه 
زیرمحیط ه��ای الگون و رم��پ بیرونی بود که ه��ر دو کمینه ي کیفیت 
مخزنی را دارا هستند. همچنین در زیرزون های 1-2 و 2-2 زیرمحیط های 
سد و رمپ میانی گسترش یافته اند تا کیفیت مخزنی مناسبی را به این دو 
محدوده از س��ازند ایالم بدهند. در شکل-3 برای هر کمربند رخساره اِی 
مطالعه ش��ده در س��ازند ایالم، تصویری از مقاطع نازک مطالعه شده آن 
جه��ت درک بهتر تف��اوت ویژگی های زون های مورد بررس��ی در این 

مطالعه آورده شده است.

۲-۱- ساختار و طراحی شبکه های عصبی پس انتشار خطا
ش��بکه عصبی مصنوعی یک سیس��تم هوش��مند برای حل مسائل 

1  موقعیت بخش های مختلف حوضه زاگرس ]16[
   [16] هاي مختلف حوضه زاگرسبخشموقعيت  - 1شكل 

  هاي مطالعهروش-2
ها پنج چاه در يكي از ميادين نفتي حوضه زاگرس استفاده شده است كه از بين آنحلقه  50نگاري از نمودارهاي چاه در اين مطالعه

نگاري داراي اطالعات تخلخل و تراوايي مغزه نيز هستند. با در نظر گـرفتن مشخصـات كلـي سـازندهاي     بر نمودارهاي چاهچاه عالوه
انتشـار  يد اصلي در اين مطالعه بر روي سازند ايالم بوده است. از روش شبكه عصبي پـس مختلف موجود در ميدان مورد مطالعه تأك

هاي داراي اطالعات تخلخل و تراوايي مغزه اسـتفاده   نگاري و تخلخل و تراوايي در چاهبراي تعيين ارتباط بين نمودارهاي چاه 1خطا
مطالعه در ميـدان محاسـبه    هاي موردخلخل و تراوايي كليه چاهشده است. سپس با استفاده از شبكه آموزش ديده و مورد اعتماد، ت

هاي مربوط به اين دو پارامتر با اسـتفاده  شده است. در نهايت براي درك بهتر نحوه توزيع فضايي اين دو پارامتر در كل ميدان، مدل
سـازي  و شبيه 2آماري كريجينگهاي زمينمنظر از الگوريتسازي پارامترهاي موردآماري تهيه شده است. در مدلسازي زميناز مدل

هـاي مخزنـي و كيفيـت هـر بخـش از      سازي به بررسي و تفسير توزيع ويژگياستفاده شده است. پس از انجام مدل 3گوسي ترتيبي
توانـد مـدرك ديگـري    اي در اين سه زون هم مـي هاي رخسارهنحوه گسترش كمربند سازند ايالم در كل ميدان پرداخته شده است.

شود در زون سه كه حداقل كيفيت مخزني ديده مي 2-ها باشد. همانطور كه در شكلگيري در مورد كيفيت مخزني آنبراي تصميم
كيفيت مخزني را دارا هسـتند.   يهاي الگون و رمپ بيروني بود كه هر دو كمينهتوجه زيرمحيطتوان شاهد گسترش قابلرا دارد مي

اند تا كيفيـت مخزنـي مناسـبي را بـه ايـن دو      هاي سد و رمپ مياني گسترش يافتهزيرمحيط 2-2و  2-1هاي همچنين در زيرزون
تصويري از مقاطع نازك مطالعـه   ،مطالعه شده در سازند ايالم ايِبراي هر كمربند رخساره 3-محدوده از سازند ايالم بدهند. در شكل

  اين مطالعه آورده شده است. هاي مورد بررسي درهاي زونجهت درك بهتر تفاوت ويژگي شده آن
  

                                                            
1-  Back - propagation neural network 

2- Kriging 

3- Sequential Guissian Simulation )SGS( 
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غیرخط��ی و پیچیده اس��ت. از لحاظ فیزیکی یک ش��بکه عصبی از 
الیه هایی از اجزای به هم مرتبط )سلول ها یا گره ها( تشکیل مي گردد 
که )ش��کل-4( این الیه ها خود ش��امل الی��ه ورودی، الیه مخفی و 
الیه خروجی می ش��وند. فرآیند آموزش ش��بکه عصبی با استفاده از 

الگوریتم های نظارتی و غیر نظارتی انجام می شود.
شبکه عصبی پس انتشار خطا از انواع شبکه های پیشخور4  و نظارتی 
است که امروزه کاربرد بس��یار گسترده ای در پیش بینی ویژگی های 
مخازن هیدروکربنی دارند ]9, 6[. اصطالح پیش��خور اشاره به روند 
محاسبات شبکه دارد که در آن، از نتایج حاصل از خروجی الیه اول 
برای محاس��به خروجی الیه دوم اس��تفاده می کند]9[ . در شبکه های 
نظارت��ی، ارزش گذاری و وزن دهی به پارامترهای ورودی براس��اس 
می��زان اختالف داده خروجی با داده مطلوب کاربر انجام می ش��ود. 
در این ش��بکه ها خطای خروجی هر سلول موجود در الیه خروجی 

براساس معادله-1 محاسبه می شود:
  )1(EE = DE - CE

که در آن Dz خروجی مطلوب کاربر و Cz خروجی محاس��به شده 
توس��ط شبکه اس��ت. مربع خطای کل الیه خروجی )E( با معادله-2 

محاسبه می شود:
)2(ΣZ  = ΣN )DZ - CZ(2

روند اصلی کار در ش��بکه های پس انتشار خطا بدین گونه است که 
از داده ه��ای خروجی یک الیه به عنوان ورودی الیه بعدی اس��تفاده 
ش��ده و با گسترش این روند مقادیر خروجی تمامی الیه ها محاسبه و 
مقایسه می شود. معادالت-3 و 4 گویای نحوه محاسبه خروجی الیه 

اول از ورودی این الیه است:
Xi = Li Ti,1 )3(
ai,1= ƒ)xi( )4(   
ک��ه در آن ها Li مق��دار پارامتر ورودی الیه اول، Ti,1 : آس��تانه ي 
ورودی الیه اول که صفر درنظر گرفته می شود )Ti,1= 0(،  مقدار 
ƒ)xi تابع انتقال اس��ت. ش��بکه با دانستن 

پارامتر خروجی الیه اول و )
خروجی الیه اول، از آن به عنوان ورودی الیه دوم اس��تفاده می کند، 

این قاعده در رابطه زیر دیده می شود:

ai,2= ƒ) )Wi,j)2( aj,1( + Ti,2( )5(     
که در آن ai,2 مقدار پارامتر خروجی الیه دوم، Ti,2 آستانه ورودی 
الیه دوم که صفر درنظر گرفته می ش��ود )Ti,2= 0(،  مقدار پارامتر 
ورودی الی��ه دوم )که در واقع همان مقدار پارامتر خروجی الیه اول 
است( و wj,i فاکتور وزن یا ارزش اطالق شده به ورودی های در حال 
پردازش است. بر این اساس است که شبکه می تواند محاسبات خود 

را به صورت یک روند رو به جلو5  انجام دهد .]9, 5, 17[
 

۲-۲-زمین آمار
این علم ش��اخه ای از آمار است که توانایی و کاربرد آن در تعیین 
رابطه فضایی بین متغیرهاس��ت. در طبیعت با اندازه گیری های متعدد 
دیده ش��ده که مقدار و میزان یک پارامتر در فواصل نزدیک مش��ابه 
اس��ت ولی با افزای��ش فاصله بین اندازه گیری ها، میزان ش��باهت بین 
مقادیر به دس��ت آمده کاهش می یابد. این مسأله گویای تأثیر فضا بر 
تغییر مقادیر متغیرهاست. زمین آمار با در نظر گرفتن عامل فضای بین 
اندازه گیری ه��ا می تواند نحوه توزیع یک متغیر در فضا را مش��خص 
کن��د ]18[. زمین آم��ار از مدل ه��ا و الگوریتم های خاصی اس��تفاده 
می کند که توضیح برخی از این الگوریتم ها که در این مطالعه مورد 

توجه قرار گرفته اند، در زیر آمده است.
کریجینگ6: کریجینگ مش��هورترین الگوریتم برای مدل س��ازی 

2  ویژگی های مختلف (كمربند های رخسارهای، نمودارهای چاه پیمایی، 
اطالعات تخلخل و تراوایی) ســه بخش از ســازند ایالم در میدان 

مورد مطالعه

  پيمايي، اطالعات تخلخل و تراوايي) سه بخش از سازند ايالم در ميدان منصوريهاي رخسارهاي، نمودارهاي چاههاي مختلف (كمربندويژگي - 2شكل 

وجي يـك اليـه بـه عنـوان ورودي اليـه بعـدي       هاي خرگونه است كه از دادهانتشار خطا بدينهاي پسروند اصلي كار در شبكه
گوياي نحوه محاسـبه   4و  3-شود. معادالتها محاسبه و مقايسه مياستفاده شده و با گسترش اين روند مقادير خروجي تمامي اليه

  خروجي اليه اول از ورودي اين اليه است:
)3(   

)4(  

مقدار  0i,1T،(  i,1a=(شود ورودي اليه اول كه صفر درنظر گرفته مي ي: آستانه i,1Tورودي اليه اول، مقدار پارامتر  iLها كه در آن
عنـوان ورودي اليـه دوم اسـتفاده    شبكه بـا دانسـتن خروجـي اليـه اول، از آن بـه      .تابع انتقال است xif((پارامتر خروجي اليه اول و 

  شود:ديده مي زيركند، اين قاعده در رابطه مي
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ایستایی مخزن است و اساس کار آن بر پایه یک تکنیک درون یابی 
خطی است. در این تکنیک هر نقطه مجهول با استفاده از یک رابطه 
خط��ی )رابطه-6( از نقطه ه��ای معلوِم مجاور تعیین می ش��ود. رابطه 
معرفی ش��ده برای تعیین نقط��ه معلوم عامل فضا ی��ا به عبارت دیگر، 
فاصله هر کدام از نقاط معلوِم مجاور با نقطه مجهول را به عنوان وزن 
و می��زان تأثیر همان نقطه ي معلوم بر نقطه مجهول در حال محاس��به 

درنظر می گیرد ]7, 19[.
Z)x0( =  )λi Z)xi((   )6(
در ای��ن رابطه، )Z)x0 مقدار مجهول در نقطه λi ، x0 وزن هر نقطه و  
)Z)x0  مقدار معلوم در نقطه xi اس��ت. این روش محتمل ترین مقدار را 

برای نقاط مجهول محاسبه می کند ولی نمی توان با قطعیت گفت که 
روش کریجینگ توزیع قطعی و کامال دقیق متغیرها را نشان می دهد.

شبیه سازی گوسی ترتیبی7: این روش رایج ترین روش در مطالعات 
زمین آماری مخازن است. همان گونه که از اسم این روش پیداست، 

برای محاس��به یک نقطه مجهول از تکرار فرآیندهای آماری مش��ابه 
اس��تفاده می ش��ود و توزیع داده ها هم از نمودارهای توزیع گوسی8  
پیروی می کنند. در این روش مقادیر نقاط مجهول با استفاده از توابع 
تعیین شده گویای نحوه توزیع مقادیر معلوم و محاسبه شده در مجاور 
نقطه مجهول محاس��به می ش��ود. الگوریتم به صورت کاماًل تصادفی 
ی��ک نقطه را انتخاب و س��پس، کل ش��بکه را به ترتیب و به  ش��کل 
متوالی شبیه س��ازی می کند. مرتبه و نح��وه ي پیش َروی الگوریتم در 
شبیه س��ازی نقاط مجهول به صورت تئوری مشخص نمی شود و یک 

روند متوالی تصادفی در کار است ]20[.

3- نتایج
3-۱- پیش بینی تخلخل-تراوایی 

قدم اول در آموزش ش��بکه ب��رای پیش بینی تخلخ��ل و تراوایی، 
آم��اده کردن داده ه��ای چاه پیمایی مرتبط با ای��ن دو پارامتر و وارد 
کردن این داده ها در ش��بکه عصبی اس��ت. داده های مورد اس��تفاده 
در این مطالعه مربوط به س��ازند ایالم در تع��دادی از چاه های میدان 
نفتِی مورد بررسی می باشد. نمودارهای چاه نگاری از تمامی چاه های 
میدان در دس��ترس اس��ت ولی فقط پنج چاه میدان دارای اطالعات 
تخلخل و تراوایی مغزه است که از آن ها برای آموزش شبکه استفاده 
ش��د. از این پنج چ��اه داده های چهار چاه برای آموزش ش��بکه و از 
اطالعات یک چاه هم برای آزمون ش��بکه معرفی شده استفاده شد. 
ش��کل-2 این اطالعات مربوط به یک��ی از چاه های میدان که از آن 
جهت آموزش ش��بکه عصبی اس��تفاده شده را نش��ان می دهد. طبق 
این ش��کل هیچگون��ه اطالعات تخلخل و تراوای��ی مغزه از بخش 1 
سازند ایالم در میدان مورد بررسی موجود نبوده و از اطالعات سایر 
بخش ها برای آموزش ش��بکه و تخمی��ن پارامتر های موردنظر در آن 
استفاده شده است. بدین جهت با استفاده از اطالعات مغزه موجود از 
بخش های 1-2، 2-2 و 3 سازند ایالم، دو شبکه عصبی برای تخمین 
مقادیر تخلخل و تراوایی در کل ضخامت س��ازند ایالم طراحی شد. 
برای آموزش ش��بکه ضروری است که نمودارهای چاه نگاری مورد 
اس��تفاده در الیه ورودی ارتباط تنگاتنگی با پارامتر خروجی داش��ته 
باش��ند. هرچه دقت انتخاب ورودی های ش��بکه بهتر باشد )داده های 
ورودی مرتب��ط با خروج��ی باش��ند( در انتها ش��بکه می تواند نتایج 
قاب��ل اطمینان تری را ب��رای داده خروجی ارائه ده��د. در این مطالعه 
از نمودارهای چاه نگاری چگالی، س��رعت صوت و تخلخل نوترون 
به عنوان ورودی برای محاس��به تخلخل و تراوایی اس��تفاده ش��د که 
ارتب��اط ابتدای��ی تع��دادی از نمودارها ب��ا پارامتره��ای خروجی در 

3  تصویــر میکروســکوپی مقاطــع نــازک مربــوط به شــش كمربند 
رخساره ای سازند ایالم در میدان مورد مطالعه (تمامی تصاویر در 

نور XPL ثبت شده اند)

)5(                      

مقـدار   i,2T ،(j,1a 0=( شـود آستانه ورودي اليه دوم كه صفر درنظر گرفته مي ,2Tiمقدار پارامتر خروجي اليه دوم،  i,2aكه در آن 
بـه   فـاكتور وزن يـا ارزش اطـالق شـده     j,iwپارامتر ورودي اليه دوم (كه در واقع همان مقدار پـارامتر خروجـي اليـه اول اسـت) و     

 انجام دهد 5صورت يك روند رو به جلوهتواند محاسبات خود را بهاي در حال پردازش است. بر اين اساس است كه شبكه ميورودي
.[9, 5, 17]  

 
  اند)ثبت شده XPLمنصوري (تمامي تصاوير در نور  ناي سازند ايالم در ميداتصوير ميكروسكوپي مقاطع نازك مربوط به شش كمربند رخساره - 3شكل 

 
  ساختار شبكه عصبي پس انتشار خطا - 4شكل 

  زمين آمار-2-2
هـاي  اي از آمار است كه توانايي و كاربرد آن در تعيين رابطه فضايي بين متغيرهاسـت. در طبيعـت بـا انـدازه گيـري     اين علم شاخه

هـا، ميـزان   فاصـله بـين انـدازه گيـري     متعدد ديده شده كه مقدار و ميزان يك پارامتر در فواصل نزديك مشابه است ولي با افزايش
آمـار بـا در نظـر    يابد. اين مسأله گوياي تأثير فضا بر تغيير مقـادير متغيرهاسـت. زمـين   دست آمده كاهش ميهشباهت بين مقادير ب

ا و هـ آمـار از مـدل  . زمـين [18]تواند نحوه توزيع يـك متغيـر در فضـا را مشـخص كنـد      ها ميگرفتن عامل فضاي بين اندازه گيري
                                                            

5 -  feed-forward 

4  ساختار شبکه عصبی پس انتشار خطا

)5(                      

مقـدار   i,2T ،(j,1a 0=( شـود آستانه ورودي اليه دوم كه صفر درنظر گرفته مي ,2Tiمقدار پارامتر خروجي اليه دوم،  i,2aكه در آن 
بـه   فـاكتور وزن يـا ارزش اطـالق شـده     j,iwپارامتر ورودي اليه دوم (كه در واقع همان مقدار پـارامتر خروجـي اليـه اول اسـت) و     

 انجام دهد 5صورت يك روند رو به جلوهتواند محاسبات خود را بهاي در حال پردازش است. بر اين اساس است كه شبكه ميورودي
.[9, 5, 17]  

 
  اند)ثبت شده XPLمنصوري (تمامي تصاوير در نور  ناي سازند ايالم در ميداتصوير ميكروسكوپي مقاطع نازك مربوط به شش كمربند رخساره - 3شكل 

 
  ساختار شبكه عصبي پس انتشار خطا - 4شكل 

  زمين آمار-2-2
هـاي  اي از آمار است كه توانايي و كاربرد آن در تعيين رابطه فضايي بين متغيرهاسـت. در طبيعـت بـا انـدازه گيـري     اين علم شاخه

هـا، ميـزان   فاصـله بـين انـدازه گيـري     متعدد ديده شده كه مقدار و ميزان يك پارامتر در فواصل نزديك مشابه است ولي با افزايش
آمـار بـا در نظـر    يابد. اين مسأله گوياي تأثير فضا بر تغيير مقـادير متغيرهاسـت. زمـين   دست آمده كاهش ميهشباهت بين مقادير ب

ا و هـ آمـار از مـدل  . زمـين [18]تواند نحوه توزيع يـك متغيـر در فضـا را مشـخص كنـد      ها ميگرفتن عامل فضاي بين اندازه گيري
                                                            

5 -  feed-forward 
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جدول-1 نشان داده شده اس��ت. طبق این جدول، پارامترهای مورد 
اس��تفاده در آموزش ش��بکه عصبی باالترین ضریب همبستگی را با 
مقادیر تخلخل و تراویی دارند. جدول-2 نش��ان دهنده کل داده های 
موجود و همچنین نحوه تقسیم بندی این داده ها در دسته های مختلف 

موجود در شبکه است.
پس از آموزش ش��بکه، آزمایش ش��بکه ضرورت دارد. آزمایش 
ش��بکه به کمک داده های چاه پنجم که از آن ها در آموزش ش��بکه 
اس��تفاده نش��ده بود، انجام شد. شکل های-5 و 6 نش��ان دهنده میزان 
ارتب��اط بین تخلخل و تراوای��ی مغزه با تخلخل و تراوایی به دس��ت 
آمده از ش��بکه عصبی هس��تند. طبق شکل-5 ش��بکه عصبی توانسته 
تخلخل را با صحت 91 درصد محاسبه کند و ضریب همبستگی بین 
تخلخل مغزه و تخلخل پیش بینی شده از شبکه عصبی را به 0/9117 
برساند که گویای دقت باالی شبکه است. همانطور که در باال گفته 
ش��د، محاسبه تراوایی پیچیده تر از تخلخل است و برخی مواقع دقت 
پیش بینی تراوایی محاس��به شده چندان باال نیست. براساس شکل-6 
ش��بکه عصبی توانس��ت پارامتر تراوایی را به گونه ای پیش بینی کند 
که ضریب همبس��تگی حدود 0/825 با تراوایی مغزه داش��ته باش��د. 
به دست آمدن این دو ضریب همبستگی بین تخلخل و تراوایی مغزه 
و تخلخل و تراوایی حاصل ش��بکه در چاهی که از اطالعات آن در 
فرآیند آموزش ش��بکه استفاده نش��ده، می تواند گویای دقت باالی 

شبکه باشد.
 

3-۲- مدل سازی
با اس��تفاده از الگوریتم های ذکرش��ده، پارامتره��ای موردنظر در 
بخش های مختلف مخزنی س��ازند ایالم مدل سازی شدند. تخلخل و 
تراوایی اس��تفاده شده برای مدل سازی کل میدان با استفاده از شبکه 
عصبی به دس��ت آمد. شکل های-7 تا 10 نش��ان دهنده خروجی نرم 
افزار مورد اس��تفاده برای مدل س��ازی تخلخل و تراوایی بخش های 
مخزنی س��ازند ایالم در میدان مورد مطالعه هستند. در شکل های-7 
و 8 تخلخ��ل چهار بخش مخزنی س��ازند ایالم به صورت نقش��ه های 
متوس��ط این ویژگی نش��ان داده ش��ده ک��ه به ترتیب با اس��تفاده از 
الگوریتم های کریجینگ و شبیه سازی گوسی ترتیبی در کل میدان 
مدل شده است. براساس این شکل ها، بخش های 1-2 و 2-2 سازند 
ایالم می��دان بیش��ینه تخلخل را دارن��د. در این دو بخ��ش حداکثر 
تخلخل را می توان در بخش های ش��مال غرب و تاحدی مرکز میدان 
دید. بخش های 1 و 3 سازند ایالم از تخلخل چندان باالیی برخوردار 
نیستند. قابل ذکر است که هر دو الگوریتم مورد استفاده نتایج تقریباً 

 1  ضریب همبستگی اولیه بین پارامترهای ورودی شبکه و پارامترهای خروجی

تراواییتخلخلنمودارهای چاه پیمایی معمول

0/730/6نمودار چاه پیمایی سرعت صوت

0/690/58نمودار چاه پیمایی چگالی

0/650/63نمودار چاه پیمایی تخلخل نوترون

0/540/45نمودار چاه پیمایی گاما

0/50/48نمودار چاه پیمایی فوتوالکتریک

0/430/39نمودار چاه پیمایی رسانایی

 2  تعداد داده های مورد استفاده در هر دسته

كلدسته آزمایشیدسته اعتبارسنجیدسته آموزشی

7121521521016تخلخل
3567676508تراوایی

5  ارتباط بین تخلخل مغزه و تخلخل پیش بینی شده از شبکه عصبی
 

  ارتباط بين تخلخل مغزه و تخلخل پيش بيني شده از شبكه عصبي - 5شكل 

 
  ارتباط بين تراوايي مغزه و تراوايي محاسبه شده از شبكه عصبي -6شكل 

  سازيمدل -3-2
سازي شدند. تخلخل و هاي مختلف مخزني سازند ايالم مدلهاي ذكرشده، پارامترهاي موردنظر در بخشبا استفاده از الگوريتم

دهنده خروجي نشان 10تا  7-هايدست آمد. شكلهعصبي بسازي كل ميدان با استفاده از شبكه تراوايي استفاده شده براي مدل
. در در ميدان مورد مطالعه هستندهاي مخزني سازند ايالم سازي تخلخل و تراوايي بخشنرم افزار مورد استفاده براي مدل

ترتيب با به هاي متوسط اين ويژگي نشان داده شده كهصورت نقشههتخلخل چهار بخش مخزني سازند ايالم ب 8و  7-هايشكل
 2,1هاي ها، بخشسازي گوسي ترتيبي در كل ميدان مدل شده است. براساس اين شكلهاي كريجينگ و شبيهاستفاده از الگوريتم

غرب و تاحدي هاي شمالتوان در بخشسازند ايالم ميدان بيشينه تخلخل را دارند. در اين دو بخش حداكثر تخلخل را مي 2,2و 
. قابل ذكر است كه هر دو الگوريتم مورد يستندسازند ايالم از تخلخل چندان بااليي برخوردار ن 3و  1هاي شمركز ميدان ديد. بخ
صورت هاي مختلف سازند ايالم بهتوزيع تراوايي در بخش دهند.مشابهي را براي نحوه توزيع تخلخل نشان مي استفاده نتايج تقريباً

دليل استفاده از لگاريتم تراوايي براي آموزش شبكه عصبي، در هارائه شده است. ب 10و  9-هاينقشه متوسط اين پارامتر در شكل
خوبي نحوه توزيع اين پارامتر را تواند بهصورت لگاريتمي استفاده شد. مقادير لگاريتم تراوايي ميهسازي هم از مقادير تراوايي بمدل

6   ارتباط بین تراوایی مغزه و تراوایی محاسبه شده از شبکه عصبی

 
  ارتباط بين تخلخل مغزه و تخلخل پيش بيني شده از شبكه عصبي - 5شكل 

 
  ارتباط بين تراوايي مغزه و تراوايي محاسبه شده از شبكه عصبي -6شكل 

  سازيمدل -3-2
سازي شدند. تخلخل و هاي مختلف مخزني سازند ايالم مدلهاي ذكرشده، پارامترهاي موردنظر در بخشبا استفاده از الگوريتم

دهنده خروجي نشان 10تا  7-هايدست آمد. شكلهعصبي بسازي كل ميدان با استفاده از شبكه تراوايي استفاده شده براي مدل
. در در ميدان مورد مطالعه هستندهاي مخزني سازند ايالم سازي تخلخل و تراوايي بخشنرم افزار مورد استفاده براي مدل

ترتيب با به هاي متوسط اين ويژگي نشان داده شده كهصورت نقشههتخلخل چهار بخش مخزني سازند ايالم ب 8و  7-هايشكل
 2,1هاي ها، بخشسازي گوسي ترتيبي در كل ميدان مدل شده است. براساس اين شكلهاي كريجينگ و شبيهاستفاده از الگوريتم

غرب و تاحدي هاي شمالتوان در بخشسازند ايالم ميدان بيشينه تخلخل را دارند. در اين دو بخش حداكثر تخلخل را مي 2,2و 
. قابل ذكر است كه هر دو الگوريتم مورد يستندسازند ايالم از تخلخل چندان بااليي برخوردار ن 3و  1هاي شمركز ميدان ديد. بخ
صورت هاي مختلف سازند ايالم بهتوزيع تراوايي در بخش دهند.مشابهي را براي نحوه توزيع تخلخل نشان مي استفاده نتايج تقريباً

دليل استفاده از لگاريتم تراوايي براي آموزش شبكه عصبي، در هارائه شده است. ب 10و  9-هاينقشه متوسط اين پارامتر در شكل
خوبي نحوه توزيع اين پارامتر را تواند بهصورت لگاريتمي استفاده شد. مقادير لگاريتم تراوايي ميهسازي هم از مقادير تراوايي بمدل
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مقاالت علمي - پژوهشی

7   توزیع متوسط تخلخل در چهار بخش سازند ایالم بر اساس مدل 
حاصل از الگوریتم كریجینگ

سازند ايالم مقادير تراوايي  2,2و  2,1، 1هاي ها، در بخشاس اين نقشههاي تراوا را از ناتراوا جدا كند. بر اسنشان دهد و بخش
داراي يكنواختي  2,2و  2,1هاي توانند مستعد توليد هيدروكربن باشند. توزيع مناطق تراوا در بخشها مينسبتا باالست و اين بخش

  اي هستند.داراي توزيع غيريكنواخت و نقطه عمدتاً 1مناسبي است ولي مناطق تراواي بخش 
يي خوبي برخوردار است. بررسي شكل و اتخلخل چنداني ندارد ولي از تراو 1سازي تخلخل مشخص شد كه بخش در قسمت مدل

ها در اطراف اين نقاط اي باالست كه اين نكته خود گوياي تمركز باالي شكستگينقطه تپراكندگي تراوايي در اين بخش به صور
. در صورت وجود ذخيره مناسب در ستهاثر بودن تراوايي آن از شكستگيأدگي اين بخش و متدليل پيچيهاست. اين ويژگي ب

  توان انتظار داشت كه توليد مناسبي از آن صورت بگيرد.هاي موجود در نقاط داراي شكستگي اين بخش، مياليه

  تم كريجينگالگوري مدل حاصل از بر اساستوزيع متوسط تخلخل در چهار بخش سازند ايالم  - 7شكل 

 
  سازي گوسي ترتيبيمدل حاصل از الگوريتم شبيه بر اساس توزيع متوسط تخلخل در چهار بخش سازند ايالم - 8شكل 

8   توزیع متوسط تخلخل در چهار بخش سازند ایالم بر اساس مدل 
حاصل از الگوریتم شبیه سازی گوسی ترتیبی

سازند ايالم مقادير تراوايي  2,2و  2,1، 1هاي ها، در بخشاس اين نقشههاي تراوا را از ناتراوا جدا كند. بر اسنشان دهد و بخش
داراي يكنواختي  2,2و  2,1هاي توانند مستعد توليد هيدروكربن باشند. توزيع مناطق تراوا در بخشها مينسبتا باالست و اين بخش

  اي هستند.داراي توزيع غيريكنواخت و نقطه عمدتاً 1مناسبي است ولي مناطق تراواي بخش 
يي خوبي برخوردار است. بررسي شكل و اتخلخل چنداني ندارد ولي از تراو 1سازي تخلخل مشخص شد كه بخش در قسمت مدل

ها در اطراف اين نقاط اي باالست كه اين نكته خود گوياي تمركز باالي شكستگينقطه تپراكندگي تراوايي در اين بخش به صور
. در صورت وجود ذخيره مناسب در ستهاثر بودن تراوايي آن از شكستگيأدگي اين بخش و متدليل پيچيهاست. اين ويژگي ب

  توان انتظار داشت كه توليد مناسبي از آن صورت بگيرد.هاي موجود در نقاط داراي شكستگي اين بخش، مياليه

  تم كريجينگالگوري مدل حاصل از بر اساستوزيع متوسط تخلخل در چهار بخش سازند ايالم  - 7شكل 

 
  سازي گوسي ترتيبيمدل حاصل از الگوريتم شبيه بر اساس توزيع متوسط تخلخل در چهار بخش سازند ايالم - 8شكل 

مش��ابهی را برای نحوه توزیع تخلخل نشان می دهند. توزیع تراوایی 
در بخش های مختلف سازند ایالم به صورت نقشه متوسط این پارامتر 
در ش��کل های-9 و 10 ارائه شده اس��ت. به دلیل استفاده از لگاریتم 
تراوایی برای آموزش ش��بکه عصبی، در مدل س��ازی هم از مقادیر 
تراوایی به صورت لگاریتمی اس��تفاده ش��د. مقادیر لگاریتم تراوایی 
می تواند به خوبی نحوه توزیع این پارامتر را نش��ان دهد و بخش های 
تراوا را از ناتراوا جدا کند. بر اس��اس این نقش��ه ها، در بخش های 1، 
1-2 و 2-2 س��ازند ایالم مقادیر تراوایی نسبتا باالست و این بخش ها 
می توانند مس��تعد تولید هیدروکربن باش��ند. توزی��ع مناطق تراوا در 
بخش های 1-2 و 2-2 دارای یکنواختی مناس��بی اس��ت ولی مناطق 
تراوای بخش 1 عمدتاً دارای توزیع غیریکنواخت و نقطه ای هستند.
در قس��مت مدل سازی تخلخل مش��خص شد که بخش 1 تخلخل 
چندانی ندارد ولی از تراوایی خوبی برخوردار اس��ت. بررسی شکل 
و پراکندگی تراوایی در این بخش به صورت نقطه ای باالس��ت که 
ای��ن نکته خود گویای تمرک��ز باالی شکس��تگی ها در اطراف این 
نقاط اس��ت. این ویژگی به دلیل پیچیدگی ای��ن بخش و متأثر بودن 
تراوایی آن از شکستگی هاست. در صورت وجود ذخیره مناسب در 
الیه های موجود در نقاط دارای شکستگی این بخش، می توان انتظار 

داشت که تولید مناسبی از آن صورت بگیرد.
 بخش ه��ای 1-2 و 2-2 را می ت��وان بهتری��ن بخش های مخزنی 
دانست که هم دارای فضای مناسب و کافی برای ذخیره هیدروکربن 
)تخلخل مناسب( و هم دارای توان تولید و خروج این هیدروکرین 
)تراوایی مناسب( هس��تند. بخش 3 هم به صورت ناتراوا و فاقد توان 
تولید دیده می شود. عدم وجود تخلخل و تراوایی مناسب در بخش 3 
موجب ناتوانی کامل این بخش در ذخیره و تولید هیدروکربن شده 
اس��ت. پراکندگی پارامترهای مذکور در گس��تره میدان )شکل های 
9 و 10( نش��ان می دهد که در بخش های ش��مال غرب میدان کیفیت 

مخزن��ی افزایش می یاب��د و نتایج هر دو الگوریتم هم تقریباً مش��ابه 
همدیگ��ر و بخش های مرکزی هم به لحاظ تراوایی دارای ش��رایط 
نسبتاً مناسبی هستند. افزایش محسوس تراوایی در قسمت های شمال 
غرب میدان را می توان به تمرکز باالی شکس��تگی ها در این قسمت 

از میدان نسبت داد.
 

نتیجه گیری
اس��اس کار در این مطالعه استفاده از روش طراحی شبکه عصبی 
مصنوعی پس انتش��ار خطا برای پیش بینی تخلخل و تراوایی س��ازند 
ایالم و مدل س��ازی این دو فاکتور در یک��ی از میادین نفتی حوضه 

زاگرس است.
1. نموداره��ای چاه ن��گاری س��رعت صوت، چگال��ی و تخلخل 
نوترون به عنوان ورودی ش��بکه و پارامتر های تخلخل و تراوایی هم 
به عنوان خروجی ش��بکه نتایج مطلوبی به دس��ت می دهند. نتایج این 
مطالعه نش��ان می دهد که ش��بکه آموزش دی��ده در مرحله آزمایش 
می توان��د تخلخ��ل و تراوای��ی را در چاهی ک��ه از داده های آن در 
آموزش اس��تفاده نش��ده با دقت قابل قبول )به ترتیب 91 درصد و 82 
درصد( محاسبه کند. این دو عدد گویای توان باالی شبکه برای فهم 
ارتباط بین داده های ورودی و خروجی و همچنین تائید صحت این 

شبکه برای محاسبه تخلخل و تراوایی سایر چاه های میدان است.
2. نتای��ج ای��ن بررس��ی مش��خص می نمای��د ک��ه الگوریتم های 
زمین آماری کریجینگ و شبیه سازی گوسی روش های مطمئن برای 
فهم نحوه توزیع س��ه بعدی این دو پارامتر در س��ازند ایالم میدان و 
همچنین محاس��به آن ه��ا در فواصل بین چاهی هس��تند. تلفیق نتایج 
مذکور و بررسی پراکندگی تخلخل و نفوذ پذیری در گستره میدان 
با استفاده از نقشه های توزیع متوسط تخلخل و تراوایی نشان می دهد 
که بخش های 1-2 و 2-2 س��ازند ایالم دارای مقادیر باالی تخلخل 



67

ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره ی 129 

       منــــابع    
]1[ مطیعی ه.، چینه شناسی زاگرس، چاپ اول، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، 1372

[2] James, G.A., Wynd, J.G., Stratigraphic nomenclature of Iranian oil 
consortium, agreement area: American Association of Petroleum Geologists 
Bulletin. 1965, 49: 21182245-

[3] Adabi, M.H., Asadi-Mehmandosti, E., Microfacies and geochemistry of the 
Ilam Formation in the Tang-E Rashid area, Izeh, SW Iran: Journal of Asian 
Earth Science. 2008, 33:267–277

[4] Ghabeishavi, A., Vaziri-Moghaddam, H., Taheri, A., Facies distribution 
and sequence stratigraphy of the Coniacian–Santonian succession of the 
Bangestan Palaeo-high in the Bangestan Anticline, SW Iran: Facies. 2009, 
55:243–257

[5] Lim, J.S., Reservoir properties determination using fuzzy logic and neural 
networks from well data in offshore Korea: Journal of Petroleum Science and 
Engineering. 2005, 49:182–192

[6] Mohaghegh S, R Arefi, S Ameri, K Aminian, and R Nutter, 1996, Petroleum 
reservoir characterization with the aid of artificial neural networks: Journal of 
Petroleum Science and Engineering 16:263–274

[7] Carr, L.A., Benteau, R.I., Corrigan, M.P., Van Doorne, G.G., A complex 
reservoir characterized by three-dimensional seismic, geostatistical reservoir 
description, and sponge-core analysis: Society of Petroleum Engineers )SPE( 
Formation Evaluation. 1989, 335–342

[8] Sfidari, E., Amini, A., Kadkhodaie, A., Ahmadi, B., Electrofacies clustering 
and a hybrid intelligent based method for porosity and permeability 
prediction in the South Pars Gas Field, Persian Gulf: Journal of Geopersia. 
2012, v 2)2(, pages 1123-

[9] Lashin, A., Din, S., Reservoir parameters determination using artificial 
neural networks: Ras Fanar field, Gulf of Suez, Egypt: Arabian Journal of 

Geosciences. 2013, 6)8(: 27892806- 
[10] Yeten, B., Gümrah, F., The use of Fractal Geostatistics and Artificial Neural 

Networks for Carbonate Reservoir Characterization: Transport in Porous 
Media. 2000, 41)2(: 173195-

]11[ حیدری چهارلنگ، خ، 1381. مطالعه جامع زمین شناسی مخزن آسماری میدان منصوری، رساله کارشناسی 
ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه شهید چمران اهواز

[12] Shirmohammadi, N. H., Geological study of Asmari reservoir in Mansuri 
field, )rep. no.  p-3703(, 1980, National Iranian Oil Company, Ahwaz

]13[ اش��جعی، ع، سلیمانی، خ، 1383. نقش محیط رسوبی و سیاالت کانی ساز در کیفیت مخزنی افق های ماسه 
سنگی تولیدی سازند آسماری میدان منصوری، دوازدهمین کنفرانس بلورشناسی و کانی شناسی ایران، ص 

540 – 547
]14[ قنواتی، ک.، حق پرست، ق.، 1391. مطالعه جامع مخزن بنگستان میدان منصوری فاز تعیین مشخصات مخزن 

توسعه. بخش 2- زمین شناسی، گزارش پ- 6035، 36 صفحه.
]15[ تحلیل ساختاری مقدماتی میادین نفتی مناطق نفت خیز جنوب )محدوده فروافتادگی دزفول(. گزارش شماره 

پ-5613 شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ایران، 53 صفحه.
 [16] Bordenave, M.L., The Middle Cretaceous to Early Miocene Petroleum 

System in the Zagros Domian of Iran, and its prospect evaluation. AAPG 
Annual Meeting. 2002, March 1013-, Houston, Texas 

[17] Tang, H., Toomey, N., Meddaugh, S.W., Using an artificial-neural network 
method to predict carbonate well log facies successfully: Society of 
Petroleum Engineering. 2011, 14:35–44: University Press, New York. [18] 
Deutsch, C.V., Geostatistical reservoir modeling. 2001, Oxford University 
Press, New York 

[19] Doyen, P.M., Porosity from seismic data: a geostatistical approach: 
Geophysics. 1988, 53:1263–1275

[20] Kelkar, M., Perez, G., Chopra, A., Applied geostatistics for reservoir 
characterization. 2002, Texas, Society of Petroleum Engineers )SPE( 

       پا نویس ها
1. Back - propagation neural network
2. Kriging
3. Sequential Guissian Simulation )SGS(
4. feed-forward

5. Kriging
6. sequential Guissian simulation
7. Guissian distribution

9   پراكندگی متوســط تراوایی در چهار بخش سازند ایالم در میدان 
براساس مدل حاصل از الگوریتم كریجینگ

هاي مخزني دانست كه هم داراي فضاي مناسـب و كـافي بـراي ذخيـره هيـدروكربن      توان بهترين بخشرا مي 2,2و  2,1هاي بخش
صورت ناتراوا و فاقد توان توليد ههم ب 3اين هيدروكرين (تراوايي مناسب) هستند. بخش  (تخلخل مناسب) و هم توان توليد و خروج

موجب ناتواني كامل اين بخش در ذخيره و توليد هيـدروكربن شـده    3شود. عدم وجود تخلخل و تراوايي مناسب در بخش ديده مي
غرب ميدان كيفيـت  هاي شمالدهد كه در بخشان مي) نش10و  9هاي است. پراكندگي پارامترهاي مذكور در گستره ميدان (شكل

هاي مركزي هـم بـه لحـاظ تراوايـي داراي شـرايط      مشابه همديگر و بخش يابد و نتايج هر دو الگوريتم هم تقريباًمخزني افزايش مي
هـا در ايـن   كسـتگي توان به تمركز باالي شهاي شمال غرب ميدان را ميمناسبي هستند. افزايش محسوس تراوايي در قسمت نسبتاً
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10   پراكندگی متوسط تراوایی در چهار بخش سازند ایالم براساس 
مدل حاصل از الگوریتم شبیه سازی گوسی ترتیبی

هاي مخزني دانست كه هم داراي فضاي مناسـب و كـافي بـراي ذخيـره هيـدروكربن      توان بهترين بخشرا مي 2,2و  2,1هاي بخش
صورت ناتراوا و فاقد توان توليد ههم ب 3اين هيدروكرين (تراوايي مناسب) هستند. بخش  (تخلخل مناسب) و هم توان توليد و خروج

موجب ناتواني كامل اين بخش در ذخيره و توليد هيـدروكربن شـده    3شود. عدم وجود تخلخل و تراوايي مناسب در بخش ديده مي
غرب ميدان كيفيـت  هاي شمالدهد كه در بخشان مي) نش10و  9هاي است. پراكندگي پارامترهاي مذكور در گستره ميدان (شكل

هاي مركزي هـم بـه لحـاظ تراوايـي داراي شـرايط      مشابه همديگر و بخش يابد و نتايج هر دو الگوريتم هم تقريباًمخزني افزايش مي
هـا در ايـن   كسـتگي توان به تمركز باالي شهاي شمال غرب ميدان را ميمناسبي هستند. افزايش محسوس تراوايي در قسمت نسبتاً

  قسمت از ميدان نسبت داد.
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و بخش های 1 و 1-2 و 2-2 تراوا هس��تند. طبق این نتایج پیچیدگی 
در بخش 1 به گسترش شکستگی در آن مربوط است. براساس مدل 
ارائه شده برای این میدان، بخش 3 سازند ایالم فاقد کیفیت مخزنی 

است و کمینه تخلخل و تراوایی را دارد. براساس این مدل، تراوایی 
باالی سازند ایالم در قسمت های شمال غرب و تاحدی مرکز میدان، 

دلیلی بر گسترش بیشتر شکستگی ها در این مناطق است. 


