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ــیار  ــواری های بس ــی، دارای دش ــتردگی و پیچیدگ ــل گس ــازن به دلی ــنگ های مخ ــواص س ــز خ آنالی
زیــاد اســت و ایــن مشــکل زمانــی پررنگ تــر می گــردد کــه بــر خــالف دیگــر حوزه هــای مهندســی 
نفــت، نرم افــزاری بــرای ایــن منظــور به صــورت تجــاری موجــود نیســت کــه دلیــل عمــده ایــن فقــدان 
نیــز همــان گســتردگی بســیار بــاالی مباحــث مربــوط بــه خــواص ســنگ نســبت بــه حوزه هــای دیگــر 
ــواص  ــه خ ــوط ب ــات مرب ــا مطالع ــده ت ــث گردی ــل باع ــن عام ــد. ای ــیاالت می باش ــواص س ــد خ مانن
ــا بررســی مطالعــات  ســنگ تــا حــدود زیــادی غیــر بهینــه و کامــال ســلیقه ای باشــد کــه ایــن مهــم ب
ــه  خــواص ســنگ های پیشــین کامــاًل مشــخص و مبرهــن اســت. همچنیــن یکــی از مهم تریــن و البت
پرهزینه تریــن فرآیندهــای مطالعــات خــواص ســنگ، مطالعــات آنالیــز ویــژه خــواص سنگ هاســت 
و هرچــه تعــداد نمونه هــای ارســالی بــرای آنالیزهــای ویــژه باالتــر باشــد، هزینــه و زمــان زیــادی نیــاز 
خواهــد شــد. ایــن انتخــاب نمونــه نیــز تاکنــون بســیار غیربهینــه و ســلیقه ای بــوده اســت. بنــا بــه ایــن 
دالیــل، توســعه نرم افــزاری بــرای آنالیــز سیســتماتیک و هماهنــگ داده هــای روتیــن و پیــش مطالعــه 
آنالیزهــای ویــژه مغزه هــای نفتــی در دســتور کار اداره سیســتم های مهندســی مخــازن شــرکت ملــی 
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خواص سنگ های مخازن یکی از مهم ترین و در عین حال پیچیده ترین 
مباحث مهندسی مخازن می باشد که تأثیر به سزایی در شبیه سازی مخازن 

و به تبع آن مدیریت مخزن دارد.
خواص سنگ های مخازن به شدت وابسته به مورد است و از این جهت 
مخازن  سیاالت  خواص  مانند  مخازن  مندسی  دیگر  مباحث  به  نسبت 
دارای پیچیدگی و گستردگی و عدم قطعیت بسیار می باشد. همین عامل 
باعث شده است تا ایجاد راهکارهای سیستماتیک برای مطالعه خواص 
سنگ های مخازن کمتر مورد توجه قرار گرفته و بیشتر مطالعات نیز تا 
حد بسیار زیادی غیربهینه و سلیقه ای باشند و در نتیجه، نتایج مطالعات 
نتایج  تغییر در  باعث  این خود  نبوده که  یکسان  خواص سنگ معموالً 
تولید  و  مدیریت  سناریوهای  در  تغییر  آن  تبع  به  و  مخازن  شبیه سازی 
مباحث  بودن  سیستماتیک  غیر  این  عالوه براین،  بود.  خواهد  مخزن 
مربوط به خواص سنگ های مخزن باعث گردیده تا نرم افزاری به صورت 

تجاری برای این گونه مطالعات موجود نباشد.
از نظر هزینه ای، مباحث مربوط به مطالعات نامناسب و غیربهینه خواص 
به وجود  هزینه های  اول  دسته  می گردند؛  تقسیم  دسته  دو  به  سنگ 
توسط  شده  انجام  شبیه سازی  نتایج  به  مربوط  که  بلندمدت  در  آمده 
مطالعات خواص سنگ غیر سیستماتیک و غیر بهینه بوده و باعث اِعمال 
نتیجه، کاهش ضریب  در  و  از مخزن  تولید  برای  نامناسب  سناریوهای 
و  مخزن  ذخیره  از  بخشی  به  دسترسی  عدم  و  درازمدت  در  بازیافت 

همچنین هزینه ناشی از حفاری های نامناسب می گردد. بخش دوم شامل 
ویژه  آنالیزهای  هزینه   به  مربوط  که  می گردد  کوتاه مدت  هزینه های 
خواص سنگ  مخزن می شود. آنالیزهای ویژه خواص سنگ، آنالیزهایی 
به شدت گران قیمت و زمان بر می باشند. این آنالیزها بر روی نمونه هایی 
از مجموعه نمونه های انتخاب شده از آنالیزهای روتین انجام می گردند. 
ویژه کم  آزمایش های  انتخاب شده جهت  نمونه های  این  تعداد  هرچه 
هرچند  شد؛  خواهد  صرف  کمتری  به مراتب  هزینه ي  و  زمان  باشند، 
قسمت های  خواص  تمام  تا  باشد  موجود  کافی  تعداد  به  باید  نمونه ها 
مختلف مخزن را پوشش داده و دید درستی از مخزن به مهندس مخزن 
به  که  باشد  به گونه ای  باید  نمونه ها  انتخاب  براین،  عالوه  نماید.  ارایه 
مخزن  زمین شناسی  و   )HFU( هیدرولیکی  نواحی جریان  تمام  درستی 
را پوشش دهد تا تمام خواص این نواحی به درستی محاسبه گردد. این 
مورد باعث می گردد تا در زمان توزیع خواص سلول ها  در شبیه ساز، به 
هر سلول خواص درستی  نسبت داده شود و در نتیجه، نتایج شبیه سازی 
بهتر  مدیریت  و  مناسب  سناریوی  اِعمال  باعث  و  گردند  دقیق تر  بسیار 
مخزن می گردد و در واقع، در صورتی که مطالعات مربوط به انتخاب 
گردد،  انجام  بهینه  به صورت  و  به خوبی  ویژه  آنالیزهای  نمونه های 
از  ناشی  شبیه سازی  نامطلوب  نتایج  به  مربوط  ضررهای  از  خودبه خود 

مطالعات نامناسب خواص سنگ، جلوگیری می نماید.
بررسی های صورت گرفته روی مطالعات انتخاب نمونه برای آنالیزهای 

نرم افزار ایراني ROCSEL؛ اولین نرم افزار آنالیز داده های معمولی و پیش مطالعه 
آنالیز ویژه مغزه های نفتی
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ویژه که تاکنون انجام شده است، بیانگر عدم بهینه بودن و تعداد باالی 
عالوه براین،  بودند.  ویژه  آزمایش های  برای  شده  انتخاب  نمونه های 
دستی  و  بودن  سیستماتیک  عدم  به دلیل  مطالعات  این  در  سلیقه  اعمال 

بودن فرآیند انتخاب نمونه، کاماًل نمایان و مشهود بودند]1[. 
به منظور آنالیز سیستماتیک داده های  نرم افزاری  این منظور پروژه ای  به 
اداره  در   13٩3 آذر  در  مغزه  ویژه  آنالیز  پیش مطالعه  و  مغزه  روتین 
سیستم های مهندسی مخازن شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تعریف 
اسفند  بود که در   ROCSEL نرم افزار  اول  نسخه  نتیجه آن،  گردید که 
13٩4 منتشر گردید]2[. این نرم افزار دارای مشابه خارجی و داخلی نبوده 

و برای اولین بار توسعه یافته است.
از قابلیت های کلیدی نرم افزار ROCSEL، به صورت خالصه می توان به 

موارد زیر اشاره نمود]2[:
- انعطاف بسیار باال در ورود اطالعات مغزه و قابلیت کاهش یا افزایش 

خواص مورد نظر کاربر
- قابلیت یکسان سازی و تصحیح جمعی اطالعات نمونه ها که معموالً در 

ورود داده ها توسط آزمایشگاه رخ می دهند.
- قابلیت اعمال انواع فیلتر به صورت ساختار درختی و بدون هیچ گونه 

محدودیت در نوع و تعداد فیلترها
 FZI ، FZI*، NCRQI ، قابلیت اعمال زون بندی های مختلف از جمله -
MLP  و CRT  به صورت خودکار و دستی و همچنین قابلیت ورود این 

زون بندی ها از مطالعات جامع پیشین
- قابلیت اعمال وزن دهی به نمونه ها به صورت دستی و یا از طریق سیستم 
پیشنهادی پیشرفته بر اساس دسته بندی های مختلف هر یک از خواص و 

پارامترهای نمونه ها
الگوریتم های  توسط  ویژه  آزمایش های  برای  نمونه  انتخاب  قابلیت   -

خودکار و دستی و بر اساس نمودارهای مختلف موردنظر کاربر
- قابلیت اعتبارسنجی متقابل  نمونه های انتخاب شده توسط نمودارهای 

مختلف و تصحیح آن
انجام  و  مختلف  نمودارهای  رسم  آماری،  آنالیزهای  اعمال  قابلیت   -
با  آن  مقایسه  و  مرحله  هر  داده های  روی  بر  مختلف  رگرسیون های 

داده های مراحل دیگر به صورت کاماًل سیستماتیک
- قابلیت گزارش دهی کاماًل شفاف و مرحله به مرحله برای استفاده در 

گزارش هاي مربوط به مطالعات خواص سنگ جهت مطالعات بعدی
- محیط کاماًل گرافیکی و کاربرپسند

١- ورود اطالعات
دلیل  به  مخزن  سنگ های  خواص  به  مربوط  اطالعات  آنالیز  برای 
زیادی  انعطاف  تا  است  الزم  بودن،  مورد  به  وابسته  و  زیاد  پیچیدگی 
در  منظور  همین  به  باشد.  داشته  وجود  داده  مختلف  انواع  ورود  برای 
بتواند ساختار   تا کاربر خود  اتخاذ گردید  ترتیبی   ،ROCSEL نرم افزار 
بر  دارد  نیاز  به آن  را که  مواردي  و  داده  تغییر  را  داده ورودی  جدول 
حسب مورد به آن اضافه نموده و یا از آن حذف نماید. همچنین قابلیت 

)مقادیری که در  داده  هر ستون جدول  برای  پیش فرض  مقادیر  اعمال 
صورت عدم ورود توسط کاربر، به صورت پیش فرض در فیلد مربوطه 
وارد می گردد( و همچنین ساخت فیلدهای چند مقداره )مانند دسته بندی 
نیز  نیز در نظر گرفته شده است. برای ورود اطالعات نمونه ها  آرچی( 
کاربر می تواند اطالعات نمونه ها را از فایل اکسل خوانده و یا به صورت 
دستی وارد نماید. جداول مورد استفاده در ROCSEL از قابلیت انجام 

هرگونه بررسی و جست وجو برخوردار است.

2-یکسان سازی و فیلتر داده ها
معموالً قبل از آنالیز داده ها نیاز است تا یکسان سازی داده های نمونه ها 
در  تعاملی  کاماًل  به صورت  امر  این  که  گیرد  انجام  آن ها  وگروه بندی 
ROCSEL امکان پذیر می باشد. این گروه بندی هم برای مقادیر موجود 
در ستون های دارای تک مقدار و هم برای ستون های دارای چندمقدار 
 Cut امکان پذیر است. همچنین قابلیت اِعمال انواع فیلتر )به منظور اعمال
فیلتر نمونه ها( به صورت ساختار درختی و بدون  انواع حذف و  off و 
اعمال  قابل  فیلتر،  اعمال  مرحله  یا  فیلتر  تعداد  در  محودیتی  هیچ گونه 
است. الزم به ذکر است که تمام مراحل اعمال فیلتر به صورت هوشمند 

پنجره ورود داده ها2

ساخت جدول داده ورودی مطابق نظر کاربر1



1٩ 

135

بوده و نرم  افزار به صورت خودکار نوع پارامتر انتخابی را شناسایی کرده 
و تنظیمات متناسب با آن را اعمال می نماید.

3-دسته بندی نمونه ها
در پیش مطالعات آنالیز ویژه و انتخاب نمونه برای آنالیزهای ویژه، یکی 
از مهمترین مواردی که باید درنظر قرار گیرد، توزیع نمونه های انتخاب 
شده است، به گونه ای که نمونه های انتخاب شده تمام نواحی مخزن را 
پوشش داده و نتایج آزمایش هاي ویژه آن  نمونه ها قابل اِعمال در نواحی 
مختلف مخزن بوده تا از این طریق بتوان در شبیه ساز، خواص درستی را 

به هر سلول از مخزن نسبت داد.
به طور معمول ناحیه بندی مخزن توسط روش های زیر صورت می گیرد 

که همگی توسط نرم افزار ROCSEL قابل انجام می باشد.
جریان  خواص  دارای  نواحی  به  را  مخزن  روش،  این   :FZI روش 
 RQI نمودار  روش،  این  در  می کند]3[.  تقسیم  مشابه  هیدرولیکی 
)رابطه-1( بر حسب NPI  )رابطه-2( در مقیاس لگاریتمی رسم می گردد 
به صورت  مشابه  هیدرولیکی  جریان  خواص  دارای  نواحی  سپس  و 
خطوطی با شیب 1 )رابطه-4( و عرض از مبدا برابر با مقدار FZI نماینده 

آن ناحیه مشخص می گردند.
 )1(

       
)2(

 )3(

Log)RQI(=Log)NPI(+Log)FZI(                                                  )4(
در نرم افزار ROCSEL ناحیه بندی FZI به دو حالت قابل اعمال است.

نمودن  مشخص  با  و  ژنتیک  الگوریتم  توسط  اتوماتیک  صورت  به   -
محدوه هر ناحیه یا بدون آن

- به صورت دستی و وارد نمودن مقادیر FZI هر ناحیه
به  را  نمونه ها  خودکار  به صورت  نرم افزار  ناحیه بندی،  اِعمال  از  پس 
ناحیه موردنظر نسبت داده و نمونه را با رنگی مشابه رنگ-خط نماینده 
ناحیه نشان می دهد. از طرف دیگر، معموالً یافتن تعداد دسته های بهینه 
FZI یک فرآیند نامشخص و سلیقه ای بوده است. به این منظور چندین 
الگوریتم متفاوت برای یافتن تعداد نواحی بهینه FZI نیز در ROCSEL نظر 

گرفته شده است که در ادامه به صورت مختصر توضیح داده می شوند.
ناحیه  تعداد  یافتن  برای  بهترین روش  که  این روش  در   :Elbow روش 
)میزان  ناحیه  هر  نماینده  از خط  نمونه ها  نمودار خطای  می باشد،  بهینه 
فاصله هر یک از نمونه ها از خط نماینده ناحیه ای که نمونه در آن ناحیه 
قرار گرفته است( محاسبه می گردد. قاعدتاً با افزایش تعداد نواحی، این 
خطا کاهش می یابد اما میزان این کاهش خطا و به اصطالح شیب نمودار 
خطا بر حسب تعداد دسته، با افزایش تعداد دسته تغییر می کند و از یک 
افزایش  با  بعد  به  نقطه  از یک  عبارتی،  به  بعد کاهش می یابد.  به  نقطه 

واقع  در  دسته  تعداد  این  که  می گردد  کم  خطا  تغییرات  دسته،  تعداد 
تعداد دسته بهینه است.

روش هیستوگرام FZI: در این روش شکستگی های نمودار هیستوگرام 
لگاریتم FZI به عنوان تعداد دسته بهینه و مرز FZI هر ناحیه در نظر گرفته 
می شود. باید توجه داشت که این روش برای تعداد نمونه های کم )کمتر 
از 250 نمونه( کارآمد می باشد زیرا با افزایش تعداد نمونه ها، این نمودار 
شدیداً به حالت پیوسته و تقریباً بدون شکستگی در می آید و در نتیجه، 
 FZI البته روش هیستوگرام  این روش کارآیی خاصی نخواهد داشت. 
برای یافتن مرز دسته ها بسیار کارآمد است. محاسبات شکستگی ها در 

نرم افزار ROCSEL به روش K-Means Clustering انجام مي شود.
 FZI این روش نیز کاماًل مشابه روش هیستوگرام :DRT روش هیستوگرام
می باشد با این تفاوت که از نمودار هیستوگرام DRT  استفاده می گردد. 
این روش برای تعداد نمونه های باال )بیشتر از 250 نمونه( کارآیی دارد 
زیرا در تعداد نمونه های کم، تعداد DRT ها بسیار محدود بوده و قابلیت 

تعریف و تشخیص شکستگی وجود ندارد.
DRT=Round)2×Ln)FZI(+10.6(                                                  )6(

الگوریتـم  ROCSEL توسـط  نرم افـزار  FZI در  اتوماتیـک  ناحیه بنـدی 
ژنتیـک انجـام می گیـرد و بـه ایـن منظـور تنظیماتـی نیـز در نظـر گرفتـه 
شـده اسـت کـه کاربر می تواند بـرای تغییـر پارامترهای ایـن الگوریتم از 

آنهـا اسـتفاده نماید]2[.
روش NCRQI: ایـن روش مخـزن را براسـاس پتانسـیل تولیـد بـه نواحـی 
دارای خـواص مشـابه تقسـیم می نماید]4[. در ایـن روش نواحی مختلف 
حسـب  بـر  عمـق  نمـودار  در  موجـود  پیوسـتگی های  عـدم  به کمـک 
NCRQI شناسـایی می گردنـد کـه هرچـه ایـن ناحیـه مسـطح تر باشـد، 
خـواص جریانـی بهتـری داشـته و مخـزن از کیفیـت باالتـری برخوردار 
خواهـد بـود. در مـورد ایـن روش، نرم افـزار قابلیـت تشـخیص خـودکار 
کاربـر  همچنیـن  و  داشـته   Elbow روش  اسـاس  بـر  را  نواحـی  تعـداد 
می توانـد نواحـی مورد نظـر خـود را توسـط نشـانگر مـوس انتخـاب و یا 
از طریـق ورود عمـق ابتـدا و انتهـای هـر ناحیـه، آن را مشـخص نمایـد. 

انتساب نقاط به هر ناحیه نیز به صورت خودکار صورت می گیرد. 

3FZI پنجره ناحیه بندی
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)7(

روش Modified Lorenz: این روش نواحی مخزن را بر اساس دو پارامتر 
ظرفیت ذخیره )معادله-8( و ظرفیت جریانی )معادله-٩( به نواحی مختلفی 
تقسیم می کند که این نواحی توسط عدم پیوستگی های موجود در نمودار 
ظرفیت جریانی بر حسب ظرفیت ذخیره شناسایی می گردند و هرچه ناحیه 
مورد نظر مسطح تر باشد، ظرفیت ذخیره بیش از ظرفیت جریانی بوده و 
در نتیجه کیفیت مخرنی ناحیه پایین تر است]5[. در این روش نیز نرم افزار 
قابلیت تشخیص خودکار تعداد بهبنه نواحی بر اساس روش Elbow را 
نشانگر  نظر خود را توسط  نواحی مورد  دارد. همچنین کاربر می تواند 
ناحیه  هر  انتهای  و  ابتدا  از طریق ورود عمق  یا  و  نموده  انتخاب  موس 
آن را مشخص نماید. انتساب نقاط به هر ناحیه نیز به صورت خودکار 

صورت می گردد.      
  )8(

 )٩(

دسته بندی  مختلف  انواع  می تواند  کاربر  روش  این  در   :CRT روش 
دهد.  انجام  خود  موردنظر  پارامترهای  نمودن  مشخص  با  را  دلخواه 
پارامترهای  نمودن  مشخص  با  می تواند  کاربر   ،ROCSEL نرم افزار  در 
موردنظر و محدوده و یا مقدار هر پارامتر، ناحیه مورد نظر خود را ایجاد 
نواحی  با  ناحیه بندی  نوع مختلف  ایجاد چندین  قابلیت  نماید. همچنین 

مختلف نیز امکان پذیر می باشد]2[.

٤-وزن دهی نمونه ها
تمایل  ویژه،  آزمایش هاي  برای  نمونه ها  انتخاب  فرآیند  در  معموالً 
کاربر برای معیار قرار دادن و یا برتری دادن بعضی از پارامترها بر دیگر 
پارامترها و همچنین برتری دادن بعضی از زیرپارامترها نسبت به هم نیز 
وجود دارد. در نرم افزار ROCSEL کاربر توانایی اعمال این وزن دهی را 
به صورت سیستماتیک دارا می باشد. از آن جایي که معموالً کاربرهای 
مبتدی دید مناسب و کاملی از پارامترها و نحوه برتری دادن آنها نسبت 
به هم ندارند، روشی هوشمند به نام Recommender System در نظر 
گرفته شده است تا این وزن دهی را به صورت خودکار اِعمال نماید]2[. 
در این روش کاربر تنها پارامترهای موردنظر خود را مشخص می نماید 
و نرم افزار به صورت خودکار پرسشنامه ای حاوی کمترین تعداد نمونه 
نشان  کاربر  به  را  شده  مشخص  پارامترهای  موارد  تمام  شامل  ممکن 
داده و از کاربر می خواهد که این نمونه های نماینده را به صورت نسبی 
نمونه ها،  این  با  کاربر  رفتار  نحوه  اساس  بر  نرم افزار  و  نماید  وزن دهی 

وزن دهی تمام نمونه ها پیش بینی نموده و اعمال می کند.

5-انتخاب نمونه
نمونه  انتخاب   ،ROCSEL نرم افزار  کاربردهای  مهم ترین  از  یکی 

پنجره انتخاب نمونه4

مشخصات آماری مجموعه داده ها7

رسم نمودارهای مختلف برای یک مجموعه داده6

پنجره اعتبار سنجی متقابل و انتخاب نمونه دستی5
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الگوریتم  شش   ROCSEL نرم افزار  در  است.  سیستماتیک  به صورت 
)که  دارد  وجود  نمونه ها  خوکار  انتخاب  برای  قوی  بسیار  و  مختلف 
خارج از حوزه بحث این مقاله است.( که کاربر با مشخص نمودن تعداد 
نمونه موردنیاز می تواند با استفاده از این الگوریتم ها، نمونه های انتخابی 
به  نیز  نمونه ها را  بهینه  تعداد  به دست آورد. همچنین کاربر می تواند  را 
روش ژنتیک محاسبه نماید. نکته بسیار مهم این است که کاربر می تواند 
نمودارهای خطایی را که می خواهد با استفاده از آنها نمونه های موردنظر 
 ،)FZI خود را انتخاب کند )به عنوان مثال نمودارهای لورنز و هیستوگرام
مشخص نماید. در این زمینه هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد و کاربر 
هیستوگرام  یا  و  هیستوگرام  یا  و  نقطه ای  نمودارهای  انواع  می تواند 

تجمعی را مشخص نماید.
باید توجه داشت که نرم افزار این قابلیت را داراست که کاربر، انتخاب 
نمونه را به چند روش متفاوت انجام داده، سپس آن ها را مقایسه نموده و 

بهترین آنها را انتخاب نماید.
عالوه بر این، در ROCSEL قسمتی جهت اعتبارسنجی متقابل نمونه های 
گرفته  نظر  در  نمونه دستی  تصحیح  و  انتخاب  همچنین  و  شده  انتخاب 
را  مختلف  نمودارهای  انواع  می تواند  کاربر  بخش  این  در  است.  شده 
برای نمونه های انتخاب شده و کل نمونه ها رسم نموده، توسط نشانگر، 
انتخاب خارج کرده و تأثیر آن را بر  نمونه ها را انتخاب و یا از حالت 

روی تمام نمودارها مشاهده و تأیید نماید.

6-آنالیزهای پیشرفته اطالعات
در ROCSEL کاربر می تواند انواع مختلفی از مجموعه داده ها را از هرکدام 
از جداول داده ي مراحل مختلِف آنالیز و با اعمال هرگونه فیلتر موردنظر، 
 Scatter، Box، Heatmap، Histogram،( ساخته و برای آنها انواع نمودارها
آماری  مشخصات  همچنین،  نماید.  رسم  را   )Density Function، Strip
 Minimum، Maximum، Mean، Variance، P10 ،P90 ،شامل(
را  داده ها   )Kurtosis و   Standard Deviation، Median، Skewness
مشاهده نموده و انواع رگرسیون)خطی، نمایی، توانی، لگاریتمی و چند 
جمله ای( را انجام دهد. عالوه براین مي تواند هرکدام از این موارد را با 

داده های انتخابی مراحل دیگر مقایسه نماید.

7-گزارش دهی
همان گونه که قبال بیان گردید یکی از مشکالت مطالعات خواص سنگ 
ساخت  امکان  عدم  به عبارتی  و  مطالعات  این  بودن  سیستماتیک  عدم 
این  به  داده هاست.  با  رفتار  نحوه  نبودن  مشخص  دلیل  به  نتایج  دوباره 
منظور قسمت گزارش دهی در نرم افزار ROCSEL گنجانده شده است 
که فعالیت های اصلی کاربر بر روی داده ها را مشخص می نماید و کاربر 

می تواند در گزارش هاي خود از آن استفاده نماید.

8-بررسی یک نمونه موردی انتخاب نمونه
در اینجا جهت درک بهتر موضوع، یک نمونه موردي از مراحل انتخاب 

رگرسیون انجام شده بر روی یک مجموعه از داده ها8

 اعمال فیلترها به صورت ساختار درختی10

پنجره یکسان سازی داده ها9

ــط روش 11 ــودکار توس ــورت خ ــه ص ــته FZI ب ــداد دس ــبه تع محاس
Elbow
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نمونه برای آزمایش های ویژه که با استفاده از نرم افزار ROCSEL انجام 
گرفته، آورده شده است.

مشخصات داده های مورد استفاده در جدول-1 آورده شده است:
دسته  به سه  دسته بندی های آرچی  راحتی کار،  برای  مرحله ،  اولین  در 
T2 ، T1 وT3 دوباره دسته بندی می گردند که جزییات آن در شکل-٩ 

مشخص است.
سپس، تخلخل کمتر از 0/05 و تراوایی کمتر از 0/01 میلي دارسي فیلتر 

می گردند که نتیجه آن، ادامه مراحل انتخاب نمونه با 271 نمونه است.
می گردد.  تعیین   Elbow روش  توسط   FZI بهینه  نواحی  تعداد  ادامه،  در 
همان طور که در شکل-11 مشخص است، تعداد نواحی بهینه، 6 ناحیه است. 
پس از آن، توسط نمودار هیستوگرام تجمعی Log FZI، محدوده های نواحی 

FZI مشخص می گردند که در شکل-12 نشان داده شده است.
مرزهای محاسبه  و  نواحی  تعداد  اساس  بر   FZI نواحی  بعد،  مرحله  در 
می گردند  پیدا  ژنتیک  الگوریتم  توسط  و  خودکار  صورت  به  شده، 

)شکل-13(.
 Elbow نیز به صورت خودکار و توسط روش MLP و NCRQI نواحی

مشخص می گردند)شکل هاي-14 و 15(.
انتخاب  با  و   Recommender روش  از  استفاده  با  نمونه ها  وزن دهی   
معیارهای FZI و NCRQI انجام می گردد )شکل-16( که نتایج نهایی 

وزن دهی نمونه ها در شکل-17 نشان داده شده است.
از  استفاده  با  و    MRWS روش  از  استفاده  با  نمونه  انتخاب  ادامه،  در 
نمودارهای خطای لورنز و هیستوگرام FZI با تعداد 10 دسته و با خطای 
AARD  انجام می گردد. نتایج نمودارهای موردنظر در شکل هاي-18 
برای  نمودارها  این  که  نمود  توجه  باید  است.  شده  داده  نشان   1٩ و 
را  مناسبی  بسیار  پوشش  که  می باشند  نمونه   271 از  نمونه   30 انتخاب 

نشان می دهند.
همچنین توسط روش ORWS  تعداد نمونه بهینه و نتایج آن نیز محاسبه 
می گردد که در این مثال، براساس نتایج به دست آمده،  تعداد نمونه بهینه 

 FZI هیستوگرام  و  لورنز  نمودارهای خطای  1٩ عدد مشخص گردید. 
به ترتیب در شکل هاي-20 و 21 نشان داده شده  است.

آورده  شکل- 22  در  آن  جزییات  با  نمونه  انتخاب  این  نهایی  گزارش 
شده است.

9-اقدامات آتي
همانطور که گفته شد نرم افزار ROCSEL برای آنالیز اطالعات معمولی 
حاضر  نسخه  است.  شده  طراحی  مغزه  ویژه  آنالیز  پیش مطالعه  و  مغزه 

پنجره یکسان سازی داده ها12

13FZI محاسبه خودکار نواحی

14NCRQI محاسبه خودکار نواحی

محدودهپارامتر

316تعداد نمونه

)m( 2636/25-2427/35عمق

V و Hنوع نمونه ها

23/67-0/071تخلخل )نسبت(

)g/cc( 2/٩1-2/67چگالی ذره

)md(66/38-0/04تراوایی

,A, A/B, A/C, B, B/C, B/D, C/D موارد موجود در دسته بندی آرچی
¤, ¥, $, §, ô, I, II, I/II, AN

مشخصات داده های مورد استفاده1
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اولین گام از توسعه یک نرم افزار جامع آنالیز خواص سنگ و اطالعات 
پتروفیزیکی مخزن است. در نسخه های بعدی، امکانات زیر در نرم افزار 

گنجانده خواهد شد:

15MLP محاسبه خودکار نواحی

16Recommender وزن دهی نمونه ها با استفاده از روش

معیارهای وزن دهی نمونه ها17

18MRWS نمودار لورنز انتخاب 30 نمونه توسط روش 

 نمــودار هیســتوگرام FZI انتخــاب 30 نمونــه توســط روش 19
MRWS

20ORWS نمودار لورنز انتخاب 19 نمونه بهینه توسط روش

 نمــودار هیســتوگرام FZI انتخــاب 19 نمونــه بهینــه توســط 21
ORWS روش 



24 

1. بازنویسی محیط کاربری و طراحی نرم افزار به صورت جریان کاری و 
دیاگرام های قابل تعریف توسط کاربر؛

2. قابلیت پردازش تصاویر CT و حذف خودکار نمونه؛
3. طراحی کامل برنامه آنالیز ویژه مغزه بر اساس نیازهای کاربران و پس 

از انجام پیش مطالعه؛
یکپارچه سازی  طریق  از  خواص  دسته بندی  و  ویژه  اطالعات  آنالیز   .4
اطالعات معمولی و ویژه و با تمامی روش های موجود در منابع فنی و نیز 

روش های توسعه داده شده در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب؛
5. آنالیز داده  و مدل سازی پیشرفته؛

6. قابلیت های نموداری و گرافیکی باالتر؛
7. پردازش های پتروفیزیکی مانند متوسط گیری از خواص، تطابق عمقي 

نمودار و مغزه، و غیره؛
8. پیش پردازش اطالعات ویژه براي ورود به شبیه ساز.

نتیجه گیري
استفاده از نرم افزار ROCSEL منجر به کاهش زمان انجام پیش مطالعه آنالیز 
مغزه در حدود یک چهارم زمان قبلی می شود. عالوه بر کاهش چشم گیِر 
زماِن انجام مطالعه، کاربرد این نرم افزار، سادگی و دقت بسیار باالتری را 
نرم افزار وجود دارد  از امکاناتی که هم اکنون در  به همراه دارد. بسیاری 
واقع،  در  نمی شود.  یافت  گزارشی  و  مقاله  هیچ  در  و  بوده  نوین  کاماًل 
کاربران به الگوریتم هایی دسترسی یافته اند که پیش از این وجود نداشته 
است و همچنین اجرای بعضی از این الگوریتم ها به صورت دستی و سنتی 

عماًل ناممکن است.
در پایان باید ذکر نمود که نرم افزار ROCSEL تنها یکی از نرم افزارهای 
توسعه داده شده در اداره سیستم های مهندسی مخازن شرکت ملی مناطق 
سایر  در  استفاده  قابلیت  نرم افزارها  این  اکثر  که  است  جنوب  نفتخیز 
شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران را نیز دارا هستند. ارائه سمینارهای 
پیشنهاد  یک  می توان  را  نرم افزارها  این  از  آزمایشی  استفاده  و  معرفی 

کاربردی برای گسترش توسعه و استفاده از این نرم افزارها دانست. 
گزارش نهایی انتخاب نمونه22

1. Hydraulic Flow Unit
2. Grid Properties Propagation
3. Valid
4. Flow Zone Indicator
5. Normalized Cumulative Reservoir
Quality Index
6. Modified Lorenz Plot

7. Custom Rock Type
8. Cross Validation
9. Scheme
10. Normalized Porosity Index
11. Discretize Rock Typing
12. Multiple Randomized Weighted 
Selection

13. Absolute Average Relative Deviation
14. Optimized Randomized Weighted
Selection
15. Workflow
16. Data Analysis
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