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ميدان بالل، كولوكيتد كوكريجينگ، تخمين تخلخل، روش شبكه عصبى

توصيف كمى پارامترهاى مخزنى نظير تخلخل وتراوايى پايه مطالعات مخازن و ســاخت مدل هاى  شبيه ســازى  را تشكيل مى دهد. هر چه اين اطالعات دقيق تر 
باشند، در نهايت ريسك تصميم گيرى كاهش  پيدا كرده و  عملكرد ميدان از نظر بازدهى توليدى و اقتصادى مطلوب تر خواهد بود.  براى دستيابى به اهداف مذكور 
اغلب از روش هاى رگرسيون و شبكه عصبى استفاده مى شود، در حالى كه اين روش ها واقعيت هاى زمين شناسى را ناديده مى گيرند و ديد كاملى از مخازن نفتى ارائه 
نمى دهند. در اين مقاله عالوه بر روش هاى ســنتى، روش هاى زمين آمارى كه ســاختارى فضايى از واقعيت زمين شناسى را در نظر مى گيرند به كار گرفته شده  است 
و در نهايت تخلخل ميدان بالل توســط روش كولوكيتد كوكريجينگ با روند اوليه حاصل از نقشــه تخلخل روش MLFN تخمين زده  شد كه سبب بهبود تخمين 

تخلخل گرديد به  طورى كه خطاى اعتبارسنجى متقاطع به حدود 0/1 درصد كاهش يافت.
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مقدمه
بين نشانگرهاى  لرزه اى و خواص مخزنى در محل چاه ها ارتباطى  وجود 
دارد كه با يافتن اين ارتباط و تعميم آن به كل مخزن، مى توان خواص مخزنى 
را در تمام  محدوده مخزن با دقت بااليى پيش بينى كرد. تلفيق اطالعات لرزه اى 
و نمودارگيرى روش بسيار مهمى  است كه پايه مدل سازى مخازن را تشكيل 

مى دهد و انجام دقيق آن نقش عمده اى در ارزيابى صحيح  مخازن دارد  [   1   ]. 
شبكه عصبى مصنوعى   ايده اى است براى پردازش اطالعات كه از سيستم 
عصبى زيســتى الهام   گرفته  شده و مانند   مغز   به پردازش اطالعات مى پردازد. 
عنصر   كليدى اين ايده ســاختار جديد سيســتم  پردازش اطالعات است. اين 
سيســتم از شمار زيادى   عناصر پردازشى فوق العاده به هم پيوسته تشكيل  شده 
 است كه براى حل يك مسأله با   هم هماهنگ عمل مى كنند  . يك شبكه عصبى  
 براى   انجام  وظيفه اى مشخص، مانند   شناسايى الگوها و دسته بندى اطالعات، 
در   طول يك پروســه يادگيرى  تنظيم مى شــود. در اين شبكه ها يادگيرى از 
طريق مثال انجام مى شود. به اين معنى كه اغلب (و نه  همواره) مجموعه اى از 
ورودى و خروجى هاى درست به شبكه عصبى داده مى شود و شبكه عصبى 
با  اســتفاده از اين مثال ها، وزن ارتباطات خود را به گونه اى تغيير مى دهد كه 
در صورت دادن ورودى هاى  جديد پاسخ هاى درستى را توليد كند. در واقع 

دانش شبكه عصبى در وزن ارتباطات آن ذخيره مى شود  [   2   ]. 
آمار كالســيك شــاخه اي از آمار اســت كه در آن مقدار كميت مورد 
نظــر در جامعه نمونه ها بدون در نظر  گرفتــن چگونگي توزيع فضايي داده ها 
و مســتقل از مــكان قرارگيري آن ها مورد بحث و بررســي قرار  مي گيرد. در 
آمار كالســيك دو داده مســتقل از يكديگرند و دانستن مقدار يكي از آن ها 

هيچ اطالعاتي را  درباره مقدار ديگري در اختيار نمي گذارد. اما در روش هاي 
زمين آماري عالوه بر مقدار يك كميت در  يك نمونه، موقعيت فضايي آن نيز 
مورد توجه قرار مي گيرد و مي توان بين مقادير مختلف يك كميت در  جامعه 
نمونه ها، فاصله و جهت قرارگيري نمونه ها نسبت به هم ارتباطي برقرار كرد كه 
اين ارتباط  فضايي (فاصله و جهتي) در علم رياضي در قالب ســاختار فضايي 
قابل بيان مي باشــد[  3  ].  امروزه براى بررســي آن دســته از متغيرها كه ساختار 

فضايي از خود بروز مي دهند، روش هاي  زمين آماري به كار گرفته مي شوند.
در ايــن مقاله ابتدا از روش هاى ســنتى شــبكه عصبــى و كريجينگ 
براى تخمين تخلخل اســتفاده مي شــود. ســپس به منظور كاهش خطاى 
تخمين ها از روش جديد كولوكيتد كوكريجينگ اســتفاده شده و نتايج 
به مراتب مناســب ترى به دســت آمده  است. روش هاى شــبكه عصبى و 
كريجينگ  نقشــه هايى از تخلخل به  دســت مى دهند كــه در اين مقاله از 
آن ها با نام نقشــه هاى اوليه ياد شده  است. روش كولوكيتد كوكريجينگ 
از اين نقشــه هاى اوليه تخلخل مانند ورودى استفاده مى كند. در حقيقت 
نقشــه هاى اوليه تخلخل، يك روند اوليه  محســوب مى شوند كه با خطاى 
نسبتاً بااليى نحوه توزيع تخلخل را در مخزن نشان مى دهند. اين در حالى 
اســت كه روش كولوكيتد كوكريجينگ با بهره گيرى از نقشه هاى اوليه 
تخلخل به عنوان ورودى خود، مقدار خطاى تخمين را كاهش مى دهد و 

به سبب آن نقشه توزيع تخلخل بهترى به  دست مى دهد.
 

1- شبكه هاى عصبى
  شـبكه عصبى چند اليه  پيشخور5  : شبكه هاى عصبى سال هاى متمادي 
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توسط ژئوفيزيست ها به كار گرفته شده است. برخى افراد استفاده از شبكه 
 MLFN  را براى پيشــگويى  خواص نمودارهاى چــاه از داده هاى لرزه اى 
توصيف كرده اند.   روش  MLFN  يك شــبكه سنتى است  كه در شكل 1 

طرز عملكرد آن نشان داده شده است   [   4   ].
شبكه MLFN   شامل يك اليه ورودى، يك اليه خروجى  و يك 
اليه يا اليه هاى مخفى  مى باشــد. هر اليه  شــامل چندين گره اســت و 
گره ها متصل به وزن ها مى باشــند. وزن ها طورى تنظيم مى شــوند كه 
نتيجه  خروجــى مطلوب باشــد. در اليه ورودى به تعداد نشــانگرها، 
پرســپترون يا گــره وجــود دارد. اگر يك عملگــر هم آميخت مورد 
اســتفاده قرار گيرد تعداد نشانگرهاى موثر با طول عملگر هم آميخت 

افزايش مى يابد [5,4   ]  .

2-روش هاى زمين آمارى
تخمين هــاي زمين آماري داده ها شــامل دو مرحله مي باشــد. مرحله اول، 
شناخت و مدل سازي ساختار  فضايي متغير به منظور بررسي پيوستگي، همگني و 
ناهمگني جامعه به كمك محاسبه واريوگرام است و  مرحله دوم تخمين ذخيره 
به كمك يكي از روش هاي درون يابي (مثًال كريجينگ) است كه به  مشخصات 
مدل واريوگرام برازش شــده6 در مرحله اول وابسته است و در صورت انتخاب 

يك مدل اشتباه  در كليه مراحل بعدي اين اشتباه منعكس خواهد شد [   3   ] . 

روش هاي زمين آماري يكي از دقيق ترين روش هاي تخمين هســتند. 
مبنــاي اين روش ها محاســبه  ميانگين وزن دار مقادير واقع در همســايگي 
نقطــه مورد تخمين، بر اســاس ارتبــاط فضايي بين آن ها، شــعاع  تأثير و 
ناهمسانگردي محاســبه شده توسط واريوگرام اســت. شكل 2 بر اساس 

شعاع تأثير، نقاط موثر  بر تخمين نقطه مجهول را نشان مي دهد [   6   ] . 
 

  2-1-  روش كريجينگ 
به طــور كلي "تخميــن زمين آمــاري" فرآيندي اســت كه طي 
آن مي تــوان مقــدار يك كميــت در نقاطي با  مختصــات معلوم را 
با اســتفاده از مقــدار همان كميــت در نقاط ديگر به دســت آورد. 
كريجينگ يك وســيله  آماري اســت كه براي برآورد عيار بلوك 
بــه صــورت تركيب خطــي از نمونه هاي موجــود در داخل بلوك 
و يــا  در نزديكي آن بــه كار مي رود كه بر منطــق ميانگين متحرك 
وزن دار اســتوار بوده و از اين رو داراي  حداقل واريانس مي باشــد. 
در مورد كريجينــگ مي توان گفت كه بهتريــن "تخمين گر خطي 
نااريب خطى" اســت. مهم ترين ويژگي كريجينگ آن است كه به 
ازاي هــر تخميني، مي توان خطاي مرتبط با آن  را محاســبه كرد. بر 
اســاس همين خاصيت امكان تعيين موقعيت بهينه نمونه برداري هاي 

آتــي  وجــود دارد [   3]  . 

1   طرحى از شبكه عصبى چند اليه كه از اليه ورودى، يك يا چند اليه پنهان و يك اليه خروجى تشكيل مى شود  [   2   ] . 

3   موقعيت جغرافيايى ميدان نفتى رشادت، ميدان بالل و منطقه 2   نحوه جستجوي نقاط در شعاع تأثير   [  6  ] 
    بين دو ميدان   [  8  ] 
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       2-2- كوكريجينگ
همان گونه كه در آمار كالســيك روش هاي چند متغيره وجود دارد، 
در زمين  آمار نيز مي توان به روش  كوكريجينگ بر اســاس همبستگي بين 
متغيرها، خواص هر بلوك را بر اســاس چند متغير به طور همزمان  تخمين 
زد. در صورت وجود يك همبســتگي قوي بيــن دو متغير مورد تخمين، 
دقت بيشــتر تخمين ها را  مي توان به وســيله اين روش تضمين كرد. دقت 
تخمين هــا از آن جهت باال مي رود كه مقدار تخمين يك  متغير به  وســيله 

متغير ديگري كه با آن همبستگي دارد كنترل مي شود [   7   ]  .  
كاربــرد ديگر اين روش زماني اســت كه داده كافــي براي يكى از 
دو متغيــر تحت بررســي وجود نــدارد. در  اين صورت متغيــر دوم با آن 

همبستگي داشته و مي تواند براي تخمين آن به كار رود.

    2-3- كولوكيتد كوكريجينگ 
روش هــاى گوناگونى براى انجام كوكريجينگ وجــود دارد. يكى از 
اين روش ها، روش كولوكيتد كوكريجينگ است. اين روش زمانى استفاده 
مى شــود كه داده هاى ثانويه (لرزه اى) در تمام نقاط شبكه بندى وجود داشته 
باشند،  مثل وقتى كه از داده هاى لرزه اى سه بعدى استفاده مى شود. به اين ترتيب 

داد ه هاى ثانويه در  همان   نقاطى كه حضور دارند تخمين زده مى شوند [   7]   .   
           

3-مطالعه موردى
مخزن مورد  مطالعه در اين ميدان اليه مخزنى ميشريف   (سروك) ميدان 
بالل اســت كه به طور تقريبى در عمق 1020 متري قــرار گرفته و  عمدتا از 
آهك هاى كم عمق  دريايى و آهك هاى دولوميتى تشــكيل شده  است. بازه 
مورد مطالعه از سر سازند  ميشريف (سروك) تا  افق مدود، تقريباً سنگ آهك 

تميز تلقى شده و به ميزان بسيار كم (در حدود 4 درصد)  شيلى است [   8   ]   .

3 -1-  موقعيت جغرافيايى منطقه 
ساختمان   بالل   در   بخش   مركزي   خليج   فارس   و   در   حدود  30  كيلومتري  
 جنوب   شــرقي   ميدان   پارس  جنوبي قرار   دارد.    اين   ساختمان   در   نزديكي   مرز  
 آبي   با   كشور   قطر   و   به فاصله  88  كيلومتري   جنوب غربي   جزيره   الوان   و   حدود  
 70 كيلومتري   غرب   ســاختمان   رشــادت   واقع   است (شــكل 3).   ميدان بالل  
 گنبدي شكل بوده   كه   تشكيل   آن   مربوط   به   تكتونيك   نمك   هرمز   مي باشد. 
 اين   ســاختمان   در   سال  1964   شناسائي   و   در   سالهاي  1972  و  1973  سه   حلقه  
 چاه   بر روي   آن   حفاري   شــد   كه   منجر   به   كشف   نفت به مقدار اقتصادي   در  
 قسمت   باالئي   سازند   سورمه   شد.    بر اساس   نقشه   خطوط   هم تراز   زيرزميني،   افق  
 كنگان اين   ساختمان   بدون   زين   ساختماني   با   افق   كنگان  ميدان   پارس   جنوبي  
 در   غرب   آن   مرتبط   اســت. چند هدف مخزنى در اين ميدان وجود دارد كه 
مهم تريــن آن ها اليه عرب  در عمق زمانى 950 تا 1250 ميلى ثانيه مى باشــد 
و اين مخزن متعلق به دوران  ژوراســيك است. همچنين افق كنگان و داالن 
فوقانى و افق هاى كم  اهميت تر ســروك و داريان نيز در  مراحل بعد از نظر 
مخزنى داراى اولويت مى باشند. بر اساس بررسى اطالعات لرزه نگارى چنين 
به نظر  مى رســد كه شكل گيرى ساختمان از اواخر دوران ژوراسيك شروع 

و تا ترشيرى ادامه داشته  است.  اولين برداشت هاى لرزه نگارى در اين بخش 
كه منجر به شناســايى ساختمان بالل گرديد مربوط به  سال هاى 1964 و قبل 

از آن مى باشد [   8]   . 
 

MLFN  3-2-  تخمين تخلخل با استفاده از شبكه    
نتايج تحليــل و تخمين تخلخل با بهره گيري از روش شــبكه عصبى 
 MLFN  در شكل هاى 4 و 5 نشــان داده  شده است.  مقدار تطابق به دست 
آمده توســط اين روش 90% بوده و خطاى معادل% 2/7 را نشــان مى دهد.   
همان طور كه در شــكل هاى مذكور مشــاهده مى شــود، مى تــوان نتيجه 
گرفت كه اساســاً شــبكه هاى عصبى  مخصوصاً  شــبكه هاى بر پايه توابع 
شعاعى، الگوريتم هاى مناســبى براى تخمين تخلخل از داده هاى لرزه  اى 
در اختيــار قرار  مى دهند و بــا به كارگيرى اين نوع از شــبكه هاى عصبى 
اليه هاى مختلف از نظر  پارامترهاى پتروفيزيكى به طور  مشخص و بارزى 

از يكديگر تفكيك مى شوند. 

    3-3-  تخمين زمين  آمارى
در ابتــدا بــراى ارزيابى كلى نحــوه توزيع تخلخل در منطقه، نقشــه 
توزيع تخلخل توســط كريجينگ معمولى   به دست مى آيد. به دليل اين كه 
داده هــاى تخلخل چاه ها در منطقه مورد مطالعه، تقريباً همســانگرد  بودند 
يك  واريوگرام غير جهتى براى داده هاى تخلخل چاه ها محاســبه شد كه 

پارامترهاى آن به شرح زير است: 
مدل واريوگرام: كروى، ســقف واريوگرام: 1/4، اثر قطعه اى: 0/2، 

شعاع تاثير:1600 متر 
با استفاده از روش كريجينگ معمولى و به كمك واريوگرام برازش شده، 
نقشه توزيع تخلخل به دست آمده  است. شكل 6 نقشه توزيع تخلخل به دست 
 آمده از روش كريجينگ معمولى با استفاده از داده هاى چاه را نشان مى دهد.  
همان طور كه در شــكل 6 ديده مى شود تخمين در نزديك چاه ها به 
خوبى انجام شــده و مقدار خطا  هم قابل قبول است؛ اما در مناطق دور از 
چاه ها خطا نسبتاً زياد بوده و نتيجه براى اين نواحى چندان  مناسب نيست. 
به  عبارت ديگر روش كريجينگ براى ارزيابى مخازن نفتى كه پيچيدگى 
زمين شناسى دارند روشى بسيار ساده محسوب مى شود و نمى تواند ماهيت 

ناهمگن اين مخازن را به خوبى نشان دهد. 
بنابراين به دليل پيچيدگى زمين شناسى مخزن و براى دست يافتن به تخمين  
دقيق تر، از نقشه اوليه به دست آمده توسط روش MLFN ، در تخمين بعدى 
استفاده شده و نقشه نهايى تخلخل به كمك روش كولوكيتد كوكريجينگ با 

روند حاصل از روشMLFN    به دست  آمده  است (شكل 7). 
 در كارهاى زمين آمارى مي توان با اســتفاده از روش هاى كوكريجينگ 
و مخصوصاً كولوكيتد كوكريجينگ و بر اساس همبستگي بين متغيرها، هر 
بلوك را بر اســاس چند  متغير به طور همزمان  تخمين زد. در صورت وجود 
يك همبســتگي قوي بيــن دو متغير مورد تخمين، دقت  بيشــتر تخمين ها را 
 مي تــوان به اين روش تضمين كرد. دقت تخمين ها بــه اين دليل باال مي رود 
كه مقدار  تخمين يك  متغير به  وسيله متغير ديگري كه با آن همبستگي دارد 
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4    نمايش تطابق نگار تخلخل واقعى و محاسبه شده توسط روش  MLFN  در محل چاه ها 

 MLFN6   نقشه توزيع تخلخل به دست آمده از روش كريجينگ معمولى5   نقشه اوليه توزيع تخلخل تهيه شده توسط روش
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كنترل مي شود. بنابراين افزايش دقت تخمين  ناشي از تخمين تخلخل به كمك 
نقشــه اوليه اى است كه با تخلخل واقعى مخزن  همبستگي بااليى داشته و در 

حقيقت اطالعات اين نقشه، مقادير موجود در نقشه نهايى را كنترل مي كند.
 

نتيجه گيرى
در ايــن مقاله از روش شــبكه عصبى MLFN بــراى تخمين تخلخل 
اســتفاده شــده و در نهايــت بــراى بهبود دقــت تخميــن، از روش هاى 
زمين آمارى استفاده شده  است. جدول 1 نتايج تحليل و تخمين تخلخل با 

استفاده از روش شبكه عصبى مذكور را نشان مى دهد.
ســپس از روش كريجينگ براى تخمين تخلخل اســتفاده شد كه نتايج 
بيانگر آن اســت كه ايــن روش براى پيش بينى ويژگى هاى زمين شــناختى 
بسيار ساده بوده و بنابراين در ادامه از روش كولوكيتد كوكريجينگ استفاده  
مي شود. از آنجا  كه روشMLFN  در تخمين تخلخل نسبتاً خوب عمل كرده 
اســت با روش كولوكيتد كوكريجينگ تلفيق شــد و نتايج به  مراتب بهترى 
به  دســت آمد (جدول2). مقدار خطاى متوسط اعتبارسنجى متقاطع از روش 

كولوكيتد كوكريجينگ وMLFN  برابر 0/104 درصد مى باشد (شكل 8).
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