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تراوايي، تخلخل، نشانگرهاي لرزه اي، شبكه عصبي،  زمين آمار 

مهدي اميدوار1  دانشگاه علوم تحقيقات                                                       ايرج عبدالهي فرد2   شركت مديريت اكتشاف    
دكتر محمد علي رياحي3  موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران                        سيد ابوالفضل ميري4   شركت مديريت اكتشاف

در اين مقاله با يك رويكرد تركيبي به تشريح ساخت مدل تراوايي و چگونگي رابطه آن با مدل شكستگي ها پرداخته مي شود. از اين رو از 
يك روش تركيبي براي ساخت مدل تراوايي اوليه استفاده شده و پس از آن به ساخت مدل تراوايي مخزن توسط نشانگرهاي لرزه اي مرتبط 
با شكستگي پرداخته مي شود. تكنيك استفاده شده شامل تخمين مقادير تراوايي در محل چاه ها توسط روش شبكه هاي عصبي و تعميم آن به 

كل ناحيه با استفاده از تركيب روش هاي شبكه عصبي و زمين آماري است. 
بيانگر  در نهايت پس از ساخت مدل تراوايي مخزن، ضرايب همبستگي محاسبه شده ميان نشانگرهاي شكستگي و تراوايي به دست آمده، 

ارتباط زون هاي شكافدار مخزن با مقادير تراوايي محاسبه شده است.  

تخمين تراوايي با تركيب روش هاي شبكه عصبي و 
زمين آمار در يكي از مخازن شكافدار ايران

 مقدمه
يكي از خصوصيات بســيار مهم سنگ مخزن تراوايي است. اين 
خاصيت بيانگر توانايي عبور ســيال از محيط متخلخل اســت، بدون 
آن كه در ساختمان سنگ تغييري ايجاد شود يا اين كه سيال جايگزين 
بخش هايــي از آن گردد. براي اين كه يك ســازند تراوا باشــد الزم 
اســت كه ســازند متخلخل بوده و فضاهاي خالي به هم پيوسته باشند. 
معموالً در مخازن آواري با افزايش تخلخل، تراوايي افزايش مي يابد؛ 
ولي اين امر هميشــگى نبوده و در سازندهاي آهكي كه از سنگ هاي 
متراكم ساخته شــده اند، تراوايي عموماً از ماتريس نيست و ميزان آن 
رابطه مســتقيمي با درجه شكســتگي هاي مخــزن دارد. اندازه گيري 
تراوايي فقط در موقعيت چاه انجام مي گيرد، از اين رو ميزان تراوايي 
در محــدوده چــاه حاصل مي گــردد؛ در صورتي كه الزم اســت  از 
تغييرات تراوايي در گستره مخزن ايده اي به دست آيد. اين امر نيازمند 
وجود داده هاي با پراكندگي كافي در محدوده مخزن است. اطالعات 
لرزه اي تنها منبعي از داده ها مي باشــند كــه داراي اين ويژگي بوده و 

نقش مهمي را در انجام تخمين هاي مخزني ايفا مي كنند.

1. روش كار
چاه هاي C ،B ،A و D در محدوده مورد مطالعه واقع شده اند. از 
ميان اين چاه ها تنها چاه هــاي A و B داراي مغزه و داده هاي تراوايي 

محاسبه شده حاصل از آزمايشگاه مي باشند. طول مغزه به دست آمده 
در چاه A از عمق 2786 متري تا عمق 3226 متر است و همين مقادير 
در چاه B از عمق 2867 الي 3259 متري نسبت به سطح حفاري است. 
با توجه به وســعت ناحيه مورد مطالعه و تعداد بســيار كم داده هاي در 
دســترس، اســتفاده از روش هاي تك متغيره قطعاً داراي خطاي بسيار 
بااليي در مدل ســازي خواهند بود  كه اين امــر صحت نتايج حاصله 
را كاهش مي دهد؛ از اين رو به كارگيــري داده هايي كه در محدوده 
مورد مدل ســازي داراي پراكندگي كافي مي باشــند (مكعب لرزه اي 
و نشــانگرهاي استخراج شــده از آن)، به عنوان متغير ثانويه در هنگام 
مدل ســازي امري اجتناب ناپذير اســت. الزم به ذكر اســت كه متغير 
ثانويه مورد اســتفاده، الزاماً بايد داراي رابطه و همبســتگي مناسب با 

پارامتر مورد مدل سازي (تراوايي) باشد.
در اين مطالعه براى ساخت مدل تراوايي مرتبط با شكستگي هاي 
مخزن از يك روش تركيبي اســتفاده شده است. اين روش به صورت 

ذيل خالصه مي شود:
1-  تخميــن مقادير تراوايي در محل چاه هاي مخزن مورد مطالعه 

1 Omidvarmehdi97@yahoo.com
2 Iabdollahie@yahoo.com
3 mariahi@ut.ac.ir
4 Abolfazl@yahoo.com
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با روش شــبكه هاي عصبي توسط نگاره هاي پتروفيزيكي و اطالعات 
مغزه موجود

2- ســاخت مدل ساختماني به منظور ايجاد شبكه بندي الزم براى 
توزيع خصوصيات مخزني 

3-  ســاخت شــبكه عصبي ســه بعدي ميــان مقاديــر تراوايي و 
نشــانگرهاي لرزه اي مرتبط با شكســتگي به منظور تخمين مدل اوليه 

تراوايي در محدوده مخزن
4- تخمين مدل تراوايي مخزن با روش شبيه ســازي با استفاده از 
داده كمكي5  و با الگوريتم شبيه ســازي گاوســي پي در پي6  با روند 
مدل تراوايي اوليه حاصل از شــبكه عصبي پس از نرمال سازي توزيع 

داده هاي تراوايي  

1-1 تخمين تراوايي در محل چاه ها به كمك شبكه عصبي
در گام نخست با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي، تراوايي 
در محل چاه ها محاسبه مي شود. تحليل شبكه هاي عصبي انجام گرفته 
در اين مطالعه توسط نرم افزار Petrel پياده سازي شده است. براي اين 
منظــور با به كارگيري اطالعات تراوايي حاصــل از مغزه در چاه هاي 
A و B، به ســاخت يك شــبكه كنترل شــده7  به كمــك نگاره هاي 
 (P نگاره صوتي موج) پتروفيزيكي چگالي، تخلخل مؤثر، ســونيك
و تخلخل حاصل از نگاره نوترون پرداخته شــده اســت. در نهايت با 
اســتفاده از همين شبكه، تراوايي براي چاه هاي C و D و نيز بازه هايي 

از چاه هاي A و B كه فاقد مغزه مي باشند، تخمين زده خواهد شد.
مقاديــر ارايه شــده در جــدول 1، همبســتگي ميــان نگاره هاي 
پتروفيزيكي به كارگرفته شده را نمايش مي دهد. همان طوركه مشاهده 
مي شــود، مقادير قرار گرفته بر روي قطر اصلي برابر يك است، زيرا 
اين مقادير توســط رگرسيون خطي ميان متغيرهاي موجود به صورت 
دو به دو محاســبه شــده اند. اين مقادير زماني ايده آل خواهند بود كه 
با يكديگر همبســتگي كمي (شرط مستقل بودن) و با مقادير تراوايي 
همبستگي بااليي (شرط وابستگي) نمايش دهند. در اين مطالعه مقادير 
كم همبستگي با تراوايي زير 50 درصد و مقادير باالي همبستگي بين 
نگاره هاي ورودي بيش از 50 درصد لحاظ گرديده اند. در تهيه شبكه 
براى مقايســه خارج از آموزش،40 درصد داده نگه داشته مي شوند و 
شــبكه با 100 بار تكرار يا خطاي كم تر از 5 درصد متوقف مي گردد 

(جدول 2).
جدول 3، رابطه و مقادير همبستگي ميان تراوايي تخمين زده شده 
توســط شــبكه هاي عصبي مصنوعي با روش Back Propagation و 
داده هــاي تراوايي مغزه را در چاه A نمايــش مي دهد. همان طور كه 
انتظار مي رود، درجه همبســتگي بااليي (98%) ميــان اين دو پارامتر 
اتفاقــي  بــا تخميــن   ، Back propagationوجــود دارد. در روش
فاكتورهاي وزني اوليه، خطاهاي اوليه محاســبه شــده و با سرشــكن 
نمودن خطاي مجموع بر فاكتورهاي وزني،  مقادير آن ها به روزرساني 
مى شود. اين عمل تا زماني كه به حد قابل قبول خطا يا حداكثر تعداد 

5 Co-Simulation
6 Sequential Gaussian Simulation 
7 Supervised

BP (Back Propagation)Method

SupervisedNeural net class

Well logsData type

100Max number of iterations

% 5Error limit

% 40Cross Validation

2 پارامترهاي شبكه عصبي به كارگرفته شده براي تخمين 
    تراوايي در محل چاه ها

0/98 (Correlation Coeff)
ضريب همبستگي

 (Covariance)كواريانس0/02

Log[y]= 0.95 log[X] + 0.51تابع برازش شده(Liner function) 

 3  همبستگي ميان مقادير تراوايي تخمين زده شده و 
A داده هاي تراوايي مغزه در چاه

1  نمودار متقاطع ميان تراوايي تخمين زده شده و داده هاي 
A تراوايي مغزه در چاه     

 Bulk
Density

 Effective
Porosity

 P-wave
(Sonic Log)

 Neutron
porosity

Core 
Permeability

(Absolute)

Bulk Density 1 ./63 0/51 0/44 0/55
Effective Porosity 0/63 1 0/56 0/35 0/68

 P-wave
(Sonic Log) ./51 ./56   1 0/31 0/61

Neutron porosity ./44 ./35 0/31 1 0/81

1  نتايج حاصل از تحليل همبستگي ميان پارامترهاي 
B و A ورودي و تراوايي مغزه در چاه هاي شماره     
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تكرار الگوريتم برسد،  ادامه مي يابد.                                           
 شكل 1 نمودار متقاطع ميان تراوايي تخمين زده شده و داده هاي 
تراوايي مغزه را در چاه A نمايش مي دهد. شيب نزديك به 45 درجه 

بيانگر همبستگي باالي ميان اين دو پارامتر مي باشد.   
در جــدول 4 رابطه و مقادير همبســتگي ميــان تراوايي تخمين زده 
 Back Propagation شده توسط شــبكه هاي عصبي مصنوعي با روش
و داده هاي تراوايي مغزه نشان داده شده اند. همانطور كه انتظار مي رود، 

درجه همبستگي بااليي  (97%) ميان اين دو پارامتر وجود دارد. 
شكل 2، نمودار متقاطع ميان تراوايي تخمين زده شده و داده هاي 
تراوايي مغزه را در چاه B نمايش مي دهد. شيب نزديك به 45 درجه 

بيانگر همبستگي باالي ميان اين دو پارامتر است.
شــكل 3، نگاره هاي تراوايي تخمين زده شده را با كمك شبكه 
عصبي در چاه هاي مورد مطالعه نمايش مي دهد. اين مقادير بر حسب 

ميلي دارســي بوده و مقاديري ميان صفر تا 130 ميلي دارسي را اتخاذ 
مي كنند.

2-1 مدل سازي ساختماني
در ايــن مطالعه افق هاي دشــتك، K1، K3, K2 و  K4 و داالن 
مورد استفاده قرار گرفته اند. شكل 4 مقطعي از برخي افق هاي موجود 
را نمايش مي دهد. صفحه ســبز رنگ مقطعي است كه در امتداد آن 
برشــي از صفحات نشان داده شــده تهيه گرديده است (شكل هاي 4 

و 5). 
 همان طور كه مشــاهده مي شود، صفحات نشــان داده شده نسبتاً 
هموار هســتند كه اين امــر به دليل عدم عملكــرد تكتونيك قوي در 
اين ميدان اســت. بستگي ايجاد شــده در اين طاقديس به دليل وجود 
باالآمدگي قديمي8 در محل اين ميدان است. اين امر سبب شكل گيري 
تله هاي ساختماني در اين ميدان شده است؛ در نتيجه مي توان استنباط 
نمود كه شكستگي هاي موجود در اين ميدان عمدتاً به دليل دولوميتي 
شدن سازند آهكي كنگان بوده و تكتونيك نقش مهمي در ايجاد اين 

شكستگي ها ايفا ننموده است.
شــكل6، نشانگر شــيب را در امتداد افق K4 كه يكي از افق هاي 

0/97 (Correlation Coeff)
ضريب همبستگي

(Covariance)  كواريانس36/94

Y = 1.001 X – 0.002تابع برازش شده(Liner function) 

 4  همبستگي ميان مقادير تراوايي تخمين زده شده و 
B  داده هاي تراوايي مغزه در چاه    

3  تراوايي حاصل از تخمين شبكه هاي عصبي براي تمامي 4 چاه

2   نمودار متقاطع ميان تراوايي تخمين زده شده و داده هاي 
B تراوايي مغزه در چاه    

5  برشى از افق هاى ذكر شده در در شكل 4 در امتداد مقطع آبى 
     رنگ نشان داده شده 

4   نمايش افق هاى مورد مطالعه به صورت سه بعدى

8 Paleo-High
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t

مخزني اين ميدان مي باشــد، نمايش مي دهــد. همان طور كه در اين 
شكل ديده مي شود، بيش ترين مقدار شيب اين افق از 6 درجه تجاوز 
نمي كند. اين امر مؤيد اين مطلب است كه چين خوردگي نمي تواند 

عامل مهمي در ايجاد شكستگي هاي اين سازندها باشد.   
در اين بررسي، افق هاي مياني مورد مطالعه به 14 زون تقسيم بندي 
شــده اند. پس از انجام زون بندي، زون هاي تشــكيل شــده به منظور 
انجام محاسبات زمين آماري اليه بندي مي شوند. اليه بندي به گونه اى 
صــورت مي گيرد كه ضمن حفظ تغييــرات كوچك مقياس، تعداد 

سلول ها نيز بهينه باشند تا خطاي حاصل از تخمين كاهش يابد.

3-1 تخمين تراوايي  با ايجاد شبكه عصبي سه بعدي ميان نگاره هاي 
تراوايي و نشانگرهاي لرزه اي

 در اين بخش با اســتفاده از نشــانگرهاي لــرزه اي و نگاره هاي 
تراوايــي كه در مرحله قبل تخمين زده شــده اند (براي چهار چاه كه 
از توزيع مناســبي در محدوده مطالعه برخوردار هســتند)، مدل ســه 
بعدي تراوايي با اســتفاده از شــبكه عصبي توليد مي گردد. اين مدل 
در بخش بعدي به عنوان داده ثانويه (روند) براي مدل ســازي تراوايي 
بــا روش هاي زمين آماري به كار خواهد رفت. نشــانگرهاي لرزه اي 
استفاده شده در اين مطالعه عبارتند از: مقاومت صوتي، تخلخل مؤثر 
به دســت آمده از مقاومــت صوتي، واريانس، مشــتق دوم و مكعب 
واريانــس حاصل از اعمال الگوريتــم Ant Tracking  بر آن. مقادير 
نشــان داده شــده در جدول 5 همبستگي ميان نشــانگرهاي لرزه اي 

به كارگرفته شــده و نــگاره تراوايي تخمين زده شــده را  در امتداد 
چاه هــا نمايش مي دهد. اين مقادير زمانــي ايده آل خواهند بود كه با 
يكديگر همبســتگي كم (شــرط مســتقل بودن)  و با مقادير تراوايي 

همبستگي بااليي (شرط وابستگي) نمايش دهند.
پس از ساخت مدل شبكه هاي عصبي مصنوعي در محل چاه ها، 
از ضرايب به دست آمده براي تخمين مقادير تراوايي در كل محدوده 

مدل سازي توسط نشانگرهاي لرزه اي استفاده مي شود.

4-1 تخمين تراوايي به روش  زمين آماري
در ايــن تخميــن زمين آماري، از داده هــاي تراوايي براي چهار 
چاه  C ،B ،A و D، به عنوان داده اصلي اســتفاده مى شــود و مكعب 

 PhiE
 Ant

Tracking
Aggressive

Dip  Second
Derivative

 Variance
(seis)

 K_ Estimated
_Conventional

PhiE 1 0/15 0/08 0/06 0/04 0/59
 Ant

Tracking_
Aggressive

0/15 1 0/03 0/03 0/18 0/68

 Second
Derivative 0/06 0/03 0/02 1 0/06 0/45
 Variance

(seis) 0/04 0/18 0/24 0/06 1 0/54

5 مقادير همبستگي ميان نگاره هاي تراوايي بزرگ مقياس 
شده و نشانگرهاي لرزه اي

7   زون بندي بر اساس سر سازندهاي تبديل شده به زمان

 K4 6   نشانگر شيب در امتداد افق  عمقي

9  مقايسه برشي از مدل تراوايي (سمت راست)  با نشانگر 
     لرزه اي واريانس در محل همان برش (سمت چپ)

  

8  مكعب تراوايي نهايي
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تراوايي محاســبه شده در قســمت قبل نيز با استفاده از نشانگرهاي 
Col- لرزه اي توســط شــبكه عصبي، به عنــوان متغيــر دوم در الگوريتم

located Co-Krigging به كار گرفته مى شــود. اين روش در واقع ســاده 
شــده روش دو پارامتري كوكريجينگ معمولي اســت كه در آن به جاي 
اســتفاده از واريوگرام دو پارامتري يا Cross Variogram،  از واريوگرام 
پارامتــر اول (تراوايي چهار چاه  بزرگ مقياس شــده در مدل ســاختماني 
ســه بعدي) و نيز ضريــب تطابق بين دو پارامتــر (تراوايي چاه هاي بزرگ 
مقياس شــده در مدل ساختماني و تراوايي حاصل از شبكه هاي عصبي سه 
بعدي) اســتفاده مي كند. اين مدل سازي با به كارگيري روش شبيه سازي با 
متغير كمكي9  انجام مي شــود و الگوريتم شبيه سازي مورد استفاده روش 
شبيه سازي گوســي پي  در  پي10  مي باشد. در روش SGS، توزيع 
داده ها قبل از مدل سازي به توزيع نرمال (گوسي) تبديل مي شود و 
پس از مدل ســازي بر روي نتايج مدل ، تبديل معكوس11  صورت 
 Collocated به صورت داخلي از روش SGS مي گيــرد. در روش
Co-Krigging بــا متغير ثانويه كه همان مكعب تراوايي محاســبه 
شــده در قسمت قبل مي باشد با ضريب 53 درصد به تخمين مقدار 

تراوايي استفاده مي شود.
شــكل 8 نشــان دهنده مكعب تراوايي مدل ســازي شده نهايي 
اســت كه مقدار تراوايــي را در اليه هاي مختلــف مخزني نمايش 
مي دهد. همان طور كه در شكل نمايان است، رنگ قرمز نشان دهنده ناحيه 
با تراوايي باال مي باشــد كه اين ناحيه در منطقــه مخزني مورد مطالعه قرار 

گرفته است.
 

5-1 مقايسه مدل تراوايي با واريانس لرزه اي
شــكل 9 برشــي از مدل تراوايــي محاســبه از زمين آمــار با كمك 
شــبكه هاي عصبي را در زون مخزني مورد مطالعه مي باشد (تصوير سمت 
راســت)  كه در مجاورت نشانگرهاي لرزه اي واريانس استفاده شده براي 

اين تخمين قرار گرفته است (تصوير سمت چپ).
همان گونه كه در اين شــكل مشخص است، نشانگر واريانس شباهت 
متوســطي با تراوايي دارد. واريانس به كار رفته در اين تحليل واريانس پنج 
نقطه اي اســت (يعني در محاســبه آن 5 ردلرزه اي seismic trace استفاده 
مي شــود) . اين امر باعث هموارتر شدن خروجي به دست آمده شده است. 
از آن جــا كه نشــانگر واريانس قادر به تشــخيص شكســتگي هاي اصلي 
مي باشــد، همبستگي كم تري با تراوايي محاسبه شده داراست. مناطقي كه 
در آن ها همبســتگي باالتري بين تراوايي و واريانس وجود دارد، بر روي 
شكل مشخص شده اند. در سمت چپ مدل ها، بين مدل تراوايي و نشانگر 
واريانس تفاوت ديده مي شود. اين تفاوت مي تواند به دليل دولوميتي شدن 
سنگ مخزن باشــد كه باعث افزايش تراوايي مي گردد يا در اثر نوفه هاي 

حاصل از برداشت هاي لرزه اي در مكعب واريانس حاصل شود. 

 نتيجه گيري
1-در اين مطالعه مشــخص گرديد كه تركيب روش هاي شبكه عصبي 
و زمين آمــاري نتايج مطلوبي در تخمين تراوايــي ارايه مي دهد. به عبارت 
ديگر در ابتدا با اســتفاده از شــبكه عصبي، چندين نشــانگر لرزه اي كه هر 
كدام به نوعي توزيع شكســتگي ها و مناطق مســتعد تراوايي باالتر را نشــان 
مي دهنــد،  با هم تركيب گرديدند و در نتيجه يك روند ســه بعدي12 براي 
توزيــع تراوايي حاصل گرديد. در ادامه، اين روند ســه بعدي به عنوان داده 
ثانويــه در روش هاي شبيه ســازي با داده كمكي بــه كار رفت و در نتيجه با 
اســتفاده از روش هاي زمين آماري، مدل نهايي بــا داده هاي تراوايي چاه ها 

هم خوان گرديد.
2- اين مطالعه نشــان داد كه اســتفاده از نشــانگرهاي لرزه اي راه كار 
مناســبي براي پي بردن به شكســتگي هاي مخزن و مدل ســازي تراوايي در 

مخازن كربناته مي باشد.
3- ســازوكار تكتونيكي حاكم بر ناحيه مورد مطالعه نقش بسيار مهمي 
در تعيين نوع نشــانگرهاي لرزه اي استخراج شــده براي مدل سازي تراوايي 

داراست.
4- نشــانگرهاي شكســتگي متداولي چون واريانــس، به دليل ماهيت 
شكســتگي هاي اين منطقه معرف مناســبي بــراي زون هاي بــا تراوايي باال 
نبودند. اين امر بدين دليل اســت كه عمده شكستگي هاي اين مخزن در اثر 
عواملي غير از عوامل تكتونيكي هم چون دولوميتي شدن سنگ مخزن و اثر 

نوفه هاي حاصل از برداشت هاي لرزه اي است. 
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