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مقدمه:
در دنيای واقعی كمتر با مواردی روبه رو می شويم كه منطق صفر و 
يک بر آن حاكم باش��د و معموالً موارد تحت بررسی را نمی توان به طور 
مطلق در نظر گرفت. بنابراين منطق كالس��يک صفر و يک، پاسخگوی 
بررسی تمامی مشكالت نمی باشد و اكثر مواقع با استفاده از آن نمی توان 
به بررسی دقيقی از يک مسئله پرداخت ]1[. آيا رياضيات از بررسی اين 

مسائل عاجز است؟
در س��ال 1965 لطفی زاده برای اولي��ن بار مقاله ای با عنوان نظريه 
مجموعه های فازی مطرح كرد ]10[. پس از آن نظريه مجموعه های فازی 
به سرعت وارد دنيای رياضيات شد. امروزه منطق فازی به عنوان يک ابزار 

قدرتمند رياضی در علوم مختلف جايگزين رياضيات كالسيک شده است 
]6[. اين امر موجب كاهش پيچيدگ��ی روابط رياضی حاكم بر مدل ها، 
انعطاف پذيری در مقابل نظر تصميم گيرنده و نيز صرفه جويی در وقت و 
هزينه ها می گردد. منطق فازی براساس مفهوم مجموعه های فازی است 
]4[. اساساً گرچه سيستم های فازی پديده های غيرقطعی و نامشخص را 
توصيف می كنند، با اين حال خود تئوری فازی يک تئوری دقيق است. 
به دليل پيچيدگی بيش از حد دنيای واقعی كه منجر به توصيفی تقريبی 
يا فازی برای مدل كردن يک سيستم می شود و نيز به دليل نياز داشتن 
به فرضيه ای برای فرموله كردن دانش بش��ری به شكلی سيستماتيک و 
قرار دادن آن در سيستم های مهندسی، لزوم وجود تئوری سيستم های 

 سهيال روستايي1، فهيمه شكرانه2، حسين رحيم پور بناب3، علي كدخدايي ايلخچي4

تخمين تراوايي توسط تكنيک منطق فازي و روش هاي آماري 
در ميدان گاز پارس جنوبي 

چكيده:
تراوايي يكي از مهم ترين خصوصيات پتروفيزيكي مخزن است كه جريان سياالت درون چاه را در مرحله توليد كنترل مي كند. 
اين پارامتر نقش كليدي و اساس�ي در ارزيابي نرخ توليد مخزن، عملكرد ميادين نفتي و مديريت و توس�عه مخزن ايفا مي كند. 
تراوايي به طور معمول از روش هاي آناليز مغزه و تست چاه به دست مي آيد، ولي متأسفانه اين امر مستلزم صرف زمان و هزينه 
فراواني مي باشد. تا به امروز، محققان بسياري تالش كرده اند تا روابط پارامتري بين تراوايي و ويژگي هايي از مخزن هيدروكربني 
كه مستقيماً قابل اندازه-گيري هستند را، مانند تخلخل و عمق بيابند. مهندسين نفت اغلب از تحليل رگرسيون به عنوان ابزار 
اصلي براي به دس�ت آوردن رابطه بين اين مقادير اس�تفاده مي كنند. هر چند به علت طبيعت بسيار پيچيده مسئله، يك روش 
جايگزين براي مدل كردن پارامتري، استفاده از منطق فازي مي باشد. اين مطالعه با استفاده از داده هاي نمودارهاي چاه پيمايي و 
مغزه مربوط به سه چاه ميدان گازي پارس جنوبي صورت گرفته است. بدين صورت كه ابتدا ميزان تراوايي توسط منطق فازي و به 
كمك نمودارهاي پتروفيزيكي و نرم افزار Geolog تعيين شده و در بخش ديگر مطالعه، با استفاده از آناليز رگرسيوني، رابطه هاي 
آماري بين تراوايي و نمودار هاي چاه پيمايي به دست آمده است. در نهايت نتايج حاصل از دو روش مذكور با هم مقايسه شده و 

الگوي مناسبي جهت تخمين تراوايي از روي نمودارهاي چاه پيمايي ارائه مي شود. 

واژه هاي كليدی: تراوايی، منطق فازی، آناليز رگرسيونی، نمودارهای پتروفيزيكی، ميدان پارس جنوبی

1. كارشناسی ارشد زمين شناسی نفت
2. كارشناسی ارشد زمين شناسی نفت 

3. دانشيار دانشكده زمين شناسی، دانشگاه تهران
4. دكترای زمين شناسی نفت، دانشكده زمين شناسی، دانشگاه تهران



نشريه فني تخصصي
 شركت ملي نفت ايران 

42

فازی را به عنوان يک ش��اخه مس��تقل در علوم مختلف توجيه می كند 
]3[. يكی از اهداف مطالعات پتروفيزيكی تخمين دقيق و صحيح تراوايی 
در چاه هايی است كه اندازه گيری های تراوايی مغزه در آنها به هر دليلی 
ممكن نباشد. بدين منظور با استفاده از پارامتر تخلخل، ميزان تراوايی را 
در اين نقاط محاسبه می كنند كه در اين مطالعه با استفاده از دو روش 
منطق فازی و آناليز رگرس��يونی ميزان تراوايی در اين نقاط پيش بينی 
ش��ده است. مهندس��ين نفت در برخی ميدان های هيدروكربنی، آناليز 
رگرس��يونی را به عنوان ابزار اصلی برای ارتباط دادن پارامترهايی مانند 
تخلخل و تراوايی استفاده می كنند. به طور كلی هدف از آناليز رگرسيونی، 
به دس��ت آوردن روند يک متغير برحسب متغيرهای ديگر است. البته 
حدود اطمينان معادله به دست آمده و آزمون فرض ها برای اعتبار ضرايب 
موجود در آن و همچنين استنباط های آماری مرتبط با آن كه می تواند در 

تصميم گيری اكتشافی مؤثر باشد نيز مد نظر است ]2[.
در اين محاس��بات معموالً فرض می ش��ود كه يک ارتباط خطی يا 
غيرخط��ی بين تراوايی و تخلخ��ل وجود دارد. به عب��ارت ديگر در اين 
محاسبات تصور می شود كه تابع خطی يا غيرخطی به دست آمده برای 
مدل سازی ارتباط بين تراوايی و ديگر پارامترهای سنگ، مناسب و كافی 
اس��ت. اين مطالعه با استفاده از داده هاي نمودارهاي چاه پيمايي و مغزه 
مربوط به سه چاه از ميدان گازي پارس جنوبي انجام شده است به اين 
صورت كه ابتدا ميزان تراوايي توسط منطق فازي و به كمک نمودارهاي 
پتروفيزيكي و نرم افزار Geolog تعيين شده و در بخش ديگر مطالعه، با 
استفاده از آناليز رگرسيونی، رابطه های آماری بين تراوايی و نمودار های 
چاه پيمايی به دس��ت می آيد. در نهايت نتايج حاصل از دو روش مذكور 
با هم مقايس��ه ش��ده و الگوي مناس��بي جهت تخمين تراوايي از روي 

نمودارهاي چاه پيمايي ارائه مي شود. 
در اي��ن مطالعه، برای س��اخت مدل فازی و معادله رگرس��يون به 
 DT، GR، LLD،  NPHI منظ��ور تخمين تراوايی از 5 نمودار چاه پيمايی
و RHOB به عنوان مهم ترين نمودارهايی كه می توان تراوايی را براساس 

آنها پيش بينی نمود، استفاده شده است.  

1- تخمين تخلخل و تراوايی توسط تكنيك منطق فازی
نرم افزار Geolog به جهت اس��تفاده حرف��ه ای در حوزه ژئوفيزيک، 
اكتشاف و اس��تخراج ذخاير هيدروكربوری همچنين به منظور ارزيابی 
پتروفيزيكی مخازن هيدروكربوری طراحی شده است و دارای ماژول های 
متعددی برای محاسبه بسياری از پارامترهای مخزنی می باشد كه يكی از 

اين ماژول ها، ماژول Fuzzy Logic است.
به منظور تخمين تخلخل و تراوايی از قسمت Fuzzy Logic نرم افزار 
Geolog اس��تفاده ش��ده است. اين بخش ش��امل ماژول های متعددی 
برای محاسبات منطقی جهت پيش بينی تراوايی و يا رخساره به كمک 

نمودارهای چاه پيمايی است.  
روش های مرسوم محاسبه، سعی در به حداقل رسانی يا از بين بردن 
خطاها دارند، در حالی كه منطق فازی ادعا دارد كه در اين خطاها اطالعات 
مفيدی نهفته است كه می تواند به پيش بينی ها كمک كند ]12[. منطق 
فازی تعدادی تراوايی برای هر داده ورودی پيش بينی می كند، اما برخی 
مقادير بر مبنای تئوری احتماالت محتمل تر از ديگر مقادير هستند. در 
نهايت محتمل ترين مقدار برای تراوايی در هر Bin انتخاب می ش��ود. در 
مدل منطق فازی مقادير تراوايی مغزه به كمک نرم افزار برای ايجاد رابطه 
 DT، GR، LLD، NPHI با داده های ورودی كه در اينجا شامل نمودارهای
 Bin می باشد؛ مورد بررسی قرار می گيرد. نرم افزار از هر تعداد RHOB و
تراوايی با هر تع��داد از مقادير نمودارهای چاه پيمايی ورودی اس��تفاده 
می كند و در نتيجه، مقادير ورودی با بيشترين احتمال برای هر Bin به 

كمک نرم افزار انتخاب شده و به نمودار تراوايی تغيير می يابد ]11[.
Fuzzy Logic به وسيله تعيين امكان برای كيفيت پيش بينی هر يک 

  )fuzzy possibilities( از پارامترها كار می كند و سپس امكان های فازی
به دست آمده را جمع كرده و نتايج شبيه به هم را پيش بينی می كند. 

به منظور پيش بينی تخلخل و تراوايی بعد از بارگذاری )load كردن( 
داده ه��ای نمودارهای چاه پيمايی و مغزه مربوط به هر كدام از چاه ها در 
فضای نرم افزار Geolog بايد ابتدا به سراغ ماژول fuzzy_k_calc در بخش 
محاس��به فازی نرم افزار Geolog رفت. مسير دستيابی به اين ماژول به 

صورت زير است:
Geology > Fuzzy Logic > Permeability learn

اين ماژول نمودارهای چاه پيمايی را با تراوايی مغزه كاليبره می كند 
تا تطابق های منطقی را پيدا كند. در اين مطالعه به منظور ارزيابی دقيق 
ميزان كارايی روش های منطق فازی و آناليز رگرسيونی در جهت تخمين 
تراوايی، در هر دو روش از نمودارهای چاه پيمايی يكس��ان استفاده شده 

است.
در ابتدا طيف تراوايی همراه با هر اينتروال ، به تعدادی Bin موسوم 
به NBIN تقس��يم می ش��وند. NBIN تعداد BIN مورد اس��تفاده برای 
پيش بينی تراوايی اس��ت. معموالً تعداد 10 در اكثر كاربری های معمول 
جوابگو است. البته چنانچه تعداد نقاط مغزه گيری زياد باشد، تعداد Bin  ها 
می تواند افزايش يابد و برعكس ]11[. نمودارهای چاه پيمايی كه در اين 
 DT، GR، بخش مورد استفاده قرار می گيرند، به ترتيب شامل نمودارهای

LLD، NPHI و RHOB می باشند )شكل 1(. 

شكل 1-  ماژول fuzzy_k_calc در بخش محاسبة فازی نرم افزار 
Geolog برای آموزش تراوايی

 fuzzy_k_apply س��پس برای آم��وزش تراوايی، به س��راغ م��اژول
می رويم. مسير دستيابی به اين ماژول در نرم افزار به صورت زير است:

Geology > Fuzzy Logic > Permeability apply
اين ماژول، تراوايی را از روی نمودارها به كمک تطابق های منطقی به 

دست آمده توسط ماژول fuzzy_k_calc، پيش بينی می كند.

شكل 2-  ماژول fuzzy_k_apply در بخش محاسبه فازی 
Geolog برای تخمين تراوايی
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الزم به ذكر است كه در اين قسمت نيز از همان نمودارهای استفاده 
ش��ده در آموزش تراوايی و با همان ترتيب قرارگيری، برای شناس��ايی 
محتمل ترين Bin تراوايی در اين چارچوب اس��تفاده شده است )شكل 
2(. با اجرای اين ماژول، تراوايی در سرتاسر چاه پيش بينی می شود و به 
همين ترتيب می توان ميزان تخلخل را نيز پيش بينی نمود. در اين مطالعه 
با توجه به داده های مغزه و نمودارهای موجود در هر س��ه چاه  و كراس  
پالت ها و نمودارهای مقايسه ای، روش منطق فازی جهت تخمين تراوايی 
نتايج قابل قبولی ارائه نداده است در حالی كه در زمينه تخمين تخلخل 

در دو چاه A و B بهترين پاسخ ممكن را ارائه می دهد. 
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B شكل3- كراس پالت تخلخل پيش  بينی شده نسبت به تخلخل مغزه در چاه

پ��س از آنكه نتايج حاصل ش��د، داده ها از نرم اف��زار Geolog خارج 
)unload( و كراس پالت  تخلخل پيش بينی ش��ده در مقابل تخلخل به 
دست آمده از مغزه )شكل3( به دست مي آيد، همچنين نمودار مقايسه ای 
تراواي��ی و تخلخل حاصل از مغزه و خروجي نرم افزار در مقابل عمق، در 

فضای نرم افزار Excel رسم شده است )شكل 4 و 5(.
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شكل4- نمودار مقايسه ای تراوايی مغزه )مقياس لگاريتمی( و تراوايی 
A  پيش بينی شده در مقابل عمق در چاه
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شكل5- نمودار مقايسه ای تخلخل مغزه و تخلخل پيش بينی شده در 
A مقابل عمق در چاه

با توج��ه به داده های مغ��زه و نمودارهای موجود در هر س��ه چاه، 
روش منطق فازی در زمينه پيش بينی تراوايی نتايج قابل قبولی را نشان 
نمی دهد، اما در مورد تخمين تخلخل در چاه های A و B بهترين پاسخ 

ممكن را ارائه می دهد )جدول 1(. 

جدول 1- نتايج حاصل از منطق فازی در سه چاه مورد مطالعه

پارامتر 
اندازه گيری 

شده

ضريب 
همبستگی 

%

معادلة ضريب همبستگی

A چاه
تراوايی % 5/05 y = 0/8289 x + 17/218

تخلخل % 78/82 y = 0/8731 x + 0/0131

B چاه
تراوايی % 4/66 y = 0/3899 x + 4/9094

تخلخل % 75/93 y = 0/8716 x + 0/0095

C چاه
تراوايی % 5/87 y = 0/3601 x + 3/8202

تخلخل % 26/93 y = 0/7326 x − 0/0111
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 RHOB و DT، NPHI شكل 6- تطابق عمق نمودارهای چاه پيمايی
A با يكديگر در چاه

در نرم افزار Excel كراس پالت های تراوايی مغزه در مقابل نمودارهای 
چاه پيمايی كه در قبل به آنها اش��اره شد؛ رسم گرديد و بررسی شد كه 
در كدام كراس پالت رابطه خطی بسيار خوبی بين نقاط تراوايی مغزه و 
نمودارهای چاه پيمايی مشاهده می شود كه براساس آن نقاط مورد نظر 
انتخاب و ساير نقاط حذف شدند. بدين منظور در چاه A فقط از كراس 
پالت تراوايی مغزه در مقابل NPHI و در چاه B و C از كراس پالت های 

تراوايی مغزه در مقابل NPHI و DT استفاده گرديد )شكل 7 و 8(. 

 

K / NPHI

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.001 0.1 10 1000

K core (md)

N
PH

I (
V/

V)

NPHI(v/v)

شكل 7-  كراس پالت تراوايی واقعی در مقابل تخلخل حاصل از 
B در چاه NPHI نمودار
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شكل 8- كراس پالت تراوايی واقعی در مقابل تخلخل حاصل از 
B در چاه DT نمودار

برای يافتن معادله تراوايی در روش آناليز رگرسيونی، تمامی داده های 
ورودی )نموداره��ای چاه پيماي��ی DT، GR، LLD، NPHI و RHOB( و 
خروجی )تراوايی واقعی(، با استفاده از رابطه )1( نرمال شدند ]5[  به اين 
 MINITAB صورت كه تمام داده ها بين 0 و 1 قرار گرفتند و در نرم افزار
معاده رگرسيونی تراوايی با استفاده از داده های چاه A به دست آمد. اين 
رابطه در چاه مذكور، ضريب همبس��تگی باالی 70 درصد بين تراوايی 
پيش بينی ش��ده و تراوايی واقعی بدس��ت آمده از مغزه را نشان می دهد 
)جدول 2(. به منظور ارزيابی كارايی رابطه به دست آمده در زمينه تخمين 
تراوايی، فرمول به دست آمده از چاه A در چاه های B و C نيز آزمايش و 
ميزان تراوايی پيش بينی شد. نتايج نشان می دهد كه اين رابطه در دو چاه 

ديگر نيز ضريب همبستگی باالی 70 درصد دارد )جدول 3(.  

 ( ) ( )minmaxmin xxxxxN −−=                   )1(

جدول 2- داده های ورودی و خروجی و فرمول تراوايی به دست آمده 
MINITAB از نرم افزار

Input data DT, GR, LLD, NPHI, RHOB

Output data )Permeability Predicted( تراوايی پيشبينی شده

Regression equation
PERM = 0/0141 − 0/0048 DT − 0/0267 GR

+ 0/0344 LLD + 0/110 NPHI − 0/0477 RHOB

ك��راس پ��الت تراواي��ی پيش بينی ش��ده ب��ا اس��تفاده از روش آناليز 
رگرس��يونی )K MRA( در مقاب��ل تراواي��ی واقعی )تراواي��ی حاصل از 
مغ��زه( رس��م و معادل��ه و ضريب همبس��تگی در هر ي��ک از چاه ها به 
دس��ت آمد )ش��كل9(، همچنين بعد از خارج ك��ردن داده ها از حالت 
نرمال ]5[ طب��ق رابطة )2(، نمودار مقايس��ه ای تراوايی مغزه و تراوايی 
پيش بين��ی ش��ده در مقابل عمق آنها نيز رس��م گرديد )ش��كل 10(. 

                         

 
minminmax )( xxxxx N +−=     )2(
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شكل 9- كراس پالت تراوايی پيش بينی شده در مقابل تراوايی مغزه 
B در چاه
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شكل 10- نمودار مقايسه ای تراوايی پيش بينی شده و تراوايی مغزه 
B نسبت به عمق در چاه

روش آناليز رگرسيونی همانطور كه در جدول 3 نشان داده شده است، در 
زمينه تخمين تراوايی نتايج قابل قبولی را ارائه مي دهد.

جدول 3- نتايج حاصل از روش آناليز رگرسيونی در سه چاه مورد مطالعه

ضريب همبستگی % معادلة ضريب همبستگی

A چاه % 72/17 y = 7/4349 x - 0/029

B چاه % 70/52 y = 5/9888 x - 0/019

C چاه % 72/94 y = 10/59 x - 0/0679

نتيجه گيري:
1( فاكتور مؤثر در انطباق اطالعات كراس پالت مقادير پيش بينی شده 
توسط هر دو روش، با داده های واقعی حاصل از مغزه، ميزان زياد ضريب 
همبستگی )R2( است كه در مخازن كربناته اين مقدار بايد بيش از 70 
درصد باشد تا به عنوان يک پاسخ قابل قبول پذيرفته شود. بر اين اساس 
روش منطق فازی پاسخ های قابل قبولی در زمينه پيش بينی تخلخل در 
چاه A و B، ارائه می دهد به اين صورت كه در كراس پالت-های تخلخل 
پيش بينی شده نسبت به تخلخل مغزه، ميزان ضريب همبستگی در چاه 

A، 78/82% و در چاه B، 75/93 درصد می باشد.

2( روش آناليز رگرسيونی جهت پيش بينی ميزان تراوايی، در هر سه چاه 
نتايج قابل قبولی را ارائه داده است. در كراس  پالت های تراوايی پيش بينی 
 72/17 ،A شده نسبت به تراوايی مغزه، ميزان ضريب همبستگی در چاه
درصد و در چاه B، 70/52 درصد و در چاه C، 72/94 درصد می باشد كه 
اين ميزان ضرايب همبستگی در مخازن نفت و گاز نشان از قدرت باال و 
كارآمد بودن روش مذكور جهت تخمين تراوايی دارد. بنابراين اين نتايج، 
قابل تعميم به ديگر چاه های ميدان است و می توان از آن در ساير چاه-

های ميدان مورد نظر كه فاقد اطالعات مغزه هستند استفاده كرد.

3( روش های آناليز رگرسيوني و فازي در هر سه چاه مورد مطالعه، نتايج 
خوب و مناس��بي جهت تخمين تراوايي ارائه داده اند. اما نتايج حاصل از 
روش آناليز رگرس��يوني از دقت بس��يار زيادی برخوردارند. با وجود اين 
مسلماً اگر پارامترهاي مورد نياز مدل هاي فازي مانند شعاع خوشه سازي ، 
قواعد فازي، توابع عضويت و س��اير پارامترهاي مربوط به آنها به خوبي 
تعريف ش��وند مدل هاي فازي نيز قادر خواهند ب��ود تراوايي را به خوبي 

تخمين بزنند.
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4( در روش آنالي��ز رگرس��يونی، اين امكان برای ما فراهم می ش��ود كه 
داده هايی را كه در كراس پالت ها با فاصله بيشتری نسبت به ساير داده ها 
ق��رار دارن��د را به عنوان داده های پرت حذف كني��م كه اين خود به باال 
رفتن ضريب همبستگی بين مقادير واقعی و پيش بينی شده كمک زيادی 
می كند، حال اينكه اين داده ها نيز در روش منطق فازی لحاظ ش��ده اند 
و در اين روش تخمين تراوايی با حضور تمامی داده های موجود صورت 
گرفته است. بنابر داليل ذكر شده در هر سه چاه مورد مطالعه، ميانگين 
تراوايی پيش بينی شده در روش منطق فازی از 6/75  تا 15 ميلی دارسی 
متغير است، در حالی كه ميانگين تراوايی پيش بينی شده در روش آناليز 
رگرسيونی در محدوده ای بين 2/38 تا 2/87 ميلی دارسی قرار دارد كه 
اين مقادير با وجود اينكه ضريب همبس��تگی بااليی بين مقادير مغزه و 
مقادير پيش بينی شده نشان می دهند، بسيار كمتر از روش منطق فازی 

و همچنين مقادير حاصل از آناليز مغزه می باشند. 

5( تعيي��ن مقادير پارامتر تراوايی به عنوان يک ويژگی خاص س��نگی 
همواره با دشواری روبه رو بوده و با روش های عادی و در حيطه اطالعات 
زمين شناسی امكان تخمين چندان دقيقی به خصوص در مخازن كربناته 
ندارد. سيستم ايجاد تخلخل و پارامترهای آن در ماسه سنگ ها و كربنات ها 
بسيار متفاوت است. يک سازند كربناته، پيچيدگی های بيشتری از نظر 
مخزنی و پتروفيزيكی دارد. اصوالً رسوبات كربناته مستعد دگرسانی فراگير 
و سريع هستند كه مينرالوژی و ساختمان منافذ درون سنگ های كربناته 
را تغيير می دهد. به ويژه، فرآيندهای س��يمانی ش��دن و انحالل به طور 
پيوسته ساختمان منافذ را به منظور افزايش و كاهش و يا از بين بردن 
تخلخل و متأثر از آن تراوايی، تغيير می دهند. در نتيجه، محاسبه تخلخل 
و تراوايی با عدم قطعيت های زيادی در كربنات ها روبه روس��ت. از اين رو 
در اين مطالعه، عدم نيل به پاس��خ های مناسب و مورد انتظار و منطبق 
ب��ا نتايج آنالي��ز مغزه در روش منطق فازی را باي��د در هتروژنی مخازن 
كربناته و پيچيدگی ارتباط تخلخل و تراوايی در مخازن كربناته از جمله 
مخازن داالن و كنگان دانس��ت. با اين وجود، نكات ذكر شده به معنای 
ناكارآمد بودن اين روش در تعيين پارامترهای مخزن نيست، بلكه با توجه 
به مزايای اين روش نسبت به ساير روش ها، بايد در پيش بينی تراوايی در 
مخازن كربناته ايران كه دارای مقادير مناسب و كاملی از نتايج آناليز مغزه 
هستند، بيشتر به كار گرفته شود و در خاتمه بهتر است تخلخل و تراوايی 
حاصل از آن با نتايج به دس��ت آمده از ساير روش های مهندسی مخزن 

مقايسه و مورد ارزيابی قرار گيرد.
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