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مقدمه
توصيف يك مخــزن نفتي نياز به شــناخت 
كامل خواص پتروفيزيكي ســنگ مخزن دارد. 
دو پارامتــر مهــم و بنيــادي مخــزن، تخلخل و 
نفوذپذيري اســت كه به طور مســتقيم با مقدار 
ســيال موجود و توانايي ســنگ مخزن در عبور 

سيال ارتباط دارند[1]. اندازه گيري آزمايشگاهي 
ايــن پارامترها معمــوالً هزينه بر و امــكان تهيه 
نمونه هــاي مغــزه از تمام طول مخــزن مقرون 
به صرفه نيســت[2]. بر اين اســاس، امروزه براي 
محاسبه تخلخل از نمودارهاي متداول چاه پيمايي 
اســتفاده و بوســيله  نرم افزارهــاي پتروفيزيكي 

تفســير مي گردند. داده هاي چاه پيمايي بســيار 
ارزشمند هســتند و به طور غيرمستقيم مي توانند 
در مــورد كاني شناســي، بافت، ســاختمان هاي 
رســوبي و درصد ســيال موجود در يك سنگ 
مخــزن اطالعاتــي در اختيار زمين شــناس قرار 
دهنــد[2]. نمودارهــاي چاه پيمايــي، داده هاي 

اثر ليتولوژي در بهبود مدل سازي پتروفيزيكي مخزن كربناته 
ناهمگن در جنوب  ايران

توصيف هر مخزن نفتي نياز به مدل پتروفيزيكي سنگ مخزن دارد. دو پارامتر مهم و بنيادي يك مدل پتروفيزيكي، تخلخل و نفوذپذيري 
هستند. اندازه گيري هاي آزمايشگاهي اين پارامترها معموالً هزينه بر و تهيه نمونه هاي مغزه از كل چاه اقتصادي نيست. از اين رو، امروزه تخلخل 
با استفاده از نمودارهاي متداول چاه پيمايي و نرم افزارهاي پتروفيزيكي تعيين و نفوذپذيري از روش هاي غيرمستقيم مانند رگرسيون، مدل هاي 
ناحيه اي و روابط تجربي برآورد مي شوند. عموماً مقادير تخميني و اندازه گيري شده آنها با يكديگر تفاوت دارند. اين اختالف مي تواند ناشي 
از خطاي سيستماتيك مانند شرايط اندازه گيري، خطاي ابزار، خطاي انساني و خطاي تصادفي باشد. در مخازن ناهمگن كربناته به ويژه نواحي 
و چاه هايي كه مغزه گيري نشده اند، تخمين تخلخل و نفوذپذيري با نمودارهاي چاه پيمايي و روش هاي آماري مشكل است. در اين مقاله قصد 
داريم اثر ليتولوژي در بهبود مدل سازي پتروفيزيكي مخزن كربناته ناهمگن را با استفاده از روش  تحليل احتماالتي و شبكه  عصبي مصنوعي 
در يك ميدان نفتي جنوب  ايران نشان دهيم. براي اين منظور، دو مدل تخلخل با استفاده از تحليل احتماالتي و شبكه عصبي مصنوعي در يك 
چاه تهيه و نتايج آنها با نمونه هاي مغزه در چاه ديگري مقايسه شدند. اين مقايسه ها نشان داد كه تخلخل  و نفوذپذيري مدل شده با داده حاصل 
از مغزه كامًال منطبق نيست. در مرحله بعد، سنگ مخزن با استفاده از ليتولوژي، زون بندي شد. براي هر زون يك مدل شبكه عصبي به گونه اي 
طراحي شد كه داده هاي ورودي و خروجي به شبكه به ترتيب نمودارهاي چاه پيمايي و داده مغزه ي مربوط به آن زون بودند. سپس مدل هاى 
آموزش يافته در هر زون در زون مشابه چاه ديگر آزمايش شدند. نتيجه اعتبارسنجي اين مدل ها نشان دادند كه اختالف بين اين مدل ها و 

داده هاي مغزه بسيار كمتر از دو روش قبلي است. 

   s (poursiamih@ripi.ir)  نويسندة عهده  دار مكاتبات *
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مقاالت تحليلي-كاربردي

پيوســته اي از عمق هســتند كه كيفيت وضوح 
عمــودي آنهــا زياد اســت. به داليــل مختلف 
مقادير تخلخِل تخميني با مقادير آزمايشــگاهي 
تفــاوت دارنــد. از جمله اين داليــل مي توان به 
وجود خطاهــاي سيســتماتيك مانند شــرايط 
محيط اندازه گيري، خطاهاي ابزاري، خطاهاي 
انســاني و خطاهاي تصادفي اشــاره كرد[4]. از 
طرفي محاســبه نفوذپذيري معموالً با اســتفاده 
از روش هاي غيرمســتقيم به ويژه رگرسيون هاي 
خطــي و چندگانه، مدل هــاي منطقه اي موجود 
و روابــط تجربي انجام مي شود[3].مدل ســازي 
پتروفيزيكي ســنگ مخزن بر اساس نمودارهاي 
چاه پيمايــي در فواصل عمقــي و چاه هايي كه 
مغزه گيري نشــده اند ، به لحاظ فنــي و اقتصادي 
بسيار ارزشمند هســتند، زيرا ابزار نمودارگيري 
چاه پيمايــي، نمودار پيوســته اي را در طول چاه 
و حتــي مناطقي كه امــكان مغزه گيري ندارند، 
توليد مي كنند[3,4]. در مخازن كربناته ناهمگن 
به ويــژه نواحــي و چاه هايــي كــه مغزه گيري 
با نمودارهاي  نشده اند، مدل سازي پتروفيزيكي 
چاه پيمايي متداول دقت الزم را ندارند. بنابراين 
در ايــن مقاله قصد داريم اثــر ليتولوژي (جنس 
سنگ) در بهبود مدل سازي پتروفيزيكي مخازن 
كربناته ناهمگن در يكي از ميادين نفتي واقع در 

جنوب غرب ايران را نشان دهيم.

1- روش تحليل احتماالتي1 
در سال 1980، ماير و سيبيت2 روش جديدي 
را براي ارزيابى هاى پتروفيزيكى ارائه كردند. در 
اين روش آنها به جاى در نظر گرفتن پاسخ هاي 
مورد نياز، بر روي پاسخ ابزارهاي نمودارگيري 
به  محيط نمودارگيري متمركز شدند. آنها براى 
تخميــن نمودارهاى مختلف بــا توجه به حجم 
كانى ها و ســياالت تأثيرگذار بــر هر حس گر 
از يك ســرى معادالت اســتفاده كردند. سپس 
اين احجام را به منظور انطباق بهينه يا بيشــترين 
انطباق ممكن بين قرائت هاي اندازه گيري  شــده 

و برآوردشــده تنظيم كردند. به عنوان مثال اگر 
bρ باشد، آنرا  قرائت ابزار چگالى براى سازند، 

مى توان با معادله 1 برآورد يا مدل كرد[5]:

qtzqtzfwfwgasgasb vvv ρρρρ ++=
∧

       (1)
wcswcsdoldolcalcal vvv ρρρ +++              

بر ايــن اســاس، يك تعــداد محــدودى از 
تركيبات احجام شش مولفه اي وجود دارند كه 
مي توانند انتخاب شــوند. يــك انتخاب خوب، 
مقدار تخميني يا مدل شــده از چگالي سازند را 
مي دهد كه نزديك به مقدار مشــاهده  شــده يا 

اندازه گيري  شده است يعنى:
                                                                                                    bb ρρ ≈

∧

                                                 (2)

روش اســتفاده  شــده براي محاســبه حجم، 
حــل همزمان يك ســرى معادله اســت. روش 
بهينه ســازي بــراي حصول بهتريــن انطباق بين 
داده هــا،  مــدل و نتايــج، مبنــاي پتروفيزيــك 
احتماالتي اســت. به اين ترتيب براساس بهترين 
جــواب، حجــم كانى ها و ســياالت و در نتيجه 
تخلخل و اشباع شدگى ســيال در فاصله عمقي 
مدل شده بدســت مى آيد. در اين شرايط مفسر 
اختيار محدودي در انتخاب كانى ها و ســياالت 
دارد. به هرحــال در اين روش تمامى مولفه هاي 
انتخاب شــده بر روى همــه ابزارها اثر مي كنند. 
بنابرايــن در روش بهينه ســازي، ارزيابى هــاي 
آمارى از اجزاى تشكيل دهنده سنگ به صورت 
تخمين هــاي كمــي بــراي كل فاصلــه عمقي 
نمودارگيرى  شده تهيه مي شود. امروزه از روش 
تحليــل احتماالتي در بســياري از نرم افزارهاي 
پتروفيزيكــي همچــون ژئــوالگ و ژئوفريــم 

استفاده مي شود[5].

2- شبكه عصبي مصنوعي3
در مهندسي نفت، تاكنون شبكه هاي عصبي 
مصنوعــي كاربردهاي متنوع و موفقي را مانند 
تعيين مشخصات مخزن و بهينه سازي عمليات 

صحرايــي داشــته اند[6]. جزء بنيادي شــبكه 
عصبي، نرون اســت. به طور كلــي، يك نرون 
بيولوژيكــي، ورودي هــا را از منابــع مختلف 
دريافت و ســپس آنها را در مســيرهايي با هم 
تركيــب، و بــا عمليــات غيرخطــي معمولي 
به صورت خروجــي ارائه مي دهد[7]. شــبكه 
عصبي مصنوعي مدل رايانه اي است كه تالش 
مي كنــد فرآيندهــاي آموزشــي بيولوژيكي 
ســاده اي را تقليــد و توابع ويژه اي از سيســتم 
ســلول هاي عصبي مغز انســان را شبيه ســازي 
كند. آموزش يا مرحله يادگيري، نقطه شروع 
استفاده از شبكه هاي عصبي است. اين فرآيند 
نياز به نمونه هاي يادگيري شــامل سيگنال هاي 
ورودي جفت شده با سيگنال هاي هدف دارد. 
در مرحلــه آمــوزش، مجموعــه اي از عوامل 
ســاخته مي شــود كه مي تواند بــراي تخمين 
مقادير خاصيت مورد نظر، جايي كه خروجي 

واقعي مشخص نيست، به كار رود[8]. 
امــروزه به طــور گســترده از روش شــبكه 
عصبــي مصنوعي براي توســعه معــادالت بين 
نمودارهاي چاه پيمايي و اطالعات تحليلي مغزه 
استفاده مي شــود. عمومي ترين الگوريتمي كه 
در شــبكه هاي عصبي مصنوعي به كار مي رود، 
الگوريتم پس انتشــار4 با گراديان نزولي اســت. 
در روش پس انتشــار از تابع رياضي زير استفاده 

مي شود[9]: 
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در معادلــه y ،3 متغيــر خروجــي،x  متغيــر 
ورودي، w و ν وزن  اتصــاالت، n1  بُعــد بــردار 
ورودي و n2 تعداد نرون هاي اليه پنهان هستند. 
در مرحله انتشار به ســمت عقب، خطاي بردار 
با مقايسه خروجي هاي تخميني و مقادير هدف، 
محاسبه مي شــود. در مرحله بعد، مجموعه هاي 
جديــدي از وزن  اتصاالت به طــور تكراري و 
بر اســاس مقادير خطا تا زماني كه خطاي كل به  
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حداقل برسد، محاســبه مي شوند. بعد از مرحله 
آموزش، وزن  اتصاالت تحليل مي شــوند. اين 
وزن هــا مربوط به ميانگيــن توزيع ها ي ورودي 
(به طور مثــال هر نمودار چاه پيمايي) به شــبكه 

هستند[9,10].
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در معادله Ci   ،4ســهم متوسط متغير ورودي

i ام  و Wij وزن اتصال نرون ورودي i ام به نرون 

خروجي j ام است. امروزه از شبكه هاي عصبي 
مصنوعي به عنــوان ابزار رگرســيون غيرخطي 
براي توســعه تبديل بين نمودارهاي چاه پيمايي 
و داده هاي تحليلي مغزه به طور گسترده استفاده 
مي شود. چنين تبديلي مي تواند براي مدل سازي 
پتروفيزيكــي در عمــق زميــن و چاه هايي كه 

مغزه گيري نشده اند، استفاده شود[9،10].

3- مطالعه موردي
در ايــن مقالــه از ســه روش  مختلف تحليل 

احتماالتي، شبكه  عصبي مصنوعي و زون بندي 
مخــزن بــر اســاس ليتولــوژي(MCM)5، براي 
نشــان دادن اثر ليتولوژي در بهبود مدل ســازي 
پتروفيزيكي ســنگ مخزن كربناته ناهمگن در 
يك ميدان نفتي در جنوب  ايران اســتفاده شده 
اســت. در ايــن تحقيق دو حلقه چــاه A و B از 
اين ميدان كه داده هاي نســبتاً كاملي داشــتند، 
انتخاب شــدند. اين داده ها شــامل نمودارهاي 
 ،(NPHI)كامــل چاه پيمايــي از جمله نوتــرون
 ،(GR) مــا گا تو پر ،(DT) ت ر صو ن عبو ما ز
 ،(LLD)مقاومت ويژه عميق ،(CALI)قطرسنجي
 ،(RHOB)گالي ،(MSFL)مقاومت ويژه كم عمق
PEF و داده هــاي  اندازه گيري شــده تخلخل و 

نفوذپذيري مغزه هستند. پس از اجراي سه روش 
مذكــور در اين دو چاه، نتايــج آنها با يكديگر 

مقايسه شدند. 

3-1- تحليل احتماالتي
روش تحليل احتماالتي را مي توان با استفاده 
از نرم افزارهــاي پتروفيزيكي ماننــد ژئوالگ6 
انجــام داد؛ ولي قبــل از به كار گيــري آن بايد 
آماده ســازي داده ها انجام شــود. بنابراين، ابتدا 
چاه پيمايي  نمودارهــاي  پيش پــردازش  مرحله 
شامل اعمال تصحيحات، تطبيق عمق و ... انجام 
و ســپس براي بررســي ليتولوژي سنگ مخزن 
نمودار متقاطــع نوترون_چگالي بــراي هر دو 
چاه A و B  ترســيم شد(شكل 1). با بررسي اين 
نمودارها و نيز نمودارهاي گرافيكي موجود هر 
دو چاه، مشخص شــد كه تركيب كاني شناسي 
ســنگ مخزن در اين ميدان تركيبي از كلسيت، 
دولوميت، انيدريت و ايليت است. بر اين اساس، 
در چاه B مدلي براي كاني هاي مذكور با ماژول 
مولتي مين7 كــه از روش تحليل احتماالتي بهره 
مي برد، ســاخته و مدل  تخلخل آن تهيه شد. در 
شــكل 2 مدل تخلخل حاصــل از روش تحليل 
احتماالتــي(PHI-MULTI) در كنــار داده هاي 
مغزه(PHI-CORE) نشــان داده شــده اند. براي 

  1  نمودار متقاطع نوترون_چگالي براي دو چاه A و B در محدوده سنگ مخزن

  2  مــدل تخلخل حاصــل از روش تحليل احتماالتي(Multimin) در مقايســه با داده هاي تخلخل 
مغزه متناظر

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
81

65
2.

13
92

.1
39

2.
10

4.
9.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

kt
es

ha
f.

ni
oc

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               3 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25381652.1392.1392.104.9.4
https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-142-fa.html


34

مقاالت تحليلي-كاربردي

مقايســه بهتر بين دو دســته داده اخير، بخشــي 
از مخزن كه تخلخل نســبي بيشــتري نسبت به 
قســمت هاي ديگــر دارد، با مقيــاس بزرگ تر 
نشان داده شده اســت. همان طوري كه مشاهده 
مي شــود، بين داده هاي مدل تخلخل و داده هاي 
مغــزه انطبــاق كاملي وجــود نــدارد و ضريب 
همبســتگي بيــن دو دســته داده اخيــر 0/687 
اســت. در مرحله پيش پردازش ســعي شد تا از 
ورود خطاي سيســتماتيك بــه مرحله پردازش 
جلوگيري شــود؛ بنابراين، نتيجه عــدم انطباق 
كامل بين دو دســته داده اخير مي تواند ناشي از 

وجود خطاي تصادفي باشد. 
براي تهيه مدل نفوذپذيري، چون رابطه تجربي 
و مــدل ناحيه اي در منطقه مــورد مطالعه وجود 
نداشــت، از رابطــه بين تخلخــل و نفوذپذيري 
اســتفاده گرديد. شكل3 نمودار متقاطع تخلخل 
و نفوذپذيري مغزه را براي چاه A نشان مي دهد. 
همان طوري كه در اين شــكل مشاهده مي شود، 
ارتباط بين اين دو دسته داده با روش رگرسيون 
بسيار ضعيف است و چنانچه از اين رابطه براي 
ساخت مدل نفوذپذيري در چاه B استفاده شود، 
قطعاً مدل، خطاي بسيار زيادي خواهد داشت و 

لذا از تهيه آن صرف نظر شد.

3-2- شبكه عصبي مصنوعي
شــبكه عصبــي مصنوعي برخــالف تحليل 
رگرســيون آماري، نيازي به مشــخصات يك 
رابطه ساختاري بين داده هاي ورودي و خروجي 
ندارد. با بررســي ميزان ضريب همبستگي بين 
نمودارهــاي چاه پيمايي و خواص پتروفيزيكي 
نمونه هــاي مغزه  مانند تخلخــل و نفوذپذيري، 
مشــاهده شد كه ارتباط نســبتاً ضعيفي بين اين 
متغيرهــا وجــود دارد. اما چون شــبكه عصبي 
از مثال هــا و تجــارب، آمــوزش  مصنوعــي 
مي بينــد و در حقيقت مدل رايانه اي اســت كه 
تالش دارد فرآيندهاي آموزشــي بيولوژيكي 
ساده اي از سيستم سلول هاي عصبي مغز انسان    4  مدل هاي تخلخل و نفوذپذيري حاصل از روش شــبكه عصبي(ANN) در مقايســه با داده هاي 

تخلخل مغزه متناظر

A در چاه(CORE.PERM -1) و نفوذپذيري مغزه (CORE.POR-1) 3  نمودار متقاطع تخلخل  
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را تقليد و آن را شبيه سازي كند، پس مي تواند 
بــراي تبديل داده هاي نمودارهــاي چاه پيمايي 
به داده هاي مغزه استفاده شــود. ساختار شبكه 
عصبــي مصنوعــي، نقــش مهمــي در ميــزان 
يادگيري و سرعت شبكه دارد و تعداد اليه ها و 
نرون هــا در اليه پنهان، از مهمترين پارامترهاي 
طراحي شــبكه هستند. افزايش تعداد نرون ها و 
اليه ها موجب پيچيدگي شبكه، افزايش زمان و 
كاهــش ميزان يادگيري و توليد خطا با روندي 
صعودي شــده و شــبكه را واگرا خواهد كرد. 
بنابراين، بايد شــبكه هايي با تعــداد نرون هاي 
مختلف ســاخته و تعــداد نرون هــاي بهينه در 
اليه هاي پنهان تعيين شــوند. از اين رو، از يك 
شبكه عصبي مصنوعِي پس انتشار جلورونده با 
ناظر اســتفاده و زمان آموزش بــه اندازه كافي 
طوالني در نظر گرفته شد تا شبكه بتواند تمامي 
نمونه هاي توليد شده را آموزش ببيند. همچنين 
از آموزش اضافي شبكه نيز جلوگيري شد. در 
طول آموزش، شــبكه ســعي در اصالح خود 
داشــته و از اين طريق كمتريــن ميزان خطاي 
در  بر اين اســاس،  آورد.  به دســت  را  ممكــن 
مرحلــه آموزش، براي تهيــه مدل هاي تخلخل 

و نفوذپذيــري از نمودارهــاي چاه پيمايي چاه 
A به عنــوان داده  هــاي ورودي و از داده هــاي 
مغــزه  آن به عنوان داده هاي خروجي اســتفاده 
شــده است. الزم به توضيح است كه براي كل 
داده هاي محدوده ســنگ مخزن تنها دو مدل، 
يكي براي تخلخل و ديگري براي نفوذپذيري 
آموزش داده شد. در مرحله آموزش، ضرايب 
همبستگي بين مدل هاي تخلخل و نفوذپذيري 
بــا داده هاي مغــزه به ترتيب برابر بــا 0/976 و 
0/952 بودنــد. پس از آموزش، اعتبارســنجي 

مدل هــا بايــد بــراي داده هايي كــه در مرحله 
آموزش اســتفاده نشــده اند، انجام شود. براي 
اين منظور، از داده هــاي چاه B براي آزمايش 
مدل ها استفاده شــد. پس از اجراي مدل ها در 
چاه B، خروجي  آنها بــا داده هاي مغزه متناظر 
مقايســه شدند. شــكل4 مقايســه بين داده هاي 
نفوذپذيــري و   (PHI_ANN)تخلخــل مــدل  
(PERM _ ANN) بــا داده هــاي مغــزه متناظر

مي دهــد.  نشــان  (PHI&PERM_CORE)را 
همان طوري كه در اين شكل مشاهده مي شود، 

1 | مدل هاي مختلف تركيب كاني شناسي 
براي هريك از زون هاي سنگ مخزن 

مدل تركيب كاني شناسيزون
كلسيت، دولوميت، انيدريد، ايليت1
كلسيت، ايليت2
دولوميت، انيدريد، ايليت3
كلسيت، انيدريد، ايليت4
ايليت5
كلسيت، دولوميت6
كلسيت، دولوميت، ايليت7
كلسيت8
كلسيت، انيدريد9

انيدريد، ايليت10
  5  زون بندي سنگ مخزن در چاه Aكلسيت، دولوميت، انيدريد11

2 |   ضريب همبستگي بين مدل هاي حاصل از سه روش با نمونه هاي مغزه متناظر 

مدل
ضريب همبستگي

زون بندي+ شبكه عصبيشبكه عصبيتحليل احتماالتي
973 /5450 /6870 /0تخلخل

949 /4620 /0-نفوذپذيري
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داده هــاي حاصــل از مدل ها بــا داده هاي مغزه 
متناظر كامًال منطبق نيســتند و مدل هاي به دست 
آمــده، داده هاي مغزه را بــرآورد نكرده اند. در 
ايــن روش، ضرايب همبســتگي بين دو دســته 
داده تخلخل و نفوذپذيري مدل و مغزه به ترتيب 

0/545 و 0/462 هستند. 

3-3- زون بندي مخزن
در ايــن روش، پــس از مطالعــه نمودارهاي 
متقاطع نوترون_چگالي و نمودارهاي گرافيكي 

هر دو چاه، تركيب كاني شناســي سنگ مخزن 
تعيين و بر اساس آن 11 زون مختلف در چاه هاي 
A و B شناسايي شد. جدول 1 اين زون بندي را 
نشان مي دهد. در تراك7 شكل هاي 5 و6 نحوه 
زون بندي سنگ مخزن به ترتيب در چاه هاي A و 
B نشان داده شده است. براساس اين زون بندي، 
هــر 11 زون در چاه A وجود دارند؛ اما در چاه 
B تنهــا زون هاي 1، 2، 4، 9 و 11 حضور دارند. 
در اين روش همانند روش قبل از داده هاي چاه 
A براي ســاخت مدل و از داده هاي چاه B براي 
تعيين ميزان اعتبار مدل ها اســتفاده شده است. 
 A بعــد از اين مرحله، براي تمــام زون هاي چاه
مدل شــبكه عصبي تخلخل به گونه اي طراحي 
شــد كه داده هاي ورودي به مدل، نمودارهاي 
چاه پيمايي و داده خروجــِي آن، تخلخل مغزه 
باشــد. بنابراين، براي چاه A، 11 مدل مختلف 
تخلخل ساخته و آموزش ديدند. اما براي تعيين 
دقت و صحت آنهــا الزم بود تا مدل ها در چاه 
B اعتبارسنجي شوند. لذا مدل هاي آموزش يافته 
در زون هاي 1، 2، 4، 9 و 11 در زون مشابه خود 
در چاه B آزمايش شــدند. شــكل7  نتيجه اين 
اعتبارسنجي را نشــان مي دهد. همان طوري كه 
در اين شكل مشاهده مي شــود، در اين روش، 
اختالف بين تخلخل به دست آمده از مدل ها و 
تخلخل مغزه نسبت به دو روش قبل بسيار كمتر 
شده و نزديكي بسيار خوبي را با يكديگر نشان 
مي دهند. مشابه همين روش براي تهيه مدل هاي 
نفوذپذيري در زون هاي مختلف چاه A و سپس 
آزمايش آنها در چاه  B انجام شــد. در شكل7 
 B اعتبار ســنجي مدل هاي نفوذپذيــري در چاه
نشان داده شده اســت. همان طوري كه مشاهده 
مي شود، داده نفوذپذيري حاصل از مدل ها بسيار 
نزديك به داده هاي نفوذپذيري مغزه هســتند و 
مدل هاي نفوذپذيري، توانسته اند داده هاي مغزه 
را به خوبي برآورد كنند. در اين حالت، ضريب 
همبستگي بين دو دســته داده حاصل از مدل ها 
و مغزه به ترتيب براي تخلخــل، 0/973 و براي 

B 6  زون بندي سنگ مخزن در چاه  

7  مدل هاي تخلخل و نفوذپذيري حاصل از روش زون بندي ســنگ مخزن(MCM) در مقايســه با 
داده هاي تخلخل مغزه متناظر
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نفوذپذيري 0/949 اســت. اين ضرايب نشــان 
مي دهند كه دقت و صحت اين روش نسبت به 

دو روش قبل بسيار بهتر شده  است. 
جدول2 ضرايب همبستگي بين دو دسته داده 
حاصل از مدل هاي تخلخل و نفوذپذيري در سه 
روش مختلف را نسبت به داده هاي مغزه آنها نشان 
مي دهد. همان طوري كه در اين جدول مشــاهده 
مي شود، نتايج به دســت آمده با روش زون بندي 
اختــالف معنــي داري را بــا ديگــر روش هاي 
بحث شــده در اين مقالــه دارد. به عبارت ديگر، 
با زون بندي ســنگ مخزن، بهبودي نسبي بسيار 

خوبــي در مدل ســازي تخلخــل و نفوذپذيري 
حاصل شــده است و ممكن است يكي از داليل 
مهم آن، حذف خطا ي سيستماتيك و كم شدن 

خطاي تصادفي در اين مدل ها باشد.

 نتيجه گيري    
در روش تحليــل احتماالتــي، تخمين هــاي 
تخلخل و نفوذپذيــري كامًال منطبق با داده هاي 

مغزه متناظر نبوده اند. 
ضريب همبســتگي بيــن داده  مدل ها و مغزه 
در مرحله آموزش باال اســت ولي به دليل عدم 

وجود دســته بندي مناســب داده هــا در مرحله 
آزمايــش، مدل هــاي  تخلخــل و نفوذپذيري 
حاصل از شــبكه عصبي مصنوعي نتوانســته اند 

داده هاي مغزه را برآورد كنند.
در اين مطالعه زون بندي سنگ مخزن با استفاده 
از تركيب كاني شناسي نشان داد كه مدل هاي تهيه 
شده با شبكه عصبي مي توانند داده هاي مغزه را با 

دقت و صحت خوبي برآورد كنند. 
تغييــرات تركيب كاني شناســي در ســنگ 
مخــزن مي توانــد به عنوان شــاخص مهمي در 

مدل سازي پتروفيزيكي به كار رود.

       پا نويس ها
1Probabilistic Analysis Method 
2Mayer and Sibbit
3Artificial Neural Network (ANN) 
4Back Propagation Neural Network (BPNN)

5Mineralogical Composition Model(MCM) 
6Geolog Software
7Multimin
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