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در محیط های متخلخل، بخشی از فشار روباره توسط سیال پرکننده ی 
فضاهای خالی تحمل می شــود و متناســب با آن ســیال فشاری را به 
دیواره ی فضاهــای خالی وارد می  کند که به آن فشــار منفذی اطالق 
می شود. مقدار فشار منفذی می تواند در محدوده ی فشار هیدرواستاتیک 
تا فشــار روباره )48 تا 95درصد تنش روباره( متغیر باشــد.]1[ فشار 
منفذی یکــی از پارامتر های کلیــدی در بررســی های ژئومکانیکی و 

طراحــی عملیات حفاری به خصوص تعیین پنجره ی ایمن گل و تعیین 
نقاط پاشــنه گذاری لوله ی جداری است. از این رو، پیش بینی آن قبل از 
حفاری و یا در حین انجام فرآیند حفاری بسیار حائز اهمیت است و در 
صورت تخمین آن با دقت مناســب می توان از بروز مخاطرات در حین 

حفاری جلوگیری کرد و یا اثرات آن را کاهش داد.
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در محیط های متخلخل، بخشــی از فشــار روباره توسط سیال پرکننده ی فضاهای خالی تحمل می شود و متناسب با 
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حفاری بســیار حائز اهمیت اســت و در صورت تخمین آن با دقت مناسب می توان از بروز مخاطرات در حین حفاری 
جلوگیری کرد و یا اثرات آن را کاهش داد. در این پژوهش، هدف، محاســبه ی فشار منفذی با محاسبه ی تنش موثر 
و ضریــب تراکم پذیــری از روی نگارهای پتروفیزیکی و تلفیقی از روش هوشــمند در چاه های مورد مطالعه اســت. 
مدل ســازی فشــار منفذی بر روی بانک اطالعاتی توسعه داده شده از ویژگی های منتخب است که با استفاده از تابع 
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حاکی از دقت باالی این مدل ها در تخمین فشار منفذی برای چاه های مرحله ی اعتبارسنجی است.

برآورد فشار منفذی با استفاده از داده های چاه نگاری به کمک روش هوشمند در یکی 
از میادین نفتی ایران

مقدمه

چکیده

)mehdi.72.gandomgoon@gmail.com( نویسند   ه ی عهد   ه  د   ار مکاتبات *

واژگان کلید   ی:
فشــار منفذی، تراکم پذیــری منافذ، تنش 
موثر، تنش قائم، فشــار هیدرواســتاتیک، 

فشار روباره، اطالعات چاه نگاری.

تاریخ ارسال نویسند   ه: 98/12/16
تاریخ ارسال به د   اور: 98/12/19
تاریخ پذیرش د   اور: 99/03/23

اطالعات مقاله

 2   بررسی انواع تنش به مکانیزم های مختلف فرافشار]2[  1   نمودار فشار منفذی و فشار روباره، هیدرواستاتیک و پنجره ی گل حفاری
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روش های پیش بینی فشــار منفذی را در کل می توان به دو دسته: روش 
مستقیم و روش های مبتنی  بر تنش موثر تقسیم بندی کرد. اولین دسته، 
روش تخمین با کمــک از کمیت های فیزیکی به دســت می آید و جزء 
روش های قدیمی و بســیار ساده محسوب می شــود. از جمله این موارد 
روش های رسم نمودار پنبیکر1)1968( می توان اشاره کرد.]3[ روش های 
دسته ی دوم که در عصر حاضر بســیار رایج هستند با استفاده از روابط 
کلی ترزاقی، تنش موثر و فشار منفذی را محاسبه می کنند.]4و5[ البته 
بایســتی مدنظر داشــت که برای توســعه ی اکثر روش ها، از اطالعات 
مخازن ماسه سنگی بهره گرفته شده اســت و به کارگیری این روش ها 
در تخمین فشــار منفذی مخازن کربناته با خطای بسیاری همراه است 
و نمی توان طراحی فرآیند حفاری و مطالعات ژئومکانیکی را بر اســاس 
نتایــج آنها بنا کرد.]6[ بنابراین، در ایــن پژوهش با توجه به لیتولوژی 
و موقعیــت زون مخزنــی موردنظر از روش تراکم پذیری که براســاس 

داده های مخازن کربناته توسعه داده شده است، استفاده خواهد شد.

2- مطالعات انجام شده در زمینه ی تخمین فشار منفذی
تحقیقــات زیادی در زمینه ی محاســبه ی فشــار منفــذی انجام 
شده اســت که در ادامه به بررســی آن پرداخته می شود. هادی و 
همکاران]7[ از آنالیز رگرسیونی و شــبکه ی عصبی برای توسعه ی 
مدل تخمین گر فشار منفذی با اســتفاده از نگارهای عمق، چگالی 
بالــک، تخلخــل نوترونی، تابش گاما، زمان ســیر موج فشــاری و 
مقاومت تک محوری بهره بردند. مقایســه ی مقادیر تخمینی از این 
دو مدل یا مقادیر اندازه گیری شــده فشــار منفذی نشــان داد که 
شــبکه ی عصبی از دقت خوبی در تخمین ایــن پارامتر در میادین 

است.)شکل3( برخوردار  نرمال  فشار  زیر 

احمد و همکاران]8[ از پارامترهای حفاری و نگارهای پتروفیزیکی شامل 
گشــتاور، وزن روی مته، ســرعت دوران، نرخ نفوذ، وزن گل، دما، ضریب 
هدایت2، تابش گاما، چگالی بالک، تخلخل و زمان سیر موج فشاری برای 
تخمین فشــاری منفذی با استفاده از شبکه عصبی استفاده کردند. برای 
این منظور آنها ابتدا به انتخاب ویژگی های برتر بر اساس اجرای شبکه ی 
عصبــی با نوع و تعداد ورودی های مختلف پرداختند که نتایج این تحلیل 
نشــان داد که هفت پارامتر وزن روی مته، سرعت دوران، وزن روی مته، 
وزن گل، چگالی بالک، تخلخل و زمان ســیر موج فشــاری برای تخمین 

فشار منفذی منجر به نتیجه بهتری می شود. 
احمد و همکاران عالوه بر شبکه ی عصبی، از شبکه ی عصبی تابع شعاعی 
پایه، رگرســیون تعمیم یافته و ماشین بردار پشتیبان نیز استفاده کردند. 
مقایســه ی مقادیر تخمینی از ایــن الگوریتم ها حاکی از دقت باالی مدل 
توســعه یافته از شــبکه ی عصبی اســت که می تواند برای تخمین فشار 

منفذی در سایر چاه های میدان مورد مطالعه نیز استفاده شود.
آبیدین]9[ از شبکه ی عصبی رگرســیون تعمیم یافته و پس انتشار خطا 
برای تخمین فشــار منفذی از روی نگارهای عمق، تابش گاما، چگالی و 
زمان سیر موج فشاری اســتفاده کرد. مقایسه مقادیر تخمینی از این دو 
مدل با مقادیر اندازه گیری شده نشان داد که شبکه ی عصبی پس انتشار 

خطا از دقت باالتری در تخمین برخوردار است.

هو و همکاران]10[ برای تخمین فشار منفذی از نگارهای عمق، چگالی، 
تابش گاما و زمان سیر موج فشاری از شبکه ی عصبی با دو الیه ی پنهان 
که دارای 2 و 5 نرون )به ترتیب در الیه ی اول و دوم اســت( بهره بردند. 
مدل توســعه داده شده در این مطالعه، دقت و قابلیت تعمیم خوبی برای 
میادینی با فشــار نرمال و یا با فشار باال از خود نشان داد. مقایسه ی نتایج 

 3   مقایســه ی مقادیر تخمینی از مدل شــبکه ی عصبی و رگرســیونی با مقادیر 

شده]7[ اندازه گیری 

 4   مقایســه ی مقادیر تخمینی از دو مدل با مقادیر اندازه گیری شــده فشــار 

منفذی در محدوده ی عمقی مورد بررســی]9[ 
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این روش با مقادیر تخمینی از رابطه ی ایتون نشــان داد که مدل توسعه 
داده شده از دقت باالتر برخوردار است.

کشــاورزی و جهان بخشــی]11[ برای تخمین گرادیان فشار منفذی در 
مخزن آســماری یکی از میادین نفتی ایران، از شبکه ی عصبی پیش رو با 
الگوریتم پس انتشــار خطا استفاده کردند. آنها برای این تخمین از عمق، 
چگالی، تخلخل و تراوایی به عنوان ورودی مدل استفاده کردند. همچنین 

برای اعتبارسنجی نتایج شبکه ی عصبی، از روش ایتون نیز برای تخمین 
گرادیان فشار منفذی در محدوده ی مورد مطالعه استفاده شد. در شکل5 
مقایسه ی نتایج مدل شــبکه ی عصبی توسعه داده شده و روش ایتون با 
مقادیر اندازه گیری شــده نشان داده شده اســت. در این شکل، مشاهده 
می شــود که مقادیر تخمینی از شبکه ی عصبی از دقت باالتری نسبت به 

روش ایتون برخوردار است.

3- الگوریتم رگرسیون بردار پشتیبان
در این پژوهش از الگوریتم بســیار قوی رگرســیون بردار پشــتیبان 
استفاده شد، در روش رگرســیون بردار پشتیبان، ورودی x با استفاده 
از نگاشــت  های غیرخطی ثابت به یک فضای m بعدی ویژگی نگاشت 
می شود و سپس یک مدل خطی در این فضای ویژگی ساخته می شود. 

 ،φj (x) این فرآیند با یک مجموعــه ای از انتقال دهنده های غیرخطی
بردار وزن ω و مقدار بایاس b در رابطه ی1 نشان داده شده است.

رابطه ی )1(                                 

 5    مقایسه ی مقادیر گرادیان فشار منفذی تخمینی از شبکه ی عصبی پیش رو با پس انتشار خطا و روش ایتون با مقادیر اندازه گیری شده]11[ 

 6    تنظیم ضریب حاشیه ی نرم برای یک SVR خطی (شکل سمت راست( و عملکرد روش رگرسیون بردار پشتیبان (شکل سمت چپ( 
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برای کمینه ســازی خطای تخمین، الزم اســت نرم بــردار وزن کمینه 
شــود. این شــرایط را می توان با تعریف حاشــیه ی نرم برای رگرسیون 
بردار پشــتیبان ایجاد کرد. با منظور کردن متغیرهای کمبود  در 
کمینه ســازی نرم بردار وزن با ثابت گنجایش C کــه خطای مربوط به 

انحراف بیشتر از ε را کنترل می کند.
رابطه ی )2(      

رابطه ی )3(                                              

                    
                                    

این مسئله را می توان با استفاده از تابع کرنل K(xi,x) و تعداد بردارهای 
پشتیبان )nSV( به صورت رابطه ی4 به یک مسئله ی دوتایی تبدیل کرد. 
توابع کرنل مورد استفاده در این روش در روابط 5 تا 8 اشاره شده است. 
البته الزم به ذکر اســت که برای دستیابی به یک نتیجه ی مناسب، تابع 

کرنل بایستی متناسب با شرایط مسئله، انتخاب شود.
رابطه ی )4( 

   

رابطه ی )5(                                                     

رابطه ی )6(                                        

رابطه ی )7(                                 

رابطه ی )8(                                   

روابط 5، 6، 7 و 8 به ترتیب تابــع خطی )lin-kernel(، چند جمله ای 
)poly-kernel(، تابع شعاعی پایه )RBF-kernel(، پرسپترون چند 
الیه )MLP-kernel( هســتند. الزم به ذکر اســت که t و d به ترتیب 
 k و θ ،واریانس کرنل گوسی σ 2 ،عرض از مبدأ و درجه ی چند جمله ای

به ترتیب بایاس و پارامتر مقیاس هستند.

4- محاسبه ی فشار منفذی
رابطه ی9 نحوه ی محاسبه ی فشار منفذی در روش تراکم پذیری با استفاده 
از پارامترهای تنش موثــر )σeff(، حجم تراکم پذیری )Cb(، تراکم پذیری 
منافذ )CP(، تخلخل سنگ )φ( و ثابت تجربی )γ( را نشان می دهد.]12[ 
عامــل مهم و تاثیر گذار در نتایج روش تراکم پذیری نحوه ی تعیین ضریب 
مربوط به تراکم پذیری منافذ )CP( اســت. این پارامتر بر اســاس نتایج 

آزمایشــگاهی تعیین می شود و بر اساس مطالعات انجام شده بسیار وابسته به 
مقادیر تخلخل سنگ است. البته روابطی نیز برای تعیین این عامل ارائه شده 
است که در میان آنها می توان به روابط ارائه شده توسط جالله]13[ )رابطه ی10( 
و آخوند زاده و همکاران]14[ )رابطه ی11( اشاره کرد. این رابطه بر اساس 

تحلیل داده های مخازن کربناته ایران حاصل شده است.

رابطه ی )9(                                          

رابطه ی )10(                  

رابطه ی )11(                         

با لحاظ رابطه ی 11 برای محاسبه ی تراکم پذیری منافذ و همچنین تنش 
موثر که اختالف فشــار روباره و فشار هیدرواستاتیک است، تخمین فشار 
منفذی به روش نیمه تجربی تراکم پذیری قابل تعیین است. در این پژوهش 
از ســاده شده ی رابطه ی 12-که در ادامه آمده است- برای تخمین فشار 
منفذی اســتفاده شد. در این رابطه ی ساده شده، با محاسبه ی تنش موثر 
و ضریب تراکم پذیری از روی نگارهای پتروفیزیکی و با تنظیم مقدار ثابت 
تجربی بین محدوده ی منطقی، می توان فشار منفذی را در چاه های مورد 
مطالعه تخمین زد. هرچند در این مطالعه ســعی شده است از یک روش 
مبتنی  بر شــرایط مخازن کربناته ایران استفاده شود، ولی صحت سنجی 
نتایج این روش نیازمند مقادیر اندازه گیری شده ی فشار منفذی با استفاده 

از آزمون های درون چاهیRFT 3 وMDT 4 است.

رابطه ی )12(                                          

در رابطــه ی PP، φ، CP ،12 به ترتیب برابر با فشــار منفذی، تخلخل و 
ضریب تراکم پذیری منفذی است.

برای تخمین فشار منفذی با استفاده از رابطه ی ارائه شده توسط آتشباری 
و تینگای]12[ ابتدا نیاز است فشار روباره محاسبه شود. برای محاسبه ی 
فشار روباره با استفاده از نگار چگالی نیاز است که این نگار از سطح زمین 

تا عمیق ترین محدوده ی مورد مطالعه برداشت شده باشد.

رابطه ی )13(                                                

که در آن شتاب گرانشی و  مدول بالک است، باید توجه 
کرد از آنجایی که این نگار تنها در محدوده ی مخزنی برداشت می شود، الزم 
اســت از روابط توسعه داده شده برای برازش نگار چگالی و یا فشار روباره 
در محدوده ی عمقی باالی مخزن استفاده کرد. بر اساس اندازه گیری های 
انجام شــده در اکثر نقاط جهان مشخص شــده است که رابطه ی خطی 
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بیــن تنش عمودی و عمق وجود دارد.]15[ از این رو، از رابطه ی 14 برای 
تخمین تنش عمودی تا نقطه ی باالی محدوده ی مورد مطالعه اســتفاده 
 )z( برحســب مگاپاسکال و عمق )σV( شــد. در این رابطه تنش عمودی
برحســب متر است. برای محدوده ی مورد مطالعه نیز با استفاده از مقدار 
محاسبه شــده ی تنش روباره در عمق آغازین و نگار چگالی، تنش عمود 
تخمین زده شــد. نمودار تغییرات فشار روباره در محدوده ی عمقی مورد 
مطالعه از چاه های  R2H-05 و R2H-07 در اولین ستون از سمت چپ 
اشکال7 و 8 نشان داده شــده است. فشار هیدرواستاتیک نیز با توجه به 
عمق، چگالی آب و گرانش زمین محاســبه و در ستون دوم از سمت چپ 

نشان داده شده است. در ستون بعدی ضریب تراکم پذیری منافذ محاسبه 
شده بر اســاس تخلخل نشان داده شده اســت. تنش موثر نمایش داده 
شــده در ستون چهارم از سمت چپ این شــکل با استفاده از کم کردن 
فشار هیدرواستاتیک از فشــار روباره به دست آمده است. در نهایت برای 
محاسبه ی فشــار منفذی قابل قبول، ثابت تجربی بر اساس روش سعی و 
خطا برابر 0/93 تعیین شــد. مقادیر محاسبه شده ی فشار منفذی در دو 

ستون سمت راست اشکال 7 و 8 نشان داده شده است.
رابطه ی )14(                                                     

 8    از سمت چپ به راست به ترتیب نمودارهای تغییرات فشار روباره، فشار هیدرواستاتیک، ضریب تراکم پذیری منافذ، تنش موثر و فشار منفذی برای محدوده ی عمقی مورد مطالعه از 

]16[ R2H-07 چاه

 7    از سمت چپ به راست به ترتیب نمودارهای تغییرات فشار روباره، فشار هیدرواستاتیک، ضریب تراکم پذیری  منافذ، تنش موثر و فشار منفذی برای محدوده ی عمقی مورد مطالعه از 

]16[ R2H-05 چاه
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5- مدل سازی فشار منفذی
مدل ســازی فشــار منفذی بر روی بانک اطالعاتی توســعه داده شده از 
ویژگی های منتخب و با اســتفاده از تابع کرنل گوســی و با نسبت 80 به 
20درصد داده ها به عنوان آموزش و آزمون انجام شــد. در شکل9 نمودار 
متقاطع فشار منفذی تخمین از روش رگرسیون بردار پشتیبان و تخمینی 
از رابطه ی تجربی برای مرحله ی آموزش و آزمون حاصل از این مدل سازی 
نشــان داده شده است. مقایسه ی مقادیر کمی خطا و ضریب تعیین برای 
این دو مرحله در جدول3 اشــاره شده اســت. ارزیابی نتایج با استفاده از 
ضریب تعیینR2( 5( و خطای جذر میانگین مربعات6 )RMSE( به صورت 

روابط 15 و 16 محاسبه شدند:

رابطه ی )15(                                 

رابطه ی )16(                               

مقایســه ی خطای مرحله ی آموزش و آزمون نشــان می دهد که مدل از 
دقت و قابلیت تعمیم باالیی برخوردار است. اثبات این ادعا در به کارگیری 
این مدل در سایر چاه های مورد مطالعه در شکل10 نشان داده شده است. 
مدل به خوبی توانســته است روند تغییرات فشار منفذی را در محدوده ی 
عمقی مورد مطالعه از چاه ها برآورد کند. مقادیر خطا برای این تخمین ها 

در جدول4 ارائه شده است.

  1    نتایج مرحله ی انتخاب داده برای مدل سازی فشار منفذی (تعداد چاه انتخابی برای مدل سازی با عالمت ستاره نمایش داده شده است(

حجم داده های اعتبارسنجیحجم داده های مدل سازیانتخاب چاه 

اعتبارسنجیفرآیند مدل سازی

آزمونآموزش
RMSER - s q u a r e

RMSER - s q u a r eRMSER - s q u a r e

15631165880.00000510.08960.999998.42970.3982

27311149080.000210.39850.999285.07810.4894

38778134410.0084710.59790.998173.99260.5671

41395786220.17490.99980.71790.99352.74190.6129

51748047390.39180.99280.82160.98782.0070.6517

61835038690.57990.98970.86740.98371.57020.7618

7*1919530240.66170.98930.89960.97541.28720.8616

82042617930.66550.98850.90050.97461.19630.9208

92116110580.66580.98740.90110.97441.08650.9728

  2    ضرایب تعیین به دست آمده در بررسی نمودار متقاطع بین پارامترهای ورودی و هدف به صورت جداگانه برای برآورد فشار منفذی (ضرایب تعیین مشخص شده با عالمت ستاره به معنی 

انتخاب نگار مرتبط برای تخمین پارامتر فشار منفذی در چاه های مورد مطالعه است(

نام پارامتر ژئومکانیکی
نام نگار

D e p t hG RN P H IR H O BV PV S

0.4175  فشار منفذی *0.1882  0.6422 *0.2619  0.5592 *  0.5419 *
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 9    نمودار متقاطع مراحل آموزش و آزمون در فرآیند مدل سازی برای تخمین فشار منفذی با استفاده از ویژگی های منتخب

 10    تخمین فشار منفذی با استفاده از مدل ایجاد شده در فرآیند مدل سازی برای چاه های مرحله ی اعتبارسنجی

  3    مقایسه ی کمی مراحل آموزش و آزمون فرآیند مدل سازی در تخمین فشار منفذی بر اساس دو معیار RMSE و ضریب تعیین

معیار سنجش
مرحله

آزمونآموزش

RMSE 0.644750.88603خطای
0.995640.99163فشار منفذی
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همان طور که پیشــتر مشــاهده شــد، مقادیر خطای مورد اشاره در این 
جدول با توجه به مشــکالت بسیار باالی تخمین فشار منفذی در مخازن 
کربناته از دقت بسیار خوبی برخوردار است. از این رو، می توان با اطمینان 
بیان داشــت که این مدل می تواند در تمامی چاه هــای این میدان برای 

تخمین فشار منفذی مورد استفاده قرار گیرد.

نتیجه گیری
نتایج حاصل از این مطالعه به این شرح است:

1- تحلیل حساســیت بر روی کل داده های همه ی چاه ها نشــان داد که 
با اســتفاده از مدل ســازی بر روی بخشــی از داده ها می توان به مدلی با 
دقت و قابلیت تعمیم باال در مدل ســازی فشــار منفذی دست یافت. این 
حجم داده برای مدل ســازی فشــار منفذی86 )7 حلقه چاه( درصد کل 
داده های 10حلقه اســت. با توجه به این نتایج، مشــخص است که حجم 
داده های موردنیاز برای دســتیابی به یک مدل با قابلیت اطمینان باال در 
تخمین فشــار منفذی به مراتب زیادتر است. حجم داده های بیشتر برای 

مدل سازی فشــار منفذی می تواند ناشی از رابطه  ی غیرمستقیم نگارهای 
پتروفیزیکی در تخمین این پارامتر باشد.

2- انتخــاب ویژگی بر اســاس تحلیــل ضریب تعیین هر یــک از روابط 
نگارهــای پتروفیزیکی با پارامترهای ژئومکانیکی نقش بســیار مهمی در 
مدل تخمین گر داشــتند. در مدل سازی فشار منفذی نگار عمق، تخلخل، 

سرعت موج برشی و فشاری انتخاب شدند.
3- بررســی خطای مرحله ی آموزش و آزمون مدل های تخمین گر فشار 
منفذی ایجاد شده، نشان داد که مدل های به دست آمده از دقت و قابلیت 

تعمیم باالی برخوردارند.
4- به کارگیری مدل های ساخته شده حاکی از دقت باالی این مدل ها در 
تخمین فشــار منفذی برای چاه های مرحله ی اعتبارسنجی است. هرچند 
دقت مدل تخمین گر فشــار منفذی در تخمین فشــار منفذی نیز بسیار 
خوب اســت اما به نظر می رسد توســعه ی مدل برای این ویژگی نیازمند 
حجم وســیع تری از داده ها است تا بتوان برای کل چاه های میدان به کار 

برد.
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پانویس هاپانویس ها
1. 3Pennebaker
2.Conductivity
3.RepeatFormationTester

4.ModularFormationDynamicsTester
5.coefficientofdetermination
6.RootMeanSquareError

  4    ارزیابی کمی نتیجه تخمین مدل تخمین گر فشار منفذی در چاه های اعتبارسنجی با استفاده از دو معیار خطا و ضریب تعیین

نام چاه
معیار سنجش

RMSE ضریب تعیینخطای 

R2H- 061.17550.7941
R2H- 070.428880.9967

R2H- 091.35840.9866


