
68

مقاالت علمي - پژوهشى

در پروژه هاى ژئومكانيكى آگاهى از مقاومت ديواره ى چاه هاى حفارى شده ضرورى است. اين امر با انجام آزمايش هاي مكانيك سنگى مانند مقاومت فشارى 
تك محوره و سه محوره امكان پذير است. اما انجام اين آزمايش ها اوالً پرهزينه و وقت گير است؛ ثانياً نمونه هاى مغزه براى انجام اين آزمايش ها هميشه در دسترس 
نيست و ثالثاً بيشتر مشكالت مربوط به ژئومكانيك در ارتباط با در دسترس نبودن نمونه هاى مغزه براى انجام تست هاى آزمايشگاهى است. در حقيقت، در بيشتر 
  ،(UCS1)موارد، نمونه هاى مغزه مربوط به سازندهاى خرد شده، براى انجام تست هاى آزمايشگاهى در دسترس نيستند. آزمايش هاي مقاومت فشارى تك محوره
ازجمله آزمايش هاي مكانيك سنگى است كه براى تعيين خصوصيات فيزيكى سازندهاى حفارى شده در ژئومكانيك بكار مى رود. به دليل مشكالت ذكر شده، 
در ژئومكانيك مخزن براى تعيين مقدار مقاومت تك محوره از نگارهاى چاه استفاده مى شود. از خصوصيات مقاومت تك محوره بدست آمده از نگارهاى چاه 
پيوسته بودن مقدار مقاومت تك محوره در طول چاه حفارى شده است. براى تعيين مقاومت تك محوره از طريق نگارهاى چاه، يك سرى روابط تجربى توسط 
متخصصين چاه نگارى ارائه و از شبكه هاى هوشمند نيز استفاده شده است. در اين راستا، هدف از مقاله حاضر، تعيين مقدار مقاومت تك محوره با استفاده نگارهاى 

چاه و ماشين بُردارى پشتيبان(SVM2 )، و در نهايت كاليبره كردن آنها از طريق مغزه هاى آناليز شده در آزمايشگاه است.

پيش بينى مقاومت فشارى تك محوره با استفاده از نگاره هاى چاه و تلفيقى از 
روش هاى هوش مصنوعى در يكى از ميادين نفتى جنوب ايران

على مرادزاده  شركت نفت و گاز اروندان شاهو ملكى   دانشگاه صنعتى شاهرود

مقاومت فشارى تك محوره، ماشين بردارى پشتيبان، نگاره هاى چاه، ژئومكانيك مخزن
مقدمه

ســطح تنشى كه تحت آن يك ســنگ معموالً دچار گسيختگى مى شود، 
مقاومت ســنگ نام دارد. در شرايط كلى جهت تعيين مقاومت فشارى سنگ 
آزمايش هاي تك محوره و سه محوره استفاده مى شوند. مهندسين نفت و معدن 
اغلب به مقاومت فشارى تك محوره سنگ ها نياز دارند[1]. دومين خصوصيتى 
كه اغلب اين دو رشــته از علوم مهندســى دنبال آن هســتند، مقاومت فشارى 
سه محوره است، اگرچه اغلب ميزان نياز به مقاومت فشارى تك محوره بيشتر 
است[2]. در ژئومكانيِك مخزن، آزمايش هاي مقاومت فشارى تك محوره بر 
روى نمونه هــاى مغزه كه از چاه هاى حفارى بدســت مى آيد، انجام مى گيرد. 
بيشتر مشكالت مربوط به ژئومكانيك در ارتباط با در دسترس نبودن نمونه هاى 
مغزه براى انجام تست هاى آزمايشگاهى است. دراين شرايط، براي اندازه گيرى 
پارامترهاى مقاومتى ســنگ از نگار هاى چاه اســتفاده مى گردد. براى محاسبه 
پارامترهاى مقاومتى سنگ از روينگارهاى چاه، يك سرى روابط تجربى توسط 
متخصصان مختلف مانند چانگ و همكاران[3]، چريستاراس و همكاران[4]، 
تركان و همكاران[5]، ياسر و اردوغان[6]، كيليك و تيمن[7] و التين داگ[8]، 
براى مدول يانِگ زمان عبور موج فشارى و تخلخل نگاشته شده است. البته هر 
رابطه تجربى، براى يك ميدان نفتى با يك ســرى خصوصيات زمين شناسى و 
سازندى متفاوت نگاشته شده است كه در صورت به كار بردن در ميادين ديگر 
بايد شرايط زمين ساختى آن با ميدان مورد مطالعه تقريباً مشابه باشد و در صورت 
لزوم كاليبره گــردد. روش ديگرى كه مى توان مقدار مقاومت تك محوره را 

تعيين كرد، استفاده از روش هاى هوشمند مانند شبكه هاى عصبى، ماشين بردارى 
پشتيبان و غيره است. در اين راستا، هدف از مقاله حاضر، تعيين مقدار مقاومت 
  SVMتك محوره از نگارهاى چاه با استفاده از روابط تجربى و روش هوشمند

است.

1-روش اجراى كار
1-1- تعيين مقاومت فشارى تك محوره با استفاده از روابط تجربى

روابط تجربى كه توسط بيشتر متخصصان چاه نگارى، براى تعيين مقاومت 
فشارى تك محوره سنگ ها از طريق نگارهاى ژئوفيزيكى ذكر گرديده است، 
به كمك يكى از ســه پارمتر سرعت موج فشــارى، مدول يانگ و يا تخلخل 
محاسبه مى گردد. سرعت موج فشــارى را مى توان از طريق نگار هاى صوتى 
مانند DSI و يا ســونيك در طول چاه محاســبه كرد. مدول يانگ با در اختيار 
داشــتن نگارDSI3 و نگار RHOB يا همان چگالى محاسبه مى گردد. تخلخل 
نيز از طريق نگار نوترون بدست مى آيد. بنابراين، همان گونه كه گفته شد، با در 
اختيار داشتن يكى از سه پارامتر ذكر شده مى توان از روابط تجربى كه در ادامه 
به تعدادى از آنها اشاره خواهد شد، مقدار مقاومت تك محوره را در طول چاه 
محاسبه كرد. مقاومت تك محوره محاسبه شده بدين روش نسبت به مقاومت 
تك محوره بدست آمده از آزمايش هاي مكانيك سنگى داراى مزايا و معايبى 

است كه بخشي از اين مزايا و معايب عبارتند از:
مزايا: 1- مقاومت فشارى تك محوره بدست آمده از نگارهاى چاه به صورت 
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پيوسته است. زيرا نمونه هاى مغزه تنها مربوط به بخش هاى مشخصى از سازند 
اســت، ولى مقدار مقاومت تك محوره به دســت آمده از نگارهاى چاه، تمام 

بخش هاى چاه يا سازند را كه چاه نگارى شده است، دربرمي گيرد.
2- اگر بخش هايى از ســازنِد حفارى شــده، شكســته يا خرد شده باشد، 
نمى توان از آن نمونه گيرى كرد. بنابراين با اســتفاده از آزمايش هاي مكانيك 
ســنگى نمى توان مقدار مقاومت تك محــوره آن بخش را تعيين نمود. ولى با 
استفاده از نگارهاى چاه مى توان مقدار مقاومت تك محوره را در آن بخش ها 

محاسبه كرد.
معايب: مقاومت تك محوره به دست آمده از نگارهاى چاه نسبت به مقدارى 
كه از طريق نمونه هاى مغزه در آزمايشــگاه به دســت مى آيد، اختالف دارد، 

به طورى كه اين اختالف گاهى تا دو برابر نيز مى رسد.  
اختالف بيــن مقاومت تك محوره بدســت آمده از روابــط تجربى براى 

نگارهاى چاه نسبت به نمونه هاى مغزه كه از آزمايش هاي مكانيك سنگى براى 
يك حلقه چاه در يك ميدان نفتى به دســت مى آيد، به اين دليل است كه اين 
روابط تجربى در يك منطقه خاص كه داراى شــرايط زمين ســاختى خاصى 
مى باشد، بدست آمده است. بنابراين، تفاوت زياد مقدار مقاومت تك محوره 
به دليل وجود اختالف زمين ساختى منطقه مورد مطالعه با منطقه اى است كه از 
آن، رابطه تجربى استخراج گرديده است؛ در صورت استفاده از اين روابط بايد 
كاليبراسيون صورت گيرد. در اينجا يكسرى از اين روابط كه توسط محققان 

مختلف به دست آمده، معرفي مي گردد: 
معادله-1، معادله ارائه شــده توســط چانگ و همكاران براى ســنگ هاى 
كربناته مانند سنگ آهك و دولوميت را نشان مي دهد. براى سنگ آهك، در 
صورت داشتن زمان عبور موج فشارى، مى توان از اين معادله، مقاومت فشارى 

تك محوره را بدست آورد [3]:

/)/7682( 82.1tUCS (1)
گولوبو و رابين اويچ بر اساس مطالعاتى كه بر روى سنگ هاى كربناته انجام 
دادند، معادله-2 را براى تخمين مقاومت فشارى تك محوره بر اساس تغييرات 

زمان موج فشارى ارائه كردند[3]:

(2)145/10 )/14.10944.2( tUCS

MPaUCS باشد، در صورت  300MM10 براى ســنگ آهكى كه در آن 
داشتن مدول يانگ از معادله-3 مى توان مقدار مقاومت فشارى تك محوره را 

به دست آورد[3]:
 

(3)51.04067.0 EUCS

MPaUCS باشد، در صورت داشتن  10060 براى دولوميتى كه در آن
مدول يانگ، از معادله-4 مى توان مقدار مقاومت فشارى تك محوره را به دست 

آورد[3]:
(4)34.04.2 EUCS

بــراى ســنگ هاى كربناته اى كــه داراى تخلخــل پايين تا متوســط بوده
)2.00( و مقاومــت فشــارى تك محــوره بااليــى داشــته باشــند

MPaUCS( ، در صورت داشــتن مدول تخلخل از معادله-5  30010(
مى توان مقدار مقاومت فشارى تك محوره را به دست آورد[3]: 

(5))8.4exp(9.135UCS

واحد هاى به كار رفته در معادالت باال به صورت زير است:
)(),(),/( fractionMPaEftst ss  

چريســتاراس و همــكاران[4]، تركان و همكاران[5]، ياســر و اردوغان[6]، 
كيليــك و تيمن[7]، التين داگ [8] و چريســتاراس و همــكاران براى مارن، 
سنگ آهك، ماسه سنگ، دولوميت، هماتيت، سرپانتين، دياباز و توف معادله-6    1    مقاومت فشارى تك محوره كاليبره شده براى سنگ مخزن از باال 

به پايين به ترتيب با استفاده از روابط تجربى 1 تا 4
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را ارائه داده اند[4]:

تركان و همكاران براى ماسه سنگ، مادستون، سنگ آهك و شيل معادله-7 
را ارائه دادند[5]: 

21.195.9 PVPUCS                          (6)
258.261912.7 PVPUCS  (7)

ياســر و اردوغان براى سنگ آهك، مارن، دولوميت، توف و بازالت رابطه 
زير را ارائه دادند [6]:

 427.21677.21 PVPUCS                           (8)

),()/( است. sKmVMPaUCS PVV واحدها در معادالت 6 تا 8، 
 

 1-2- ماشين  بُردارى پشتيبان 
در مبحث شناسايى الگو، الگوريتم ماشــين  بُردارى پشتيبان، از طريق يك 
طبقه بندى كننده كه قادر است داده ها را در فضاى باالتر دسته بندى كند، توابع 

تصميم گيرى غيرخطى را مى سازد. براى تعميم الگوريتم SVM به تخمين هاى 
رگرســيونى، يك حاشيه مشابه در فضاى مقادير هدف (y) توسط تابع جريمه 

وپنايك 4(ε) ساخته   مى شود: 
( )y fy f x( ) : max 0, () : max 0, (( ) : max 0 () : max 0 ( )f ( ) : max 0 () : max 0 (max 0 (9)

با توجه به شــرايط بيان شــده، بــراى تخمين يك رگرســيون گر خطى از 
معادله-10 استفاده مي شود:

( )f b) (10)
كه با در نظر گرفتن دقت و خطاى مدل مى توان نوشت: 

(11)
2
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y f x(w Cw 2 yC

و با توجه به محدوديت هاى موجود براى مسأله بيان شده، داريم: 
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اين معادالت براى تمامى مقادير i = 1,…,m برقرار است. بايد توجه داشت 
كه اساساً معادالت 13 و 14 براي هر خطايى كمتر از ε، به مقادير غير صفر ξi و 
ξi  نيازى ندارد و در تابع هدف معادله (10) جاى نمى گيرد. با در نظر گرفتن تابع 
الگرانژ براى حل مسأله بهينه سازى فوق، معادله-10 به  معادله-16 تبديل مى شود. 

در اين حالت سعى مى شود تا تابع معادله-16 بيشينه گردد. 

(16)1 1 1

1
( ) )

2

N N N

d i i i j i j i i i i i((
2 i j i1 11

L (( )d i i i j i j i i(( )
2

) ))((( )
1 11

(( ) () ((( ) ((( ) (((((( )(( )i i i j i ji i i j i ji i i j i ji i i j i j( ) ( )) ((( ) (T( ) ( )) ( )) ( ))( ) ( )) ( )(( ) ( )) ( )) ( )) () (

(17)Subject to  0 ( )o i i C(( )(

كه در اين شرايط، xi تنها در فرآيند ضرب داخلى ظاهر مى شود. جهت نشان 
دادن بهتر داده ها، مى توان داده ها را به فضاى باالتر كه به فضاى ويژگى (فضاى 
هيلبرت) معروف است، انتقال داد كه در اين حالت جابجايى معادله- 18 اتفاق 

مى افتد: 
(18)i j i j. ( ). (( ). (x ((ii( ).( ).( ) (( )( ).( ).( ).( ).

در اين شرايط، مقدارφ(xi)  به خوبى از طريق به كارگيرى يك كرنل مناسب 
كه در فضاى باال به طبقه بندى داده ها مى پردازد، معرفى مى شــود، در حالى كه 
فضاى ورودى هنوز در حالت غيرخطى حضور دارد. بنابراين، داده هايى كه در 
فضاى ورودى قابل جداســازى نيستند، در فضاى هيلبرت از طريق يك كرنل 

مناسب مانند كرنل گوسين (RBF) قابل جداسازى خواهند شد(معادله-19):   2  مقاومت فشارى تك محوره كاليبره شده براى سنگ مخزن از باال به 
پايين به ترتيب با استفاده از روابط تجربى 5 تا 8
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(19)
2 2/2( , ) i jx xi

i j,,k x x e( , ),,, x

با توجه به شرايط ذكر شده، تخمين رگرسيون به شكل معادله- 20 بيان خواهد شد. 

1 1 1 1

N N N N

i i i i j i i i j
i j i j1 1 11 1

y x x b K x x b( ) ( , )(i i i i j i i i j) ( ,) ( ,( ,i(
111 1 11 11 1 1

(( ) ( , )) ( ,) ( ,) ( ,) ( ,((i i i ji i i j((( ) ( ) ( ) ())i i i ji( ) ( ) ( ) () ( ) (( ) ( )) ( ) (T) ( ) ( ) ()( ) ( ) ( ) ((( ) ( ) ( ) (( ) ( )) ( ) () ( ) ( )( ) ( ) ( ) () ( ) (( ) ( )) ( )                     (20)

كــه در اين معادلــه،  bاز طريق در نظر گرفتن معادالت 13 و 14 محاســبه 
مى شود. اين معادله، معادله اساسى ماشين بردارى پشتيبان در فرآيند پيش بينى 

داده ها است[10] تا [15].

2-  بحث
در اين مطالعه از داده هاى چــاه-10 يكى از ميادين نفتى در جنوب ايران 
استفاده شد. داده هاى استفاده شده در اين مقاله شامل نگار هاى پتروفيزيكى 
مانند چگالــى(RHOB)، تخلخل نوترونــى(NPHI)، صوتى(DT)، مقاومت 
 ،(CAL)5 ، كاليپر(DSI)نگار تصويرى صوتى دوقطبى ،(GR)گاما ،(RT)ويژه
و تعــداد 4 نمونه مغزه اســت.همان گونه كه ذكر گرديد، مقاومت فشــارى 
تك محــوره را مى توان از روابط متفاوتى كه توســط عده اي از متخصصان 
چاه نگارى و ژئومكانيك مخزن بر اســاس ليتولوژى و شرايط زمين شناسى 
مختلف ارائه گرديده اســت، محاســبه كرد. مخازن موجود در ميدان مورد 
مطالعه از نوع كربناته هســتند. بنابراين، از آنجايى كه نمونه هاى چاه-10 در 
ميدان نفتى مورد مطالعه (بر اســاس مطالعات حاصل از مقاطع گرفته شده از 
آنها)، از نوع آهك بايو ميكرايت هستند، بنابراين، روابط به كار گرفته شده(كه 
در باال نيز تعدادى از آنها ذكر گرديدند)، بايد بر اساس اين سنگ  آهك باشد. 
در روابط بكار رفته، با توجه به نوع رابطه، از داده هاى مورد نياز استفاده شد. از 
آنجايى كه روابط ذكر شده تجربى و بر اساس حالت ديناميكى است، بنابراين، 
مقاومت فشــارى تك محوره به دست آمده داراى مقدارى خطا بوده كه بايد 
كاليبره گردد. بنابراين، اين نتايج توسط مقاومت فشارى تك محوره حاصل 
از تست مقاومت تك محوره، كاليبره گرديد(شكل هاي-1و2). در شكل هاي 
نشــان داده شده، دواير آبى رنگ، مقاومت فشارى تك محوره به دست آمده 
از منحنى تنش- كرنش حاصل از آزمايش مقاومت فشــارى تك محوره را 

نشان مي دهد؛ رأس منحنى تنش-  كرنش، مقدار مقاومت تك محوره است. 
همان طور كه در شــكل هاى مذكور نشــان داده شده است، مقاومت فشارى 
به دست آمده از رابطه گولوبو(معادله-2)، بهترين مدل ممكن براى مقاومت 
فشارى تك محوره را ارائه داده است. بنابراين مى توان اين رابطه را در مطالعه 
حاضر به كار گرفت. در اين مطالعه، عالوه بر اســتفاده از روابط تجربى ذكر 
شــده، رابطه ديگرى بر اساس ســرعت موج فشــارى و داده هاى حاصل از 
آزمايش مقاومت فشارى تك محوره چاه مورد نظر به دست آمده است. اين 
رابطه كه براى تعيين مقدار مقاومت فشارى تك محوره در ميدان مورد مطالعه 

ارائه گرديده، به صورت معادله-21  است: 

 22.27483.7 pV pUCS (21)

),()/( است. sKmVMPaUCS PVV واحدها در معادله باال، 
رابطه تجربى ارائه شده در باال به علت تعداد كم نمونه هاى حاصل از آزمايش 
مقاومت فشارى تك محوره از سطح اعتماد پايينى برخوردار است. بنابراين، در 

اين ميدان بهتر است كه از معادله تجربى (2)  استفاده گردد.

 3-تعييـن مقاومـت فشـارى تك محـوره بـا اسـتفاده از ماشـين  بُـردارى 
(SVM)پشتيبان

بعد از تعيين مقاومت فشارى تك محوره، از طريق روابط تجربى از يكى 
از روش هاى بســيار قوى هوش مصنوعى يعنى روش SVM براى به دست 
آوردن رابطــه اى براى تعيين مقدار مقاومت تك محوره از طريق نگارهاى 

  3    همبستگى بين مقاومت فشارى تك محوره بدست آمده و مقدار 
SVM پيش بينى شده از طريق
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  4    مقاومت فشارى تك محوره پيش بينى شده توسط ماشين ُبردارى 
پشتيبان و مقايسه آنها با مقادير واقعى مقاومت فشارى تك محوره

40 60 80 100

4300

4350

4400

4450

4500

4550

Value(MPa)

De
pth

(m)

 

 

UCS-SVM
UCS-Sample



72

مقاالت علمي - پژوهشى

متداول چاه نگارى، كه در چاه نــگارى براى تعيين ليتولوژى و نيز تخلخل 
مخــزن همواره بــكار مى روند، اســتفاده گرديد. نگارهاى مورد اســتفاده 
 (DT)نگار ســونيك ،(GR)و نگار گاما (RHOB)عبارتند از نگار چگالى
و مقاومــت تك محوره(UCS)، كه بعد از اســتفاده از SVM، نتايج آن در 
شــكل هاى1 و 2 نشــان داده شده است. جهت پياده ســازى ماشين بُردارى 
پشــتيبان از كرنل گوســين به عنوان بهترين كرنل استفاده شــد[14]. نتايج 
اين مطالعه در شــكل هاى3 و 4 نشــان داده شــده اســت. همان گونه كه در 
شكل هاي 3 و 4 مشاهده مى شود، ماشين بُردارى توانسته با دقت باال و روند 
تقريباً مناســبى به پيش بينى مقاومت فشارى تك محوره بپردازد. همبستگى 
ميان مقادير پيش بينى شــده و مقادير مورد نظر در حدود 97 درصد اســت 
كه نشــان دهنده دقت باالى اين روش اســت. هدف از اســتفاده از ماشين 
بُردارى پشــتيبان در اين تحقيق، نشان دادن كارايى اين روش در پيش بينى 
مقاومت فشــارى تك محوره است. اگر تعداد نمونه هاى مغزه در مطالعات 
ژئومكانيكى زياد باشــد، شــايد بتوان به طور مســتقيم از طريق نمونه ها به 
پيش بينى مقاومت فشارى تك محوره پرداخت و نيازى به استفاده از روابط 

تجربى نخواهد بود. 

نتيجه گيرى
 نتيجه كاليبراسيون مقاومت فشارى تك محوره حاصل از نگارهاى چاه(روابط 
تجربى)، نشان داد كه رابطه گولوبو مى تواند به عنوان مناسب ترين رابطه در 
پيش بينى مقاومت فشارى تك محوره براى منطقه مورد مطالعه استفاده شود. 
 روابط تجربى با توجه به خصوصيات زمين شناسى و ساختارى هر ميدان نفتى 
بدســت مى آيد. بنابراين، اين روابط بايد اوالً براى ميادين نفتى مشابه به كار 

گرفته شوند و ثانياً بعد از كاربرد آنها بايد با داده هاى واقعى كاليبره گردند. 
 جهت آموزش ماشـــين بُردارى پشتـيبان از تعداد نمونه هاى آموزشى كمى 
اســتفاده شده است و نتايج مناســبى ارائه شد؛ يعنى همبستگى ميان مقادير 
پيش بينى شــده و مقادير مورد نظــر در حدود 97 درصد بــود كه مى تواند 
نشان دهنده دقت باالى اين روش در پيش بينى مقاومت فشارى تك محوره 

از طريق نگاره هاى چاه  باشد.
 تعيين مقاومت فشــارى تك محوره از نگارهاى متداول چاه نگارى، بســيار 
كم هزينه  و ســريع است و همچنين مقامت فشــاري تك محوره حاصل از 
نگار به صورت پيوسته است كه مى تواند پايدارى كل چاه را با دقت باالترى 

بسنجد.

       پا نويس ها
1.Uniaxial Compressive Strength    
2.Support Vector Machine

3.Dipole Shear Imaging
4.Vapnik’s ε-insensitive loss function

5.Dipole Sonic Imager(DSI)
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