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تراوایی نمایانگر ارتباط آن مقدار فضای خالی و آزادی اســت که ســنگ به 
ســیال اجازه ی حرکت و جابجا شــدن می دهد و از مهمترین خواص حیاتی 
است که یک سنگ در وهله ی اول باید داشته باشد تا مخزن نامیده شود.]1[ 
پارامتر تراوایی در مخزن یکی از مشــکل ترین پارامترهای کلیدی در ارزیابی 
خواص سنگ و سیال است که همیشه اندازه گیری آن در چاه ها مشکل بوده، 
به همین خاطر روش های متفاوتی برای محاسبه و تخمین آن پیشنهاد شده 

است.]1و2[ 
دو روش مرســوم و معمول تخمین تراوایی از طریق چاه آزمایی و آنالیز مغزه 
است اما با توجه به اینکه هر دو روش مستلزم هزینه های بسیار باالیی هستند، 
عمال اینکه در تمامی چاه ها از این دو روش استفاده شود، غیر ممکن است.]3[ 
روابــط تجربی نیز یکی از روش های تخمین تراوایی در مخازن هیدروکربوری 
به حساب می آیند اما با توجه به اینکه روابط تجربی فقط مختص یک منطقه 
و میدان هســتند و قابل بســط دادن به مناطق دیگر نیســتند امروزه خیلی 
 )NMR( استفاده نمی شــوند.]4[ اما نگاره های معمول و ویژه ی پتروفیزیکی
از جامع ترین بانک  اطالعاتی برای تخمین تراوایی محســوب می شوند که هم 
جامع هســتند و هم در اکثریت چاه های یک میدان در دســترس می باشند. 
از طرفی با ورود روش های جدید شــبکه ی عصبی و الگوریتم های هوشمند و 
خوشه بندی بیشتر تخمین تراوایی از نگاره ها مورد توجه قرار گرفته اند و نتایج 

قابل قبولی ارائه داده اند.]5،1و6[
یکی دیگر از روش های محاســبه ی تراوایی، استفاده از نگاره NMR است. در 

طول سالیان گذشته ابزار NMR ثابت کرده است که ابزاری موفق در بررسی 
ویژگی های مخازن اســت.]7و8[ این ابزار در بررســی مخازن ماسه سنگی به 

نسبت مخازن کربناته موفق تر عمل می کنند.]9[ 
دهقــان زاده و همکاران به تخمین تخلخــل و تراوایی در یکی از چاه های میدان 
گازی پارس جنوبــی از ابزار NMR پرداختند. نتایج به دســت آمده گواه آن بود 
کــه تراوایی حاصل از ابزار NMR انطباق قابل قبولی بــا تراوایی مغزه دارد.]10[ 
خلیفــه و همکاران در ســال1393 بــه تخمین تراوایــی از دو مدل تجربی 
کوتــس و SDR به کمــک ابزار NMR پرداختنــد.]11[ رافیک1 و همکاران 
در ســال2016 به پیش بینی تراوایی در میدان َهســی رمل2 با اســتفاده از 
داده هــای چاه پیمایی از روش آنالیز خوشــه بندی پرداختند. نتایج بررســی 
نشــان داد که تقسیم بندی داده ها بر اساس مشــخصه ی الکتروفاسیس آنها 
باعث کســب نتایج دقیق تر نسبت به ســایر روش ها می شود.]12[ معلمی و 
همکاران به مقایسه ی روش های خوشه بندی 
 
و MRGC در تخمین تراوایی پرداختند، مشــاهده شــد که تراوایی به دست 
آمــده از روش MRGC دارای باالترین ضریب همبســتگی بــا تراوایی مغزه 
در بین مابقی روش ها اســت.]13[ با توجه به توضیحات ذکر شــده، تخمین 
تراوایــی و تالش در جهت محاســبه ی تراوایی در مخــازن هیدروکربوری از 
طریق روش های مبتنی بر نگاره ها با بهره گیری از الگوریتم های هوشــمند در 
بیــن مابقی روش ها کاربردی تر و از لحاظ اقتصادی به صرفه تر اســت. در این 
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تحلیل و توصیف پارامتر های مخزنی از اهداف اصلی جهت توســعه ی مناسب مخازن هیدروکربوری است. تراوایی، 
یکی از شــاخص ترین پارامتر های مخزنی اســت که اهمیت ویژه ای دارد. در اکثر چاه ها به علت مشکالتی از جمله 
هزینه های باال، مغزه گیری و چاه آزمایی جهت تعیین تراوایی انجام نمی شــود. با توجه به اینکه نگاره ها در اکثریت 
چاه های یک میدان موجود هســتند، بنابراین یافتن راه هایی برای محاســبه ی تراوایــی از نگاره ها اهمیت باالیی 
دارد. در ایــن پژوهــش، برای چاه A یکی از میادین گازی ایران، تراوایی از روش های  خوشــه بندی چند تفکیکی 
بر پایه ی گــراف )Multi-resolution graph-based Clus tering)MRGC، روش تیمور ـ کوتس و روش 
Nuclear Magnetic Resonance)NMR( نــگاره  از   Schlumberger-Doll-Research)SDR(

تخمین زده شــد و با تراوایی حاصل از آنالیز مغزه در چاه موردنظر مقایســه شــدند. تراوایی تخمین زده شده به 
روش MRGC دارای بیشــترین ضریب همبســتگی )85درصد( با تراوایی حاصل از آنالیز مغزه، به عنوان بهترین 
روش جهت تخمین تراوایی در این میدان معرفی می شــود. مقدار ضریب همبســتگی بین تراوایی مغزه و تراوایی 

محاســبه شده از روش SDR با 64درصد و روش تیمور ـ کوتس 48درصد محاسبه شد. 

مقایسه ی روش های مختلف تخمین تراوایی از نگاره های چاه در یکی از میادین 
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مقاالت پژوهشی

پژوهــش، تراوایــی از روش های  خوشــه بندی چند تفکیکــی بر پایه ی 
ـ کوتــس و SDR بــه کمــک نگاره  گــراف )MRGC( و دو روش تیمور 
NMR در یــک چاه گازی تخمین زده شــد و با تراوایی حاصل از آنالیز 
مغزه در چاه موردنظر مقایســه شــدند. مشــاهده شد که تراوایی تخمین 
زده شــده به روش MRGC دارای بیشترین ضریب همبستگی )85درصد( با 

تراوایی حاصل از آنالیز مغزه است. 

1- روش کار
1-1- تخمین تراوایی با استفاده از روش آنالیز خوشه اي چند تفکیکي بر پایه ی 

)MRGC( گراف
طبقه بندی داده ها به گروه هایی مشــخص، بــه نحوی که داده هایی که در یک 
گروه قرار می گیرند، دارای بیشــترین شباهت با همان گروه و بیشترین تفاوت 
با گروه های دیگر باشــند را خوشه بندی )Clus tering( گویند. خوشه بندی یک 
روش با آموزش یادگیری است. هر خوشه ای که به دست می آید دارای یک سری 
ویژگی های خاص اســت که آن را از مابقی خوشــه ها تفکیک می کند. در واقع 
می توان گفت که در هر خوشــه داده هایی مخصوص بــه خود، وجود دارد. در 
خوشه بندی، هدف، یافتن خوشه هایی بهینه از داده های ورودی است. ابزار اصلی 
برای انجام عملیات خوشه بندی، اطالعات نگاره های چاه به همراه اطالعات مغزه 
است. در روش خوشــه بندی نگاره های انتخابی باید دارای نزدیک ترین ارتباط 
با نگاره یا رخســاره ی تخمین زده شده، باشــند.]5و13[ در واقع خوشه بندی 
بر اســاس MRGC یک روش آماری است که مشکل بُعد ندارد یا به عبارتی 
مشــکل بُعد را از بین می برد. ايــن تكنيك يك روش قدرتمند آماری ـ عصبی 
براي تخمیــن پارامترهای مخزنی و خوشــه بندی اســت.]5و13[ همچنین 
اطالعات بسیار ارزشمندی در مورد رخساره های زمین شناسی از ساختار خود 
داده ها به ما می دهد. روش مذکور از معدود روش های غیرپارامتریک، بســیار 
مناســب و دقیق برای مطالعه و تحلیل داده های به دســت آمده از نگاره های 

چاه اســت. از مزایای روش MRGC در نرم افزار ژئــوالگ می توان این موارد 
را نام برد:

 قدرت تشخیص بسیار باالی الگوهای طبیعی موجود در بین نگاره ها
 بی نیازی از شناخت قبلی در مورد داده ها
 پیشنهاد خودکار تعداد بهینه ی خوشه ها

 عدم مشکل بُعد]5و13[
اگــر در نمودارهــای عــرض متقاطع، به خصــوص در نمودارهــای متقاطع 
نوترون ـ صوتی دو نقطه ی نزدیک به هم موجود باشــد و هیچ گونه شــباهتی 
بین آنها وجود نداشــته باشــد، با روش MRGC می توان ایــن دو نقطه را از 
هــم تفکیک کرد. این نکته دلیل اصلی برتــری MRGC بر مابقی روش ها و 
دلیل انتخاب این روش برای چاه مورد پژوهش اســت. اولين مرحله در روش 
MRGC تعيين مقادير انديس همســايگی برای هر نقطه ی اندازه گيری است. 
در ادامه مقادير انديس همســايگی برای تشکيل گروه های کوچک بنيانی، با 
بــه کار بردن الگوريتم جذب نقطه به نقطه ی K- نزديک ترين همســايه مورد 
اســتفاده قرار می گيرند. مقادير انديس همسايگی محاسبه شده، برای تعيين 
انديس شــاخص کرنــل )Kernel Index( نقاط اندازه گيری نيــز به کار برده 
می شــود. در ادامه نقاط بر مبنای انديس شــاخص کرنل منظم می شــوند و 
تعدادی خوشــه ی بهينه به کاربر پيشنهاد می شــود.]5[ در قسمت اول کار، 
ابتدا با اســتفاده از روش رگرســيون جز به جز، بهتريــن متغيرهاي ورودي 
 MRGC بــراي ايجاد مدل با روش NDS و PHIE. DTCO یعنــی نگاره های
برای تخمین تراوایی انتخاب شــدند. تراوایی مغزه نیز به عنوان ناظر عملیات 

خوشه بندی در مدل وارد شد. 
شــكل1 ورودی ها و خروجی مدل )تراوایی مغزه( و شــکل2 نمودار متقاطع 
نگاره هــای ورودی مدل را به همراه نگاره ی تراوایی مغزه برای چاه A نشــان 

می دهد.

 MRGC 1  ورودی هــا و خروجی مدل در تخمین تراوایی به روش 



29 28

ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره  181  

 تفاوت نگاره های نوترون و دانســیته 
است که در سال2019 برای چاه موردنظر آن را محاسبه کردند.]14[ سپس 
داده هاي ورودي و خروجي شــبكه، نرمالیزه شدند و با استفاده از روش سعي 
و خطا پارامترهاي بهينه مدل )تعداد نورون ها و تعداد کالس( به دست آمدند. 

شکل3 پارامترهای بهینه ی حاصل شده را نشان می دهد.
 MRGC شکل4 ضریب همبستگی بین تراوایی تخمین زده شده از روش

با تراوایی مغزه را نشان می دهد.

NMR 2-1- محاسبه ی تراوایی با استفاده از نگاره
مهمتريــن خصوصيت و ویژگی اندازه گيــري NMR توانايي اين روش در 
ثبت نمودار پيوســته اي ازتراوایی در تمامی چاه اســت. در اين پژوهش، 
دو معادله تيمورـ كوتس)KTIMU R( و معادله ی ارائه شــده توسط شرکت 
شــلمبرژر )K SDR( براي مقايسه ی تراوایی با تراوايي حاصل از آنالیز مغزه 

استفاده شدند، كه روابط آنها در زير آمده است:]7و15[

ـ كوتس  الف( معادله ی تيمور 
در اين روش از حجم سیال کاهش نیافتنی )BVI( كه برابر   
و شاخص سيال آزاد كه برابر  است، استفاده مي شود. 

تراوایی در این روش از معادله ی1 به دست خواهد آمد:

معادله ی)1(:                                      

كه عبارت ثابت a برابر با یک میلی دارسی است.]7[

SDR ب( معادله ی
روش ديگري كه امروزه به طور رايج برای تخمین تراوایی استفاده مي شود، 
روش SDR اســت كه توسط شركت شلمبرژر ارائه شده است. اين معادله 
از ميانگين لگاريتم زمان آسايش T 2 به همراه تخلخل به دست آمده است 

كه به صورت معادله ی2 حساب می شود.

معادله ی)2(:                                                                    

كه در آن c ضريب ثابتي بوده، که براي ماسه ســنگ 4 و براي سنگ هاي 
كربناته md(/ms 2(0.1 اســت. این دو معادله به تخلخل بســیار وابســته 
هســتند.]15[ اشکال 5 و 6 به ترتیب ضریب همبستگی بین تراوایی مغزه 
و تراوایی تخمین زده شــده از روش های SDR و تیمور ـ کوتس را نشــان 

می دهند.

A 2  نمــودار متقاطــع نگاره های ورودی مدل به همراه تراوایی مغزه در چاه

3  پارامترهای بهینه ی حاصل شــده برای مخزن کربناته مورد پژوهش

4  ضریب همبســتگی بین تراوایی تخمین زده شده به روش MRGC در 
تراوایی مغزه مقابل 
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2- بحث و نتایج
در شــكل7 نمودارهای خام چاه موردنظر به همراه ارزیابی انجام شده، براي 
چاه مورد مطالعه نشان داده شده است. ستون اول اعماق مورد مطالعه است. 
ستون دوم نشــان دهنده ی نگاره های گاما، کالیپر و اندازه ی مته است. ستون 
سوم نشان دهنده ی لیتولوژی و ستون چهارم حجم گاز و آب را نشان می دهد.

ســتون پنجم توزیع منحنی T 2 نگاره ی NMR اســت که T 2 LM به معنای 
مقدار لگاریتمی توزیع T 2 اســت. ستون ششم نشان دهنده ی توزیع تخلخل 
موثر و تخلخل حاصل از آنالیز مغزه )نقاط قرمز( اســت. ستون هفتم نگاره ی 
صوتی را به همراه نگاره ی جدایش نوترون ـ دانسیته نشان می دهد و در نهایت 

ستون آخر تراوایی حاصل از آنالیز مغزه را نشان می دهد. 
 SDR تیمور ـ کوتس و ،MRGC شــكل8 تراوايي محاسبه شــده از روش های
را در كنار تراوايي مغزه، همچنين ليتولوژي و ســيال ســازند براي چاه مورد 

پژوهش را نشان مي دهد.
در این شــکل تراوایی محاســبه شــده از روش های تیمور ـ کوتس و SDR از 
نگاره ی NMR در اولین و دومین ترک از ســمت راســت با رنگ قرمز نشان 
داده شده است. ترک ســوم از راست به چپ همچنین تراوايي محاسبه شده 
از روش MRGC را بــا رنگ قرمــز در مقابل تراوایی حاصــل از آنالیز مغزه 
نشان مي دهد. همان طور که مشاهده می شود در نواحی با تراوایی پایین و در 
زون های متراکم مخزن، مدل تخمین دقیق تر و بهتری داشته است در حالی 
که در نواحی مخزنی، پراکندگی داده ها زیادتر است. این به این علت است که 
تعداد داده های مغزه در نواحی متراکم، بیشــتر بوده و تمام ویژگی های سنگ 

را در این نواحی پوشش داده است. 
همان طور كه مشاهده می شود همبستگي تراوايي NMR، در مخازن كربناته 
پايين اســت زيرا در مخازن كربناته، عدم ثبات در حد آستانه T 2 cutoff باعث 
ايجاد اشــكال در تشخيص صحيح حجم ســيال آزاد )BVM( و حجم سیال 
کاهش نیافتنی )BVI( مي شود كه نهايتا به پيش بيني تراوايي هاي غيرقابل باور 

منجر مي شود. 
همچنين وجود تخلخل هاي ثانويــه جدا از هم )قالبی و حفره ای( در مخازن 
 )NMR كربناته باعث مي شود كه اين پديده اندازه گيري هاي استاتيك )مانند
را تحت تاثير قرار دهد، ولي اندازه گيري هاي ديناميك )مانند مغزه( نمي توانند 

تحت تاثير اين پديده قرار گيرند.
 SDR برای اختالف تراوایی به دست آمده از دو روش تیمور ـ کوتس و تراوایی
می تــوان این دالیل را نام برد: تراوایی در روش تیمور ـ کوتس  به نوع ســيال 
ســازندي حساس نيســت در حالي كه اگر بخشي از سيال با نوع ديگر سيال 
جابجــا شــود، با توجه به تغيير ويژگي های ســيال جديــد و تغيير در زمان 
آراميدگي هسته ها، منحني توزيع T 2 و در نتيجه مقدار T 2 LM تغيير مي كند 
در حالــي كه مقادير BVI و BVM بدون تغيير خواهند ماند و اینکه تغييرات 
ايجاد شــده در توزيع T 2 كه بر روي T 2 LM  نيز اثر مي گذارند در K timur در 

نظر گرفته نشده است ولي براي K SDR  در نظر گرفته شده است.

5  ضریب همبســتگی بین تراوایی تخمین زده شــده از روش SDR با تراوایی 
حاصل از آنالیز مغزه

6  ضریب همبســتگی بین تراوایی تخمین زده شــده از روش تیمور ـ کوتس با 
مغزه تراوایی 
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نتیجه گیری
در ایــن پژوهش با اســتفاده از روش MRGC بهتریــن تخمین از تراوایی 
با ضریب همبســتگی 85درصد بــا تراوایی مغزه حاصل شــد. مقدار ضریب 
همبســتگی بین تراوایی مغزه و تراوایی محاســبه شــده از روش SDR با 
64درصد و روش تیمورـ کوتس 48درصد محاســبه شــد. اینکه در بعضی از 
بازه ها، تراوایی محاســبه شــده از NMR با تراوایی به دســت آمده از مغزه 

هم خوانــی ندارد به دلیل وجود تخلخل های ثانویه ی جدا از هم مانند حفره ای 
و قالبی اســت. مدل هاي شاخص ســيال آزاد یا همان کوتس و T 2 متوسط 
)SDR(، در مخــازن كربناته مقادير دقيقــي از تراوايي را ارائه ندادند، كه از 
علل آن مي توان به حضور منافذ چندگانه و سيســتم هاي منفذي پيچيده در 

كربناته ها، عدم ثبات حد آستانه T 2 و تغییرات دما در كربناته ها اشاره كرد.

8   تراوایی حاصل از آنالیز مغزه در مقابل تراوایی تخمین زده شــده از 
SDR کوتس و ،MRGC روش های
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