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مقاالت پژوهشی

در حفاری چاه های تولیدی و توســعه ای، هــدف اصلی، تولید هیدروکربن از 
ســنگ مخزن اســت اما تولید هیدروکربن از تمام سنگ های مخزنی حاوی 
هیدروکربن ممکن اســت بــه خاطر هزینه های تولید، قابل توجیه نباشــد و 
سودآوری حداکثری نداشته باشد. یکی از راه های تولید هیدروکربن با حداکثر 
سود، تولید از افق های خاص با دبی مناسب است که امروزه یافتن این افق ها، 

بر عهده ی متخصصین علم اکتشاف است. 
امــروزه، روش هــای تعییــن زون تولیدی عمومــا در مخازن ماسه ســنگی 
توســعه یافته اند و بعضا این روش در مخازن کربناته کارآیی الزم را نداشته و 
کربناته پاســخ قابل قبولی ارائه نمی دهد. با توجه به نکات گفته شده، ارائه ی 
روشی با صحت قابل قبول که در مخازن کربناته قابل استفاده باشد، از اهمیت 
خاصی برخوردار است. روش های تعیین زون تولیدی را می توان به طور کلی 

به دو دسته ی مستقیم و غیرمستقیم تقسیم بندی کرد. 
در روش های مســتقیم، زون تولید توسط مشاهده ی سیال مخزنی و دبی 
تولیدی تشــخیص داده می شــود که یکی از بهترین روش ها تعیین سیال 
در تســت های چاه آزمایی1 اســت. در حالی که در روش های غیرمستقیم، 
تعیین زون تولید2 توسط تفسیر داده های ژئوفیزیکی یا پتروفیزیکی انجام 

می شــود. داشتن اطالعات کافی از اعماقی که زون های تولیدی قرار دارند 
به جهت برآورد حجــم منابع هیدروکربنی، زیربنــای ارزش اقتصادی در 

صنعت نفت است. 
با اینکه زون تولیدی پارامتر بســیار کلیدی در ارزیابی و تولید در یک مخزن 
می باشد و از ســال های پیش مورد توجه بســیاری از پژوهشگران مطالعات 
مخزن بوده، ولی تعریف کلی از آن وجود نداشــته است تا اینکه ورتینگتون3 
تعریــف جامعی از زون تولیدی ارائه کرد تا چندگانگی که در تعریف این زون 
وجود دارد، از بین بــرود.]1[ طبق تعریف ورتینگتون زون تولیدی ضخامتی 
از طول مخزن اســت که فقــط در چاه، قابل اندازه گیری اســت و ضخامتی 
از ضخامت ناخالص کل را شــامل می شــود که دارای مقــدار قابل توجهی از 

هیدروکربن های قابل برداشت است. 
به طور کلی، می توان تاریخچه ی تعیین زون تولیدی را به سه بخش تقسیم کرد:

بخش اول )تا سال 1973(: احتماال روش های مستقیم در تعیین زون تولید، 
قدمت بیشتری نســبت به روش های غیرمســتقیم دارند. دو روش مستقیم 
گازســنجی و فلوئورســنجی از قدیمی ترین روش های تعییــن زون تولیدی 
هستند.]2[ در این دو روش، زون تولید توسط آزمایش بر روی نمونه ی مایع 
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زون تولیدی بخشــی از مخزن را شــامل می شــود که شــرایط مخزنی و پتروفیزیکی قابل قبولی از لحاظ تولیدی و 
اقتصادی داشــته باشد. در این مطالعه با به کارگیری داده های تفســیر شده ی نمودارهای چاه پیمایی و آنالیز مغزه ی 
یکی از چاه های ســازند سروک در یکی از میادین فروافتادگی دزفول، به تعیین زون های تولیدی با استفاده از روش 
حد برش و چهار روش  خوشه ســازی مختلف پرداخته شــده اســت. در روش حد برش که روش مرســوم در تعیین 
زون های تولیدی است از چهار پارامتر پتروفیزیکی برای اعمال حدود برش استفاده شد که شامل تخلخل موثر، حجم 
شیل، اشباع موثر آب و تراوایی می شوند و برای تخلخل موثر مقادیر باالتر از 5درصد، برای حجم شیل مقادیر کمتر 
از 30درصد، برای اشــباع موثر آب مقادیر کمتر از 50درصد و برای تراوایی، مقادیر باالتر از 0/1 میلی دارسی در نظر 
گرفته شدند. در روش  خوشه سازی از چهار روش MRGC، AHC، SOM و DYNCLUST استفاده شد که داده های 
ورودی مشابه داده های استفاده شده در روش حد  برش است. با در نظر گرفتن زون های تولیدی تفکیک شده توسط 
روش های خوشه ســازی مشاهده شــد که به ترتیب روش های SOM و DYNCLUST دارای باالترین قدرت تفکیک 
زون های تولیدی در مقایســه با روش حد  برش هســتند و روش های AHC و MRGC دقت کمتری نسبت به این دو 
روش دارنــد. در نتیجه می توان برای تعییــن دقیق زون های تولیدی عالوه بر به کارگیری روش حد  برش، با درجه ی 
اطمینان مناســبی از روش های SOM و DYNCLUST  اســتفاده کرده و به عنوان روش های قابل استفاده در کنار 

استفاده از روش حد  برش معرفی کرد.
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مخزنی خارج شده از چاه تعیین می شود. روش های آزمایش تولید چاه، ساق 
مته4 و ســایر آزمایش های چاه از دیگر روش هــای متداول تعیین زون تولید 

هستند که از قدیم مورد استفاده قرار می گرفته است. 
جدیدترین ابداع در زمینه ی تعیین زون تولید به صورت مســتقیم، مقاله ای 
اســت که در سال 2001 توسط ماتور5 چاپ شده و در آن، از آنالیز شیمیایی 

مغزه های دیواره ی چاه6 برای تعیین زون تولید استفاده شده است.]3[ 
بخش دوم )2005-1973(: دســته ی روش های غیرمستقیم در تعیین زون 
تولید، مبتنی بر تفسیر نمودارهای چاه پیمایی بر اساس روابط پتروفیزیکی و 

سایر روش های تحلیلی است. 
از جملــه تحقیقات انجام شــده در این زمینه عبارتند از: در ســال 1971، 
اشــنایدر7 توســط ترکیب نمودارهای مقاومت و گاما، به تعیین زون تولیدی 
پرداخت.]4[ فالور8 در سال 1983، نمودارهای مقاومت و امواج صوتی برشی 
را بــه کار گرفت تــا زون تولید را تعیین کنــد.]5[ در تحقیقی دیگر، کوک 
یاربوک9 به معرفی وســیله ای پرداخت که فشار مخزن را می سنجد و کاربرد 
آن را در تعیین سریع زون تولید معرفی کردند.]6[ در مقاله ای دیگر در سال 
1998، تعیین زون های تولید گاز با قدرت تفکیک پذیری پایین بررســی شد 
و یک مجموعه داده ی ترکیبی برای تفکیک این زون های تولید گاز پیشنهاد 
شد که شــامل نمودارهای چاه پیمایی متداول، فشــار موئینگی10 مغزه ها و 
تفاســیر نمودارهای تصویری بود.]7[ در تحقیقی دیگر روی زون های تولید با 
شدت مقاومت پایین، ورتینگتون این زون ها را با توجه به ویژگی های اساسی 
زمین شناســی، به شش دسته تقســیم کرد. همچین، الگوریتمی  واحد برای 

تشخیص زون های تولیدی با مقاومت پایین ارئه کرد.]8[
بخش ســوم )از 2005 تاکنون(: متداول ترین روش تعیین زون های تولید، 
مبتنی بر حد  برش11 متغیرهای پتروفیزیکی است. در سال 2005، ورتینگتون 
و کاســنتینو12 مطالعه ای جامع بر روی نقش حد برش ها بر روی تعیین زون 

تولیدی انجام دادند. 
آنها با بررسی 31 تحقیق انجام شده ی قبلی )بین سال های 1980 تا 2002(، 
ترکیب هــای مختلفی از حدود بــرش مختلف )تخلخل، درصد شــیل، آب 
اشباع شــدگی، تراوایی، مقاومت و شاخص تحرک هیدروکربن13( را که برای 
تعیین زون تولید اســتفاده شده اند، گرد آوری کردند و نشان دادند که تعیین 
متغیرهای پتروفیزیکی باید متناسب با هدف استفاده از زون تولید باشد.]9[

الزم به ذکر اســت که تعیین زون تولید، کارآیی های مختلفی دارد، از جمله 
تعیین تراوایی موثر14 و تخمین حجم مخزن، مدل ســازی دینامیک مخزن، 

تعیین سازوکار بازیابی مخزن و...]10[
در ســال 2006، ینسن15 و منکه16 یک روش آماری برای تعیین حد برش ها 
ارائــه کردند که  با به کارگیری آن، خطای تعیین نســبت زون تولید به بازه ی 

ناخالصN/G( 17(  به شدت کاهش می یابد. 
اهمیت بسزای این روش، در کاهش خطای تخمین حجم مخزن است چراکه 
بــا برابر قرار دادن خطاهــای نوع اول و دوم، برآیند خطا را صفر می کند و در 

نتیجه خطای محاسبه، کمینه می شود.]11[
ورتینگتون در ســال 2008 در مقاله ای دیگر، حد بــرش دینامیکی را مطرح 
ساخت که توسط آن، حد برش با توجه به استراتژی تولید تعیین می شود.]12[

مجددا ورتینگتون در ســال 2010، یک مقالــه  ی بنیادین پیرامون زون های 
تولیــد نوشــت و در آن تعاریف جامع و مانعی برای کل بازه ی ســنگ، زون 
خالص ماســه ای، زون خالــص مخزنی و زون خالص تولیــدی ارائه کرد.]1[

از دیگــر تحقیقاتی کــه بر روی تعیین زون های تولیدی انجام شــد می توان 
به تعیین زون تولیدی توســط مقاطع لرزه ای اشاره کرد که اولین بار توسط 
سینگلتون18 در سال 2008 انجام شد.]13[ مورد بعدی، تعیین زون تولید در 
چاه های افقی در ســال 2010 است که مصطفی زاده و همکاران، برای تعیین 
این زون ها از شــاخص تولید استفاده کردند.]14[ مسعودی و همکارانش در 
سال 2012 با استفاده از ترکیب اطالعات به روش انتگرال فازی برای تعیین 
زون  هــای تولید نفت مطالعاتی انجام دادند.]15[ در مطالعه ای دیگر، باقری و 
خوشبخت در سال 1394 در مقاله ای به تعیین زون تولیدی به دو روش حد 
برش و  خوشه سازی MRGC 19 در یک مخزن گازی کربناته پرداختند.]16[

 خوشه سازی20 داده ها، پایه و اســاس الگوریتم های مدل سازی و دسته بندی 
محسوب می شود. 

هدف از این فرآیند، تعریف گروه های طبیعی و اساســی کوچک از یک گروه 
بزرگ داده ها اســت.  خوشه ســازی را می توان به عنوان مهم ترین مسئله در 
یادگیــری بدون نظارت در نظر گرفت. خوشــه به مجموعه ای از داده ها گفته 
می شــود که با هم شــباهت داشته باشند. در  خوشه ســازی سعی می شود تا 
داده ها به خوشــه هایی تقسیم شوند که شــباهت بین داده های درون خوشه 
حداکثر و شــباهت بین داده های هر خوشه با خوشــه ی دیگر حداقل باشد. 
زمین شناسان، پتروفیزیست ها و مهندسین مخزن، جهت نشان دادن توصیفی 
از جزییــات مخزن همراه با چالش های آن، باید به شناســایی قابل توجهی از 
نواحی درون مخزن که بیشــترین ویژگی های مشــابه را با هم دارند، دست 
یابنــد. در این میان تجزیه وتحلیل رخســاره های الگ برای بیان خصوصیات 

مخزن بسیار مهم است.]17[
در مطالعــه ی حاضــر زون های تولیدی بــه روش حد بــرش و چهار روش 
 DYNCLUST 23 و AHC 22 ،SOM 21 ،MRGC خوشه سازی شامل روش های 
بــرای یک مخزن با لیتولوژی کربناته مورد بررســی قرار می گیرد. در تمامی 
روش ها از پارامترهای ورودی یکســانی که شامل تخلخل موثر، حجم شیل، 
اشــباع موثر و تراوایی بود، استفاده شد تا نتایج حاصل به شکل دقیق تری با 

هم مقایسه شوند. 
در روش حد برش با اعمال حدود برش روی پارامترهای گفته شده، زون های 
تولیدی مشــخص شــدند و در ادامه از همین پارامترها به عنوان ورودی در 
روش های خوشه ســازی استفاده شــد. در هر چهار روش  خوشه سازی مورد 

استفاده، روش بدون ناظر برای تعیین زون تولیدی به کار گرفته شد.
داده های مورد استفاده در این مطالعه مربوط به یکی از چاه های سازند سروک 
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در یکی از میادین فروافتادگی دزفول اســت. سازند سروک، به سن آلبین تا 
تورونین، واحد ســنگ چینه ای کربناته ی ضخیمی اســت که در جنوب غرب 
ایران و در حاشــیه ی جنوبی نئوتتیس نهشــته شــده اســت. ضخامت این 
ســازند در چاه مورد بررسی 670 متر اســت که لیتولوژی غالب آن آهک به 
همراه میزان کمی شــیل می باشد. این ســازند در جنوب غربی ایران به دلیل 
پدیده های دیاژنزی فیزیکی و شیمیایی دچار ناهمگنی کیفیت مخزن شده  و 
میزان تخلخل موثر و تراوایی که مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر تعیین زون های 

تولیدی هستند را دستخوش تغییرات زیادی کرده اند.

1- مواد و روش ها
در مطالعه ی حاضر از داده های تفســیر شــده ی چاه پیمایی و آنالیز مغزه ی 
یکی از چاه های مخزن سروک در یکی از میادین فروافتادگی دزفول استفاده 
می شود. سپس با به کارگیری دو روش حد برش و  خوشه سازی و استفاده از 
داده های تفسیر شــده ی نمودارهای چاه پیمایی به تعیین زون های تولیدی 
پرداخته می شود. ابتدا در روش حد برش با اعمال محدوده هایی روی چهار 
داده  ی ورودی )تخلخل موثر، حجم شــیل، تراوایی و آب اشباع شــدگی( به 
تعیین زون تولید پرداخته شــده و سپس  با به کارگیری چهار روش مختلف 
 خوشه ســازی، زون های تولیدی از غیر تولیدی تفکیک خواهند شد. در انتها 
نتایــج حاصل از روش های  خوشه ســازی با نتایج روش حد برش مقایســه 
می شود و بهترین روش   خوشه سازی در قیاس با روش حد برش در تفکیک 

بخش های تولیدی از غیرتولیدی تعیین خواهد شد.

)Cut off( 1-1- روش حد   برش
در یک مفهوم کلی، حدود برش، مقادیر محدودکننده ی ســاده ای هســتند 
کــه در زمینه ی مطالعات یکپارچــه ی مخزن، به مقادیــر محدودکننده ی 
پارامترهای پتروفیزیکی ســازند گفته می شوند که هدف اصلی از استفاده ی 
آنها، جدا کردن حجم ســنگ هایی اســت که نقش مهمی  در ارزیابی تولید 
یک مخزن ندارند و همچنین تعیین اعماقی که تجمع هیدروکربن اقتصادی 
دارنــد.]9[ در واقع ایــن فواصل موردنظــر، زون هایی هســتند که تمرکز 

مطالعات مخزنی در آنها انجام می شود. 
زون تولیدی به عنوان ضخامتی از ســنگ که تولید از آن به لحاظ اقتصادی 
نســبت به تکنولوژی، قیمت ها و هزینه های امروزی مقرون به صرفه باشــد، 
تعریف شــده اســت. از آنجایی که هزینه ها و تکنولــوژی تقریبا روزانه در 
حال تغییر است، بدیهی اســت که این زون تولیدی نیز هدفی انعطاف پذیر 
خواهد بود. برای این کار می توان با تعیین حدود برش مناسب برای خواص 

مخزنی، الیه های عقیم یا بی فایده را جدا کرد. 
این عملیات به وســیله ی هــر دو اطالعات الگ و مغزه قابل انجام اســت. 

در این روش که بر اســاس محاسبات عددی اســتوار است، جهت مشخص 
کــردن فواصلی که دارای باالترین میزان حجم هیدروکربن هســتند، برای 
پارامترهای پتروفیزیکی محاســبه شده شروطی را در نظر گرفته و فواصلی 
را که با شــروط تعیینی صادق باشند به عنوان زون تولیدی و سایر فواصل 

به عنوان زون ناخالص در نظر گرفته می شود. 
پارامترهای پتروفیزیکی که برای مشــخص کردن ایــن فواصل می توان از 
آنها اســتفاده کرد به ترتیب اهمیتی که در تشخیص زون های تولیدی دارند 
شــامل تراوایی، اشباع شدگی، تخلخل و حجم شــیل هستند. تعیین حدود 
برش برای پارامترهای مخزنی نیز به عوامل مختلفی بســتگی دارد. یکی از 

این عوامل، نوع هیدروکربن موجود در مخزن است. 
گاز یــا نفت بودن هیدروکربن موجود در مخزن برای تعیین برخی از حدود 
بــرش مانند تخلخل بســیار مهم اســت. از جمله عوامل دیگــر، لیتولوژی 
مخزن اســت که در مخازن کربناته و ماسه سنگی حدود برش متفاوتی برای 
پارامترهای پتروفیزیکی باید در نظر گرفت. در بین پارامترهای پتروفیزیکی 
گفته شده، دو پارامتر تراوایی و اشباع شدگی در تعیین زون های تولیدی به 

روش حد برش، نقش بسیار مهمی دارند. 
در بســیاری از موارد از پارامترهای دیگری از قبیل تخلخل و حجم شــیل 
برای تعیین زون های تولیدی اســتفاده می شــود. اگرچه تخلخل به عنوان 
یکــی از ورودی های مهــم در تعیین زون های تولیدی مورد اســتفاده قرار 
می گیرد، ولی استفاده از یک معیار تخلخل به تنهایی برای تعیین زون های 

تولیدی می تواند اشتباهاتی در محاسبات به وجود آورد.]16[ 
برای به دســت آوردن مقادیر حــد برش پارامترهــای مختلف، روش های 

متعددی نظیر این موارد وجود دارد: 
1- استفاده از جریان سنج

2- روش مجموعه حدود برش هماهنگ
3- روش نمودار تجمعی فراوانی حجم ذخیره در مقابل خواص پتروفیزیک

4- روش نمودار ضخامت ستون هیدروکربن در مقابل حدود برش
5- روش ترسیم منحنی تراوایی نسبی نفت و آب 

امــا معموال مقادیر حد برش پارامترهای پتروفیزیکی با توجه به ویژگی های 
ســیال مخزن و لیتولوژی آن، به صورت تجربی تعیین می شود.]18[ به طور 
معمول مقدار حد برش تخلخل برای ماسه ســنگ ها از 3 تا 5درصد و برای 
شــیل ها از 6 تا 8درصد و برای مقدار اشــباع آب از 50 تا 60درصد است. 
برای مخازن کربناته24 نیز مقادیر، مشابه مخازن ماسه سنگی است با تفاوت 

در حد برش تخلخل که بین 4 تا 5درصد است. 
شایان ذکر است که روش تعیین زون های تولید به روش حد برش عموما در 
مخازن ماسه ســنگی توسعه یافته است اما همانند بسیاری از دیگر روش های 
اکتشــافی و مدل ســازی، در مطالعه ی مخازن کربناته نیز مورد استفاده قرار 
می گیرد. همبســتگی پایین بین متغیرهــای پتروفیزیکی کربنات ها به دلیل 
پدیده های دیاژنز، باعث می شــود که ایــن روش در تعیین زون تولید مخازن 

کربناته با دقت پایینی همراه باشد. 
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مقــدار دقیق حد برش از ترســیم نمودار نیمه لگاریتمی  تخلخل بر حســب 
تراوایی داده های مغزه تعیین می شــود. بدین ترتیب که پس از محاســبه ی 
بهترین خط برازش بر این نمودار، مقدار تخلخل در تراوایی مشخص )معموال 
برای مخازن نفتی یک میلی دارســی و برای مخازن گازی 0/1 میلی دارسی( 

با کمک خط برازش شده بر داده ها خوانده می شود. 
سپس مقادیر دقیق حدود برش درصد شیل و آب اشباع شدگی نیز به همین 
صورت توســط ترسیم نمودارهای آنها بر حسب تخلخل تعیین می شود.]9[ 
معموال حدود برش بر روی حجم شــیل، تخلخل و آب اشباع شدگی اعمال 
می  شــوند. در صورت وجود داده ی کافی می  توان برای تراوایی نیز عالوه بر 
ســنجه های مذکور، حدود برش تعریف کرد. به طور معمول با سه  حد  برش 
روی ســنجه های پتروفیزیکی می  توان نواحی تولیــدی خالص را از نواحی 
غیرتولیــدی یا غیراقتصــادی تفکیک کرد. پس از تعییــن نواحی تولیدی 
خالص، حجم نفت و گاز درجا با توجه به تخلخل، آب اشباع شــدگی و حجم 

مخزن محاسبه  می شود.]18[
در بررسی نواحی تولیدی چاه مورد بررسی به روش حد برش که یک مخزن 
نفتــی با لیتولوژی کربناته بود، از پارامترهــای تخلخل موثر)PHIE( ، حجم 

شــیل )VSH(، اشباع آب موثر )SWE( و تراوایی )K( استفاده شد و مقادیر 
حد برش با توجه به نوع ســیال مخــزن و لیتولوژی آن مطابق جدول1 در 

نظر گرفته شد.
با اعمال حدود برش فوق برای 4 پارامتر مخزنی، فواصلی که 4 شــرط را به 
طور هم زمان داشــتند، به عنوان زون تولیدی در نظر گرفته شدند و تمامی 
نقاط مخزنی تعیین شــده دارای تخلخل موثر باالی 5درصد، حجم شــیل 
کمتــر از 30درصد، اشــباع آب موثر کمتر از 50درصــد و تراوایی باالتر از 
0/1 میلی دارســی هستند. ســازند مورد مطالعه یک سازند کربناته در یکی 
از میادین نفتی جنوب کشور می باشــد که دارای ضخامت ناخالص مخزنی 
حدود 670 متر اســت. پس از به کارگیری روش حد برش در ســازند مورد 
مطالعه مشــخص شد که حدود 7درصد از سازند )46/9 متر( به عنوان زون 

تولیدی در نظر گرفته می شود.
در شکل1 توزیع فراوانی داده های ورودی روش حد برش برای نواحی مخزنی 
و غیرمخزنی نشــان داده شده است که نواحی خاکستری رنگ نشان دهنده ی 
فراوانــی مقادیر پارامتــر موردنظر در فواصل تولیدی و نواحی مشــکی رنگ 

نشان دهنده ی فراوانی مقادیر آن پارامتر در فواصل غیر تولیدی است.

)K( و تراوایی )SWE( اشــباع آب موثر ،)VSH( حجم شــیل ،)PHIE( 1     مقادیر حدود برش برای پارامترهای تخلخل موثر  

حدبرشمیزانپارامتر

)v/v(0/05<تخلخل موثر

)v/v( 0/3>حجم شیل

)v/v( 0/5>اشباع آب موثر

)mD( 0/1<تراوایی

 1  الف(توزیع فراوانی تخلخل موثر  ب( توزیع فراوانی حجم شــیل  ج( توزیع فراوانی اشــباع آب موثر  د( توزیع فراوانی تراوایی
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2-1- تعیین زون های تولیدی به روش آنالیز   خوشه ای
آنالیز   خوشــه ای25 و خوشه ســازی، یک روش دســته بندی مشــاهدات در 
زیرگروه هایی اســت که خوشه نامیده می شود . بنابراین مشاهداتی که در یک 
خوشــه از جهاتی با یکدیگر مشابه هســتند و معنی مشترک دارند می توانند 

برای آنالیز داده های دیگر به کار گرفته شوند. 
خوشه ســازی یک روش آموزش با یادگیری و یــک روش معمول برای آنالیز 
داده های آماری در بســیاری از زمینه ها اســت .  خوشه ســازی با یافتن یک 
ســاختار درون یک مجموعه از داده های بدون برچسب دیگر می باشد . هدف 
 خوشه سازی یافتن خوشه هایی از داده ها در بین نمونه های ورودی است، ا ما 
در واقع هیچ معیار مطلقی برای بهترین  خوشه سازی وجود ندارد بلکه بستگی 
به مســئله و نظر کاربــر دارد که باید تصمیم بگیرد آیا نمونه ها به درســتی 

 خوشه سازی شده اند یا خیر؟ 
بــا این حال معیار هــای مختلفی برای خوب بودن یک  خوشه ســازی ارائه 
شــده است که می تواند کاربر را برای رســیدن یه یک  خوشه سازی مناسب 

راهنمایی کند . 
یکی از مســائل مهم در  خوشه ســازی، انتخاب تعداد خوشه است . در بعضی 
از الگوریتم ها تعداد خوشــه ها از قبل مشــخص شده است و در بعضی دیگر، 
خود الگوریتم تصمیم می گیرد که داده به چند خوشــه تقسیم شود. ]17[ در 

مطالعه ی حاضر از روش های خوشه سازی بر اساس روش بدون ناظر استفاده 
شده و نتایج آن در ادامه شرح داده خواهد شد. 

)MRGC(  1-2-1- خوشه سازی بر اساس روش تفکیک چندگانه ی تصویر
  روش MRGC  يــک روش نويــن و قدرتمند برای دســته بندی اســت. اين 
تکنيک مبتنی بر تشــخيص الگوی نقطه ای چند بُعدی بر مبنای نزديک ترين 

همسايگی و نمايش گرافيکی داده ها است. 
خوشه ســازی بر اســاس نمودار با تفکيک پذيری چندتايی یک روش آماری 
غیرپارامتريک است که مشــکل وابستگی به بُعد را از بين می برد و اطالعات 
مفيدی در مورد رخســاره های زمين شناسی از ســاختار خوِد داده به  دست 
می آورد. ايــن روش می تواند بهينه ترين دســته ها را در بين حدود پايينی و 
بااليــی از قبل تعيين شــده، ارائه دهد. در واقع ايــن روش تلفيقی از هوش 

مصنوعی و روش  خوشه سازی سلسله مراتبی است.]17[
 ،)PHIE( ابتدا پارامترهای تخلخل موثر MRGC در بررسی زون تولیدی با روش
حجم شیل )VSH(، اشــباع آب )SW( و تراوایی )PERM( به عنوان  داده های 
ورودی به نرم افزار داده شــد.]19[ اشکال2 و 3 به ترتیب، نمودار  توزیع فراوانی 

و کراس پالت   داده های ورودی مدل را نشان می دهد.

 2  نمودار  توزیع فراوانی  داده های ورودی
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 3  کراس پالت های  داده های تخلخل موثر، حجم شــیل، تراوایی و آب اشباع شــدگی مدل نسبت به هم

با توجه به هدف مطالعه ی فعلی که تعیین زون های مخزنی با دقت باال نسبت 
به زون هــای غیرمخزنی بود، حد پایین و باالی دســته ها به ترتیب 3 و 18 
تعیین و پس از اجرا به وســیله ی نرم افزار، 5 مدل رخســاره ای با 3، 8، 10، 
13 و 16 خوشــه به دســت آمد. ابتدا مدل 16  خوشه ای در نظر گرفته شد و 
سپس با بررسی شباهت خوشه ها، خوشه های دارای ویژگی های مخزنی مشابه 
را با هم ادغام26 کرده و مدل نهایی با 7 خوشــه به دســت آمد. اشکال4 و 5 
به ترتیب تعداد مدل های رخســاره ای پیشنهادی توسط نرم افزار و محدوده ی 
تغییرات پارامترهای ورودی در هر خوشه، برای مدل رخساره ای با 16 خوشه 

را نشان می دهد. 
پس از بررســی شباهت خوشه های مدل 16 خوشه ای، بر اساس اهمیت هر 
یک از چهار داده ی ورودی که تخلخل موثر مهمترین داده در نظر گرفته شد، 
خوشه های 1و2و3، 4و8و9، 5و6، 7و10و11، 12و13، 14و15و16 با یکدیگر 

ادغام شــدند و مدل رخســاره ای با 7 خوشه حاصل شد. اشکال6 و 7 و 8، 
به ترتیب مقایســه ی مقادیر وزنی خوشــه های مدل 8 خوشه ای با مدل 16 
خوشه ای، نمودار  توزیع فراوانی مدل 7 خوشه ای به دست آمده و مقایسه ی 

مدل 8 خوشه ای با مدل 7 خوشه ای به دست آمده را نشان می دهد.
پس از ادغام خوشــه ها مشخص شد که خوشه ی 6 به دلیل تخلخل موثر 
میانگین 5درصد، اشباع آب موثر میانگین 30درصد، حجم شیل میانگین 
4درصد و مقدار تراوایی میانگین 0/5 میلی دارسی بهترین کیفیت مخزنی 
را دارد و خوشــه های 1، 2، 3 و 4 برخالف مقادیر قابل قبول تخلخل موثر 
و تراوایی، به دلیل اشباع آب باالی 70درصد نمی توانند زون تولیدی نفتی 
باشــند. همچنین توالی های مربوط به خوشه های 7 و 5 به دلیل تخلخل 
موثر و تراوایی کم، از پتانســیل تولید نفت کمتری نسبت به خوشه ی 6 

برخوردار هستند.
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 4  تعداد مدل های رخســاره ای پیشنهادی توسط نرم افزار

 5  محدوده ی تغییرات پارامترهای ورودی در هر خوشــه، برای مدل رخساره ای با 16 خوشه
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 6   ترتیب مقایســه ی مقادیر وزنی خوشه های مدل 8 خوشه ای با مدل 16 خوشه ای

 7  نمودار  توزیع فراوانی مدل 7 خوشــه ای به دست آمده

 8  مقایســه ی مدل 8 خوشه ای با مدل 7 خوشه ای به دست آمده
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DYNCLUST 9   مقادیر وزنی خوشــه ها و میانگین هر پارامتر در هر خوشه از روش 

DYNCLUST 10   نمودار  توزیع فراوانی مقادیر داده ها در هر خوشــه از روش 

)DYNCLUST( 2-2-1- خوشه سازی بر اساس روش دینامیک
خوشه ســازي دینامیک تكنیكــي براي يافتن عضوهاي مشــابه در الگوريتم 
موردنظر، بر مبناي نياز اســت. در واقع خوشه ســازي دینامیك يك الگوريتم 
K-neares t neighbor 27 اســت. در خوشه ســازي ديناميك هدف، مشخص 

كردن يك جايگاه براي هر عنصر در الگوريتم موردنظر است. 
خوشه ســازي ديناميك یک قطعــه ی عمل از محيط عمل هــاي ديناميك 
اســت. یک خوشه ی ديناميك قادر خواهد بود عنصرهايي را از خوشه خارج 
و يــا عنصرهايي را به خوشــه اضافه کند. خوشه ســازي ديناميك مي تواند 
خوشه ســازي داده ها را به ترتيبي كه مورد نياز است شروع کرده و به اتمام 

برساند.]17[
داده های ورودی این روش نیز مشــابه روش قبل اســت و تعداد کرنل28 را 7 
تعیین می کنیم تا مشابه مدل نهایی روش MRGC، نرم افزار، داده ها را نهایتا 
به 7 خوشه تبدیل کند و بهتر بتوان مقایسه ی بین روش های مختلف را انجام 

داد.]20[ در اشــکال9 و 10 به ترتیب مقادیر وزنی خوشــه ها و میانگین هر 
پارامتر در هر خوشــه از روش DYNCLUST و نمودار  توزیع فراوانی مقادیر 

داده ها در هر خوشه از روش DYNCLUST مشاهده می شود.
با مقایســه ی 7 خوشه ی به دست آمده از این روش مشخص شد که خوشه ی 
شــماره6 با داشــتن میانگین تخلخل موثر 5درصد، میانگین اشباع آب موثر 
32درصد، میانگین حجم شــیل 3درصد و میانگین تراوایی 0/6 میلی دارسی 
بهترین خوشه برای تعیین زون تولیدی این توالی است و خوشه های 1، 2، 4، 
5 و 7 به دلیل داشتن میانگین اشباع آب  موثر باالی 57درصد حتی با وجود 
مقادیر تخلخل موثر و تراوایی باال، نمی توانند زون تولید نفت مناســبی باشند 

و اگر تولید داشته باشند، تولید آب خواهد بود. 
همچنین خوشه ی 3 علی رغم اشباع آب موثر مناسب، مقادیر تخلخل موثر و 

تراوایی کمی دارد و نسبت به خوشه ی 6 از کیفیت کمتری برخوردار است.
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 )AHC( 3-2-1- خوشه سازي به روش سلسله مراتبی
 روش AHC مانند روش MRGC یک روش سلسله مراتبی است ولی پیچیدگی 
کمتری دارد. هدف از آنالیز   خوشه ای اندازه گیری شباهت ها و عدم شباهت ها 
بین داده ها و قرار دادن آنها در گروه هایی اســت که از لحاظ داخلی، هموژن 
و از لحاظ خارجی جدا از گروه های دیگر هســتند . خوشه ســازِی سلسله ای 
ابزاری مفيــد برای زون بندی مخازن هيدروکربنی اســت.  با به کارگیری اين 
روش می توان در ابعاد نامتناهی فضايی، خوشــه ســاخت هرچند خوشه های 

ساخته شده صرفا در سه  بُعد فضايی قابل مشاهده خواهند بود.]17[
هماننــد دو روش قبلی، 4 داده ی ورودی را نیز در این روش به عنوان ورودی 
مــدل وارد کرده و مانند دو روش قبل، مدلی با تعداد 7 خوشــه را نیز برای 
این روش در نظر می گیریم تا در انتها مقایسه ی بهتری بین نتایج آنها داشته 
باشــیم. در اشــکال11 و 12 به ترتیب مقادیر وزنی خوشه ها و میانگین هر 
پارامتر در هر خوشــه از روش AHC و نمودار  توزیع فراوانی مقادیر داده ها در 

هر خوشه از روش AHC مشاهده می شود.
از میان 7 خوشه ی حاصل شده از روش AHC، خوشه ی3 با داشتن میانگین 

تخلخل موثر 7درصد، میانگین اشــباع موثر 31درصد، میانگین حجم شــیل 
4درصد و میانگین تراوایی 1/44 میلی دارســی بهترین خوشــه برای تعیین 
زون های تولیدی در توالی موردنظر اســت و پس از آن، خوشــه ی2 علی رغم 
مقادیر مناســب میانگین اشــباع آب موثر، میانگین تخلخل موثر 2درصد و 
میانگین تراوایی 0/04 میلی دارســی را نشان داد که از کیفیت کمتری نسبت 
به خوشه ی3 برای تولید نفت برخوردار است. خوشه های6 و 7 میانگین حجم 
شــیل باال داشته و تقریبا فاقد تخلخل موثر هستند که مقادیر میانگین اشباع 
آب موثر در حدود 100درصد نیز گواه متراکم بودن این بازه ها از توالی است 
و در نتیجه نمی توانند تولید نفت داشــته باشند. خوشه های1 و 5 نیز با وجود 
میانگین تخلخل موثر مناســب و میانگین حجم شیل پایین، میانگین اشباع 
آب موثر باالیی دارند و درصد تولید نفت بســیار کمی دارند. خوشــه ی4 نیز 
مقدار وزنی 3 را دارد که خوشــه ی بســیار کوچکی با میانگین حجم شیل و 
اشباع موثر آب باال و تراوایی بسیار کم است که با وجود تخلخل موثر مناسب، 

کیفیت مخزنی کمتری را نسبت به خوشه های3 و 2 خواهد داشت.

AHC 11  مقادیر وزنی خوشــه ها و میانگین هر پارامتر در هر خوشه از روش 

AHC 12  نمودار  توزیع فراوانی مقادیر داده ها در هر خوشــه از روش 
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)SOM( 4-2-1- خوشه سازی به روش نقشه ی خودسامانده
یکی دیگر از روش های  خوشه ســازی اســت که از شــبکه های عصبی ایده 
می گیرد. در این روش باید تعداد خوشــه ها که برابر الیه های خروجی هستند 
را برای نرم افزار تعریف کنیم. الگوریتم SOM يک نوع مدل شــبکه ی عصبي 
اســت که در پياده سازي و طرح ريزي مشــخصه هاي غيرخطي از فضاي چند 

بُعدي به فضاي يک بُعدي مورد استفاده قرار مي گيرد. 
برخالف بيشــتر روش های قديمی که از يک الگوريتم ساده برای حل مسائل 
موردنظر اســتفاده می کننــد، اين روش از فرآيند فراگيــری از نمونه ها بهره 
می برد. الگوريتم شبکه ی عصبی29 خودسامان ابزار مناسبی برای  خوشه سازی 
داده ها اســت و قادر اســت روابط آماری غيرخطی بيــن داده های ورودی را 
به روابط هندســی ســاده تبديل کند که يک رابطه ی رگرسيونی بازگشتی 

نامتغير است، چنان که با ارائه ی هر نمونه، رگرسيون به صورت بازگشتی اجرا 
می شود. روش SOM برای کاربردهای مختلفی قابل استفاده است. به  همين 
دليل نســبت به ديگر روش های موجود توجه بيشتری را به خود جلب کرده 

است.]17[
در این روش هم 4 پارامتر قبلی به عنوان ورودی مدل در نظر گرفته شــد و 
ابتدا یک شــبکه ی 3 در 3 برای مدل تعریف شد که حاصل آن 9 خوشه بود. 
اشــکال13، 14 و 15 به ترتیب مقادیر وزنی خوشــه ها و میانگین هر پارامتر 
در هر خوشــه از مدل 9 خوشه ای روش SOM، نمودار  توزیع فراوانی مقادیر 
داده ها در هر خوشه از مدل 9 خوشه ای روش SOM و ماتریس وزنی 3 در 3 

برای  داده های ورودی در مدل SOM مشاهده می شود.

SOM 13  مقادیر وزنی خوشــه ها و میانگین هر پارامتر در هر خوشــه از مدل 9 خوشه ای روش 

SOM 14   نمودار  توزیع فراوانی مقادیر داده ها در هر خوشــه از مدل 9 خوشه ای روش 
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SOM  15  ماتریــس وزنی 3 در 3   داده های ورودی مدل 

SOM 16  مقادیر وزنی خوشــه ها و میانگین هر پارامتر در هر خوشــه از مدل 7 خوشه ای روش 

SOM 17  نمودار  توزیع فراوانی مقادیر داده ها در هر خوشــه از مدل 7 خوشه ای روش 

پس از بررســی مدل 9 خوشــه ای مشــاهده شــد که خوشــه های3 و 6 و 
خوشــه های8 و9 شــباهت نزدیکی به هم دارند و آنها را در هم ادغام کرده و 
مدل نهایی با 7 خوشــه حاصل شد. اشــکال16 و 17 به ترتیب مقادیر وزنی 
 SOM خوشه ها و میانگین هر پارامتر در هر خوشه از مدل 7 خوشه ای روش
و نمودار  توزیع فراوانی مقادیر داده ها در هر خوشــه از مدل 7 خوشه ای روش 

SOM را نشان می دهد.
با بررســی خوشــه های حاصل از این روش مشخص شد که خوشه ی1 با 

داشتن مقادیر میانگین تخلخل موثر 5درصد، حجم شیل 4درصد، اشباع 
آب 43درصــد و تراوایی 0/38 میلی دارســی دارای بهترین کیفیت برای 
زون تولیدی نفت بودن است و پس از آن خوشه های4 و 6 چنین شرایطی 
را با کیفیت کمتری دارا هستند. خوشه های2، 3، 5 و 7 به دلیل باال بودن 
میانگین اشــباع موثر آب، حتی با داشتن تخلخل موثر و تراوایی مناسب 
نمی توانند زون تولیدی نفت باشــند و اگر تولید نفت هم داشــته باشند، 

مقادیر اندکی خواهد بود.
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2-بحث و نتایج
در مطالعــه ی حاضر نتایج حاصــل از روش حد برش به عنوان نتایج مرجع در 
نظر گرفته شــده است و با مقایسه ی نتایج روش های  خوشه سازی با این روش، 
دقت این روش ها در تشخیص دقیق زون های تولیدی نسبت به روش سنجیده 
می شود. در اشکال18 و 19 تعیین پارامترهای پتروفیزیکی مخزن در دو بازه از 

توالی مورد بررسی نشان داده شده است که ستون اول محدوده ی عمق توالی، 
ستون دوم تراوایی، ستون سوم تخلخل های کل و موثر، ستون چهارم اشباع آب 
موثر، ســتون پنجم لیتولوژی سازند، ستون ششم نواحی تولیدی به روش حد 
برش، ســتون هفتم روش MRGC، ستون هشتم روش DYNCLUST، ستون 

نهم روش AHC و ستون دهم روش SOM را نشان می دهد.

 18  تعییــن پارامترهای پتروفیزیکی مخزن در بازه ی عمقی 2778-2745 متر

 19   تعییــن پارامترهای پتروفیزیکی مخزن در بازه ی عمقی 2959-2917 متر 
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پانویس هاپانویس ها
1. Well Tes ting
2. Productive Zone
3. Worthington
4. Drill Stem Tes t
5. Mathur
6. Sidewall Core
7. Snyder
8. Flower

9. Cooke-Yarborqugh
10. Capillary Pressure
11. Cut-off Method
12. Cosentino
13. Movable Hydrocarbon Index
14. Effective Permeability
15. Jensen
16. Menke

17. Net To Gross
18. Singleton
19. Multi Resolution Graph Based 
Clus tering
20. Clus tering
21. Self Organizing Map
22. Ascendant Hierarchical 
Clus tering

23. Dynamic Clus tering
24. Carbonate Reservoir
25. Clus tering Analysis
26. Merge

27. نزدیک ترین همسایگی
28. Kernel
29. Neural Network Algorithm

 بــا مقایســه ی روش های خوشــه بندی بــا روش حد برش همان طــور که در 
محدوده های نمایش داده شده در اشکال18 و 19 مشخص است، روش SOM در 
تشخیص زون های کم ضخامت تولیدی عملکرد بهتری نسبت به سایر روش های 
خوشه بندی از خود نشان داده است و توانسته با دقتی نزدیک به روش حد برش، 
زون های تولیدی را تفکیک کند. روش DYNCLUST نیز در تشخیص زون های 
کم ضخامت تولیدی دقت خوبی از خود نشــان داده و با اختالف کمی از روش 

SOM، پس از آن از نظر دقت تشخیص زون تولیدی قرار می گیرد. 
 MRGC پــس از این دو روش از نظر دقت قرار می گیرد و روش AHC روش
همان طور که در شــکل19 دیده می شود در تشخیص زون های کم ضخامت  
تولیدی از قدرت تفکیک مناسبی برخوردار نبوده و عملکرد ضعیفی نسبت به 

سه روش دیگر از خود نشان داد.

نتیجه گیری
در این مطالعه از روش حد برش و روش های  خوشه ســازی برای تعیین زون 

تولیدی استفاده شد و این نتایج به دست آمد:
1- به کارگیری روش حد برش مشــخص کرد از 670 متر توالی مورد بررسی، 
46/9 متر آن را زون تولیدی و مابقی را زون غیرتولیدی تشکیل داده و نسبت 

زون خالص تولید به ناخالص 0/07 تعیین شد.
 AHC و MRGC، DYNCLUST، SOM 2- نتایج چهار روش  خوشه ســازی
با روش حد برش مقایســه و مشــخص شــد که روش SOM بهترین روش 
برای تعیین زون های تولیدی در مقایســه با روش حد برش اســت و قدرت 
بیشتری در تفکیک زون های تولیدی کم ضخامت دارد و پس از آن به ترتیب 

روش های DYNCLUST، AHC و MRGC نتایج بهتری را ارائه دادند.
3- بــا توجه به متفاوت بودن مکانیزم دو روش حد برش و خوشــه بندی در 
شناســایی زون های تولیدی و نزدیک بــودن نتایج روش SOM به روش حد 
بــرش، می توان از ایــن روش نیز در کنار روش حد بــرش، با دقت خوبی به 

تعیین زون های تولیدی پرداخت.
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