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مقاالت پژوهشی

ارزیابی پتروفیزیکی مخازن کربناته نسبت به مخازن ماسه سنگی با دشواری های 
بیشتری روبرو اســت. ناهمگنی موجود در این مخازن که به صورت تخلخل 
کوچک و بزرگ3 وجود دارد موجب تغییرات تراوایی قابل مالحظه بدون تغییر 

قابل توجه تخلخل می شود. 
در نتیجه، ساخت مدل پتروفیزیکی جهت شبیه سازی یک مخزن کربناته کار 
دشــواری است. در اختیار داشــتن اطالعات دقیق تر چاه های بیشتر می تواند 

منجر به کاهش عدم قطعیت مدل سازی شود. 
از آنجایــی که تخمین تراوایی و شناســایی دســته های ســنگی از اهمیت 

فوق العاده ای برخوردار است و با توجه به اینکه داده های مطالعات مغزه در تمام 
مخزن موجود نیست، از روش هایی استفاده می شود که فرآیند دستیابی را با 
اتکا به داده های چاه نگاری انجام می دهند.]1و2[ در صورتی که دســته بندی 
به صورت صحیحی انجام شــود روابط تراوایی ـ تخلخل و نمودارهای فشــار 
موئینه )در دسته بندی استاتیک( و نمودارهای تراوایی نسبی )در دسته بندی 
دینامیک( بین نمونه های موجود در یک دسته مشابه یکدیگر خواهند بود. از 
فواید دیگر دسته بندی آن است که تخمین دقیقی از تراوایی سازند در اعماق 

یا چاه های فاقد مغزه در اختیار کارشناسان می گذارد. 

برزو عسگری پيربلوطی*، گروه مهندسی نفت، واحد مسجدسليمان، دانشگاه آزاد اسالمی، مسجدسليمان، ایران 

تقســیم مخازن هیدروکربنی پیچیده )از جمله مخازن هیدروکربنی در ایران( به دســته های سنگی متفاوت پیش از 
توســعه ی روابط تحلیلی بین پارامترهایی همچون تراوایی و تخلخل، ضرورت دارد. دسته بندی سنگ مخزن، کیفیت 
ساخت مدل مخزن و در نتیجه، تخمین میزان نفت درجا، تحرک پذیری سیاالت و پیش بینی رفتار آنها را تحت تاثیر 
قرار می دهد. عمده ی تحقیقات انجام شــده در زمینه ی دســته بندی ســنگ مخزن بر پایه ی روش های تحلیلی و بر 
اســاس روابطی اســت که برای توصیف فضای خالی مخزن توسعه یافته اســت. از این میان می توان به روش توسعه 
داده شــده توســط آمافول و همکاران)RQI-FZI( و روش میرزایی پیامن و همکاران)* FZI ( اشاره کرد که از روابط 
تحلیلی ســاده برای پارامترهای FZI و * FZI  جهت تشخیص دسته های سنگ استفاده می کند. نتایج استفاده از این 
روش ها حاکی از آن اســت که این روابط تحلیلی تصور ساده سازی شــده ای از ســنگ مخزن ارائه می کنند و گاهی 
موجب بروز خطا در محاســبات و عدم دســته بندی مناسب سنگ مخزن می شــوند. روش های دسته بندی سنگ بر 
پایه ی یادگیری ماشــین در مقایسه با روش های دســته بندی مرسوم از ریاضیات پیچیده تری استفاده کرده و امکان 
دســته بندی موفقیت آمیز در مخازن پیچیده تر را فراهم می سازند. عالوه بر این، الگوریتم این روش ها با دخالت کمتر 
 A کارشناسان و صرف زمان کمتر از جانب آنها اجرا می شود. در این مطالعه از داده های چاه نگاری دو چاه در میدان
جهت دسته بندی سنگ مخزن به کمک روش های یادگیری ماشین استفاده می شود. روش  یادگیری ماشینی که در 

این مطالعه استفاده می شود از نوع نقشه ی خودسازمان ده )SOM 1( خواهد بود. 
در الگوریتم توســعه داده شــده جهت دسته بندی ســنگ مخزن از تحلیل مولفه ی اصلی )PCA 2( به منظور کاهش 
تعداد پارامترهای ورودی به الگوریتم نقشــه ی خودسازمان ده و همچنین کاهش نویز استفاده می شود. جهت ارزیابی 
نتایج دسته بندی ایجاد شده نیز از نمودارهای فشار موئینه ی آن دو چاه استفاده شده است. همچنین نتایج حاصل با 
نتایج استفاده از یکی از روش های مرسوم دسته بندی سنگ مخزن )روش *  FZI  معرفی شده توسط میرزایی پیامن 
و همکاران( بر روی داده های مغزه ی دو چاه مورد اشــاره مقایسه شده است. این مقایسه حاکی از بهبود دسته بندی 

سنگ مخزن توسط نقشه ی خودسازمان ده است.

بررسی استفاده از روش های یادگيری ماشين به منظور دسته بندی سنگ مخازن 
A هيدروکربنی در ميدان نفتی
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همچنین محاســبات اشباع آب اولیه و در نتیجه، ساخت مدل های دینامیک 
مخزن و پیش بینی رفتار آینده ی آن به دســته بندی صحیح وابســته است. 
انجام محاســبات با توجه به دسته بندی ســنگ مخزن منجر به بهبود درک 
کارشناســان از نحوه ی حرکت ســیال در سنگ می شــود.]2و3[ روش های 
یادگیری ماشــین به صورت کلی به سه دسته ی نظارت شده4، بدون نظارت5 
و تقویت شده6 تقسیم می شــود. در روش های یادگیری ماشین نظارت شده 
جواب های درست مشخص است و الگوریتم به دنبال تولید داده های خروجی 

صحیح بر اساس داده های ورودی است. 
در نتیجه داده هایی که برای آموزش شبکه استفاده می شوند شامل داده های 
ورودی و نتایج مطلوب می باشــند. در زمان پروســه ی ساخت مدل یادگیری 
نظارت شــده، پیش بینی ها با نتایج مقایسه شــده و به مرور بهبود می یابند. 
این فرآیند تا زمانی که مدل به دقت باالیی رســیده و تابع خطای اســتفاده 
شده کمینه شــود، ادامه می یابد. رگرسیون و دسته بندی از انواع کاربردهای 

روش های نظارت شده هستند. 
خروجی های رگرســیون به صورت پیوسته می باشــند )مانند تراوایی، اشباع، 
تخلخــل(، در حالی که دســته بندی، گروه ها و خروجی هــای منقطع ایجاد 

می کند.)مانند نوع سنگ، دسته ی سنگ، چینه( 
بهره گیری از روش های دســته بندی ســنگ بر پایه ی یادگیری ماشــین که 
در مقایســه با معادالت ســاده ی تحلیلی روش های دســته بندی مرسوم از 
ریاضیات پیچیده تری اســتفاده می کنند، امکان دسته بندی موفقیت آمیز در 
ســنگ های پیچیده ی کربناته را فراهم می سازند. عالوه بر این، این روش ها، 
برخالف روش های دیگر، با ســرعت بیشــتری قابل انجام هستند. یکی دیگر 
از ویژگی های روش های دســته بندی سنگ مخزن بر پایه ی هوش مصنوعی 
نیازمندی حداقلی به نظر کارشناســی در دســته بندی ســنگ مخزن است. 
در یادگیری بدون نظــارت پارامترهای ورودی جهت شناســایی تفاوت ها و 
شباهت های داده ها و به منظور یادگیری روابط و الگوها در مجموعه ی داده ها 

استفاده می شوند. 
با توجه به اینکه در این روش نتیجه ی از پیش تعیین شــده ای جهت مقایسه 
با پیش بینی مدل وجود ندارد، ارزیابی کیفیت مدل ایجاد شــده دشوار است. 
دســته بندی، تشخیص ناهنجاری، کاهش ابعاد، رتبه بندی خواص و به تصویر 
کشــیدن داده ها از انواع کاربردهای یادگیری بدون نظارت هستند. در هر دو 
روش یادگیری نظارت شــده و بدون نظــارت، مجموعه ی کاملی از داده ها به 
نحوی که تا حد امکان فضای داده های سیســتم مورد بررسی را پوشش دهد، 
به عنوان داده های آموزشی انتخاب می شود. در یادگیری نظارت شده، بخشی 
از مجموعــه ی داده ها به صورت اتفاقی، جهت صحت ســنجی عملکرد روابط 

توسعه داده شده، از مجموعه ی اصلی جدا می شود. 
این در حالی اســت که در شبکه های عصبی نظارت نشده جواب های درست 
مشــخص نیســت یا وارد فرآیند آموزش نمی شــود. در این حالت شبکه ی 
عصبی باید برای تشخیص الگوهای موجود در داده های ورودی تالش کند. از 
شبکه های عصبی نظارت نشده می توان به منظور دسته بندی داده ها بر اساس 

پارامترهای ورودی اســتفاده کرد. روش های دسته بندی K-means و گوسی، 
PCA و نقشه های خودســازمان ده از جمله روش های یادگیری ماشین بدون 
نظارت به شــمار می روند. یادگیری تقویت شده، حوزه های بیشتری از هوش 
مصنوعی را دربرمی گیرد که به ماشــین ها اجازه می دهد تا برای رســیدن به 

اهداف خود با محیط پویای اطراف خود در تعامل باشند. 
این نوع یادگیری با یادگیری نظارت شــده متفاوت اســت به این جهت که 
داده ی آموزشــی دارای نگاشــت خروجی اســت به طوری که مدل قادر به 
یادگیری پاســخ صحیح اســت. در حالی که در مورد یادگیری تقویتی، هیچ 
کلید پاســخی وجود ندارد که هنگام انجام یک کار خاص، به عامل ارائه شود. 
وقتی که هیچ مجموعه  داده ی آموزشــی وجود ندارد، از تجربه ی خودش یاد 
می گیرد. یادگیری تقویتی از روانشناسی رفتارگرایی الهام می گیرد. این روش 
بر رفتارهایی تمرکز دارد که ماشــین باید برای بیشــینه کردن پاداش خود 

انجام دهد. 
این مسئله، با توجه به گسترده بودن، در زمینه های گوناگونی مانند نظریه ی 
بازی هــا، نظریه ی کنترل، تحقیق در عملیات، نظریه ی اطالعات، ســامانه ی 
چندعامله، هــوش ازدحامی، آمار، الگوریتم ژنتیک و بهینه ســازی بر مبنای 
شبیه ســازی بررســی می شــود.]4[ در چند دهه ی اخیر توجه بیشتری به 
دســته بندی ســنگ مخزن به عنوان یک الزام در مدل ســازی مخزن شده و 
روش هــای مختلفی جهت دســتیابی به دســته بندی های موثــر مخزن در 
مخازن ســاده و پیچیده ارائه شــده اســت.)تعدادی از این روش ها در ادامه 
معرفی می شود( دسته بندی سنگ، فرآیند تقسیم سنگ مخزن به واحدهای 
مجزایی اســت که معموال تحت شرایط متفاوت زمین شناسی ته نشین شده و 

فرآیندهای دیاژنزی متفاوتی را طی کرده اند.

روش های مرسوم دسته بندی سنگ مخزن
روش آمافول و همکاران)1993( 

یکی از برجســته ترین روش های پیشنهاد شــده به منظور دسته بندی سنگ 
مخزن که به عنوان پایه ی بســیاری از روش های دســته بندی در دو دهه ی 
اخیر مورد اســتفاده قرار گرفته اســت توســط آمافول و همکاران )1993( 
معرفی شــد.]5[ این محققین بیان داشــته اند که به منظور بهبود پیش بینی 
تراوایی بایســتی به جای اســتفاده از روابط تجربی از روابط علت و معلولی7 
بین پارامترهای میکروسکوپی مربوط به دهانه ی فضای خالی )که از مطالعات 
مغزه حاصل می شــود( و پارامترهای حاصل از چاه نگاری اســتفاده کرد. در 
روش آمافول و همکاران ســنگ مخزن به واحدهای هیدرولیکی تقسیم بندی 
می شــود که هر واحد حجم نماینده ی ســنگ مخزن است که در آن خواص 
زمین شناسی و پتروفیزیکی که بر جریان سیال تاثیر می گذارند مشابه بوده و 

با سایر واحدها متفاوت است. 
واحدهای هیدرولیکی با دسته بندی رخساره های زمین شناسی مرتبط هستند 
اما الزاما دســته بندی سنگ حاصل از این دو روش با یکدیگر مطابقت ندارد. 
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عالوه بر این، برخالف رخســاره های زمین شناســی، واحدهــای هیدرولیکی 
ممکن است به صورت عمودی پیوسته نباشند. آمافول و همکاران دو پارامتر 
شــاخص کیفیت مخزن )RQI( و شــاخص ناحیه ی جریانی )FZI( را به این 

صورت تعریف کرده اند. 

رابطه ی )1(:                                                                

رابطه ی )2(:                                                             

رابطه ی )3(:                                                             

، نسبت   Z،مقدار تخلخل موثر سنگ مخزن ،  e مقدار تراوایی سنگ و ،k :که
 RQI حجم حفره به حجم دانه است. با توجه به رابطه ی 3، بر روی یک نمودار
zφ با محورهای لگاریتمی، تمام نمونه های سنگ )یا نقاطی از مخزن(  در برابر
که FZI مشــابه دارند بر روی یک خط مســتقیم با شیب یک قرار می گیرند. 
نمونه های ســنگی بــا FZI مختلف نیز بر روی خطوط مــوازی قرار گرفته و 

واحدهای هیدرولیکی متفاوتی می سازند.

روش ميرزایی پيامن و همکاران )2015(
میرزایی پیامن و همکاران با شناسایی عملکرد نامناسب رابطه ی توسعه داده 
شــده توســط آمافول و همکاران رابطه ی  جدیدی برای FZI معرفی کرده و 
آن را بــا *FZI  نمایش داده انــد.]6[ این محققین از رابطه ی کوزنیـ  کارمن 

استفاده کرده اند. بر اساس این رابطه، محیط متخلخل مجموعه ای از لوله های 
موئینه است و با رابطه ی4 تعریف می شود:

رابطه ی )4(:                                                                      

که: r mh  شعاع موثر یا متوسط واحد هیدرولیکی، τ پیچش هیدرولیکی و 
Fs فاکتور شــکلی است که برای محاسبه ی لوله های موئین غیر دایره ای. 
میرزایی پیامن و همکاران، *FZI  را به شکل رابطه ی5 تعریف کرده اند. در 
φ با محورهای لگاریتمی،  نتیجه بر روی نمودار  0.0314 در مقابل 
نمونه هایی با * FZI  مشابه بر روی یک خط با شیب واحد قرار می گیرند.

رابطه ی )5(:                                                                 

این محققین جهت مقایسه ی عملکرد دسته  های ایجاد شده توسط روش 
خــود با روش آمافــول و همکاران از داده های مطالعــات ویژه ی مغزه ی 

مخزن نفتی بنگستان در میدان اهواز استفاده کرده اند. 
این مخزن از سنگ  آهک دولومیتی شده ساخته شده و پیچیدگی سیستم 
فضای خالی، آن را کاندیدای مناســبی جهت بررسی عملکرد روش های 

دسته بندی می کند. 
شکل 1 مقایســه ی این دو روش با اســتفاده از داده های فشار موئینه ی 
مغزه های افقی را نشــان می دهد. بر این اســاس دسته بندی ایجاد شده 
توســط روش میرزایی پیامن و همکاران بســیار بهتــر از روش آمافول و 

همکاران داده های فشار موئینه را تفکیک می کند.

 1    مقایســه ی دســته بندی با رابطه ی * FZI  )راست( و رابطه ی FZI )چپ( با استفاده از داده های فشار موئینه]6[
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 2    مقایســه ی عملکرد روابط FZI )راســت( و *FZI  )چپ( در دســته بندی دینامیک سنگ مخزن به کمک نمودارهای تراوایی نسبی]4[

میرزایــی پیامن و همکاران در یکی دیگر از مطالعات خود به بســط مفاهیم 
دسته بندی پتروفیزیکی اســتاتیک8 و دســته بندی پتروفیزیکی دینامیک9 
پرداخته انــد.]7[ بــر این اســاس در دســته بندی اســتاتیک، نمونه هایی با 
نمودارهای فشار موئینه ی تخلیه ی اولیه ی10 مشابه )در عمق یکسان باالتر از 

سطح آب آزاد( در یک دسته قرار می گیرند. 
در نقطه ی مقابل در دســته بندی دینامیک نمونه هایــی با خواص دینامیک 
مشــابه )نمودار تراوایی نسبی مشابه( در یک دســته قرار می گیرند. شکل2 
عملکرد روش هــای آمافول و همکاران )FZI( و میرزایــی پیامن و همکاران 
)*FZI( جهت انجام دسته بندی دینامیک به کمک نمودارهای تراوایی نسبی 

موثر آب تقسیم بر تخلخل در مقابل اشباع آب را نشان می دهد. 
همان گونــه که در این دو نمودار مشــاهده می شــود روش میرزایی پیامن و 
همکاران عملکرد بهتری در جدایش نمودارهای دســته های مختلف دارد. در 
نتیجه، می توان نتیجه گیری کرد که این روش در ایجاد دســته های دینامیک 

سنگ مخزن نیز از روش قدیمی تر آمافول و همکاران بهتر عمل می کند.

A معرفی ميدان نفتی
میدان نفتی A حدودا در 45 کیلومتری شــمال خرمشــهر و 85 کیلومتری 
جنوب و جنوب غربی اهواز قرار دارد. وجود نفت در این میدان در سال 1343 
با حفر اولین چاه به اثبات رسید و قبل از توسعه، دو حلقه چاه اکتشافی دیگر 

در سال های 1356 و 1375 شمسی حفر شد. مخازن اصلی میدان A، مخزن 
فهلیان، ایالم و ســروک هســتند که میزان نفت درجای این مخازن بیش از 
6 میلیارد بشــکه و نفت قابل استحصال آن 1.45 میلیارد بشکه تخمین زده 
می شود. نفت مخزن فهلیان میدان A از نوع نفت سبک با درجه یAPI 40 و 
نفت مخازن ایالم و سروک از نوع نفت سنگین با درجه یAPI 20 است.]8[

روش تحقيق
در این مطالعه، یک نقشــه ی خودســازمان ده در نرم افزار MATLAB ساخته 
شده و از توابع تعبیه شده در این نرم افزار جهت اجرای الگوریتم تربیت نقشه 

خودسازمان ده استفاده شد. 
برخالف بعضی از الگوریتم های شــبکه ی عصبی مصنوعی که بایســتی برای 
ســنجش عملکرد الگوریتم، داده های ورودی را به چند بخش شامل داده های 
آموزش دهنده، داده های آزمایشــی و داده های اعتبارسنجی تقسیم می کنند، 
نقشه ی خودسازمان به دلیلی که پیشتر گفته شد )عدم وجود متغیر خروجی 
و عدم امکان مقایســه ی نتیجه ی شــبکه ی عصبی با ایــن داده ها( از تمامی 

داده ها استفاده کرده و همه ی آنها را در گروه هایی دسته بندی می کند. 
ابتدا به معرفی الگوریتم دســته بندی ســنگ مخزن با اســتفاده از نقشــه ی 
خودسازمان ده پرداخته می شود. در بخش ابتدایی به مراحل مختلف اجرای این 
الگوریتم و توابع مورد استفاده در نرم افزار MATLAB، داده های مورد استفاده 

جهت آموزش نقشه ی خودسازمان ده و اعتبارسنجی نتایج پرداخته شد.
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]8[ A 3    موقعیــت جغرافیایی میدان نفتی 

بحث و نتایج
دسته بندی سنگ در چاه شماره 5

از روش تحلیل مولفه ی اصلی جهت پیش پردازش داده ها استفاده می شود. با 
بهره گیری از این روش می توان به جــای 13 متغیر ورودی از تعداد کمتری 
متغیر استفاده کرد، سیزده داده ی  چاه نگاری که در این مطالعه مورد استفاده 

قرار گرفته، در جدول 1 آمده است. 
به منظور شناسایی تعداد مناسب مولفه های اصلی جهت استفاده در نقشه ی 

خودسازمان ده از واریانس مولفه های اصلی استفاده می شود. به منظور انتخاب 
تعداد متغیرهای مورد اســتفاده در ســاخت نقشه ی خودســازمان ده نمودار 

شکل 4 رسم می شود. 
همان گونه که در این نمودار دیده می شود تا مولفه ی اصلی ششم نرخ افزایش 
واریانس ها قابل توجه است ولی پس از آن شیب نمودار شدیدا کاهش می یابد. 
در نتیجه، تنها از 6 مولفه ی اصلی اول جهت انجام ادامه ی محاسبات استفاده 

می شود.

  1     داده های چاه نگاری اســتفاده شده در این مطالعه

مخفف انگلیسی در فایل چاه نگاریواحدنگارردیف

V/VNPHIتخلخل نوترون1

GAPICGR اشعه ی  گاما فاقد اورانیوم2

US/FDTصوتی3

PEF-اثر فوتوالکتریک4

POTA%درصد پتاسیم5

PPMTHORدرصد توریم6

PPMURANدرصد اورانیوم7

GAPISGRاشعه ی گاما طیفی8

G/C3RHOBچگالی9

OHMMRTمقاومت واقعی10

LaterologOHMMLLD عمیق11

LaterologOHMMLLS کم عمق12

OHMMMSFLمقاومت دایره ای متمرکز با مقیاس کوچک13
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A 4    نمودار واریانس تجمعی مولفه های اصلی، چاه شــماره 5 میدان 

تعيين تعداد دسته های سنگ
تعیین تعداد دســته های ســنگ اهمیت فراوانی در فرآیند دسته بندی سنگ 
مخزن دارد. با افزایش تعداد دســته ها تفاوت بین نمونه ســنگ های موجود 
در هر دســته با نمونه ســنگ های موجود در دســته های دیگــر )واریانس 

بین دسته ای( افزایش می یابد. 
امــا افزایش بیش از حد تعداد دســته ها موجب کاهش کارآیی دســته بندی 
می شــود زیرا برای گروه هــای کوچکی از نمونه های ســنگ )درصد کمی از 
ضخامت مخزن( نیز بایســتی یک دسته ی جداگانه )مجموعه روابط جداگانه 
برای تراوایی نســبی، فشار موئینه و...( اختصاص داد که خود موجب افزایش 
زمان محاسبات شبیه ســازی و همچنین بروز خطا به دلیل تغییر زیاد روابط 

حاکم بر سنگ و سیال مخزن می شود. 
از تابع داخلی نرم افزار MATLAB جهت محاســبه ی نســبت واریانس بین 
دســته ها به واریانس درون دسته ها استفاده می شــود. جهت تعیین تعداد 
دسته های بهینه، نقشــه های خودســازمان ده با اندازه های مختلف ساخته 
و 6 مولفــه ی اصلی را به عنــوان ورودی به آنها معرفــی می کنیم. اندازه ی  
نقشه ی خودسازمان ده مترادف با تعداد دسته ی سنگ است. برای هر نقشه ی 
خودسازمان ده ساخته شده، نســبت واریانس بین دسته ها به واریانس درون 

دسته ها را محاسبه می کنیم. 
شــکل5 نمودار نســبت واریانس بین دســته ای به واریانس درون دسته ای به 
ازای تعداد دســته های سنگ را نشان می دهد. همان گونه که در شکل 5 دیده 
می شــود افزایش نسبت واریانس ها تا تعداد 8 دسته سنگ سریع بوده و پس 
از آن کاهش می یابد.)شــیب نمودار از تعداد دسته  سنگ 1 تا 8 بسیار بیشتر 

از شیب نمودار از تعداد دسته  سنگ 8 تا 12 است( به همین دلیل، 8 دسته  
سنگ به عنوان تعداد بهینه برای چاه شماره5 انتخاب می شود.

 MATLAB با اســتفاده از الگوریتم نقشه ی خودسازمان ده که در نرم افزار
تعبیه شــده اســت، 2720 نمونه ی عمقی که هر یــک 13 اندازه گیری 
مختلف چاه نگاری دارند در 8 دســته قرار گرفته اند. شــکل 6 تقسیم این 
تعداد نقطه ی اندازه گیری را به 8 دسته سنگ مخزن نشان می دهد. تنها 
5درصد از نقاط در دســته ی شماره1 قرار گرفته اند در حالی که دسته ی 

شماره ی6 بیشترین بخش از نقاط )22درصد( را دربردارد.
اندازه گیری های چاه نگاری در هر ft 0.5 )تقریبا cm 15( انجام شده است. 
در نتیجه، در صورتی کــه نقطه ای به دلیل داده ی پرت یا غیرقابل قبول 
حذف نشــده باشــد، در هر متر از مخزن 6 یا 7 عمق اندازه گیری وجود 
دارد. در صورتی که دســته ی هر عمق را برابر با دســته ای با بیشــترین 
تکــرار در بین این 6 یا 7 عمق قرار دهیم، می توان تصور بهتری از اینکه 
هر دســته سنگ در کدام بخش از مخزن قرار گرفته است به دست آورد. 
البته معیار دسته بندی پتروفیزیکی با دسته بندی زمین شناسی )که منجر 
به تقسیم ســازند به الیه ها و زیرالیه های مختلف می شود( کامال یکسان 
نیست و نمی توان انتظار داشت الیه های سازند فهلیان هر یک به صورت 
کامال مجزا در یک دســته ســنگ قرار گیرند. همچنین نمی توان انتظار 
داشــت که هر دسته ســنگ تنها معرف یک الیه از سازند مورد بررسی 
باشد. شکل7 تعلق هر متر از ضخامت سازند فهلیان به دسته های مختلف 
ســنگ با توجه به الیه بندی این ســازند را نشــان می دهد. بخش اعظم 
الیه های 1.1 و 2.1 در دســته ی شماره3 قرار گرفته اند. همچنین بخش 
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بزرگی از الیه های 1.2 و 2.2 در دسته ی شماره 5 قرار گرفته اند. دسته ی 
شماره 6 نیز سنگ های الیه های 1.3 تا 3.3 را در خود جای داده است.

در صورتی که اعماق پراکنده ای که در هر الیه به دســته سنگ غالب آن 
الیه تعلق ندارند را از نمودار شــکل7 حذف کنیم، به نمودار پیوسته تری 

مانند شکل8 دست می یابیم. 

در این شــکل از آنجایی که الیه های 2.2 و 4.3 پراکندگی بســیاری در 
زمینه ی تعلق به دســته های سنگ  دارند، از حذف اعماق صرف نظر شده 
اســت. به جز این دو الیه، در سایر الیه ها به صورت میانگین 80درصد از 

اعماق قرار گرفته در آن الیه در یک دسته سنگ واحد قرار گرفته اند.

A 5    نســبت واریانس بین دســته ای به واریانس درون دسته ای به ازای تعداد دسته های سنگ، چاه شماره 5 میدان 

A 6    میزان عضویت عمق های چاه نگاری شــده در دســته های مختلف، چاه شماره 5 میدان 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

kt
es

ha
f.

ni
oc

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             7 / 13

https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-3301-fa.html


11 10

ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره  199  

ارزیابی عملکرد دسته بندی با استفاده از داده های فشار موئينه
در چاه شماره5 میدان A آزمایشات فشار موئینه ی آب ـ هوا بر روی پالگ ها 
انجام شده است. شــکل 9 دسته بندی نمودارهای فشار موئینه در برابر اشباع 
آب با توجه به دســته بندی سنگ مخزن را نمایش می دهد. الزم به ذکر است 
با وجود اینکه کد نوشته شده در نرم افزار MATLAB امکان رسم نمودارهای 
فشــار موئینه را فراهم می ســازد اما به دلیل قابلیت های بهتر نرم افزار اکسل 
در ارائه ی نمودار، داده ها از نرم افزار MATLAB اســتخراج شده و در نرم افزار 

اکسل رسم شده اند. 

با نگاهی به شــکل9 می توان دریافت که نمونه های موجود در دســته سنگ 
شمارهRT5( 5( از منظر خواص فشار موئینه تفاوت قابل توجهی با نمونه های 
موجود در ســایر دسته ها دارند. نمونه های موجود در دسته سنگ شماره ی6 

)RT6( نیز در انتهای دیگر طیف قرار گرفته اند. 
ســایر دســته ها از نقطه نظر فشــار موئینه دارای خواصی بینابین دسته های 
شــماره 5 و 6 هســتند. با توجه به اینکه تمام نمودارهایی که با رنگ مشکی 
مشــخص شده و در سمت راست شکل قرار گرفته اند در یک دسته )دسته ی 
شــماره ی5( و بیشــتر نمودارهایی که با رنگ سبز مشخص شده و در سمت 

A 7    اعماق حاوی هر دســته ســنگ به تفکیک الیه های سازند فهلیان، چاه شماره 5 میدان 

A 8    نمودار اصالح شــده ی اعماق حاوی هر دســته سنگ به تفکیک الیه های سازند فهلیان، چاه شماره 5 میدان 
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چپ شکل قرار گرفته اند نیز در یک دسته )دسته ی شماره ی6( قرار گرفته اند، 
می توان عملکرد دسته بندی ســنگ مخزن توسط نقشه ی خودسازمان ده در 
چاه شماره5 میدان A را موفقیت آمیز ارزیابی کرد. متاسفانه داده های تراوایی 
نســبی نفت و آب )که تفکیک بهتــری بر روی نمودار دارنــد( در چاه های 
شــماره ی 5 و 6 میدان A در دسترس نمی باشــد و تنها به نمودارهای فشار 

موئینه بسنده شده است.

دسته بندی سنگ در چاه شماره 6
به منظور شناسایی تعداد مناسب مولفه های اصلی جهت استفاده در نقشه ی 

خودسازمان ده داده های چاه نگاری چاه شماره6 میدان A از واریانس مولفه های 
اصلی استفاده می شــود. به منظور انتخاب تعداد متغیرهای مورد استفاده در 
ساخت نقشه ی خودســازمان ده نمودار شکل 10 رسم می شود. همان گونه که 
در این نمودار دیده می شــود تا مولفه ی اصلی ششم نرخ افزایش واریانس ها 
قابل توجه است ولی پس از آن شیب نمودار شدیدا کاهش می یابد. در نتیجه، 
تنها از 6 مولفه ی اصلی اول جهت انجام ادامه ی محاسبات استفاده می شود.

تعيين تعداد دسته های سنگ
همانند چاه شــماره5، در اینجــا نیز جهت تعیین تعداد دســته های بهینه، 

A 9    دســته بندی نمودارهای فشــار موئینه در برابر اشــباع آب با توجه به دسته بندی سنگ مخزن، چاه شماره 5 میدان 

A 10    نمودار واریانس تجمعی مولفه های اصلی، چاه شــماره 6 میدان 
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نقشه های خودسازمان ده با اندازه های مختلف ساخته و 6 مولفه ی اصلی را به 
عنوان ورودی به آنها معرفی می کنیم. اندازه ی   نقشه ی خودسازمان ده مترادف 

با تعداد دسته ی سنگ است. 
برای هر نقشه ی خودسازمان ده ساخته شده، نسبت واریانس بین دسته ها به 
واریانس درون دســته ها را محاسبه می کنیم. شکل11 نمودار نسبت واریانس 
بین دسته ای به واریانس درون دسته ای به ازای تعداد دسته های سنگ را نشان 

می دهد. 
همان گونه که در شکل 11 دیده می شــود افزایش نسبت واریانس ها تا تعداد 
6 دســته سنگ سریع بوده و پس از آن کاهش می یابد.)شیب نمودار از تعداد 
دسته سنگ 1 تا 6 بسیار بیشتر از شیب نمودار از تعداد دسته سنگ 6 تا 12 

اســت( به همین دلیل، در این چاه برخالف چاه شماره ی5، 6 دسته  سنگ به 
عنوان تعداد بهینه انتخاب می شود.

 MATLAB با اســتفاده از الگوریتم نقشه ی خودسازمان ده که در نرم افزار
تعبیه شــده اســت، 2739 نمونه ی عمقی که هر یــک 13 اندازه گیری 
مختلف چاه نگاری دارند در 6 دســته قرار گرفته اند. شکل12تقسیم این 
تعداد نقطه ی اندازه گیری را به 6 دســته ســنگ مخزن نشــان می دهد. 
دســته ی شــماره ی1، تنها 9درصد از نقاط اندازه گیری را در خود جای 
داده است. در نقطه ی مقابل، دسته ی شماره ی5 بیشترین بخش از نقاط 
)29درصد( را دربردارد. شماره گذاری دسته ها ترتیب خاصی نداشته و در 

تعلق نقاط به هر دسته تفاوتی ایجاد نمی کند.

A 11    نســبت واریانس بین دســته ای به واریانس درون دسته ای به ازای تعداد دسته های سنگ، چاه شماره 6 میدان 

A 12    میزان عضویت عمق های چاه نگاری شــده در دســته های مختلف، چاه شماره 6 میدان 
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برای داده های چاه شــماره6 نیز دســته های ســنگ در هر یک متر عمق را 
با توجه به دســته های سنگ محاســبه شــده برای نقاط دارای اندازه گیری 
چاه نگاری در آن عمق مشــخص کرده و به بررســی تعلــق الیه های مختلف 
به دســته های سنگ می پردازیم. شکل13 تعلق هر متر از ضخامت چاه نگاری 
شده ی مخزن به دسته های مختلف سنگ مخزن را نشان می دهد. همان گونه 
که مشاهده می شــود، مطابق با درصدهای نمودار شکل13 دسته های سنگ 
درصدهای مختلفی از ســنگ را دربرگرفته اند. دســته سنگ های شماره 1 و 
2 عمدتا در اعماق کمتر )4000 تا 4100 متر( واقع شــده اند. دســته سنگ 
شــماره ی3 تقریبا در تمام مخزن پخش شــده است. دسته سنگ شماره ی4 
عمدتا از 4115 تا 4215 متر واقع شــده اســت. دسته سنگ شماره ی5 نیز 
بیشتر در نیمه ی پایینی مخزن )از 4265 تا 4505 متر( دیده می شود. دسته 

شماره ی6 نیز در در بخش های میانی سازند فهلیان پخش شده است.

شــکل14تعلق هر متر از ضخامت ســازند فهلیان به دسته های مختلف 
ســنگ با توجه به الیه بندی این ســازند را نشــان می دهد. بخش اعظم 

الیه های 1.1 و 2.1 در دسته ی شماره4 قرار گرفته اند. 
دسته ی شــماره5 نیز عمده ســنگ های الیه های 1.2 تا 4.3 را در خود 
جای داده اســت. به عبارت دیگر، بخش بزرگی از الیه های سازند فهلیان 
که دارای خواص مخزنی مناســب هســتند تنها در دو دسته ی شماره 4 
و 5 قرار می گیرند. در مقایســه ی شکل 9 )چاه شماره5( و شکل14 )چاه 
شماره6( باید به این نکته توجه کرد که عالوه بر اینکه تعداد دسته ها در 
دســته بندی این دو چاه متفاوت است، شماره ی دسته ها در دو چاه نیز با 

یکدیگر مترادف نیستند. 
به عبارت دیگر، نمی توان نمونه سنگ های موجود در دسته ی شماره1 در 

دو چاه را با یکدیگر مقایسه کرد.

A 13    اعماق حاوی هر دســته سنگ در چاه شماره 6 میدان 

A 14    اعماق حاوی هر دســته ســنگ به تفکیک الیه های سازند فهلیان، چاه شماره 6 میدان 
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ارزیابی عملکرد دسته بندی با استفاده از داده های فشار موئينه
به منظور ارزیابی عملکرد دســته بندی سنگ مخزن توسط الگوریتم در چاه 
شماره6 از نمودارهای فشار موئینه ی آب شور ـ هوا در برابر اشباع آب استفاده 

می شود. 
شکل15دســته بندی نمودارهای فشــار موئینه با توجه به دسته بندی سنگ 
مخزن را نمایش می دهد. با نگاهی به شکل16 می توان دریافت که نمودارهای 
نمونه های موجود در دسته های سنگ شماره 4 و RT4( 5 و RT5( در سمت 

راست شکل قرار گرفته اند. 

در نقطه ی مقابل، نمودارهای نمونه های موجود در دســته سنگ شماره 3 و 6 
)RT3 و RT6( در انتهــای دیگر نمودار جــای گرفته اند. با توجه به موقعیت 
نمودارهای متعلق به دســته های مختلف می توان عملکرد دسته بندی سنگ 
مخزن توسط نقشــه ی خودسازمان ده در چاه شماره6 میدان A را نیز )مانند 

چاه شماره5( موفقیت آمیز ارزیابی کرد. 
متاسفانه داده های تراوایی نسبی نفت و آب )که تفکیک بهتری بر روی نمودار 
دارند( در چاه های شــماره 5 و 6 میدان A در دســترس نمی باشد و تنها به 

نمودارهای فشار موئینه بسنده شده است.

A شکل پایین: چاه شماره 6 میدان A شکل باال: چاه شماره 5 میدان ، FZI* 16    نمودارهای فشــار موئینه بر اســاس دســته بندی روش 

A 15    دســته بندی نمودارهای فشــار موئینه در برابر اشــباع آب با توجه به دسته بندی سنگ مخزن، چاه شماره 6 میدان 
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مقایسه با روش های مرسوم دسته بندی سنگ مخزن
میرزایی پیامن و همکاران با شناسایی عملکرد نامناسب رابطه ی توسعه داده 
شــده توســط آمافول و همکاران رابطه ی  جدیدی برای FZI معرفی کرده و 
آن را با * FZI  نمایش داده اند. به منظور اســتفاده از روش * FZI ابتدا مقدار 
* FZI با اســتفاده از تراوایی و تخلخل تمام پالگ هایی که دارای اندازه گیری 
روتین مغزه می باشند محاسبه شده و تعداد دسته ها با توجه به نمودار احتمال 
حدس زده می شــود. بر اســاس این فرآیند، در مجموعــه داده های چاه های 
شــماره 5 و 6 میدان A، 4 دسته سنگ شناسایی می شود. بر اساس نظریه ی 
میرزایــی پیامن و همکاران، در صورتی که تعداد دســته ها و همچنین تعلق 
پالگ هایی که دارای اندازه گیری فشــار موئینه هستند به درستی انجام شده 
باشد، بایستی نمودارهای فشار موئینه نزدیک به یکدیگر متعلق به یک دسته 

سنگ باشند.
شکل 16 نمودارهای فشار موئینه در برابر اشباع آب در چاه های شماره 5 و 6 
میدان A را نشان می دهد. همان گونه که در مورد چاه شماره5 دیده می شود 
نمونه هایی که به دســته سنگ شماره4 تعلق دارند در تمام بخش های نمودار 
فشار موئینه در برابر اشــباع آب وجود داشته و در بین آنها نمودارهای سایر 

دسته های سنگ قرار گرفته است. 
این رفتار نشــان دهنده ی عدم دسته بندی صحیح ســنگ است. با نگاهی به 
نمودارهای چاه6 نیز می توان دریافت که مجددا نمودارهای پالگ هایی که به 
دسته سنگ شماره4 تعلق دارند در سمت راست و چپ شکل پخش شده اند. 
نمودارهای دسته های 1 تا 3 نیز بدون نظم و ترتیب خاصی در کنار یکدیگر و 
در بین نمودارهای دسته ی شماره4 قرار گرفته اند. این روند نیز نشان دهنده ی 
عدم کیفیت مناســب دســته بندی سنگ مخزن توســط روش * FZI است. 
مقایســه ی نمودارهای فشــار موئینه در شــکل16 با نمودارهای مشــابه در 
شــکل های15 و 9 حاکی از آن اســت که روش مبتنی بــر هوش مصنوعی 
عملکرد بهتری نســبت به روش های مرسوم دسته بندی سنگ مخزن از خود 

نشان می دهد. این بهبود عملکرد به خصوص در چاه شماره5 بارزتر است.

نتيجه گيری
 دســته بندی سنگ مخزن در این نوع مخازن کیفیت ساخت مدل مخزن و 
در نتیجه تخمین میزان نفت درجا، تحرک پذیری سیاالت و پیش بینی رفتار 

آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعات موردی انجام شــده نشان داده است 
که تفاوت  در دسته بندی ســنگ مخزن می تواند موجب تغییر در محاسبات 
نفت درجای اولیه تا میزان 17درصد و همچنین تفاوت قابل توجه در کیفیت 

تطابق تاریخچه و پیش بینی میزان تولید از مخزن شود.
 دســته بندی حاصل شــده با الیه های 1.1 تا 3.3 ســازند فهلیان مطابقت 
داده شــده است. اگرچه معیارهای دســته بندی زمین شناسی و پتروفیزیکی 
متفاوت اســت و ضرورتی بر تطابق این دو نوع دســته بندی وجود ندارد، اما 
اندازه گیری ها در هر دو چاه حاکی از آن است که  بیشتر ضخامت هر الیه  در 

یک دسته بندی مشخص قرار می گیرد. 
 مقایســه ی نمودارهای فشار موئینه  حاصل از دسته بندی یک روش مرسوم 
دســته بندی سنگ مخزن )روش * FZI معرفی شــده توسط میرزایی پیامن  
همکاران( با نمودارهای فشار موئینه حاصل از روش دسته بندی معرفی شده 
در این مطالعه، حاکی از آن است که روش مبتنی بر هوش مصنوعی عملکرد 
بهتری نســبت به روش های مرسوم دسته بندی ســنگ مخزن از خود نشان 
می دهــد. این بهبود عملکرد به خصوص در نمودارهای فشــار موئینه ی چاه 

شماره ی5 بارزتر می باشد.
 )SCAL( تعیین نمونه های مناســب جهت آزمایشــات آنالیز ویژه ی مغزه 
یکی دیگر از نتایج دسته بندی سنگ مخزن می باشد. هرچه تعداد نمونه های 
انتخاب شــده جهت آزمایش های ویژه کم باشند، زمان و هزینه ی به مراتب 
کمتری صرف خواهد شــد، هرچند نمونه ها باید به تعداد کافی موجود باشد 
تا تمام خواص قســمت های مختلف مخزن را پوشــش دهد. انتخاب نمونه ی 
پالگ ها با توجه به دسته های سنگ آنها موجب می شود که داده های کافی با 

توجه به نوع سنگ )و نه عمق آن( در دسترس باشد.
 در این مطالعه، از الگوریتم نقشــه ی خودسازمان ده به همراه روش تحلیل 
مولفه ی اصلی جهت دســته بندی سنگ مخزن اســتفاده می شود. نقشه های 
خودسازمان ده گروهی از شبکه های عصبی نظارت نشده هستند که می توانند 
داده های با ابعاد باال را در فضایی با ابعاد پایین )که نقشــه نامیده می شــود( 
نمایــش دهند. در نتیجــه، عموما از این روش جهت دســته بندی مجموعه 
داده هایی با تعداد باالی متغیر اســتفاده می شــود. تحلیل مولفه ی اصلی نیز 
جهت کاهــش نویز و همچنین کاهش تعداد متغیرهای ورودی به نقشــه ی 

خودسازمان ده )و در نتیجه افزایش سرعت آن( استفاده می شود.

پانویس هاپانویس ها
1. Self-Organized Maps
2. principle component analysis
3. micro and macro porosity
4. supervised

5. unsupervised
6. reinforcement
7. causal
8. petrophysical s tatic rock type

9. petrophysical dynamic rock type
10. primary drainage capillary pressure
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