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استفاده از عمل  گرهای پردازش سیگنال در بهبود جدایش تخلخل حفره  ای از 
سایر تخلخل  ها

  

مقدمه
مخازن شکســته حــاوی تخلخل حفــره  ای از مهم تریــن مخازن 
تولیدی در كشــورهای آســیای میانــه و خلیج مکزیک هســتند. این 

مخازن در ایران و عربستان نیز دیده می  شوند]1[.
در ایران این مخازن در غرب كشور بوده و مطالعه آنها بدون در نظر 
گرفتن این نوع تخلخل مشکالت زیادی را ایجاد می  كند ]22[. در تعریف 

چوكویت و پری سه شرط برای این نوع تخلخل ذكر شده است ]2[:
الف( دارای كشیدگی محسوس نباشند.

ب( با چشم غیر مسلح دیده شوند.
ج( با شیب، مرز و موقعیت بافت سنگ میزبان انطباق نداشته باشند.

طبق نظر لوسیا كه تعریف جامع  تری ارائه كرده، تخلخل حفره  ای 
تخلخلی است كه با چشم غیر  مسلح دیده نشود و از دانه  های اطرافش 
بزرگتر باشــد. وی رفتار تراوایی در انواع تخلخل  های حفره  ای متصل 

و غیر  متصل را متفاوت دانسته است]3و4[.
لوســیا در ســال 1983 عنوان كرد كه وقتی تخلخــل حفره  ای به 
شــبکه شکســتگی  ها متصل می  شــود، شرح هندسه و شــبکه تخلخل 
بســیار مشکل خواهد بود. او اشــاره كرد كه حضور تخلخل حفره  ای 

متصل می  تواند تولید را نســبت به نواحی دیگر باال ببرد. اما شــناخت 
نواحی حاوی تخلخل حفره  ای به كمــک   نمودارهای پتروفیزیکی به 
دلیل مطالعــه در ابعاد پایین )مطالعه با تعداد محــدود چاه  نمودارهای 

پتروفیزیکی به طور هم  زمان( بسیار مشکل به نظر می  رسد]3[.

1- اهمیت تخلخل حفره  ای
حضــور تخلخل حفــره  ای در مخازن شکســته طبیعــی می  تواند 
جایگاهی مناســب برای ذخیره شــدن هیدروكربور محسوب شود]5[. 
اینگز و همکارانش تأثیر توزیع اندازه تخلخل )از تخلخل    های كوچک 
تا تخلخل  های حفره   ای بزرگ( در كربنات  ها را روی تولید، تراوایی و 

تخمین اشباع هیدروكربن، بررسی كردند.
آنان دریافتند در سیســتم  های پیچیده با تخلخل حفره  ای، با توجه 
بــه محدودیت مطالعــه در ابعاد یک تا ســه بعدی، به دســت آوردن 
مشــخصات از چاه  نمودارهای پتروفیزیکی بدون استفاده از مغزه بسیار 

مشکل است ]6[.
طبق نظر تانگ و همــکاران )2009(، رفتار مخازن داراي تخلخل 
حفره  ای بســیار پیچیده   اســت. به نظر آنهــا این نوع مخــازن كربناته 
داراي سیســتم ســه  گانه تخلخل بوده و مطالعه این مخازن با استفاده از 

 تخلخل حفره  ای4 از مهم  ترین انواع تخلخل   در مخازن كربناته ایران است كه نقش به سزایی در تراوایی، افت فشار و بازیابی نفت ایفا می  كند.
تخلخل  های شناسایی  متداول  ابزار  شود.  مخزنی صحیح  تری  مدل  سازی  های  انجام  به  منجر  می  تواند  تخلخل  نوع  این  نقش  گرفتن  نظر   در 
 حفره  ای، نگارهای تصویری و مغزه  ها هستند كه معموالً اطالعات آنها در دسترس نیست. بنابراین ارائه روشی با دقت و قابلیت تعمیم باال برای
 شناسایی و تفکیک تخلخل حفره  ای امری ضروری است. در این مقاله، الگوریتمی تركیبی ارائه شده كه مبتنی بر اصالح روش  های شناسایی
 الگو )در این مقاله روش پارزن( توسط یکی از عمل  گرهای پردازش سیگنال به نام موجک می  باشد. این اصالح بر روی نگارهای پتروفیزیکی
 انجام می  شود و اغتشاشات موجود بر روی این نگارها را كاهش داده و دقت جداسازی را باال می  برد. مقایسه بین داده  های مغزه و نتایج این

روش، قدرت آن را در تفکیک و شناسایی تخلخل حفره  ای نشان می  دهد.

 یوسف عسگری  نژاد1   دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
شهرام شرکتی2   مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

بهزاد     تخم  چی3   دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

تخلخل حفره  ای، تبدیل موجک، طبقه  بندی پارزن، نگارهای پتروفیزیکی، تست مغزه
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چاه  نمودارهای پتروفیزیکی بسیار مشکل است ]7[.
2- روش  های جدایش تخلخل حفره  ای

در ســال 1962 تاول با فرض اینکه منحنی تخلخل آرچی به صورت 
نمایی اســت، مقدار m را برای مخازن حــاوی تخلخل حفره  ای 2/67 تا 
7/3 به دست آورد. در حالی كه این مقدار برای مخازن دارای شکستگی 
كمتر از 2 اســت ]8[. دلهوم در سال 1992 اظهار داشت كه یکی از نتایج 
فازهای دیاژنزی یا تکتونیکی پس از رسوب  گذاری كربنات  ها، به وجود 
آمدن شکستگی  ها، تخلخل  های حفره  ای، كانالی و دولومیتی شدن است 

كه می  توان آنها را با نمودارهای تصویری چاه تشخیص داد]9[.
هورلی در سال 1998 با مطالعه روی مغزه  ها توانست تخلخل  های 
حفره  ای را از شکســتگی  ها جدا كنــد ]10[. پرز و همکارانش فاكتور 
سازندی در مخازن دارای شکستگی و مخازن دارای تخلخل حفره  ای 
را محاســبه كرده و پس از مقایســه آنهــا با یکدیگــر، تأثیر تخلخل 
حفره  ای را بر این فاكتور بررسی كردند]11[. آگوالریا برای مخازنی 
كه دارای ســه نوع تخلخل ماتریکس، شکستگی و حفره  ای هستند با 
اســتفاده از میکرو  لوگ، مغزه و چاه  نمودار تصویری صوتی شناسایی 
تخلخــل حفره  ای را انجــام داد و مدلی بر اســاس آن ارائه كرد]12[. 
در ســال 2006 گومــا و همکارانش تخلخل  های حفــره  ای مرتبط را 
با اســتفاده از فشار تزریق جیوه شناســایی كردند. مطالعات آنها نشان 
داد كه با اســتفاده از نمودارهای تصویری چاه می  توان نواحی حاوی 
تخلخــل حفــره  ای )تخلخل  های بزرگ  تــر از 0/1 اینــچ( را از دیگر 

نواحی جدا كرد]13[.
پینــوس بــا مطالعه میکروســکوپی مغزه  هــای اخذ شــده از چاه 
ضمن شناسایی تخلخل  های حفره  ای، مشــخصه قطر دهانه تخلخل  ها 
را مالكی بــرای تفکیک آنها از یکدیگر معرفــی كرد كه عبارت از 
محدوده 2 تا 3 میلی  متر تا محدوده 2 ســانتی  متر اســت ]14[. لین  لیو و 
همکاران در سال 2009 میدان نفتی تاریم كه شکسته و دارای تخلخل 
حفره  ای اســت را ارزیابی كردند. اساس روش آنها بر درصد تخلخل 

حفره  ای و ارتباط آنها با یکدیگر است ]15[.
عســگری نژاد و همکارانش در ســال 2011 توانســتند با استفاده 
از طبقه بنــدی كننده پارزن توســط نگارهــای پتروفیزیکی، تخلخل 
حفره  ای را از سایر تخلخل  ها شناسایی و تفکیک كنند. دقت عملکرد 
الگوریتم ارائه شده توسط آنها كه در دو میدان غرب ایران پیاده  سازی 

شده بود به حدود 75 درصد می  رسید]16[.
در این مقاله سعی شده با استفاده از موجک گسسته به عنوان یک 
عمل  گر در پردازش ســیگنال، بخش  های حاوی اطالعات موجود در 
نگارهای پتروفیزیکی جدا و شناسایی نواحی تخلخل حفره  ای توسط 
این بخش  های جداشده انجام گردد. برای دست  یابی به این هدف نیز 
از طبقه  بندی كننده ناپارامتری پارزن5 اســتفاده شده است. شایان ذكر 
است كه در زمینه جدایش تخلخل حفره  ای، تا كنون از این روش  ها به 
عنوان روش  هایی برای مطالعه نمودارهای پتروفیزیکی در ابعاد بیشــتر 

از سه بعد استفاده نشده است. 

3- داده  های مطالعه
داده  هــای این تحقیق مربــوط به دو میدان در غرب ایران اســت 
كه مخازن آنها به دوره  های آلبین- تورونین مربوط هســتند. چاه  های 
W1,W2,W3,W4 مربــوط به میدان A هســتند. از این بین، چاه  های 

W1, W3 در مخــزن ســروک و چاه  هــای W2, W4 در مخزن ایالم 

حفر شــده  اند. چاه  های W5,W6 نیز مربوط به میدان B هستند كه چاه 
 W5 در مخزن ایالم و چاه W6 در مخزن ســروک حفر شــده  اند. در 

جدول-1 اطالعات مربوط به داده  های مورد استفاده از دو میدان مورد 
مطالعه آورده شده است.

4- روش  شناسی تحقیق
در این بخش به بررســی اصول روش  های اســتفاده شــده در این 
پروژه می  پردازیم. بــه طور كلی روش  های به كار رفته در این مطالعه 

W6W5W4W3W2W1چاه

عمق باالیی3382/363333/14914/251193/91657/011717/08

عمق پایینی3470/60-3380/38-1116/94-1344/5-1808/13-2132/98-

GR. DT. NPHI. RHOB GR. DT. NPHI.
RHOBGR. DT. NPHI. RHOB GR. DT. NPHI.

RHOBGR.NPHI RHOBGR. DT. NPHI. RHOBنگارهای موجود

YesYesYesYesYesYesمغزه

سازندسروکایالمسروکایالمایالمسروک

BBAAAAمیدان

 1   اطالعات مربوط به داده  های مورد استفاده از دو میدان مورد مطالعه
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به دو بخش پردازش ســیگنال و طبقه  بندی الگو تقســیم می  شوند. در 
بخش پردازش ســیگنال از تبدیل موجک و در بخش طبقه  بندی الگو 
از روش پارزن اســتفاده شــده كــه در ادامه به اختصــار توضیح داده 

می  شوند.

4-1- پردازش سیگنال با تبدیل موجک گسسته
در تبدیل موجک گسسته، فیلترهایي با فركانس  های قطع مختلف 
براي تحلیل ســیگنال در مقیاس هاي متفاوت به كار برده مي شــود. با 
عبور سیگنال از فیلترهاي باالگذر و پائین گذر، فركانس هاي مختلف 
آن تحلیل مي شود. در حالت گسسته، قدرت تفکیک سیگنال توسط 
عملکرد فیلترها كنترل مي شود و مقیاس از طریق كم نمونه گیری6 و یا 

بیش نمونه گیری7 تغییر مي كند.
روند پردازش با تبدیل موجک گسسته چنین آغاز مي شود كه در 
ابتدا ســیگنال از یک فیلتر دیجیتال پائین گذر نیم باند عبور مي كند، و 
لذا خروجي فیلتر برابر با كانولوشن8 ورودي و پاسخ ضربه فیلتر است. 
در نتیجه این عمل فیلترینگ، تمام مؤلفه هاي فركانســي كه بیشــتر از 
نصف بزرگترین فركانس موجود در سیگنال باشند، حذف می شوند. 
از آنجا كه بیشــترین فركانس موجود در سیگنال خروجي فیلتر برابر 
با π /2 رادیان اســت، نیمی از نمونه ها قابل حذفند. لذا با حذف یکي 
در میــان نمونه هــا، بدون اینکه اطالعاتي از دســت داده شــود، طول 
ســیگنال نصف خواهد شد. روند مشــابهي نیز با استفاده از یک فیلتر 
دیجیتال باالگذر9 نیم باند با پاســخ ضربه g[n] انجام مي شود. در نتیجه 
در خروجــي اولین مرحله از اعمال تبدیل موجک، دو نســخه )یکي 
باالگــذر و دیگری پائین گذر( با طول كاهش یافته )نصف شــده( از 

سیگنال اولیه به شکل زیر به  دست مي آیند:

 5صفحه  –نژاد  يعسگر _ گناليس پردازش يگرها  عمل از استفاده _05

 

 )گذر ائينپ ييگرد و االگذرب يكي( و نسخهد ،وجكم بديلت عمالا زا رحلهم ولينا روجيخ رد در نتيجه. دشو يم
  :دينآ ير بدست ميز شكل هب وليها يگنالس از) دهش نصف(افته ي ول كاهشط اب
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تـوان   يم ار وندر ينا .شود يم رابرب ود ركانسيف درت تفكيكق قابلم رد و صفن مانيزدرت تفكيك ق ،ملع ينا اب

 صف مرحلهن يزانم هب مانيز درت تفكيكق اهشك اب رحله،م ره رد و مودن عمالا رگذ ائينپ سخهن مجدداً برروي

 انك فيلتـر ب وشر هب سستهگ وجكم بديلت حاسبهم رايب يدها ينا. كرد رابرب ود ار ركانسيف درت تفكيكقبل، ق
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با این عمــل، قدرت تفکیــک زماني نصــف و در مقابل قدرت 
تفکیک فركانســي دو برابر مي شــود. ایــن روند را مي تــوان مجدداً 
بــرروي نســخه پائین گذر اعمــال و در هر مرحله، بــا كاهش قدرت 
تفکیک زماني به میزان نصف مرحله قبل، قدرت تفکیک فركانســي 
را دو برابر كرد. این روش محاســبه تبدیل موجک گسسته، به روش 
بانک فیلتر مشهور اســت كه در شکل-1 براي سیگنالی دلخواه و در 

سه مرحله نشان داده شده است.
مي تــوان دید كه ضرایــب خروجي فیلتر پائین گذر، شــکل اولیه 
سیگنال را دنبال مي كنند، به همین دلیل به این ضرایب، تقریب10 گفته 
مي شــود. هم چنین ضرایب خروجي فیلتر باالگذر، جزئیات فركانس 
باالي ســیگنال را دربردارند. به همین دلیل به این ضرایب، جزئیات11 

گفته مي شود]17[.
مراحل استفاده از تبدیل موجک در این مطالعه عبارت است از:

الف( انتخاب موجک مادر بهینه
ب( تعیین سیگنال تجزیه شده مناسب

ج( استفاده از سیگنال تجزیه شده به عنوان ورودی طبقه بندی كننده 
پارزن

4-2- انتخاب موجک مادر بهینه
برای تجزیه ســیگنال ها كه در این پــروژه  نمودارهای پتروفیزیکی 
نقــش آنها را ایفــا می كنند، باید از یک ســری توابع موج كه موجک 
مادر نامیده می شــوند استفاده كرد. همان طور كه قبال ً توضیح داده شد 
هر موجک مادر از یک رابطه مشــخص اســتفاده می كند. لذا تجزیه با 
هریک از آنها نتیجه متفاوتی نســبت به دیگری خواهد داشت. بنابراین 
باید موجک مادر بهینه را به دست آورد. برای تعیین موجک مادر بهینه 
از روش هــای مختلفی از قبیل تطبیق انرژی12 یا تطبیق انتروپی اســتفاده 

می شود]18[. در این پروژه از روش تطبیق انرژی استفاده شده است.
در این روش بیشــترین مقدار انرژی ســیگنال مربــوط به میانگین 
ســیگنال كه در حوزه علوم زمین عمدتاً وابســته به سنگ های موجود 
در منطقه است استفاده می شود. برای یافتن موجک مادر بهینه، ابتدا با 
اســتفاده از تبدیل فوریه چاه نمودارها از حوزه عمق به حوزه فركانس 
برده می شوند و سپس انرژی هر چاه نمودار در باند فركانسی مشخص 
محاسبه می شود. ســیگنال ها با موجک  های مادر مختلف تحلیل شده 
و انرژی آنها در باند فركانســی معین محاســبه می شود. موجک مادر 
بهینه همان موجکی اســت كه بیشــترین تطابق بین انرژی ســیگنال به 
دســت آمده از تبدیل فوریه و انرژی سیگنال در باندهای فركانسی را 

نشان دهد.
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4-3- طبقه  بندی کننده پارزن
در حوزه مهندسی مخزن با توجه به كم حجم بودن فضای مشاهده 
شــده نســبت به فضای مشاهده نشــده، بررسی و شناســایی الگوهای 
مناســب الزم به نظر می رســد. توصیف و شناسایی الگو در اكتشاف، 
به مدل های بسیار پیچیده وابسته است كه هر چقدر دقت كار افزایش 
یابد این مدل ها نیز پیچیده تر می شود. برای حل این معضل همان طور 

كه در باال گفته شد باید بُعد فضای ورودی را افزایش داد]19[.
تابع بیز برای حل این مشکل بسیار آسان عمل می كند. این تابع بر 
مبنای انتخاب یک تابع تفکیک بوده و بدیهی اســت كه انتخاب این 
تابع تفکیک، واحد نیست. همیشه می توان چندین تابع با دقت و نتیجه 
 f(gi(x)) را با gi(x) یکســان در تصمیم گیــری انتخاب كرد. اگر هــر
جایگزیــن كنیم، به طوری كه f(0) به طــور یکنواخت افزایش یابد، 
نتایــج طبقه بندی بدون تغییر می ماند )روابــط-3و4(. بنابراین می توان 
در طبقه بنــدی، تابعــی را انتخــاب كرد كه با دقتی ثابت، محاســبات 
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يعني . هدد يقرار م wiرا در كالس  x، ستا Riمحدوده رد xكه  يقتو i ≠j همه يبرا gi(x)>gj(x)كه  يمانزتابع 

  ].20[مناسبي در سطوح مشاهده نمود سازي توان جداي با استفاده از اين تابع تفكيك مي
كامـل   شـناختي شود كه نياز به  تعيين مياين تابع از روي تابع توزيع احتمالي  ،بيز تئوري هاي پارامتريِ در روش

ناهمگن موجود در علوم  به شدتاما با توجه به محيط . دطلب ميو اين مسئله يك محيط همگن را  دارداز محيط 
ها بـر اسـاس تخمـين تـابع     كرد كه اساس كار آنهاي ناپارامتري استفاده  زمين و خاصه مخازن نفتي بايد از روش

  :روش ناپارامتري پارزن خواهيم داشت ردلذا  .استچگالي احتمال 
 پسسـ باشد  Rn يحجم فضا Vnاند و  افتاده Rnكه در  يياه تعداد نمونه p(x) ،kn يبرا نيتخم نيماpn(x)، nگر ا

  : خواهيد داشت
  

p��x� �
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V�
       )5(   

pn(x)  به  ييهمگراجهتp(x) ، مند استزايسه شرط نبه:  
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  :شروط فوق وجود دارد تحقق يبرا جيرا روشو د

ـ  Vn نيـي فضا بـا تع  نينخست كوچك كردن نخست عملكـرد   ديـ سـپس با  .�√Vn=1مـثالً   nاز  يعنـوان تـابع   هب
اساس روش پنجره  نيا. شود p(x)همگرا به  pn(x)در آن نقطه نشان داده شود كه  kn/nو  kn يتصادف يهاريمتغ

  . پارزن است
nkn لياز قب nبعنوان تابع  kn نييروش، تع نيدوم به  x ياه هيرشد كرده تا همسا Vnجا حجم نيادر . است=
kn نيخمت ،وشر نيا. نددويپب k، 21[هر دو روش همگرا هستندت قيدر حق. است 13يگيهمسا نيرت كيزدن.[  
  

                                 )3(

 7صفحه  –نژاد  يعسگر _ گناليس پردازش يگرها  عمل از استفاده _05

 

����� � ����|�� �  ���|��������
∑ ���|���������

���
     (3)  

 
  ����� � ���|��������       (4) 

  
يعني . هدد يقرار م wiرا در كالس  x، ستا Riمحدوده رد xكه  يقتو i ≠j همه يبرا gi(x)>gj(x)كه  يمانزتابع 

  ].20[مناسبي در سطوح مشاهده نمود سازي توان جداي با استفاده از اين تابع تفكيك مي
كامـل   شـناختي شود كه نياز به  تعيين مياين تابع از روي تابع توزيع احتمالي  ،بيز تئوري هاي پارامتريِ در روش
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                                            )4(
 x وقتی كه i ≠ j اســت برای همــه gi(x)>gj(x) زمانــی كه تابــع
درمحدوده Ri اســت، x را در كالس wi قرار می دهد. یعنی با استفاده 
از این تابع تفکیک می توان جدا ســازی مناســبی در ســطوح مشاهده 

نمود]20[.

در روش های پارامترِی تئوری بیــز، این تابع از روی تابع توزیع 
احتمالــی تعیین می شــود كه نیاز به شــناختی كامــل از محیط دارد 
و این مســئله یک محیط همگــن را می طلبد. اما بــا توجه به محیط 
بســیار ناهمگن موجود در علوم زمین و خاصــه مخازن نفتی باید از 
روش های ناپارامتری اســتفاده كرد كه اســاس كار آنها بر اســاس 
تخمیــن تابع چگالی احتمال اســت. لــذا در روش ناپارامتری پارزن 

خواهیم داشت:
اگــر )x(n ،pnامین تخمین برای )kn ،p)x تعداد نمونه هایی كه در 

Rn افتاده اند و Vn حجم فضای Rn باشد سپس خواهیم داشت: 
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يعني . هدد يقرار م wiرا در كالس  x، ستا Riمحدوده رد xكه  يقتو i ≠j همه يبرا gi(x)>gj(x)كه  يمانزتابع 

  ].20[مناسبي در سطوح مشاهده نمود سازي توان جداي با استفاده از اين تابع تفكيك مي
كامـل   شـناختي شود كه نياز به  تعيين مياين تابع از روي تابع توزيع احتمالي  ،بيز تئوري هاي پارامتريِ در روش

ناهمگن موجود در علوم  به شدتاما با توجه به محيط . دطلب ميو اين مسئله يك محيط همگن را  دارداز محيط 
ها بـر اسـاس تخمـين تـابع     كرد كه اساس كار آنهاي ناپارامتري استفاده  زمين و خاصه مخازن نفتي بايد از روش

  :روش ناپارامتري پارزن خواهيم داشت ردلذا  .استچگالي احتمال 
 پسسـ باشد  Rn يحجم فضا Vnاند و  افتاده Rnكه در  يياه تعداد نمونه p(x) ،kn يبرا نيتخم نيماpn(x)، nگر ا

  : خواهيد داشت
  

p��x� �
�� ��

V�
       )5(   

pn(x)  به  ييهمگراجهتp(x) ، مند استزايسه شرط نبه:  
  

������ V� � �                
 ������ �� � �    
  ������

k� n� � � 
  
  :شروط فوق وجود دارد تحقق يبرا جيرا روشو د

ـ  Vn نيـي فضا بـا تع  نينخست كوچك كردن نخست عملكـرد   ديـ سـپس با  .�√Vn=1مـثالً   nاز  يعنـوان تـابع   هب
اساس روش پنجره  نيا. شود p(x)همگرا به  pn(x)در آن نقطه نشان داده شود كه  kn/nو  kn يتصادف يهاريمتغ

  . پارزن است
nkn لياز قب nبعنوان تابع  kn نييروش، تع نيدوم به  x ياه هيرشد كرده تا همسا Vnجا حجم نيادر . است=
kn نيخمت ،وشر نيا. نددويپب k، 21[هر دو روش همگرا هستندت قيدر حق. است 13يگيهمسا نيرت كيزدن.[  
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)x(pn جهت همگرایي به )p)x ،به سه شرط نیازمند است:
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دو روش رایج برای تحقق شروط فوق وجود دارد:
نخســت كوچک كردن نخســتین فضا با تعیین Vn به عنوان تابعی 
 kn/n و kn ســپس باید عملکــرد متغیرهای تصادفی .Vn=

1
nkn =
از n مثاًل 

در آن نقطه نشــان داده شود كه pn(x) همگرا به p(x) شود. این اساس 
روش پنجره پارزن است. 

اســت.  nkn = دومین روش، تعیین kn بعنوان تابع n از قبیل 
در اینجا حجم Vn رشد كرده تا همسایه های x به kn بپیوندد. این روش 
تخمین k، نزدیک ترین همســایگی13 اســت. در حقیقت هر دو روش 

همگرا هستند]21[.

5- نتایج و بحث
جدایش تخلخل حفره ای از ســایر تخلخل ها با اســتفاده از روش 
طبقه بندی كننده پارزن صورت می گیرد. اما در این نوشتار سعی شده 
داده های ورودی به این سیستم طبقه بندی كننده قبل از ورود، پردازش 
و بخش های حاوی اطالعات آن جدا شــود. برای جدا ســازی بهترین 
بخش نگار به عنوان ســیگنال، باید از موجک های مادر استفاده كرد 
كه روش انتخاب موجک مادر بهینه توضیح داده شــد. در این بخش 
فقــط توابع موجک مادر انتخاب شــده ارائه می گردند. مقادیر انرژی 
برای هر چاه نمودار )سیگنال( در جدول-2 آمده است. در این جدول 
برای هــر چاه نمودار)ســیگنال( توابع موجک مادر مختلفی اســتفاده 
شــده اســت. اعداد موجود در این جدول میزان انطباق انرژی هستند. 
جدول-3 نتایج انتخاب موجک بهینه را نشــان می دهد. با توجه به این 

W1

DTNPHIRHOBGR

haar
haarhaarhaarhaar
0.063.4101.08

db
db4db2db3db5
0.061.870.011.2

sym
sym2sym4sym3sym5
0.052.110.011.31

coif
ciof1ciof1ciof4ciof1
0.052.0701.16

bior
bior3.1bior3.3bior3.1bior3.1

0.853.840.254.73

rbio
rbio1.1rbio1.1rbio1.1rbio1.1

0.063.4101.08

dmey
dmeydmeydmeydmey
0.187.3201.28
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W6W5W4W3W2W1شماره چاه

bior3.3bior3.1bior3.1bior3.1bior3.1bior3.1تابع موجک مادر بهینه

 3    انتخاب موجک مادر بهینه در چاه  های مورد مطالعه

جدول مشاهده می شود كه تابع موجک مادر bior3.1 در بین پنج چاه 
به عنوان موجک مادر بهینه انتخاب شده است.

در هر درجه ای كه تجزیه انجام شود تعداد موجک های كوچک 
همان مقدار خواهد بود.

در شــکل-2 سیگنال های تجزیه شــده تا درجه خاص معین نشان 
داده شده است. پس از تعیین موجک مادر بهینه و تجزیه چاه نمودارهای 
)سیگنال های( مختلف در چاه های مورد مطالعه، باید بخشی از سیگنال 
تجزیه شده كه قرار است بررسی شود مشخص گردد. برای این كار سه 
بخــش تقریب-1، تقریب-2 و جزئیات-1 مورد آزمایش قرار گرفتند. 
بدیــن ترتیب كه با هركدام از بخش های بــاال یک بار الگوریتم پارزن 
را اجرا كرده و بخشــی كه نسبت به سایر تخلخل ها دقت باالتری برای 
جدایش تخلخل حفره ای دارد را اســتفاده می كنیم. دقت های به دست 
آمده از این بخش ها در جدول-4 نشان داده شده است. در این جدول به 
وضوح دیده می شود كه دقت تقریب-2 بیشتر از دو بخش دیگر است. 
همان طور كه انتظار می رفت، بخش جزئیات-1 مربوط به نوفه موجود 

.)Elena et al., 2006( در سیگنال است

شماره چاه

W6W5W4W3W2W1

0/590/610/530/500/660/51جزئیات-.1

0/850/830/590/890/710/84تقریب-.1

0/850/870/650/990/740/85تقریب-.2

 دقت طبقه  بندی  کننده پارزن برای داده  های پس از تجزیه موجک با 
استفاده از داده  های جزئیات-1، تقریب-1و تقریب-2

   4 

شماره چاه

W1 W2 W3 W4 W5 W6

H 0/062 0/035 0/017 0/010 0/047 0/042

دقت 0/84 0/65 0/66 0/60 0/80 0/82

 نتایج طبقه  بندی  کننده پارزن در جدایش تخلخل حفره  ای از سایر تخلخل  ها 
در درون چاه  های مورد مطالعه بر اساس ماتریس طبقه  بندی کننده

    5 

پس از تعیین موجک مادر بهینه و تعیین بخش مناسب تجزیه شده 
توسط آن برای جدایش تخلخل حفره ای از سایر تخلخل ها با استفاده 
از روش پارزن  باید شــعاع پنجره پارزن بهینه شود. برای این كار باید 
مانند قبل عمل كرد. شعاع بهینه شعاعی است كه بیشترین دقت در آن 

دیده مي شود.
به منظور بررســی دقت تفکیک تخلخل حفــره ای از دیگر انواع 
تخلخل از ماتریس طبقه بندی اســتفاده شــده اســت. ســطرهای این 
ماتریس معرف كالس های واقعی و ستون های آن معرف كالس های 
تصمیم برای داده های آزمون اســت. درایه هــای روی قطر اصلی این 
ماتریس بیان گر صحت تصمیم اســت. بنابرایــن با ضرب كردن عدد 
100 در آن درایــه می توان میزان درصد دقت كالســه بندی برای آن 
كالس خــاص را به دســت آورد. بنابراین درصد نســبت َرد ماتریس 
طبقه بندی )مجموع درایه هــای قطر اصلی( به تعداد كالس ها، معرف 

درصد دقت طبقه بندی خواهد بود.
برای مقایسه نتایج به دست آمده از اعمال روش پردازشی سیگنال، 
باید الگوریتم طبقه بندی كننده پارزن یک بار با استفاده از داده های خام 
)بدون هیچ گونه پردازش( و بار دیگر با اســتفاده از داده های پردازش 
شــده توســط تبدیل موجک اجرا گردد. در هر دو بــار اجرای برنامه 
مقیاس و مالک ســنجش دقت، نتایج مطالعه مغزه است. هم چنین باید 
ایــن نکته مدنظر قرار گیرد كه برای بررســی كارایی یک الگوریتم، 
عالوه بر دقت آن باید میزان تعمیم پذیری آن نیز مطالعه شــود. لذا در 

نتایــج قرارگیری تخلخل های حفره ای در برخی از چاه های مورد مطالعه قبل 
از اعمال تبدیل موجک. 

 سیگنال های تجزیه شده تا مرتبه خاص تعیین شده برای چاه نمودارچگالی   3 
W1  در چاه

   2 

 9صفحه  –نژاد  يعسگر _ گناليس پردازش يگرها  عمل از استفاده _05

 

  هاي مورد مطالعه  انتخاب موجك مادر بهينه در چاه. 3دولج
  

زيـه  مابقي اشكال مربوط بـه تج (داده شده است  نشانمعين  خاص درجه تا شده هيتجز يها گناليس 2-شكلدر 
  .)سيگنال در پيوست سه آمده است

  
 W1  چاه درچگالي نمودار چاه يبرا شده نييتع خاص مرتبه تا شده هيتجز يها گناليس. 2شكل

  
 ديـ با مطالعـه  مـورد  يهـا  چاه در مختلف) يها گناليس( ينمودارها چاه هيتجزو پس از تعيين موجك مادر بهينه 

، 1-بيـ تقر بخـش  سـه  كـار  نيـ ا يبـرا  .گـردد  مشخص شود يبررس كه قرار است شده هيتجز گناليس از يبخش
 تميالگـور  بـار  كيـ  باال يها كه با هركدام از بخش بيترت نيبد. گرفتند قرار شيآزما مورد 1-اتيجزئ و 2-بيتقر

 اسـتفاده  دارد را هـا  تخلخـل  ريسـا  از يا تخلخل حفره شيجدا يبراي باالتر دقتكه  يبخشو  كرده اجرا را پارزن
ـ  نيدر ا. نشان داده شده است 4-در جدول ها بخش نيا از آمده دسته ب يها دقت. نمود  دهيـ د وضـوح  هجدول ب

مربـوط   1 اتيبخش جزئ رفت، يم انتظار كه طور همان. است گريد بخشدو  از بيشتر 2 بيتقر دقت كه شود يم
 .(Elena et al., 2006)است  گناليبه نوفه موجود در س
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مقــــالـــــات

 نتایج قرارگیری تخلخل های حفره ای در برخی از چاه های مورد مطالعه پس 
ازاعمال تبدیل موجک.   

  4  

این مقاله ابتدا مطالعه درون چاهی )دقت الگوریتم( بررسی و در ادامه 
مطالعه بین چاهی )تعمیم پذیری الگوریتم( مطالعه می شود.

5-1- بررسی نتایج درون چاهی قبل از اعمال تبدیل موجک
جــدول-5 كلیه نتایــج حاصل از ماتریس طبقه بنــدی برای مطالعه 
درون چاه های مورد بررســی را نشــان می دهد. ردیف اول این جدول 
)h( شــعاع بهینه پنجره پارزن را در هر چاه نمایش می دهد. همان طور 
 W4 كه در این جدول مشــاهده می شود دقت از كمترین مقدار در چاه
)با دقت60 درصد( تا بیشــترین مقدار در چاه W1 )با دقت 84 درصد( 

تغییر می كند و دقت میانگین حدود 73 درصد است.
شــکل-3 نتایج طبقه بنــدی و تفکیک به روش پــارزن در برخی از 
چاه هــای مورد مطالعه را نشــان می دهد. همان طور كه در شــکل دیده 
می شــود در چاه هــای W1,W5,W6 دقــت در حد قابل قبولــی بوده و 
محدوده قرارگیری تخلخل های حفره ای نیز در حد مناسبی دیده می شود.

5-2- نتایج درون چاهی پس از اعمال تبدیل موجک
پــس از اعمال تبدیل موجک بر روی نگارهــای پتروفیزیکی )كه 
توســط موجک مادر بهینه انجام شــده(، طبقه بندی با ورودی های آن 
صورت می گیــرد. پس از انجام این عمل نتایــج آن را با نتایج حاصل 
از داده هــای خام مقایســه می كنند. جدول-6 این مقایســه را بین نتایج 

نام چاه

W6W5W4W3W2W1

دقت با استفاده 
0/820/800/600/660/650/84از داده  های خام

دقت با استفاده 
0/850/870/650/990/740/85از تقریب 2

 مقایسه نتایج تفکیک تخلخل حفره  ای با طبقه  بندی  کننده پارزن قبل 
و بعد از اعمال تبدیل موجک با استفاده از تقریب سطح دوم
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داده هــای خام و داده های پس از اعمال تبدیل موجک نشــان می دهد. 
همان طور كه انتظار می رفت دقت در تمام چاه ها بهبود یافته است.

بــه جز چاه های W1 و W6، در مابقی چاه ها دقت بیش از 5 درصد 
افزایــش یافته كه این موضوع تأثیر مثبت روش مورد اســتفاده )تبدیل 
موجــک( را در بهبود دقــت اثبات می كند. ولی الزم اســت در مورد 
بهبود میــزان قابلیت تعمیم پس از اعمال تبدیــل موجک كه مهم تر از 

بهبود دقت است بحث شود.
شــکل-4 مناطــق حــاوی تخلخل حفــره ای و غیــر آن را نمایش 
 ،W4 و W2 می دهد. در این شــکل مشاهده می شود كه به جز چاه های
دقت در ســایر چاه ها مناسب اســت. در چاه W2 بخش های مربوط به 
تخلخل حفره ای به خوبی شناســایی نشده ولی در چاه W4 عکس این 

موضوع صادق است.

5-3- نتایج بین چاه ها قبل از اعمال تبدیل موجک
جدول-7 دقــت طبقه بندی را در حاالتی كــه چاه های مختلف به 
عنوان آموزش برای دیگر چاه ها قرار می گیرند نشــان می دهد. در این 
پــروژه شــعاع بهینه برای تعمیم پذیــری h=.0/042 انتخاب شــده و این 

جدول برای این مقدار h به دست آمده است.
نتایــج ایــن جدول نشــان می دهــد كه دقــت كلی قابلیــت تعمیم 
طبقه بندی كننده پارزن در جدا سازی تخلخل حفره ای از سایر تخلخل ها 
با استفاده از داده های خام حدود 71 درصد است و نیز زمانی كه الگوریتم 
بــا چاه های W1,W2,W6 آموزش داده شــود دقت در حدود میانگین یا 
باالتر از آن است. به طوری كه با آموزش W1 دقت در چاه های آزمون 
در محــدوده 59 درصــد تا 80 درصد )با میانگین دقــت 71/2 درصد( و 
هنگامــی كه آموزش با چاه W2 صورت گیرد، دقت میانگین برابر 89/4 

درصد كه در محدوده تغییرات بین 83 تا 94درصد قرار دارد.
در نهایــت هنگامــی كه در چــاه W6 آموزش انجام شــود، دقت 
میانگین برابر 71/4 درصد و در محدوده تغییراتی 66 تا 77 درصد قرار 

آموزش/آزمون W1 W2 W3 W4 W5 W6

W1 0/83 0/71 0/68 0/77 0/70
W2 0/59 0/88 0/87 0/76 0/73
W3 0/75 0/93 0/54 0/54 0/66
W4 0/71 0/89 0/55 0/59 0/73
W5 0/80 0/94 0/60 0/52 0/75
W6 0/71 0/88 0/62 0/53 0/73
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می گیرد. در دیگر حاالت كه چاه های W3 ,W4, W5، آموزش شــبکه را 
بر عهده می گیرند، دقت تا حدودی پایین تر از میانگین كل دقت در قابلیت 
تعمیم است؛ به نحوی كه آموزش با چاه W3 دقتی برابر 67 درصد )كه در 
محدوده 55 تا 88 درصد تغییر می كند( و چنان چه چاه W4 مورد آموزش 
قرار گیرد دقت میانگین در حدود 63 درصد و محدوده تغییرات دقت در 
چاه های آزمون بین 52 و 87 درصد خواهد بود. آموزش با چاه W5 دقتی 

در حدود 68 درصد با حدود تغییرات 54 تا 77 درصد را در پي دارد.

5-4- نتایج قابلیت تعمیم بین چاهی پس از اعمال تبدیل موجک
جدول-8 دقت طبقه بندی را در حاالتی كه چاه های مختلف به عنوان 
آموزش برای دیگر چاه ها قرار می گیرند نشان می دهد. در این پروژه شعاع 
بهینه برای تعمیم پذیری h=0/004 انتخاب شده و جدول مذكور برای این 

مقدار h به دست آمده است.
این جدول نشــان می دهد كه دقت كلِی قابلیت تعمیم طبقه بندی كننده 
پارزن در جدایش تخلخل حفره ای از ســایر تخلخل ها با استفاده از داده های 
 ،W1,W2,W4,W6 خام 75 درصد است و نیز زمانی كه الگوریتم با چاه های
 ،W1 آموزش داده شــود دقت كار افزایش می یابد؛ به طوری كه با آموزش
دقــت در چاه های آزمون در محــدوده 67 تا 98 درصد )با میانگین دقت 87 
درصد( بــوده و هنگامی كه آمــوزش با چاه W2 صــورت مي گیرد، دقت 
میانگین برابر 93 درصد است كه در محدوده با تغییرات بین 83 تا 99 درصد 
قــرار دارد. اگر چاه W4 مورد آموزش قــرار گیرد، دقت میانگین در حدود 
77 بوده و محدوده تغییرات دقت نیز در چاه های آزمون بین 59 تا 95 درصد 

است.
در نهایــت هنگامی كه آموزش در چاه W6 انجام شــود، دقت میانگین 
برابر 77درصد و در محدوده تغییراتی 58 تا 95 درصد قرار می گیرد. در دیگر 
حاالت كه W3 و W5 آموزش شــبکه را بر عهده مي گیرند، دقت پایین تر از 
میانگین اســت. به نحوی كه آموزش با چــاه W3 دقتی برابر 54 درصد و در 
محدوده تغییراتی 51 تا 58 درصد را نشان داده و آموزش با چاه W5 نیز دقتی 

آموزش/آزمون W1 W2 W3 W4 W5 W6

W1 0/83 0/51 0/66 0/54 0/64

W2 0/67 0/51 0/59 0/52 0/58

W3 0/98 0/98 0/95 0/86 0/95

W4 0/83 0/90 0/54 0/57 0/74

W5 0/98 0/99 0/58 0/90 0/92

W6 0/89 0/92 0/54 0/75 0/59

نتایج آنالیز چند چاهه و بررسی قابلیت تعمیم الگوریتم بین چاه  ها پس از 
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در حــدود 62 درصد با حدود تغییرات 52 تا 86 درصد را نتیجه می دهد. در 
چاه های W3 و W5 به این دلیل كه توزیع داده های تخلخل حفره ای و ســایر 
تخلخل ها نا متوازن بوده )به ترتیب نسبت 1 به 9 بین این داده ها برقرار است( 

آموزش با این چاه ها دقت مناسبی نخواهد داشت.

نتیجه گیری
تخلخل حفره ای یکــی از عوامل مهم و تأثیرگــذار در پیش بیني رفتار 
مخزن اســت. لذا شناسایی این نوع تخلخل و تفکیک آن از سایر تخلخل ها 
امری ضروری به نظر می رسد. در این مقاله سعی شد تا با استفاده از نگارهای 
پتروفیزیکی این شناســایی صورت گیرد و در نهایت روشی ارائه شد كه این 
كار را با دقتی باال و ارزان تر از سایر روش ها انجام مي دهد. نتایجی كه از این 

مقاله به دست آمد عبارتند از:
● مزیت اســتفاده از این روش )ترکیــب دو روش موجک و پارزن( بر 
روش های گذشــته که به طور معمول از مغزه و یا نمودارهای تصویری چاه 
استفاده می کنند آن اســت که عالوه بر در دسترس بودن داده های مورد نیاز 

آنها، در این روش هزینه بررسی، برداشِت داده و تفسیر کمتر است.
● بــا اعمال تبدیل موجک بــه عنوان یک روش مناســب در پردازش 
سیگنال با کاهش نوفه در داده ها دقت تفکیک بین دو کالس بیشتر شده و از 
میانگین 73 درصد با داده های خام به میانگین 83 درصد پس از اعمال تبدیل 
موجک و استفاده از باند فرکانسی تقریب-2 می رسد که 10 درصد افزایش 

دقت را نشان می دهد.
● در مقاله حاضر با قابلیت تعمیم روش های مورد استفاده در بین چاه های 
یک میدان )با میانگین 73 درصد(، ثابت شد که این موضوع نیز از مزایای مهم 

روش مورد مطالعه نسبت به سایر روش های مرسوم است.
● با اســتفاده از نتایج به دســت آمده و با توجه به اینکه چاه های W5 و 
W6 مربوط به میدان B و سایر چاه ها مربوط به میدان A هستند، می توان نتیجه 

گرفــت که روش های به کار رفتــه در این مقاله، قابلیت تعمیم پذیری در دو 
میدان مختلف )با سازند مخزنی یکسان( را با میانگین 69 درصد دارا هستند.

● پس از اعمال تبدیل موجک میزان قابلیت تعمیم بین چاه های مختلف 
یک میدان )میدان A( برابر 77/5 درصد )4/5 درصد افزایش دقت( و بین دو 
میدان برابر 70 درصد )1 درصد بهبود دقت( می شود که در هر دو مورد نسبت 
به حالتی که از داده های خام استفاده شده بود، تعمیم پذیری بهبود یافته است.

● خطاهای موجود در الگوریتم ارائه شده بیشتر در مرز بین نواحی حاوی 
تخلخل حفره ای و دیگر نواحی اتفاق می افتد.

● در چاه هایی که نسبت داده های مربوط به تخلخل های غیرحفره ای به 
داده های ناحیه حاوی تخلخل حفره ای بسیار زیاد است در حالتی که آن چاه 

مورد آموزش قرار می گیرد تعمیم پذیری کاهش می یابد.
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