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تعیین الکتروفاسیسهای مخزن بنگستان با استفاده
از شبکه عصبی  SOMدر یکی از میادین جنوب
غرب ایران
سید ابوذر محسنیپور ،1بهمن سلیمانی* 1و حسین شیخزاده

2

 -1گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،ايران
 -2شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،اهواز ،ایران

تاريخ دريافت93/3/8 :

تاريخ پذيرش93/7/17 :

چكيده
مطالعــه الکتروفســیسهای مخــزن یکــی از موضوعــات مهــم کنونــی در ارزیابــی نهایــی مخــازن هیدروکربنــی میباشــد ،تعییــن
زونهــای بــا کیفیــت مخزنــی بــاال ميتوانــد نقــش بهســزایی در مباحــث تولیــد از مخــازن هیدروکربنــی و توســعه میادیــن داشــته
باشــد .الکتروفاســیس بــر مبنــاي خوشــهبندي دادههــا تعريــف ميشــود ،مبنــای خوشــهبندی ،قــرار دادن نمودارهــای پتروفیزیکــی
مشــابه در گروههــای یکســان و تمایــز آنهــا از ســایر گروههــا میباشــد .پژوهــش حاضــر درخصــوص ســازند بنگســتان در یکــی از
میادیــن نفتــی جنــوب غــرب ایــران صــورت پذیرفتــه اســت .در ابتــدا بــا اســتفاده از روشهــای مختلــف خوش ـهبندی SOM ،MRGC

و  DCدر تعــدادی از چاههــای میــدان ،مــدل اولیــه الکتروفاســیس تعییــن گردیــد .الکتروفســیسهای تعییــن شــده بــا واحدهــای
جریانــی حاصــل از تخلخــل و تراوایــی مغــزه چاهپیمایــی تطابــق داده شــد و از بیــن آنهــا روش خوشـهبندی  SOMکــه دارای بیشــترین
تطابــق بــود جهــت خوشـهبندی انتخــاب گردیــد 9 .الکتروفاســیس اولیــه ایجــاد شــده کــه بــا توجــه بــه شــباهت برخــی از پارامترهــا از
قبیــل تخلخــل موثــر و نــگار پرتــو گامــا بــه  4الکتروفاســیس تقلیــل داده شــد .ایــن الکتروفاســیسها بــه کل میــدان بســط داده شــد
و در نتیجــه مدلــی ایجــاد گردیــد کــه توانایــی جدایــش بخشهــای مختلــف مخزنــی را از همدیگــر دارا بــود .ایــن مــدل نشــان دهنــده
کاهــش کیفیــت مخزنــی از بخشهــای باالیــی مخــزن بــه ســمت بخشهــای پائینــی مخــزن بــود و همچنیــن بیانگــر تغییــرات کیفیــت
مخزنــی در طــول میــدان میباشــد.

كلمات كليدي :الکتروفاسیس ،مخزن بنگستان ،خوشهبندی ،شبکه عصبی خود سازمانده

معمــول مخــازن کافــي بــه نظــر ميرســد وليکــن کمــک

مقدمه

روشهــاي معمــول پتروفيزيکــي در محاســبه تخلخــل و
ليتولــوژي از روي چاهنگارهــا 1اگــر چــه بــراي مطالعــات
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

Soleimani_b@scu.ac.ir

چندانــي بــه مطالعــات چينهشناســي ،رسوبشناســي و
تفکيــک رخســارههاي مختلــف زمينشناســي نميکنــد.
1. Well Logging
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از ايــن رو برخــي از محققــان زمينشناســي تــاش

از روشهایــی کــه میتــوان بــا اســتفاده از آن تعییــن کــرد

پتروفيزيکــي و بــه کمــک فنــون اختصاصــي و روشهــاي

مــدل الکتروفاســیس کارایــی بیشــتری را دارد میتــوان

بــا چاهنگارهــا برقــرار ســازند .حاصــل ايــن کارهــا امــروزه

واحدهــای جریانــی هیدرولیکــی نقــش بســیار مهمــی در

مطــرح اســت[ .]1اصطــاح الکتروفاســیس اولیــن بــار

ایــن واحدهــا میتــوان بــه نحــوه توزیــع تخلخــل و

کردهانــد تــا بــدون اســتفاده از روشهــاي معمــول

اســتنتاجي ارتباطــي ميــان رخســارههاي زمينشناســي

تحــت عنــوان تجزيــه و تحليــل رخســارههاي الکتريکــي

توســط ســرا و ابــوت معرفــی و بــه صــورت مجموع ـهای

از پاســخ الگهــا 1کــه یــک الیــه را مشــخص میکنــد و
تشــخیص آن الیــه را از دیگــر الیههــا ممکــن میســازد،
تعریــف گردیــد[ .]2رخســارههاي الکتريکــي در اصــل

يــک روش قطعــي يــا تحليلــي بــراي دســتهبندي

چاهنگارهاي(پتروفيزيکــي) اســت کــه ميتوانــد نشــان

دهنــده تغييــر ويژگيهــاي زمينشناســي يــا مخزنــي
باشــد[ .]3مطالعــه الکتروفســیسهای مخــزن یکــی

کــه کدامیــک از روشهــای خوشهســازی بــرای ایجــاد

بــه روش تعییــن واحدهــای جریانــی اشــاره کــرد .تعییــن
تعییــن کیفیــت مخزنــی دارد ،زیــرا بــه وســیله تعییــن

تراوایــی در مخــزن پیبــرد[ .]4یــک واحــد جریانــی

هیدرولیکــی شــامل تــودهای از ســنگ بــا گلوگاههــای
حفــرات تقریبـاً مشــابه میشــود .ایــن واحدهــا میتواننــد

تقســیم کننــده مخــزن بــه بخشهایــی بــا ویژگیهــای

متفــاوت از لحــاظ ذخیره(تخلخــل) و تولید(تراوایــی)

باشــند[ .]5تراوايــي و تخلخــل ســنگ مخــزن بهعنــوان
مهمتريــن پارامترهــا بــراي ارزيابــي و توصيــف مخــزن

بــه حســاب میآینــد[ .]6روشهــای مختلفــی بــرای

از موضوعــات مهــم کنونــی در ارزیابــی نهایــی مخــازن

تعییــن واحدهــای جریانــی وجــود دارد کــه از آن جملــه

بــا کیفیــت مخزنــی بــاال نقــش بســزایی میتوانــد در

شــده بــر مبنــای چینهنــگاری[ ]8و شــاخص منطقــهای

هیدروکربنــی میباشــد ،چــرا کــه تعییــن زونهــای
مباحــث تولیــد از مخــازن هیدروکربنــی و توســعه میادیــن

داشــته باشــد .جهــت تعييــن رخســارههاي الكتريكــي

2

میتــوان بــه روش وینلنــد[ ،]7لورنــز ،لورنــز اصــاح

جریــان[ ]9اشــاره کــرد.

در پژوهــش حاضــر جهــت تعییــن الکتروفســیسهای

روشهــاي متنوعــي وجــود دارد .از ميــان ايــن روشهــا،

مخزنــی در میــدان نفتــی مــورد مطالعــه ابتــدا بــا اســتفاده

ميباشــد.

کــه بهعنــوان چــاه مــدل انتخــاب گردیدنــد مــدل

خوشــهبندي 3رايجتريــن و دقيقتريــن روش موجــود

از روشهــای مختلــف خوشــهبندی در  6چــاه از میــدان

خوشـهبندي روشــي اســت كــه نــه تنهــا در رياضيــات بلكه

اولیــه الکتروفاســیس تخمیــن زده شــد و در ادامــه بــا

دادن دادههــای الگهــای مشــابه در گروههــای یکســان و

تعییــن شــده بــه روش شــاخص منطقـهای جریــان مــدل

در تمــام علــوم كاربــرد دارد .مبنــای خوشــهبندی قــرار

تمایــز آنهــا از ســایر گروههــا میباشــد ،بــه طوریکــه

دادههــای داخــل یک خوشــه بیشــترین شــباهت را داشــته

و بــا دادههــای موجــود در خوشــههای دیگــر بیشــترین
تفــاوت ممکــن را دارنــد .جهــت خوشــهبندی و قــرار

دادن الگهــای مشــابه در خوشــههای یکســان میتــوان

از الگوریتمهــای مختلفــی از قبیــل خوش ـهبندی سلســله
مراتبــی ،)HCA(4فــازی ،میانگیــن  ،5Kچنــد تفکیکــی

گرافیکــی)MRGC(6

و همچنیــن خوشــهبندی خــود

ســازمانده کوهنــن )SOM(7اســتفاده کــرد.

مقایســه ایــن روشهــا بــا واحدهــای جریانــی هیدرولیکــی

بهینــه الکتروفاســیس بــه دســت آمــد کــه بــه خوبــی
رخســارههای مخزنــی را از همدیگــر جــدا نمــود و از بیــن
آنهــا بهتریــن روش تعییــن الکتروفســیسهای مخــزن

انتخــاب گردیــد .ســپس ایــن مــدل بــه ســایر چاههــای
میــدان تعمیــم داده شــد.

1. Log
2. Electrofacies
3. Clustering
4. Hierarchical Cluster Analysis
5. K-means clustering
6. Multi Regression Graph Base Clustering
7. Kohonen Self-organizing Maps
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براســاس کیفیــت مخزنــی بــا توجــه بــه مقــدار لگاریتــم

روش کار

شــاخص منطقـهای جریــان( )Log FZIواحدهــای جریانــی

تعیین واحدهای جریانی)HFU( 1

مفهــوم واحــد جريــان ســيال يــک ابــزار قدرتمنــد
و منحصــر بــه فــرد بــراى تقســيمبندى مخــزن بــه

واحدهايــی اســت کــه ســاختار درونــى مخــزن را در

مقياســى ســازگار بــا مدلســازیهای شبيهســازى
مخــزن تقریــب میزنــد[ .]10بســته بــه هــدف ،مقیــاس

انتخابــی و دادههــای موجــود ،روشهــای مختلفــی بــرای

تعییــن واحدهــای جریــان وجــود دارد .در میــدان مــورد
مطالعــه دادههــای تخلخــل و تراوایــی حاصــل از ســه چــاه

موجــود میباشــد .در ایــن مطالعــه جهــت انتخــاب روش

خوشــهبندی مناســب از دادههــای تخلخــل و تراوایــی

حاصــل از مغزههــای چاهپیمایــی بــا روش احتمــال
نرمــال لگاریتــم شــاخص منطقــهای

جریــان)Log FZI(2

بــا کمتریــن مقــدار  Log FZIدارای بدتریــن کیفیــت
مخزنــی و واحدهــای جریانــی بــا بیشــترین مقــدار

Log

 FZIبهعنــوان بهتریــن کیفیــت مخزنــی در نظــر گرفتــه
میشــوند کــه در پژوهــش حاضــر از واحدهــای جریانــی
شــماره  1بــه ســمت واحدهــای جریانــی شــماره 4

همزمــان بــا افزایــش مقــدار لگاریتــم شــاخص منطقـهای
جریــان( )Log FZIکیفیــت مخزنــی نیــز بهبــود حاصــل

میکنــد و واحدهــای جریانــی شــماره  1و  ،4بهترتیــب
بهعنــوان بدتریــن و بهتریــن واحدهــای جریانــی در نظــر
گرفتــه شــد(جدول .)1

شبکه عصبی خود سامانده

3

()SOM

واحدهــای جریانــی بــرای ســه چــاه مــورد نظــر تعییــن

ایــن الگوریتــم یــک نــوع مــدل شــبکه عصبــی اســت کــه

بهعنــوان مــرز بیــن واحدهــای جریانــی مختلــف در نظــر

از فضــای چنــد بعــدی بــه فضــای یــک بعــدی مــورد

گردید(شــکل  .)1در ایــن نمــودار نقــاط شکســتگی
گرفتــه میشــود .در نهایــت بــا توجــه بــه تعــداد نقــاط

اســتفاده قــرار میگیــرد[.]11
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درصد تجمعی

شکســت چهــار واحــد جریانی اســتخراج گردید(شــکل .)2

در پیادهســازی و طــرح ریــزی مشــخصههای غیرخطــی

شکل  1نمودار احتمال نرمال حاصل از خوشهبندی لگاریتم نشانگر زون جریانی.
1. Hydraulic Flow Unit
2. Logarithm Flow Zone Index Electrofacies
3. Self-organization Map
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تراوایی افقي ()md
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تخلخل ()%
شکل  2واحدهای جریانی مشخص شده براساس روش شاخص منطقهای جریان.
جدول  1محدوده تغییرات لگاریتم زون نشانگر جریان برای واحدهای جریانی مشخص شده در چاههای مطالعه شده.
LOG FZI
HFU1

HFU2

HFU3

HFU4

≤ 2/6

2/6-3/7

3/7 - 4/4

≥4/4

j

الیه محاسباتی
wij
i

الیه ورودی
شکل  3الگوی شبکه عصبی خودسامانده متشکل از الیههای ورودی و رقابتی [.]13

اصطــاح خودســازماندهی اشــاره بــه توانایــی یادگیــری و

جهــت تعییــن بهتریــن روش خوشهســازی ســاخت مــدل

مرتبــط بــا ورودیهــای مــورد نظــر میباشــد[ .]12یــک

هیدرولیکــی تعییــن شــده تطابــق داده و روش

ســازماندهی اطالعــات بــدون وجــود مقــدار خروجیهــای

شــبکه عصبــی خودســازمانده شــامل نورونهــای ســازمان
یافتــه در یــک شــبکه منظــم یــک بعــدی اســت .تعــداد

نهایــی الکتروفاســیس ،رخســارهها بــا واحدهــای جریانــی
SOM

بهعنــوان روش مناســب انتخــاب گردیــد.

انتخاب دادههای ورودی برای ساخت مدل الکتروفاسیس

نورونهــا ممکــن اســت کــه از چنــد ده نــورون تــا چنــد

در ایــن مطالعــه در ابتــدا  6چــاه از میــدان مــورد مطالعــه که

مجــاور بــه وســیله رابطــه همســایگی کــه توپولــوژی یــا

بیشــتر زونهــا ،قــرار گرفتــن در محــدوده قله 1مخــزن بودند

ارتبــاط اســت[( ]13شــکل.)3در ایــن مطالعــه با اســتفاده از

دهنــد بهعنــوان اطالعــات مبنــا بــرای آزمايــش و ســاخت

الکتریکــی بــه روشهــای مختلفــی تعییــن گردیــد در نهایت

1. Crust

ده هــزار در تفــاوت باشــد ،هــر نــورون بــا نورونهــای

دارای خصوصیاتــی از جملــه انحــراف کــم ،حفــاری شــدن

نقشــههای ســاختمانی کوهنــن نامیــده میشــود ،در

کــه میتوانســتند کل ویژگیهــای مخــزن را پوشــش

ترکیبهــای متفــاوت از نگارهــای پتروفیزیکی رخســارههای

مــدل رخســاره الکتريکــی اســتفاده گرديــد.
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بــا توجــه بــه نگارهــای چاهپیمایــی برداشــت شــده

الکتروفاســیسهای ایجــاد شــده بــه روش  SOMایــن

گردیــد کــه در تمــام چاههــای میــدان موجــود بودنــد

دهنــده و از نــوع بــدون ناظــر اســت ،بــرای طبقهبنــدی

جهــت انتخــاب ورودی مناســب از نگارهایــی اســتفاده

کــه شــامل چگالــی ،ســرعت صــوت ،تخلخــل نوتــرون،
تخلخــل موثــر و نــگار پرتــو گامــا میگردیــد .نــگار

چگالــی ابــزار قدرتمنــدی بــرای تشــخیص لیتولــوژی و

روش كــه يــك شــبكه عصبــي رقابتــي خــود ســازمان
اطالعــات الگ اســتفاده شــد.

نتایج و بحث

همچنیــن تعییــن بخشهــای متراکم(فاقــد کیفیــت)

در مراحــل توســعه مخــزن تعییــن الکتروفاســیسهای

را میتــوان ابزارهــای مناســبی بــرای تعییــن تخلخــل

آگاهــی از بخشهــای بــا کیفیــت مخزنــی خــوب

تخلخــل کل را نشــان میدهــد ولــی نــگار صوتــی گویــای

واقــع شــود .از جملــه روشهــای نویــن در بحــث تعییــن

تعییــن بخشهــای دارای شکســتگی دارد .از نــگار

شــبکه عصبــی میباشــد.

مخــزن اســت .هــر دو نــگار ســرعت صــوت و نوتــرون

مخزنــی از مباحــث بســیار مهــم میباشــد چــرا کــه

دانســت ولــی بــا ایــن تفــاوت کــه نــگار نوتــرون عمدتــا

میتوانــد در کاهــش هزینههــای تولیــد از مخــازن مفیــد

تخلخــل اولیــه بــوده و کاربــرد بســیار مهمــی هــم در

الکتروفاســیسهای مخزنــی روشهــای خوشــهبندی و

پرتــو گامــا هــم بــه دلیــل تــوان بــاالی آن در تفکیــک

لیتولوژیهــای مختلــف اســتفاده شد(شــکل.)4

مخــزن مــورد بررســی  6چــاه کــه دارای بهتریــن شــرایط

انتخاب روش خوشهسازی

از آنجــا کــه در تعییــن الکتروفاســیسهای مخــزن

روشهــای متفاوتــی وجــود دارد در ابتــدا رخســارههای

الکتریکــی بــا روشهــای

2

MRGCاDC ،

و

در پژوهــش حاضــر از بیــن چاههــای حفــر شــده در

SOM

بــود بهعنــوان چــاه مــدل انتخــاب گردیــد ،بــا اســتفاده
از دادههــای نگارهــای چاهپیمایــی در چاههــای مــدل
بــه روشهــای مختلــف خوشــهبندی از جملــه
DC

و

SOM

MRGC،

تعــدادی خوشــه اولیــه ایجــاد گردیــد.

تعییــن گردیــد ،شــباهت برخــی از پارامترهــا از قبیــل

در روش

رخســارههای اولیــه حاصــل از روشهــای گوناگــون

شــده ،دســتهای کــه  7تفکیــک یــا خوشــه ایجــاد كــرده

خوشــهبندی بــا نتایــج واحدهــای جریانــی تعییــن

گرفت(شــکل .)6در روش  DCتعــداد  4خوشــه اولیــه

SOM

تعــداد  9خوشــههای اولیــه ایجــاد

تخلخــل موثــر و نــگار پرتــو گامــا باعــث کاهــش تعــداد

گردید(شــکل .)5در روش  MRGCاز بیــن  5دســته ایجــاد

گردیــد ،الکتروفاســیسهای نهایــی حاصــل از روشهــای

بــود بهعنــوان دســته برتــر انتخــاب و مــورد بررســی قــرار

شــده بــه روش شــاخص منطقــهای

جریــان()Log FZI

تطابــق داده شــد .بــا توجــه بــه همخوانــی بیشــتر

ایجــاد گردید(شــکل.)7

شکل  4مجموعه داده ورودی (مبنا) برای ساخت مدل رخساره الکتريکی.
1. Dynamic Clustering
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شكل 5

شکل 6

شکل 7

مدل اوليه ساخته شده شامل  9رخساره الکتريکی .SOM

مدل اوليه ساخته شده شامل  9رخساره الکتريکی .MRGC

مدل اوليه ساخته شده شامل  4رخساره الکتريکی .DYNCLUST

پــس از بررس ـیهای انجــام گرفتــه بــر روی رخســارههای

ادغــام خوشــههای شــماره  2و  6و در نهایــت رخســاره

خوشــهبندی ،نتیجــه حاصــل گردیــد کــه برخــی از

بهتریــن کیفیــت مخزنــی در نظــر گرفتــه شــد .در روش

الکتریکــی اولیــه تعییــن شــده بهوســیله هــر روش
خوشــهها ،از لحــاظ پارامترهــا اساســی ماننــد تخلخــل
موثــر و مقــدار شــیل مشــابه میباشــند ،از ایــن رو

دســتههای مشــابه جهــت ایجــاد بهتریــن خوشــه در
همدیگــر ادغــام گردیدنــد .در روش  SOMبــا ترکیــب

الکتریکــی شــماره  3بهعنــوان رخســاره شــماره  4بــا
 MRGCدســتهای کــه  7تفکیــک را انجــام داده بــود

مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت و از ادغــام رخســارههای ،3

 2و  1رخســاره الکتریکــی شــماره  1بــا بدتریــن کیفیــت
مخزنــی و از ادغــام رخســارههای  4و  5رخســاره نهایــی

خوشــههای مشــابه در نهایــت  4الکتروفاســیس نهایــی

شــماره 2و در ادامــه رخســاره  6بهعنــوان رخســاره 3

کــه بهعنــوان بدتریــن رخســاره در نظــر گرفتــه شــده

رخســاره الکتریکــی نهایــی شــماره  4بــا بهتریــن کیفیــت

حاصــل گردید(شــکل  .)8الکتروفاســیس شــماره 1

بــود از ادغــام رخســارههای  1، 4، 7، 8مــدل اولیــه 9

رخســارهای ایجــاد گردیــد .رخســاره شــماره  2بــا کیفیــت
مخزنــی ضعیــف از ادغــام رخســارههای شــماره  5و
 ،9رخســاره شــماره  3بــا کیفیــت مخزنــی متوســط از

بــا کیفیــت مخزنــی متوســط و رخســاره  7بهعنــوان
مخزنــی انتخــاب گردید(شــکل .)9در روش خوشــهبندی
DC

نیــز  4رخســاره اولیــه از خــوب بــه بــد مرتــب

گردیدند(شــکل.)10
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شکل  8مدل رخسارهای نهایی  SOMمیدان مورد مطالعه.

شکل  9مدل رخسارهای نهایی  MRGCمیدان مورد مطالعه.

شكل  10مدل رخسارهای نهایی  DYNCLUSTمیدان مورد مطالعه.

بــه ایــن ترتیــب از ادغــام خوش ـههای اولیــه ایجــاد شــده

تعمیــم داده شــد .بــه عبــارت ديگــر هــر نمونــه عمقــی

الکتریکــی نهایــی ایجــاد گردیــد کــه از رخســار ه الکتریکــی

نمــودار از مجموعــه داده مبنــا مقايســه شــده و مقــدار

توســط هــر روش خوشــهبندی در نهایــت  4رخســاره
شــماره  1بــه ســمت رخســاره الکتریکــی شــماره  4کیفیت
مخزنــی بهبــود پیــدا میکــرد .جهــت انتخــاب بهتریــن
روش خوشــهبندی در میــدان مــورد مطالعــه  4خوشــه

نهایــی حاصــل شــد از هــر ســه روش بــر اســاس کیفیــت

نمــودار در مجموعــه متقاضــی بــا همــه نمونههــای عمقــی
شــاخص رخســاره الکتريکــی نمونــهای کــه بيشــترين

مشــابهت بــا آن را نشــان میدهــد بــه آن اختصــاص داده
میشــود .پــس از انتشــار مــدل نهایــی ایجــاد شــده در

تمــام چاههــای میــدان ،یــک مــدل الکتروفاســیس ایجــاد

مخزنــی در مقابــل واحدهــای جریانــی تعییــن شــده بــا

گردیــد کــه قــادر بــه جــدا کــردن بخشهــای بــا کیفیــت

نتایــج حاکــی از انطبــاق بســیار خــوب واحدهــای جریانــی

بود(شــکل .)13ایــن مــدل میتوانــد در مراحــل بعــدی

روش شــاخص منطق ـهای جریــان( )Log FZIقــرار گرفــت.

بــا روش  SOMبود(شــکل .)11در نتیجــه روش  SOMبــه

مخزنــی خــوب از بخشهــای بــا کیفیــت مخزنــی ضعیــف

توســعه میــدان و همچنیــن تهیــه مــدل اســتاتیک مخــزن

عنــوان روش برتــر خوشــهبندی جهــت ســاخت مــدل

مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .همانگونــه کــه از مــدل ایجــاد

در ایــن روش نمــودار دادههــای تخلخــل و تراوایــی حاکی از

زون  2مخــزن دارای کیفیــت مخزنــی خــوب میباشــد و

الکتروفاســیس در مخــزن مــورد مطالعــه انتخــاب گردیــد.

افزایــش کیفیــت مخزنــی از رخســاره  1به ســمت رخســاره

شــماره  4بود(شــکل .)12مــدل نهایــی الکتروفاســیس
مخــزن در چاههــای مبنــا ایجــاد و پــس از تطابــق بســیار

خــوب بــا دادههــای موجــود بــه ســایر چاههــای میــدان

شــده دیــده میشــود بخشهــای باالیــی مخــزن خصوص ـاً

هرچــه بــه ســمت پائیــن مخــزن حرکــت کنیــم از کیفیــت
مخزنــی کاســته شــده و بــه ســمت رخســارههایی مـیرود

کــه از کیفیــت مخزنــی نامناســب برخــوردار میباشــند.

تعیین الکتروفاسیسهای ...

شکل  11نتیجه مقایسه روشهای MRGCا  DYNAMIC،و  SOMبا  HFUتعیین شده.
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شکل  13مقطع طولي از توزيع رخسارههاي الکتريکي مدل نهايي در اليههاي مختلف مخزن در چاههاي ميدان.

نتیجهگیری

جدایــش بخشهــای بــا کیفیــت مخزنــی خــوب در
امــر تولیــد و توســعه مخــازن هیدروکربنــی بســیار حائــز

اهمیــت میباشــد .ایــن کار نیازمنــد اطالعــات تخلخــل
و تراوایــی حاصــل از مغزههــای چاهپیمایــی میباشــد

کــه بــه دالیــل اقتصــادی در هــر میــدان تعــداد کمــی از
چاههــا مغزهگیــری میشــود .در ایــن مطالعــه کــه بــر
روی یکــی از میادیــن نفتــی جنــوب غــرب کشــور انجــام

گرفتــه اســت ابتــدا بــا اســتفاده از دادههــای نگارهــای
چاهپیمایــی بــه روشهــای مختلــف خوشــهبندی انجــام

گرفــت .پــس از بررســی خوش ـههای اولیــه ایجــاد شــده،

خوش ـههایی کــه در هــر روش از نظــر پارامترهایــی مثــل
تخلخــل موثــر و مقــدار شــیل و نــگار پرتــو گامــا شــبیه

بــه یکدیگــر بودنــد در هــم ادغــام گردیدنــد و در هــر
روش  4خوشــه نهایــی بــر اســاس کیفیــت مخزنــی ایجــاد

گردیــد .از رخســاره شــماره یــک بــه ســمت رخســاره
شــماره چهــار کیفیــت رخســارهها بهبــود پیــدا میکــرد.

ســپس بــا اســتفاده از دادههــای تخلخــل و تراوایــی
حاصــل از مغــزه بــه روش شــاخص منطقــهای جریــان

تعــداد  4واحــد جریانــی مشــخص گردیــد و بــا تطبیــق

باخوشــههای ایجــاد شــده بــه روشهــای مختلــف،

روش  SOMبهعنــوان روش برتــر جهــت ســاخت مــدل
الکتروفاســیس انتخــاب گردیــد .نتیجــه اجــرای مــدل
نهایــی  4رخســارهای در میــدان مــورد نظــر نشــان دهنــده

جدایــش بســیار خــوب بخشهــای مخزنــی بــود .ایــن

پژوهــش نشــان دهنــده توانایــی بســیار خــوب روش SOM

در ســاخت مــدل رخســارهای جهــت تفکیــک بخشهــای

بــا کیفیــت مخزنــی متفــاوت اســت .ایــن مــدل نهایــی
الکتروفاســیس میتوانــد جهــت ســاخت مــدل اســتاتیک
مخــزن نیــز مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

تشکر و قدردانی

نویســندگان بــر خــود الزم میداننــد از بخــش پژوهشــی

شــرکت ملــی مناطــق نفــت خیــز جنــوب و بخــش

پژوهشــی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز بــه خاطــر
فراهــم آوردن امکانــات و اطالعــات مــورد نیــاز ایــن
پژوهــش تشــکر نماینــد.
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