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چكيده
ایــن پژوهــش بــرای اولیــن بــار بــه مطالعــه مخــزن خامــی از جنبــۀ الکتروفاســیس و تفکیــک بخشهــای مخزنــی در  5چــاه و شناســایی
واحدهــای جریانــی در  2چــاه در میــدان نفتــی مــارون میپــردازد .همچنیــن بــرای اولیــن بــار در ایــن میــدان نفتــی دادههــای واحدهــای
جریانــی بــا دادههــای حاصــل از مطالعــات پتروگرافــی در ایــن مطالعــه مــورد مقایســه قــرار گرفتنــد .در ایــن میــدان براســاس دادههــای
حاصــل از نگارهــای چاهپیمایــی و روش خوشــهبندی  5الکتروفاســیس شناســایی و تفکیــک شــدند .در ادامــه الکتروفاســیسهای
مــورد مطالعــه بــا واحدهــای جریانــی حاصــل از تخلخــل و تراوایــی مغزههــا مطابقــت شــدند .دادههــای حاصــل از آزمایــش فشــار
موئینــه نشــان میدهنــد کــه از واحــد جریانــی  1بهســمت واحــد جریانــی  4بــه مقــدار و انــدازه گلوگاههــای تخلخــل اضافــه شــده و
ارتبــاط ایــن گلوگاههــا افزایــش مییابــد .مقایســه الکتروفاســیسها و دادههــای واحدهــای جریانــی همــراه بــا مطالعــات پتروگرافــی
مخــزن نشــاندهندۀ ارتبــاط مناســب الکتروفاســیسها و لیتوفاســیسها اســت .همچنیــن ،ارتبــاط نزدیکــی بیــن اطالعــات مربــوط
بــه الکتروفاســیسها و لیتوفاســیسها نشــان میدهــد کــه مخــزن خامــی تــا حــدودی یــک مخــزن پتروفیزیکــی اســت ،بهطوریکــه
تغییــرات زونهــای تولیــدی بــا تغییــرات پتروفیزیکــی همخوانــی کام ـ ً
ا واضحــی نشــان میدهــد .در خاتمــه مــدل نهایــی حاصلــه در
چــاه مبنــا براســاس تلفیــق الکتروفاســیسهای تعییــن شــده و لیتوفاســیسهای مــورد مطالعــه ایــن مــدل در کل چاههــای موجــود
واقــع در میــدان نفتــی مــارون بســط داده شــد .ایــن مــدل قــادر بــه شناســایی و تفکیــک نواحــی دارای کیفیــت مخزنــی خــوب و بــد از
یکدیگــر اســت .مــدل حاصلــه در مخــزن خامــی از میــدان مــارون میتوانــد جهــت توســعۀ مــدل اســتاتیک مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
كلمات كليدي :الکتروفاسیس ،لیتوفاسیس ،خوشهبندی ،روش  ،SOMگروه خامی ،میدان نفتی مارون
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توســعه میادیــن و مباحــث تولیــد از مخــزن در نواحــی

مقدمه

بررســی سنگشناســی ســنگهای کربناتــه اطالعاتــی

ارزشــمند در ارتبــاط بــا ترکیــب کانیشناســی ،شــکلهای

بلــوری ،فابریکهــای رســوبی ،محتــوای فســیلی و

فرآیندهــای دیاژنــزی را فراهــم میکنــد [ .]1از مهمتریــن

اطالعــات ارزشــمند در ایــن زمینــه لیتوفاســیسهای
رســوبی هســتند کــه بــا روشهــای مختلفــی همچــون
طبقهبنــدی فولــک نامگــذاری میشــوند .ایــن

تقســیمبندیها کــه براســاس ویژگیهــای ســاختی

هســتند منجــر بــه دس ـتیابی بــه اطالعــات ارزشــمندی

در ارتبــاط بــا محیــط رســوبی نمونههــای مــورد مطالعــه
میشــود .بــا تلفیــق اطالعــات حاصــل از ایــن مطالعــات،
مــدل رســوبی دیرینــه نمونههــای مــورد مطالعــه ارائــه

شــده و بــا مدلهــای رســوبی ایــدهآل ارائــه شــده
توســط محققیــن همچــون فلــوگل ،ویلســون ،باکســتون

و پدلــی و یــا اشــاگر مقایســه و مطابقــت میشــود.
در مطالعــات دادههــای زیرســطحی عالوهبــر مطالعــات

پتروگرافــی از دادههــای دیگــری نیــز اســتفاده میشــود.
بــا توســعه انــواع روشهــای غیرمســتقیم در تفســیر

و تحلیــل حوضــه و محیطهــای رســوبی در مطالعــات
زیرســطحی ،انــواع مختلفــی از رخســارهها معرفــی شــدند

[ .]2الکتروفاســیس کــه بــا پیشــرفت تکنیکهــای
نمودارگیــری از چــاه ،بــا واژه عمومیتــر الگ فاســیس
جایگزیــن شــد و بــرای اولیــن بــار توســط محققــان

شــرکت شــل-پکتن از دادههــای ایــن نمودارهــا بــرای
تشــخیص رخســاره مــورد اســتفاده قــرار گرفــت [.]3

الکتروفاســیس کــه بیانگــر مجموعـهای از پاسـخهای یــک
الیــه بــه ابــزار نمودارگیــری درون چاهــی اســت توســط

روشهــای مختلــف خوشــهبندی از قبیــل خوشــهبندی
سلســله مراتبــی ،1فــازی میانگیــن ( ،)Kچنــد تفکیکــی

گرافیکــی 2و نیــز خوش ـهبندی خــود ســازمانده کوهنــن

3

تفکیــک میشــوند [ .]4اســتفاده از روش تعییــن واحدهای
جریانــی کــه در تعییــن کیفیــت مخزنــی نقــش بســیار
باالیــی دارد ،جهــت تشــخیص بهتریــن روش خوشهســازی

بــه منظــور ایجــاد مــدل الکتروفاســیس مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد .بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه اهمیــت

جنــوب ایــران و بهویــژه مخــزن خامــی ،در ایــن پژوهــش
از تفکیــک الکتروفاســیسها کــه روشــی تحلیلــی یــا
قطعــی در طبقهبنــدی پتروفیزیکــی بــه حســاب آمــده و
قــادر بــه شناســایی تغییــرات ویژگیهــای زمینشناســی

یــا مخزنــی هســتند [ ]5اســتفاده شــده اســت .تعییــن
ایــن الکتروفاســیسها جهــت ارزیابــی نهایــی مخــزن

هیدروکربنــی خامــی بــر پایــه خوشــهبندی خــود
ســازمانده کوهنــن ( )SOMصــورت گرفتــه اســت .بــا توجه

بــه آن کــه تفکیــک بخشهــای مخزنــی از غیرمخزنــی
حائــز اهمیــت اســت و در همــه چاههــا اطالعــات کامــل

ماننــد دادههــای چاهپیمایــی از قبیــل الگهــا ،مغزههــای

حفــاری ،مقاطــع نــازک میکروســکوپی وجــود نــدارد؛ لــذا

بــه منظــور ارزیابــی نهایــی مخــزن هیدروکربنــی جهــت
تعییــن و تفکیــک زونهــای مخزنــی از غیرمخزنــی ،ایــن
پژوهــش بــر پایــه اطالعــات زمینشناســی (پتروگرافــی)

و پتروفیزیکــی (دادههــای چاهپیمایــی) و نیــز مطالعــات
نرمافــزاری صــورت گرفــت.

زمینشناسی منطقه و موقعيت جغرافيايي

در بیــن زونهــای ســاختاری مختلــف معرفــی شــده در
ایــران ،زون ســاختاری زاگــرس بــه ســبب حضــور منابــع

عظیــم هیدروکربنــی از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت
[ ]6شــکل  -1الــف .ایــن زون بــه بخشهــای مختلفــی
تقســیم شــده کــه در آن زون چینخــورده ســاده شــامل

نواحــی فــارس ،ایــذه ،فروافتادگــی دزفــول و لرســتان
اســت [ ]7شــکل  -1ب کــه فروافتادگــی دزفــول خــود

بــه دو بخــش شــمالی و جنوبــی تقســیم شــده اســت.
میــدان نفتــی مــارون در بخــش شــرقی فروافتادگــی

دزفــول شــمالی شــکل  -1ب واقــع شــده و بــا مخــازن
هیدروکربــوری آســماری ،بنگســتان و خامــی شــناخته
میشــود.

)1. Hierarchical Cluster Analysis (HCA
)2. Multi Resolution Graph-based Clustering (MRGC
)3. Self-Organizing Map (SOM

تفسیر الکتروفاسیسها با ...

99

شــکل  1الــف) نقشــه شــماتیک زونهــای ســاختاری ایــران و موقعیــت زون ســاختاری زاگــرس چینخــورده (بــا تغییــرات از [ ،)]6ب)
موقعیــت فروافتادگــی دزفــول در کمربنــد چینخــورده ســاده زاگــرس همــراه بــا موقعيــت جغرافيايــي ميــدان نفتــي مــارون (بــا تغییــرات
از [)]10-8

در ایــن میــدان مخــزن خامــی شــامل ســازندهای گــرو،

از بســته نرمافــزاری پارادیــم (™ )Paradigmو نرمافــزار

و ســنگ آهــک و بــا ســن کرتاســه پیشــین شــناخته

مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد .همچنیــن  600مقطــع نازک

فهلیــان ،گــدوان و داریــان بــا لیتولوژیهــا شــیل ،مــارن

میشــود [( ]6شــکل .)2مخــزن خامــی ایــن میــدان
کــه توســط محققیــن مختلفــی از لحــاظ ویژگیهــا و

زونبندیهــای مخزنــی مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه

اســت [ ]10-8در فروافتادگــی دزفــول بیــش از 1500 m

ضخامــت داشــته و بهوســیله ســازند شــیلی کژدمــی از
مخــازن گــروه بنگســتان جــدا شــده کــه در قاعــده نیــز

بــه تبخیریهــای ســازند هیــث محــدود میشــود [.]11
مواد و روشها

در ایــن مطالعــه بــه منظــور تعییــن الکتروفاســیسهای
مخزنــی در مخــزن خامــی میــدان نفتــی مــارون از

دادههــای الگ از قبیــل :الگ گامــا ( ،1)SGRالگ صوتــی
( ،2)DTالگهــای چگالــی ( ،3)RHOBالگ تخلخــل موثــر
( 4)PHIو الگ نوتــرون ( 5)NPHIو نیــز اشــباع آب

6

()Sw

مربــوط بــه ایــن میــدان اســتفاده شــد .ایــن دادههــا کــه

مربــوط بــه  5چــاه از ایــن میــدان هســتند کــه با اســتفاده

ژئــوالگ ( )Geolog®.18پــس از بارگــذاری و تصحیــح

میکروســکوپی جهــت تعییــن میکروفاســیس براســاس
روش نامگــذاری دانهــام [ ]13مــورد مطالعــه قــرار

گرفــت .الکتروفاســیسهای موجــود در مخــزن خامــي
ایــن میــدان بــا اســتفاده از مــاژول

(™)FACIMAGE

ایــن نرمافــزار از روش شــبکۀ عصبــی خــود ســازمانده
تعییــن شــدند .بــه منظــور تعییــن کیفیــت مخزنــی هــر

زون ،ميكروفاســيس ،درصــد اشــباع آب و مقاديــر تخلخــل
و تراوايــي هــر الكتروفاســيس بهطــور جداگانــه تعییــن
شــدند .بــه منظــور جداســازی واحدهــای جریانــی 7میدان

مــارون بــا اســتفاده از نرمافــزار ژئــوالگ و تقســیمبندی
پیتمــن و همــکاران [ ]14صــورت گرفــت.

1. Sum Gamma Ray
2. Delta T Sonic Transit Time
3. Bulk Density
4. Porosity
5. Neutron Pulse Hydrogen Index
6. Water Saturation
7. Flow Units
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شــکل  2ســتون چینهشناســی واحدهــای مختلــف رســوبی مزوزوئیــک در فروافتادگــی دزفــول شــمالی و موقعیــت ســازندهای مــورد
مطالعــه در مخــزن خامــی واقــع در میــدان مــارون (بــا اقتبــاس و تغییــرات از [)]12

جهــت نمایــش تغییــرات جانبــی هــر یــک از زونهــای

از واحدهــای مخــزن بــوده کــه ویژگــی جریــان در آن

چینهــا از نرمافــزار پارادیــم ژئــوالگ اســتفاده شــد کــه

[ .]15در تعییــن واحدهــای جریانــی بــا توجــه بــه عواملی

مخزنــی ارائــه شــده در ایــن پژوهــش بــا نمــودار تطابــق

بهصــورت طولــی در راســتای ســتیغ ســاختار ترســیم

گردیــد .الکتروفاســیسهای تخمیــن زده شــده بــا

هیدرولیکــی تعییــن شــده ،بــهروش
واحدهــای جریانــی
ِ
شــاخص منطقــهای جریــان بــا تهیــه مــدل بهینــه

الکتروفاســیس رخســارههای مخزنــی از یکدیگــر تفکیــک
شــدند .همچنیــن جهــت تکمیــل ایــن مطالعــه ،دادههــای
فشــار موئینــه

1

()PC

 14نمونــه بــا الکتروفاســیسها

مقایســه شــدند .در پايــان بــا اســتفاده از نرمافــزار پتــرل

یــک مــدل پتروفیزیکــی از دادههــای موجــود حاصــل شــد

كــه نشــاندهندۀ زونهــاي مخزنــي و غيرمخزنــي بــوده
و از ویژگیهــای ایــن مــدل آن اســت کــه بــه راحتــی در

دیگــر چاههــای میــدان قابــل بســط بــوده و نیــازی بــه

انجــام مجــدد تمــام مراحــل عنــوان شــده نمیباشــد.
نتایج
تعیین واحدهای جریانی

واحدهــای جریانــی هیدرولیکــی بــه مجموعــهای از

نواحــی قابــل انطبــاق و نقش ـهبرداری درون یــک مخــزن

هیدروکربــوری گفتــه میشــود کــه جریــان ســیال را
کنتــرل میکنــد .ایــن واحدهــا بهعنــوان شــاخصی

بهعلــت ویژگیهــای گلــوگاه منافــذ یکنواخــت اســت
همچــون هــدف ،مقیــاس مطالعــه و دادههــای دســترس از

روشهــای مختلفــی اســتفاده میشــود .در ایــن مطالعــه،

واحدهــای جریانــی هــر چــاه بهطــور جداگانــهای بــا
اســتفاده از دادههــای تخلخــل و تراوایــی مربــوط بــه

مغــزۀ چاههــا جهــت انتخــاب مناســبترین روش

خوشــهبندی براســاس روش احتمــال نرمــال لگاریتــم
شــاخص منطقــهای جریــان ( 2)Log FZIتعییــن شــدند

(شــکل  3الــف) .بــا توجــه بــه نقــاط شکســتگی در ایــن

نمــودار کــه نشــان دهنــده مــرز بیــن واحدهــای مختلــف
جریانــی هســتند تعــداد  4واحــد جریانــی تشــخیص داده

شــد (شــکل  3ب) .بــا توجــه بــه مقــدار لگاریتــم شــاخص
منطقــهای جریــان ،واحدهــای جریانــی بــا کمتریــن و

بیشــترین مقــدار لگاریتــم شــاخص منطقــهای جریــان
بهترتیــب بهعنــوان بدتریــن و بهتریــن از نظــر کیفیــت

مخزنــی در نظــر گرفتــه شــدند (جــدول  .)1بــر ایــن
اســاس ،بــا توجــه بــه اطالعــات موجــود بــا حرکــت از

واحــد جریانــی  1بــه واحــد جریانــی  4کــه بــا افزایــش
مقــدار لگاریتــم شــاخص منطقـهای جریــان همــراه اســت،

کیفیــت مخزنــی افزایــش یافتــه اســت.

1. Capillary Pressure
2. Logarithm Flow Zone Index
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شــکل  3الــف) نمــودار توزیــع تجمعــی زون جریانــی و واحدهــای جریانــی هیدرولیکــی بــا  4واحــد جریانــی چاههــای میــدان نفتــی
مــارون ،ب) واحدهــای جریانــی هیدرولیکــی مشــخص شــده بـرروی نمــودار تخلخــل و تراوایــی براســاس روش شــاخص منطقـهای جریــان
و فراوانــی
جدول  1محدوده لگاریتم شاخص منطقهای جریان واحدهای جریانی تعیین شده در چاههای مورد مطالعه
LOG FZI
HFU1

HFU2

HFU3

HFU4

> 0/4

0/4 – 1/4

1/4- 1/8

< 1/8

پتروگرافی الکتروفاسیسهای مورد مطالعه

دســترس نیســت.

الکتروفاسیس 1

الکتروفاسیس  2و 3

براســاس اطالعــات و مغزههــای تهیــه شــده در بخشهــای

لیتوفاســیسهای ایــن الکتروفاســیس شــامل بایوکالســت

ایــن الکتروفاســیس درون چاههــا مغزهگیــری شــده

پکســتون و فرامینیفــر پکســتون اســت (شــکل  4الــف-ج)

مختلــف مخــزن خامــی در میــدان مــارون ،نواحــی دارای
فاقــد مغــزه بــوده و لــذا اطالعاتــی از پتروگرافــی آن در

رودیســت گرینســتون ،بایوکالســتی پلوئیــد وکســتون/

و واحدهــای جریانــی شــماره  2 ،1را پوشــش میدهــد.
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شــکل  4لیتواســیسهای مربــوط بــه الکتروفاســیسهای مــورد مطالعــه .الــف-ج) لیتوفاســیسهای الکتروفاســیسهای  2و 3
الــف) بیوکالســت وکســتون ،ب) بیوکالســت وکستون/پکســتون ،ج) بیوتوربیتــد بیوکالســت پلوئیــد پکســتون ،د) و لیتوفاســیسهای
الکتروفاســیس  4د) دولوســتون ،ذ .بیوکالســت پلوئیــد پکستون-گریناســتون ،ر) بیوتوربیتــد بیوکالســت وکســتون ،ز) بیوکالســت
وکســتون ،ژ) و و لیتوفاســیسهای الکتروفاســیس  5ژ) بیوکلســت وکســتون ،و .بیوکالســت اینتراکلســت وکســتون)

عالوهبــر

فرآیندهــای

دیاژنــزی

شکســتگی

و

ریزشکســتگی ،فرآینــد دولومیتیشــدن در لیتوفاســیس

ســوم قــرار میگیــرد.
الکتروفاسیس 4

وکســتون فرامینیفــر پالژیــک باعــث ایجــاد تخلخــل

بــا توجــه بــه مطالعــه مقاطــع نــازک میکروســکوپی،

الکتروفاســیس شــده اســت .بــا توجــه بــه مقادیــر میانگین

اکینــودرم پکســتون ،بایوکالســت پلوییــد وکســتون/

بهترتیــب  56/12و  0/04و میانگیــن الگهــای چگالــی

هســتند (شــکل  4الــف -ج) و واحــد جریانــی شــماره

الکتروفاســیس  2دارای رتبــه دوم کیفیــت مخزنــی اســت.

رخــداد فرآیندهــای دیاژنــزی از قبیــل میکریتــی شــدن

بــه الکتروفاســیس  3بیشــتر اســت (شــکل  4الــف).

الکتروفاســیس را بهدنبــال داشــته اســت ،بهطوریکــه

نوتــرون ،چگالــی و گامــا الکتروفاســیس  3بهترتیــب

اســت .همچنیــن ،تخلخــل مفیــد ایــن الکتروفاســیس در

توجــه بــه مقادیــر باالتــر نمــودار چگالــی و گامــای طیفــی

را نشــان میدهــد .ایــن الکتروفاســیس در رتبــه چهــارم

بینبلــوری شــده کــه موجــب افزایــش تخلخــل ایــن

لیتوفاســیسهای ایــن الکتروفاســیس شــامل بایوکالســت

نمودارهــای چاهپیمایــی الگ صوتــی و الگ نوتــرون کــه

پکســتون ،فرامینیفــرا وکســتون و رودیســت وکســتون

و الگ گامــا کــه بهترتیــب  2/61و  14/45هســتند؛

 4را پوشــش میدهــد .فراوانــی بافــت وکســتون و

همچنیــن ،تخلخــل مفیــد در الکتروفاســیس  2نســبت

و اســتیلولیتی شــدن کاهــش تخلخــل و تراوایــی در ایــن

مقادیــر نمودارهــای چاهپیمایــی الگهــای صوتــی،

مقــدار تخلخــل مفیــد در این الکتروفاســیس کمتر از 0/05

دارای میانگیــن  2/62 ،0/03 ،54/23و  18/45اســت .بــا

چــاه شــماره  1نســبت بــه چــاه شــماره  2مقــدار بیشــتری

الکتروفاســیس  ،3بــه لحــاظ کیفیــت مخزنــی در رتبــه

کیفیــت مخزنــی قــرار میگیــرد.

تفسیر الکتروفاسیسها با ...
الکتروفاسیس 5

بــا توجــه بــه مطالعــه مقاطــع نــازک میکروســکوپی،
رخســاره اصلــی تشــکیلدهنده الکتروفاســیس  5رخســاره

بایوکالســت پلوییــد وکستون/پکســتون و رودیســت

پکســتون میباشــد (شــکل  4ژ و و) .مهمتریــن فرآینــد

دیاژنــزی در ایــن لیتوفاســیسها شکســتگیهای پــر شــده

بــا ســیمان کلســیتی بــوده کــه کیفیــت مخزنــی را تحــت
تأثیــر قــرار داده اســت .الکتروفاســیس  5بهعلــت متراکــم

بــودن فاقــد واحــد جریانــی و کمتریــن کیفیــت مخزنــی
را دارد .ایــن الکتروفاســیس دارای تخلخــل مفیــد کمتــر
از  0/04اســت .بــا توجــه بــه مقادیــر نســبتاً بــاالی نمــودار

چاهپیمایــی گامــای طیفــی کــه میتوانــد نشــاندهنده

حجــم بــاالی شــیل در مخــزن باشــد [ ]14و بــا توجــه بــه

آن کــه کانیهــای رســی تأثیــر زیــادی بــرروی تخلخــل
و تراوایــی مخــزن دارنــد [ ،]15لــذا مقــدار بــاالی نمــودار

گامــا میتوانــد حاکــی از افزایــش شــیل در مخــزن و در

نتیجــه کاهــش تراوایــی و بــه دنبــال آن کاهــش کیفیــت

مخزنــی الکتروفاســیس شــود .بنابرایــن مقــدار نســبتاً

پاییــن نمودارهــای چاهپیمایــی صوتــی و نوتــرون و مقــدار

بــاالی نمــودار گامــا ،مقــدار بســیار پاییــن تخلخــل مفیــد
را در ایــن الکتروفاســیس توجیــه میکنــد .الکتروفاســیس

 5دارای رتبــه  5کیفیــت مخزنــی هســتند .اندازهگیــری
فشــار موئینگــی بــرای توصیــف انــدازه فضاهــای خالــی و

توزیــع ســیال اســتفاده میشــود [ .]14بــرای ایــن منظــور
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فضــای حالــت با بعــد کــم ،از فضــای ورودی ،آمــوزش داده

میشــود .نگاشــتهای خودســازمانده بــا شــبکههای
عصبــی مصنوعــی دیگــر از ایــن جهــت تفــاوت دارد ،کــه

از یــک تابــع همســایگی بــرای حفــظ کــردن ویژگــی
فضــای ورودی اســتفاده میکنــد .ایــن خصوصیــت باعــث

میشــود کــه ایــن نگاشــتها ،بــرای مطالعــه یــک
مجموعــه دادههــا بــا بعــد زیــاد مناســب باشــند .ايــن روش

يــك مــدل بــدون ناظــر اســت و توانايــي وســیعي در حــل
مســائل شــناخت و طبقهبنــدي الگوهــا دارد .شــبكههاي

بــدون ناظــر ،تنهــا قــادر بــه گروهبنــدي رخســارهها بــوده

و تشــخیص يــا نامگــذاري آنهــا را انجــام نميدهنــد

[ .]16ايــن روش در مرحلــۀ اكتشــاف میــدان ،در مناطقــي

كــه چاههــاي اكتشــافي بــه تعــداد زيــاد وجــود نــدارد،

بــه كارم ـيرود .اطالعــات اضافــي ميتوانــد بــه شــناخت

طبقــات كمــك كنــد .انطبــاق اطالعــات چــاه و نقشــه
تغییــر رخســارهها ،تخمینــي از كیفیــت مخــزن در
نواحــي مختلــف ارائــه ميكنــد [ 17و  .]18در روش

شــبکه عصبــی خــود ســازمانده پــس از آمــوزش دادههــای
الگ ،شــبکۀ خــود ســازمانده انتخــاب گردیــد .بــا توجــه

بــه تنــوع لیتولوژیکــی مخــزن کــه بهطــور عمــده متشــکل

از آهــک و شــيل میباشــد ابعــاد خوشــهبندی بــهروش

شــبکه عصبــی خــود ســازمانده خوش ـهبندی خــام اولیــه
انتخــاب شــده اســت.

ساخت مدل الکتروفاسیس

 14آزمایــش فشــار موئینگــی بــرای سیســتم تخلیــه آب و

روشهــاي مختلــف آمــاري شــبكه عصبــي و منطــق فازي

در خاتمــه منحنیهــای فشــار مویینــه مربــوط بــه هریــک

ایــن پژوهــش از دادههــای  5چــاه شــکل 7 -دارای مغــزه

نفــت در ســه چــاه از میــدان مــارون صــورت گرفــت کــه

پايــه ،از روشهــاي تعييــن الكتروفاســيس ميباشــد .در

از الکتروفاســیسها تهیــه و ارائــه شــدند (شــکل .)5

کــه شــامل کل ویژگیهــای مخــزن هســتند بهعنــوان

تجزیه و تحلیل اطالعات

اســتفاده قــرار گرفتنــد .از آنجایــی کــه اطالعــات ایــن

شبکه عصبی خود سازمانده ()SOM

شــبکههای عصبــی معمــوالً متشــکل از ســه الیــه شــامل
الیــه ورودی ،الیــه میانــی و الیــه خروجی هســتند (شــکل

 .)6در میــان انــواع شــبکههای عصبــی ،شــبکه عصبــی
خــود ســازمانده یــک ایــده یــا روش از مغــز انســان بــوده
کــه از طریــق یادگیــری بــدون نظــارت بــرای تولیــد

مبنــا جهــت آزمایــش و ایجــاد مــدل الکتروفاســیس مــورد
الگهــا بهصــورت کامــل وجــود دارد کــه بــه منظــور
1

دسترســی بــه بهتریــن نتایــج از تمــام الگهــای مشــترک

و موجــود در ایــن  5چــاه از قبیــل الگهــای صوتــی،
گامــا ،تخلخــل مؤثــر و چگالــی و نیــز آب اشــباع شــدگی

اســتفاده شــد.

1. Full Set

104
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شــکل  5نمــودار تغییــرات درصــد اشــباع آب در برابــر فشــار موئینــه .بهترتیــب در الــف) الکتروفاســیس  ،1ب) الکتروفاســیس  ،2ج)
الکتروفاســیس  3و د) الکتروفاســیس 4

شکل  6الگوی شبکه خود سازمانده با الیههای ورودی و رقابتی []18
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شکل  7موقعیت چاههای دارای مغزه مخزن خامی میدان مارون []10-8

الگ صوتــی کــه نســبت بــه تغییــرات قطر چاه حساســیت

نیــز اطالعــات فشــار موئینــه مــورد مقایســه قــرار گرفتنــد

شکســتگی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .الگ گامــا کــه

مخزنــی از یکدیگــر هســتند حاصــل شــد .ســپس مــدل

نــدارد جهــت تعییــن تخلخــل اولیــه و شناســایی نواحی با
بیشــتر در توالیهــای شیلی-ماسهســنگی مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد جهــت تشــخیص تغییــرات عمــودی

رخســارهها و ســکانسها مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد

و مــدل بهینــه نهایــی کــه تفکیککننــده رخســارههای

نهایــی حاصلــه جهــت تهیــه مــدل رخســارهای در میــدان

بــه ســایر چاههــا بســط داده شــد.
انتخاب روش خوشهسازی

[ .]3الگ چگالــی نیــز در تعییــن ارتبــاط رخســارهها در

بــا پيشــرفت روز افــزون الگوريتمهــا و روشهــاي

مســتقیم در ســازندهای غیرمتخلخــل و یــا بــا همراهــی

مييابــد .در علــم زمینشناســی نیــز الکتروفاســیس

[ .]20-19تعییــن رخســاره بــا اســتفاده از الگهــای

جهــت خوشــهبندی و قــرار دادن الگهــای مشــابه در

ســنگهای مخزنــی اســت .بــا توجــه بهوجــود

از قبیــل خوش ـهبندی سلســله مراتــب صعــودی (،4)AHC

در ایــن پژوهــش از رایجتریــن و دقیقتریــن روش بــه

گرافیکــی ( ،7)MRGCخوشــهبندی آســتانه شــباهت

چاههــای مختلــف و نیــز تعییــن لیتولــوژی بهصــورت

رياضياتــي ،روشهــاي خوش ـهبندي دادههــا نيــز توســعه

ســایر روشهــا در ســازندهای متخلخــل بــهکار مــیرود

بــر مبنــاي خوشــهبندي 3دادههــا تعريــف میشــود.

الکتریکــی روشــی بســیار متــداول در طبقهبنــدی

خوشــههای یکســان میتــوان از الگوریتمهــای مختلفــی

روشهــای مختلــف در تعییــن الکتروفاســیس [ 19و ]24

خوشــهبندی دینامیــک ،5میانگیــن ،6چنــد تفکیکــی

نــام خوشــهبندی در تعییــن الکتروفاســیسهای گــروه

و همچنیــن خوشــهبندی خــود ســازمانده

8

()STM

خامــی در میــدان مــارون اســتفاده شــد .آنالیــز خوشـهای

کوهنــن اســتفاده کــرد .در ايــن مطالعــه از روش شــبكه

بــه مجموعــهای از اطالعــات موجــود در دســتهها و یــا

روش كــه توســط كوهنــن [ 23و  ]25ايجــاد شــد يــك

کــه آنالیــز ردهای 1یــا توزیعــی 2نیــز نامیــده میشــود

عصبــي خودســازمانده کوهنــن اســتفاده شــده اســت .ایــن

خوش ـهها گفتــه میشــود کــه اجــزاء هــر خوشــه نســبت

شــبكه عصبــي رقابتــي خــود ســازماندهنده از نــوع

نســبت بــه دیگــر خوش ـهها خصوصیــات متفاوتــی دارنــد

و طبقهبنــدي الگوهــا دارد .گونههــای ســنگی حاصلــه از

جهــت تعییــن الکتروفاســیسها مــورد اســتفاده قــرار

فشــار موئینــه مــورد مقایســه قــرار گرفتنــد.

بــه هــم ویژگیهــای مشــترک داشــته درحالیکــه

بــدون ناظــر اســت و توانايــي وســيعي در حــل و شــناخت

[ .]21ایــن روش از دهــه  80بهوســیله پتروفیزیکدانــان

روش خوش ـهبندی خــود ســازمانده کوهنــن بــا اطالعــات

گرفتــه اســت [ .]22اطالعــات موجــود در  5چــاه مــورد
مطالعــه براســاس روش شــبکه عصبــی مطالعــه و مــدل

اولیــه الکتروفاســیس در آنهــا تخمیــن زده شــد .اطالعات

حاصلــه در مرحلــه بعــد بــا اطالعــات مربــوط بــه واحدهای
جریانــی کــه توســط روش شــاخص منطقـهای جریانــی و

1. Taxonomy
2. Segmentation
3. Clustering
4. Ascendant Hierarchical Clustering
5. Dynamic Clustering
6. K-Means
7. Multi Resolution Graph Clustering
8. Similarity Threshold Method
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در ادامــه بــرای هــر الکتروفاســیس اطالعــات فشــار

اقتصــادی و هزینههــا در هــر میــدان تنهــا تعــداد کمــی

خاتمــه بــا  5الکتروفاســیس دســتهبندی مناســبی نشــان

نمودارهــای چاهپیمایــی و انطبــاق بــا اطالعــات مربــوط

موئینــه مربوطــه بهطــور مجزایــی ترســیم شــد کــه در
داده شــد.

از چاههــا دارای مغــزه هســتند .در ایــن مطالعــه براســاس
بــه تخلخــل و تراوایــی حاصــل از مغزههــای حفــاری،
مخــزن خامــی در میــدان مــارون براســاس روش واحــد

مدلسازی

پــس از مدلســازی بــرروی دادههــا ،مدلســازی بــرروی
مجموعــهای از اطالعــات کــه در ســاخت مــدل مــورد
اســتفاده نشــدهاند منتشــر میشــود .بــه ایــن ترتیــب

کــه در مجموعــه مــورد نظــر هــر نمونــه عمقــی الگ
بــا تمامــی نمونههــای عمقــی الگ از کل اطالعــات

پایــه مــورد مقایســه قــرار گرفتــه شــکل  8و در نتیجــه
مقــدار شــاخص رخســارههای الکتریکــی دادههایــی کــه
باالتریــن تشــابه را دارنــد بــه عمــق مــورد نظــر نســبت

داده میشــوند.

مدلســازی پدیدههــای فیزیکــی روشــی اســت جهــت

درک یــک سیســتم تحــت مطالعــه و بــه منظــور

پیشبینــی رفتــار پدیدههــای فیزیکــی در حــال
رخــداد کــه بــا بهکارگیــری قوانیــن طبیعــی بــهکار

م ـیرود [ .]14بــا توجــه بــه اهمیــت دادههــای تخلخــل
و تراوایــی بهعنــوان بهتریــن اطالعــات تفکیکــی مناطــق

بــا کیفیــت مخزنــی متفــاوت از یکدیگــر ،بــه دالیــل

جریانــی هیدرولیکــی بــه لحــاظ کیفــی مــورد مطالعــه
قــرار گرفــت .دادههــای مــدل اولیــه در ایــن پژوهــش از
 3حلقــه چــاه کــه دارای اطالعــات کامــل بودنــد انتخــاب
شــدند .بــا اســتفاده از روش خوشــهبندی

()SOM

خوشــههای اولیــه براســاس اطالعــات نمودارهــای

چاهپیمایــی در چاههــای مــورد مطالعــه مشــخص شــدند

کــه درنهایــت تعــداد  5خوشــه /الکتروفاســیس مشــخص
شــد (شــکل  .)9بــا توجــه بــه ارتبــاط بیــن الکتروفاســیس

و کیفیــت مخزنــی در دادههــای موجــود ،در کل کیفیــت

مخزنــی از الکتروفاســیس  1بهســمت الکتروفاســیس 5
افزایــش مییابــد .در بررســی فراوانــی الکتروفاســیسها

در میــدان مــورد مطالعــه مشــاهده میشــود کــه
الکتروفاســیس  5کــه در شــکل  10بــه رنــگ خاکســتری

مشــخص شــده اســت فراوانتریــن رخســاره بــوده و ســایر

الکتروفاســیسها مقــدار بســیار کمــی را بــه خــود
اختصــاص میدهنــد .بــر ایــن اســاس بهطــور کلــی
مخــزن کیفیــت مخزنــی ضعیفــی دارد.

شکل  8آزمون دادههای تخلخل و تراوایی حاصل از مغزههای حفاری چاههای مورد مطالعه در میدان مارون
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شکل  9رخسارههای الکتریکی بهترتیب کیفیت مخزنی در چاههای مخزن خامي ميدان مارون

شکل  10فراوانی الکتروفاسیسها در چاههای مخزن خامي ميدان مارون

باتوجــه بــه شــکل  10در ایــن مطالعــه ارتبــاط مناســبی

بیــن دادههــای فشــار موئینــه و الکتروفاســیسهای تعییــن

شــده وجــود دارد .دادههــای فشــار مویینــه بــه خوبی نشــان

اســت (شــکل  .)11بــا توجــه بــه مقادیــر باالتــر نمــودار

چگالــی و گامــای طیفــی الکتروفاســیسهای شــماره  3و 4

بــه لحــاظ کیفیــت مخزنــی در رتبــه ســوم قــرار میگیــرد.

میدهــد کــه در بیــن الکتروفاســیسها ،از الکتروفاســیس

ايــن دو رخســاره مقــدار تخلخــل مفیــد متوســطی مابیــن

انــدازه گلوگاههــای تخلخــل افــزوده شــده ،و ارتبــاط ایــن

متوســط نمــودار صوتــی و نوتــرون و مقــدار يكســان نمودار

شــماره  1بهســمت الکتروفاســیس شــماره  4بــه مقــدار و

الکتروفاســیسهای تعیینشــده داشــته کــه مقادیــر

گلوگاههــا نیــز افزایــش مییابــد .همچنیــن ،تغییــرات

چگالــی حاکــی از آن اســت .تفــاوت ايــن دو رخســاره در

چاههــای ایــن میــدان مــورد بررســی قــرار گرفــت .بــه ایــن

مربــوط بــه الکتروفاســیس  5کــه نمودارهــای چگالــی و

الکتروفاســیسهای مــورد مطالعــه بــا الگهــای مختلــف در
ترتیــب کــه الکتروفاســیس  1و  2باالتریــن میانگیــن نمودار

چاهپیمایــی الگ نوتــرون و تخلخــل مفیــد و همچنیــن
آنهــا بهترتیــب باالتریــن و کمتریــن الگ چگالی را داشــته

ميــزان آب اشــاع شــدگي آنهــا اســت .در بخشهــای

نوتــرون برهــم منطبــق شــدهاند ،مقــدار تخلخــل مفیــد

و اشــباع آب ( )Swبهترتیــب کاهــش و افزایــش بســیار

چشــمگیری را نشــان میدهنــد .براســاس مــوارد گفتــه

و بهتریــن کیفیــت مخزنــی را در بیــن الکتروفاســیسهای

شــده بخشهایــی از مخــزن کــه توســط الکتروفاســیس

الکتروفاســیسها دارای بیشــترین مقــدار تخلخــل مفیــد

پایینــی دارد .در مجمــوع بهطــور نســبي بــا توجــه بــه

تعیینشــده بــه خــود اختصــاص دادهانــد (شــکل  .)11ایــن
در بیــن دیگــر الکتروفاســیسهای تعیینشــده دارنــد،

بهطــوری کــه مقادیــر بــاالی نمودارهــای صوتــی و نوتــرون
مقــدار پاییــن نمــودار چگالــی توجیــه کننــدۀ ایــن مطلــب

 5پوشــش داده میشــوند کیفیــت مخزنــی بســیار
الکتروفاســیس  1بهســمت الکتروفاســیس  5مقــدار

ســرعت صــوت و تخلخــل مفیــد كاهــش یافتــه و چگالــي
و مقــدار پرتــو گامــا بهطــور نســبي افزايــش مييابــد.
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شکل  11نمودار جعبهای الکتروفاسیسهای مورد مطالعه براساس الگهای مختلف در میدان مارون

نمــودار اشــباع آب در الكتروفاســيسهاي  1تــا 3

شــاخص الکتروفاســیس نمونـهای کــه حداکثــر شــباهت را

را نشــان مــي دهــد (شــکل  .)11در ادامــه مطالعــات

پــس از توزیــع مــدل نهایــی ایجــاد شــده در کل چاههــای

بــه دليــل آب اشــباع شــدگي مخــزن ،طيــف وســيعي
مــدل نهایــی الکتروفاســیس مخــزن در چاههــای مبنــا

تولیــد شــد شــکل  12و بــا توجــه بــه انطبــاق مناســب

بــا اطالعــات مربــوط بــه دیگــر چاههــا تعمیــم داده
شــد (شــکل  .)13مبنــای ایــن تطابــق براســاس تشــابه
الکتروفاســیسهای شــاخص هــر نمونــۀ عمقــی درون

دســته موجــود در کل نمونههــای عمقــی نمــودار حاصــل
از کل اطالعــات مبنــا مــورد مقایســه قــرار گرفتــه و مقــدار

بــا آن نشــان میدهــد اختصــاص داده شــد .در پایــان
موجــود در میــدان ،مــدل الکتروفاسیســی ارائــه شــد کــه

توانایــی جدایــش مناطــق بــا کیفیــت مخزنــی مناســب از

نواحــی بــا کیفیــت مخزنــی ضعیــف اســت (شــکل  .)13از
کاربــرد اصلــی ایــن مــدل اســتفاده از آن جهــت توســعه
میــدان و نیــز ایجــاد مــدل اســتاتیک در مخــزن مــورد
مطالعــه اســت.
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شکل  12انطباق مدل الکتروفاسیس در چاه مبنا واقع در میدان نفتی مارون
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شــکل  13نتیجــه اجــرای مــدل وتطابــق الکتروفاســیس مــدل نهایــی الیههــای موجــود در چاههــای مــورد مطالعــه واقــع در میــدان
نفتــی مــارون

تفسیر الکتروفاسیسها با ...
نتیجهگیری

یکــی از فاکتورهای مهم در توســعه مخــازن هیدروکربوری

اســتفاده از روش زونبنــدی مخزنــی براســاس لیتولــوژی
و الگهــای الکتریکــی بــر مبنــای اختــاف تخلخــل و

تراوایــی حاصــل از دادههــای موجــود بهویــژه مغزههــای

حفــاری اســت .بــا توجــه بــه هزینــه بــاالی مغزهگیــری
و نگــهداری آنهــا ایــن امــر در تمامــی میادیــن نفتــی

انجــام نمیشــود کــه ایــن امــر باعــث محدودیــت در
مطالعــات یــک میــدان بــه ســبب مســائل اقتصادی اســت.
مطالعــات سنگشناســی بــه منظــور ارتبــاط بــا مطالعــات
مخزنــی و رخســارهها صــورت گرفــت کــه براســاس
مطالعــات صــورت گرفتــه لیتوفاســیسهای مــورد

مطالعــه شــامل لیتوفاســیسهای بیوکالســت وکســتون،

بیوکالســت وکستون/پکســتون ،بیوتوربیتــد بیوکالســت

پلوئیــد پکســتون مربــوط بــه الکتروفاســیسهای
 2و  ،3لیتوفاســیسهای دولوســتون ،بیوکالســت

پلوئیــد پکستون-گریناســتون ،بیوتوربیتــد بیوکالســت

وکســتون ،بیوکالســت وکســتون الکتروفاســیس  4و
لیتوفاســیسهای بیوکلســت وکســتون ،بیوکالســت

اینتراکلســت وکســتون الکتروفاســیس  5شــد .بــر ایــن
اســاس اطالعــات چاهپیمایــی مخــزن خامــی میــدان
مــارون بــا اســتفاده از روش خوشــهبندی و در تلفیــق

بــا روش جریــان هیدرولیکــی جهــت زونبنــدی مخزنــی
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .براســاس مطالعــات صــورت

گرفتــه  5خوشــه /الکتروفاســیس شناســایی شــد و نتایــج
 14آزمایــش فشــار در ایــن میــدان حاکــی از ارتبــاط

خــوب بیــن دادههــای فشــار موئینــه و الکتروفاســیسهای
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تعییــن شــده اســت .در خاتمــه مــدل نهایــی حاصلــه در

چــاه مبنــا بــا توجــه بــه مطالعــه صــورت گرفتــه و تلفیــق

الکتروفاســیسهای تعییــن شــده بــا لیتوفاســیسهای

مــورد مطالعــه در مطالعــات پتروگرافــی ،ایــن مــدل در
کل چاههــای موجــود در میــدان نفتــی مــارون بســط
داده شــد .مــدل نهایــی قابلیــت شناســایی و تفکیــک

نواحــی بــا کیفیــت مخزنــی خــوب و بــد را از یکدیگــر
دارد .ایــن مــدل میتوانــد جهــت توســعه مــدل اســتاتیک
در مخــزن خامــی از میــدان مــارون مــورد اســتفاده قــرار

گیــرد .نتایــج نشــان داد کــه الکتروفاســیس  5باالتریــن
کیفیــت مخزنــی را نســبت بــه ســایر الکتروفاســیسها
داشــته و بهصــورت افقهــای تولیــدی در کل مخــزن

گســترش دارنــد .لــذا قبــل از هرگونــه عملیاتــی ایــن
افقهــا تعییــن شــوند و میتواننــد در در برنامــه توســعه

میدانــی مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد .بنابرایــن تغییــرات
لیتوفاســیس کنتــرل کننــده کیفیــت مخزنــی محســوب
میشــوند .لــذا بــا توجــه بــه ایــن کــه یــک مــدل مبنــا

حاصــل شــده اســت بــا قــرار دادن نگارهــای چاهپیمایــی

در ایــن مــدل میتــوان بهتریــن افقهــا را جهــت عملیــات
مشــبککاری و تولیــد از مخــزن پیشــنهاد نمــود.

تشکر و قدردانی

نویســندگان بــر خــود الزم میداننــد از مدیــران و
مســولین شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب (اداره

زمینشناســی گسترشــی) بــه ســبب همــکاری و در

اختیــار گذاشــتن دادههــای مــورد اســتفاده تشــکر نمایند.
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Introduction
Among various structural zones in Zagros Orogenic
Belt, the prolific and economic hydrocarbon-bearing
zone i.e. Dezful Embayment has investigated in different aspects especially reservoirs evaluation along
with sedimentology. Khami Group in this embayment,
situated in Khuzestan Provenance, with a thickness
of about 1500m of the Lower Cretaceous Fahlyan,
Gadvan and Daryan Formations (FMs.) composed of
shale, marl and also limestone. These strata are limited
to the Kazhdumi Fm. at the upper boundary and Hith
Fm. at the lower boundaries in the Marun Oil field,
respectively. Although previous researchers applied
various petrophysical and geological data to evaluate
heterogenetic reservoirs in the Marun Oil Field, this
paper integrated studied data to reconstruct Khami
reservoir conditions in the virtual aspect. Depositional
environment interpretation and basin analysis in subsurface investigations along with developing indirect
methods led to introduce various facies. Although
electorfacies can be differentiated using a variety of
clustering methods i.e. HCA, K, MRGC, and SOM, in
this research the Kami Group strata in the Marun Oil
Field are evaluated and modeled with applying SOM
neural network.
Material and Methods
Reservoir electrofacies evaluation and determination
occurred using SGR, DT, RHOB, PHI, NPHI as well
as SW logs in Khami Group in Marun Oil Field. The
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log data belong to five wells in the studied oil field
loaded and interpreted with Paradigm™ and Geolog®.18 software packages. In addition, classification and interpretation of the studied facies among
five drilling oil wells were examined using Dunham
(1962) textural classification. Flow unit classification
using Geolog software based on Pittman et al. (1998)
classification. Finally, a petrophysical model was designed by Petrel software, showing reservoir and nonreservoir zones/horizons that are applicable in other
wells in Marun Oil Field.
Result and Discussion
Hydraulic flow units (HFU’s) as “can be creatable
and mappable zones in the reservoir that control fluid
flow” are calculated based on Pittman [1] method. It
regarded as the main flow zone indicators (FZI) and
characteristic parameter for determination of each
HFUs. The HFUs in this research using measured
cores porosity and permeability in five studied wells
are calculated and used for the determination of appropriate clustering method based on Logarithm Flow
Zone Index (Log FZI). Based on breakpoints in the
bivariant Frequency/Log (FZI) graph, four hydraulic
flow units were detected. The minimum and maximum
hydraulic flow, based on Log (FZI), were regarded as
low and high reservoir quality, respectively (Table 1).
Generally, based on available data, reservoir quality is
increased from flow unit 1 toward flow unit 4.
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Table 1 Log FZI ranges determined HFUs in the studied
wells.
LOG FZI
HFU4

HFU3

HFU2

HFU1

> 1.8

1.4- 1.8

0.4-1.4

< 0.4

Self-organizing Maps (SOMs)
Self-organizing maps (SOMs) are popular tools for
visualizing and classifying data in many sciences. The
two-dimensional plane prepared from SOMs includes
similar objects close together, whereas, dissimilar
ones are far away. This method provides extensive

possibility of visualization along with fast training and
mapping based on Kohonen methods. The SOMs in the
oil industry are used in oil field exploration especially
where there are no oil wells in large numbers. In
SOM neural network, the SOM was selected after log
training.
Electrofacies
Thin sections microscopy was carried out from 5 studied wells and their microfacies are presented in Table
2.

Table 2 Six main electrofacies studied and their general properties in the Khami Group in Marun Oil Field.

Electrofacies (#)
1
2 and 3

4
5 and 6

Microfacies
Bioclast wackestone, Bioclast wackestone/
packstone, Bioturbated bioclast peloid
packstone
Dolostone, Bioclast peloid packstonegrainstone, Bioturbated bioclast wackestone, Bioclast wackestone
Bioclast wackestone, Bioclast intraclast
wackestone

Neural networks and basal fuzzy logic are the basic
methods in determination of electofacies. In this research, six wells contain core data representing total
reservoir properties are used to experiment and develop electrofacies model. Logs data included a full set
log in all 5 studied wells. The studied primary electrofacies are distinguished based on the clustering method in 5 wells. Following log data values of hydraulic
flow unit along with capillary pressures measured,
processed and final output integrated model developed
in other Marun Oil Field wells.
Modeling
In this research, based on full set logs and their correlation with porosity and permeability values from core
measurements, HFUs quantity in the Marun reservoir
was evaluated. Primary clusters based on well-logging
data in the five studied oil wells were investigated and
finally five clusters/electrofacies were detected. In the
studied data, electrofacies #5 involved high frequency
inferring low reservoir quality for the studied reservoir. As measuring capillary pressure is applicable for
fluid distribution and pores size, 14 capillary pressure
tests carried out in 3 wells. Based on results, there is
a good relationship among capillary pressure values
and determined electrofacies. Capillary pressure represents an increasing trend in the amount and size of
pore throats size from electrofacies #1 toward electrofacies #4. The electrofacies #1 and #2 involved the
highest reservoir quality as well as maximum effective
porosity among all studied electrofacies. Electrofacies

HFU
-

Reservoir quality degree
-

1, 2, 6

2 and 3

6

4

6, 7

5

#3 and #4 are in the third-ranked in the aspect of reservoir quality and included medium effective porosity.
Some Khami Group horizons in the Marun Oil Field
involving electrofacis #5 have very low reservoir quality.
Conclusions
Reservoir clustering is regarded as one of the main
factors in developing hydrocarbon reservoirs Coring
in drilling wells along with their maintains resulted in
high economic investment for oil companies and lead
to a limitation in drilling wells. For this reason, the
clustering method i.e. SOM is an applicable method
without mentioned limitations in drilling oil wells.
This method in Khami Group, located in the Marun Oil Field, is integrated with hydraulic flow units
(HFUs) for reservoir zonation. Based on analyzed
data, 5 clusters/electrofacies involving good relationships with capillary pressure are determined in datum
well. Finally, integration among electrofacies, microfacies as well as determined models were extended
in all other studied wells. The integrated model could
separate high and low reservoir quality zones/horizons
and can be applied for developing a statistical model in
the Khami reservoir in the Marun Oil Field.
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