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استفاده از خوشهسازی ( )Clusteringالگها به
منظور زونبندی مخزنی سازند فهليان در يکی از
ميادين جنوب غرب ايران
حسن باقری *1و علیاکبر رحیمیبهار

2

 -1بخش مطالعات پتروفیزیک ،اداره زمینشناسی ،شرکت ملی حفاری ایران ()NIDC

 -2پژوهشکدۀ مطالعات مخزن ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ايران

تاريخ دريافت92/8/5 :

تاريخ پذيرش93/7/26 :

چكيده
ســازند آهکــی فهلیــان متعلــق بــه گــروه خامــی ،یکــی از ســنگ مخزنهــای نفــت و گاز در جنــوب باختــری ایــران اســت .مطالعــۀ
حاضــر بــه دو بخــش تقســیم میشــود .در بخــش اول ،خصوصیــات مخزنــی ســازند فهلیــان در چــاه مــورد مطالعــه ،بــا درنظــر گرفتــن
شــرایط ریزشــی و تأثیــر گاز بــر روی قرائــت نمودارهــا محاســبه شــد .بــر ایــن اســاس ،لیتولــوژی بهوســیلۀ نمودارهــای متقاطــع
نوتــرون -چگالــی و  ،M-N plotآهــک بــه همــراه مقادیــری از کانــی دولومیــت تشــخیص داده شــد و میانگیــن پارامترهــای پتروفیزیکــی
تخلخــل مؤثــر ( ،)PHIEاشــباع آب مؤثــر ( )SWEو هیدروکربــن در دو منطقــۀ شســته شــده ( )Flashed Zoneو دســت نخــورده (Virgin

 )Zoneبــه ترتیــب  0/4 ،56 ،2/1و  %1/1محاســبه گردیــد و زونهــای تولیــدی ( )Pay Zoneو میانگیــن پارامترهــای پتروفیزیکــی در ایــن
زونهــا بــا تعییــن حــد بــرش ( )Cut-offبــرای دو پارامتــر تخلخــل مؤثــر( )PHIE < %2/2و اشــباع آب مؤثــر ( )SWE > %55محاســبه
شــدند .در بخــش دوم ،رخســارههای مخزنــی و غیرمخزنــی در توالــی مــورد ارزیابــی بــه روش خوشهســازی  MRGCدســتهبندی و
کل توالــی بــه دو رخســارۀ مخزنــی و غیــر مخزنــی تفکیــک گردیــد و میانگیــن پارامترهــای پتروفیزیکــی در ایــن دو رخســاره بــا هــم
مقایســه شــدند .بــا تطابــق بیــن رخســارۀ مخزنــی مشــخص شــده و زونهــای تولیــدی ،همخوانــی باالیــی بیــن ایــن دو در کل توالــی
مــورد ارزیابــی مشــاهده شــد و قســمتهای اصلــی مخزنــی جهــت اســتحصال گاز بــا دقــت بســیار بــاال مشــخص شــدند و زونبنــدی
مخزنــی در توالــی مــورد مطالعــه صــورت گرفــت.

كلمات كليدي :سازند فهلیان ،ارزیابی پتروفیزیکی ،روش  ،MRGCزون تولیدی و خوشهسازي

قابل قبول از مخزن ،قبل از انجام عملیات بهرهبرداری برای

مقدمه

در مطالعات مخازن هیدروکربوری ارائه یک مدل دقیق و
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

h64b@yahoo.com

تعیین قابلیت تولید سیال از سنگ مخزن و نحوه حرکت
سیال درون آن ،تعداد چاههای مورد نیاز برای تولید و در
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تولیــد و بهرهبــرداری بهنحــوی کــه عــاوه بــر صیانــت

ایــن ابزارهــا خصوصیاتــی ماننــد ترکیــب کانــی شناســی،

از مخــزن ،جــواب مناســبی نیــز بــرای ســرمایهگذاری

(ماننــد تخلخــل و تراوایــی) را بــه صــورت مســتقیم یــا

از مخــازن هیدروکربــوری و بــاال بــردن ضریــب بازیافــت

انجــام شــده بهدســت آیــد و مقــرون بهصرفــه باشــد،
مدنظــر اســت .مدلســازی مخــزن بــر پایــه اطالعــات

زمینشناســی ،پتروفیزیکــی و ژئوفیزیکــی صــورت
میپذیــرد و بســتگی مســتقیم بهحجــم اطالعاتــی

دارد کــه در دســترس اســت .روشــن اســت کــه هــر چــه
میــزان اطالعــات از میــدان هیدروکربــوری بیشــتر باشــد
امــکان ســاخت یــک مــدل دقیقتــر و واقعگرایانهتــری

نیــز میســر میگــردد .از آنجایــی کــه در هــر چاهــی کــه
در یــک میــدان حفــاری میگــردد حتمــاً نمودارهــای

الکتریکــی حداقــل در ســازندهایی کــه پتانســیل

بافــت ،ســاختهای رســوبی و خصوصیــات پتروفیزیکــی

غیــر مســتقیم نشــان میدهنــد .در کنــار ایــن اطالعــات
میتــوان از تلفیــق دادههــای حاصــل از مجموعــه الگهــا

نیــز رخســارههای زمیــن شناســی یــا مخزنــی را تأییــد
نمــود .از آنجــا کــه ایــن رخســارهها از روی اطالعــات
الگهــا اســتخراج میگــردد ،نــام رخســارۀ الگ یــا
3

رخســارههای الکتریکــی بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه
4

میشــود [.]6

تحلیــل رخســارههای الکتریکــی روشــی اســت بــرای

تقســیمبندی نگارهــا بــه زیرمجموعههایــی کــه
نشــاندهندۀ رخســارههای زمینشناســی /مخزنــی

هیدروکربــوری دارنــد رانــده میشــوند ،لــذا اطالعــات
زیــاد و قابــل اســتفادهای بــا هزینــه نســبتاً کمــی نســبت

را تشــکیل میدهــد [ .]7عنــوان رخســارۀ الکتریکــی

میگیــرد کــه منعکسکننــده خــواص ســنگ مخــزن

[ ]8از واژۀ رخســارۀ الکتریکــی بــرای معرفــی الگــوی

مخــازن هیدروکربــوری ،نقــش بســزایی در شــناخت

اســت ،اســتفاده کردنــد .در ســال  1982ســرا و ابــوت

[ .]1تفســیر پتروفیزیــک ،تکنیکهــای آزمایشــگاهی

صــورت تعریــف کردنــد" :مجموعــه پاســخ نگارهــا کــه

پــی بــردن بــه خصوصیــات مخــزن از قبیــل حجــم شــیل

آنهــا از یکدیگــر را میدهــد" .تعییــن رخســارهها یکــی

ناخالــص ( )net/grossمخــزن ،اشــباع آب ( )Swو مشــخص

بیــان خصوصیــات مخــزن میباشــد [ .]10روشهــای

مهندســین مخــزن ،تمــام بــازۀ حفــاری شــدۀ مخــزن

تعییــن رخســارههای مختلــف وجــود دارد کــه یکــی از

تقســیمبندی میکننــد [ .]3زون تولیــدی شــاخص

تشــخیص جدایشهــای طبیعــی انــواع دادههــای نــگار از

[ ]4زیــرا شناســایی ایــن بخشهــا در چاهــی کــه حفــاری

یــو و رابیلــر [ ]11ارائــه شــده اســت .در ایــن روش کــه بــه

مخزنــی مناســب و حجــم هیدروکربــن قابــل مالحظــه

شــناخت الگــوی نقطـهای چنــد بعــدی مبتنــی بــر اصــل

بــوده و توزیــع آنهــا اســاس زونبنــدی چینهشناســی

بهســایر روشهــا در اختیــار محققــان و مدلســازان قــرار

اولیــن بــار توســط ســرا پیشــنهاد شــد .ســرا و ســولپیس

هســتند .مطالعــات زمینشناســی نفــت و پتروفیزیکــی

شــکل نگارهــا کــه منطبــق بــر پدیــدۀ رسوبشناســی

پارامترهــای کنتــرل کننــدۀ خــواص مخزنــی و تولیــد دارد

[ ]9واژۀ رخســارههای الکتریکــی را مجــددأ بــه ایــن

ارزیابــی دادههــا و اندازهگیریهــای درون چــاه بــرای

عــاوه بــر تعییــن مشــخصۀ رســوبات ،اجــازۀ تفکیــک

( ،)Vshتخلخــل ( ،)Фتراوایــی ( ،)Kضخامــت خالــص بــه

از مؤلفههــای اصلــی در اکتشــافهای هیدروکربنــی و

نمــودن زونهــای تولیــدی میباشــد [ .]2معمــوال

متفاوتــی بــرای دســتهبندی پاســخ نگارهــا بــرای

را بــه دو قســمت زون تولیــدی 1و زون غیــر تولیــدی

2

آنهــا ،اســتفاده از روشــی بــر پایــۀ نظریــۀ گــراف بــرای

مهمــی در بررســی کیفیــت مخــزن بــه شــمار مــیرود

جملــه دادههــای آرای ـهای و ناپیوســته اســت کــه توســط

شــده اســت بــه عنــوان فواصلــی کــه دارای کیفیــت

روش خوشهســازی  MRGCمعــروف اســت ،از راهــکار

هســتند ،مــورد توجــه در عملیــات تولیــد میباشــد [.]5
الگهــا امــروزه یکــی از منابــع اصلــی تهیــه اطالعــات

زیــر ســطحی در میدانهــای نفتــی و گازی میباشــند.

1. Pay Zone
2. Non-pay Zone
3. Log Facies
4. Electrofacies
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غیــر پارامتــری "نزدیکتریــن همســایگی" و نمــودار

چگالــی و

دســتهبندی رخســارهها و تجزیــه و تحلیــل آنهــا،

اشــباع هیدروکربــن (گاز) در ناحیــۀ دســت نخــورده

دادههــای معــرف اســتفاده میشــود [ .]12هــدف از
طبقهبنــدی مجموعــۀ دادههــا در گروههایــی اســت کــه
باالتریــن تشــابه بیــن دادههــا در یــک گــروه و کمتریــن
تشــابه بیــن دادههــای موجــود در دو گــروه را دارنــد.

میــدان مــورد مطالعــه ،واقــع در زون ســاختاری
فروافتادگــی دزفــول ،تاقدیســی بــا طــول  70 kmو عــرض

 6تــا  ،15 kmیکــی از میادیــن بــزرگ جنــوب غربــی
ایــران میباشــد .مخــازن اصلــی ایــن میــدان ســازند
آســماری و گــروه بنگســتان (ایــام و ســروک) میباشــد

کــه ســازند فهلیــان بــه ســن بریازیــن -واالنژنیــن 1در
ایــن میــدان ،مخــزن درجــه ســوم و حــاوی گاز اســت.

بــا توجــه بــه در دســترس بــودن انــواع دادههــای نــگار
در چــاه مــورد مطالعــه ،ابتــدا از دادههــای نگارهــا بــرای
محاســبۀ پارامترهــای مخزنــی در توالــی ســازند فهلیــان

اســتفاده شــد .ســپس بهتریــن فواصــل در بیــن توالــی
مــورد ارزیابــی کــه دارای باالتریــن میــزان تخلخــل موثــر

و حجــم هیدروکربــن بودنــد مشــخص شــد .در مرحلــۀ

بعــد بــا اســتفاده از قرائــت ســه الگ تخلخــل نوتــرون،

چگالــی و صوتــی ،محدودههــای توالــی مــورد ارزیابــی
در دســتههای (خوشــههای) جداگانــه تفکیــک شــدند

کــه درنهایــت بــا تطابــق بیــن فواصــل دارای باالتریــن
تخلخــل و حجــم هیدروکربــن کــه زونهــای تولیــدی

نامیــده شــد بــا رخســارههای تعییــن شــده ،همخوانــی
بــاالی ایــن دو مشــاهده شــد و زونبنــدی مخزنــی در
توالــی مــورد ارزیابــی صــورت گرفــت .نتایــج حاصــل از ایــن

پژوهــش عــاوه بــر دقــت و مقایســۀ فواصــل اصلــی مخزنــی
در دو روش متفــاوت ،قســمتهای اصلــی مخــزن را جهــت
اســتحصال گاز در توالــی مــورد ارزیابــی مشــخص میکنــد.

روش مطالعه

بــا اســتفاده از نگارهــای چــاه پیمایــی و بــه کارگیــری
نرمافــزار پتروفیزیکــی ژئــوالگ ،2پــس از بارگــذاری

دادههــا در نرمافــزار و تصحیــح آنهــا ،ابتــدا لیتولــوژی

درون چــاه بــا اســتفاده از نمودارهــای متقاطــع نوتــرون/

M/N

مشــخص شــد .ســپس پارامترهــای

پتروفیزیکــی شــامل تخلخــل ،اشــباع آب و همچنیــن
(( )Virgin Zone (Uکــه محفــوظ از رخنــۀ فیلتــره گل

3

حفــاری بــه ایــن منطقــه مانــده اســت و ناحیــۀ شســته
شــده (( )Flashed Zone (Xکــه قســمت اعظــم ایــن

ناحیــه بــه وســیله فیلتــره گل حفــاری اشــغال شــده
اســت در توالــی مــورد ارزیابــی ســازند فهلیــان محاســبه
و بــا اســتفاده از روش حــد بــرش و میانگینگیــری

پارامترهــای پتروفیزیکــی محاســبه شــده ،زونهــای
تولیــدی در توالــی مــورد ارزیابــی مشــخص شــدند .در
مرحلــۀ بعــد بــا اســتفاده از روش خوشهســازی ،MRGC

قرائتهــای ســه نــگار تخلخــل نوتــرون ،چگالــی و صوتــی

در دو دســتۀ مختلــف قــرار داده شــد و رخســارههای
مخزنــی از غیــر مخزنــی تفکیــک گردیــد .درنهایــت بــا
تطابــق دو روش مــورد اســتفاده ،زونهایــی بــا بهتریــن
شــرایط مخزنــی مشــخص شــد کــه ســبب زونبنــدی

مخزنــی توالــی مــورد ارزیابــی گردیــد.
نتایج و بحث
محاسبه پارامترهای پتروفیزیکی

بــرای محاســبه پارامترهــای پتروفیزیکــی ســازند فهلیــان،

ابتــدا لیتولــوژی بــا اســتفاده از نمودارهــای متقاطــع
تعییــن لیتولــوژی مشــخص شــد .بــرای ایــن منظــور از دو

نمــودار متقاطــع نوتــرون /چگالــی ( )NPHI/RHOB plotو
نمــودار متقاطــع دو پارامتــر  Mو ( N (M/N plotاســتفاده
شــد .در نمــودار نوترون/چگالــی ،تأثیــر گاز بــر روی دادهها

باعــث شــده اســت کــه پراکندگــی دادههــا در نمــودار بــه
طــرف بــاال باشــد و طیــف رنگــی در ایــن نمــودار کــه

براســاس میــزان اشــعۀ گامــا اســت ،در محــدودۀ گامــای

بســیار پاییــن قــرار دارد و نشــاندهندۀ درصــد ناچیــز
شــیل و تمیــز بــودن توالــی مــورد ارزیابــی میباشــد
(شــکل -1الــف) .دومیــن نمــودار متقاطــع بــرای تعییــن

لیتولــوژی ،نمــودار متقاطــع دو پارامتــر  Mو  Nاســت.

1. Berriasian-Valanginian
2. Geolog
3. Mud Filtrate
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ايــن نمــودار متقاطــع از دادههــاي ســه نمــودار تخلخــل

بــراي ارائــة ليتولــوژي ،وابســته بــه دو كميــت  Mو

N

اســتفاده ميكنــد .تأثیــر گاز در ایــن نمــودار نیــز باعــث

کشــیده شــدن دادههــا بــه ســمت شــمال شــرقی ایــن
نمــودار میشــود .در ایــن نمــودار پراکندگــی دادههــا در
الف)

اطــراف نقطــۀ مربــوط بــه کانــی کلســیت و تــا حــدودی

دولومیــت ،لیتولــوژی را مشــخص میکنــد .همچنیــن
تمیــز بــودن توالــی مــورد ارزیابــی بــا توجــه بــه طیــف
رنگــی اشــعۀ گامــا ،کامــا مشــخص اســت (شــکل -1ب).
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نمودار متقاطع نوترون -چگالي
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شکل  -1نمودارهای متقاطع تعیین لیتولوژی برای توالی مورد بررسی الف) نوترون -چگالی ،ب) M/N
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تخلخــل و اشــباع شــدگی (آب و هیدروکربــن) ازجملــه

کل ضخامــت مــورد ارزیابــی ،زون ناخالــص

هســتند کــه بایــد تعییــن گردنــد .روشهــاي مختلفــي

کــه بــا تعییــن یکســری حــدود بــرش ،آنهــا را زون

پارامترهــای پتروفیزیکــی اساســی در یــک مخــزن
جهــت محاســبه تخلخــل وجــود دارد كــه بســتگي بــه

نــوع نگارهــاي موجــود دارد .بــرای محاســبه تخلخــل ،از
نگارهــای چگالــی ،نوتــرون و صوتــی اســتفاده گردیــد و
ایــن پارامتــر در کل توالــی مــورد ارزیابــی ،محاســبه شــد.
اشــباع آب نیــز بــه وســیلۀ فرمــول آرچــی ]13[ 1کــه
پایــة فرمولهــای دیگــر اشــباع شــدگی اســت و بــرای

ســازندهای تمیــز و عــاری از شــیل طراحــی شــده اســت
محاســبه گردیــد .معادلــۀ  1فرمــول اشــباع آرچــی را

نشــان میدهــد.

()Gross Pay

در نظــر گرفتــه میشــود ،منهــای قســمتهایی را
تولیــدی در نظــر میگیریــم .حــدود برشــی کــه بــرای

تعییــن زونهــای تولیــدی و میانگینگیــری پارامترهــای

پتروفیزیکــی در نظرگرفتــه شــده اســت بــرای دو پارامتــر
تخلخــل مؤثــر ( )PHIEو اشــباع آب مؤثــر ( )SWEبــه

ترتیــب  2/2و  %55در نظــر گرفتــه شــد کــه در جــدول

 2ارائــه شــده انــد .جــدول  3نیــز میانگیــن پارامترهــای

پتروفیزیکــی پــس از اعمــال حــدود بــرش در کل توالــی
مــورد ارزیابــی را نشــان میدهــد.

جدول  -2حدود برش برای پارامترهای پتروفیزیکی تخلخل موثر
( )PHIEو اشباع آب موثر ()SWE

()1

کــه در آن Sw ،اشــباع آب ناحیــه آغشــته نشــده،
مقاومــت آب ســازند در دمــای ســازند،

Rt

Rw

مقاومــت

حقیقــی ســازند Ф ،تخلخــل a ،ضریــب پیچاپیچــی ،
2

m

تــوان ســیمان شــدگی و  nتــوان اشــباع شــدگی اســت.

جــدول  1میانگیــن پارامترهــای پتروفیزیکــی محاســبه

شــده در توالــی مــورد ارزیابــی را ارائــه میدهــد.

جدول  -1پارامترهای پتروفیزیکی محاسبه شده سازند فهلیان در
توالی مورد ارزیابی
)Xgas (%

)Ugas (%

)SWE (%

)PHIE (%

0/4

1/1

56

2/1

Average

میانگینگیــری پارامترهــای مخزنــی و تعییــن زونهــای
تولیــدی ()Pay Zone

زون تولیــدی خالــص ( ،)Net Pay Zoneشــاخص مهمــی

در بررســی کیفیــت مخــزن بــه شــمار مــیرود .ایــن
ضخامــت در واقــع بخشــی از توالــی مــورد ارزیابــی را
شــامل میشــود کــه شــرایط مخزنــی و پتروفیزیکــی
قابــل قبولــی داشــته باشــد [ .]14زون تولیــدی بــه

عنــوان ضخامتــی از ســنگ کــه تولیــد از آن بــه لحــاظ
اقتصــادی نســبت بــه تکنولــوژی ،قیمتهــا و هزینههــای
امــروزی مقــرون بــه صرفــه باشــد تعریــف شــده اســت .در
واقــع ایــن فواصــل مــورد نظــر ،زونهایــی هســتند کــه

تمرکــز مطالعــات مخزنــی در آنهــا صــورت میگیــرد.

)%( Value

Type

Cut off Name

2/2

>=

PHIE

<=

SWE

55

جدول  -3میانگین پارامترهای پتروفیزیکی در زون های تولیدی
در روش حد برش
Value

Unit

Parameter

3877/7 – 4082/4

()m

Depth

()m

Gross

()m

Net

()m/m

Net/Gross

(v/v)m

PHIEH

(v/v)m

BVWH

(v/v)m

HVOLH

()v/v

PHIE

()v/v

SWE

()v/v

BVW

()v/v

HVOL_AV

293/7
62/84
0/214
2/57
0/779
1/8
0/041
0/3
0/012
0/029
تعیین رخسارههای مخزنی

زمینشناســان ،پتروفیزیســتها و مهندســین مخــزن،

جهــت نشــان دادن توصیفــی از جزئیــات مخــزن همــراه

بــا چالشهــای آن ،بایــد بــه شناســایی قابــل توجهــی از
نواحــی درون مخــزن کــه بیشــترین ویژگیهــای مشــابه
1. Archie
2. Tortusity
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را بــا هــم دارنــد ،دســت یابنــد [ ]15کــه در ایــن

بــرای تعییــن رخســارهها ،دادههــا در مجموعههایــی

خصوصیــات مخــزن بســیار مهــم میباشــد [.]11

موجــود در مجموعــه ،و کمتریــن شــباهت را بــا دادههــای

میــان تجزیــه و تحلیــل رخســارههای الگ بــرای بیــان
رخســارۀ الگ ،عبــارت اســت از مجموعـهای از پاســخ الگ
کــه مشــخص کننــدۀ یــک الیــه یــا چینــه بــوده و باعــث
تفکیــک آن از الیــه یــا چینههــای دیگــر میگــردد

[ .]16تعییــن رخســارههای الکتریکــی در ســازندهای
مخزنــی ،امــروزه یکــی از رایــج تریــن مطالعــات در ایــن

زمینــه اســت .کاربــرد فــراوان ایــن رخســارهها و قابلیــت

بایــد قــرار گیرنــد کــه بیشــترین شــباهت را بــا دادههــای
مجموعههــای دیگــر داشــته باشــند .در ایــن مطالعــه

بــرای مشــخص کــردن رخســارههای مخزنــی ،از ســه
الگ تخلخــل نوتــرون ( ،)NPHIچگالــی

()RHOB

و

صوتــی ( )DTاســتفاده شــد کــه نمــودار فراوانــی ایــن ســه
الگ در شــکل  2نشــان داده شــده اســت.

روش MRGC

انعطــاف آنهــا جهــت تعییــن پارامترهــای مخزنــی خــاص،

هــدف از خوشهســازی دادههــا ،طبقهبنــدی آنهــا بــر

بــه یکــی از توانمندتریــن ابزارهــا در مطالعــات مخزنــی

اختــاف بیــن گروهــی اســت .روشهــای مختلفــی بــرای

تفکیــک بخشهــای مخزنــی از غیــر مخزنــی ،تطابــق

مبتنــی بــر ناظــر و بــدون ناظــر تقســیم میشــوند .از

الگ اســتفاده میگــردد .اهمیــت ایــن دادههــا بــه

خطــا 2و منطــق فــازی 3نــام بــرد و از نــوع دوم ،بــه شــبکه

الکتروفاســیس ،گروهبنــدی مشــروط دادههایــی اســت

خوشهســازی پویــا 6و خوشهســازی گــراف پایــه بــا تــوان

پتروفیزیکــی در واحدهــای زمینشناســی میباشــند

یــک روش مناســب بــرای انجــام عملیــات خوشهســازی

قطعــی یــا تحلیلــی بــرای دســتهبندی چــاه نگارهــای

شناســایی گروههــای طبیعــی دادههــای الگ ،عــدم

ویژگیهــای زمینشناســی یــا مخزنــی باشــد [ .]18ایــن

بهتریــن تعــداد خوش ـهها بــه صــورت خــودکار ،اســتفاده

بــا توجــه بــه نــوع دادههــای ورودی ،امــروزه ایــن روش را

اســاس بیشــترین تشــابه درون گروهــی و بیشــترین

تبدیــل نمــوده اســت .از رخســارهها در مــواردی ماننــد

خوشهســازی دادههــا وجــود دارد کــه بــه دو گــروه کلــی

ســازندی در ســطح میــدان و افزايــش مقيــاس 1دادههــای

گــروه اول میتــوان از شــبکههای عصبــی پــس انتشــار

عنــوان مغــزۀ مجــازی نــام بــرده میشــود [ .]7مفهــوم

عصبــی خــود ســامان ده ،4طبقهبنــدی ترتیبــی صعــودی،5

کــه تقســیمبندی آنهــا بــر اســاس تشــابه خصوصیــات

تفکیــک چنــد گانــه 7اشــاره کــرد .ویژگیهایــی کــه

[ .]17رخســارههای الکتریکــی در اصــل یــک روش

دادههــای الگ بایــد داشــته باشــد شــامل [ :]17قــدرت

پتروفیزیکــی اســت کــه میتوانــد نشــان دهنــده تغییــر

داشــتن دانــش قبلــی در ارتبــاط بــا دادههــا ،پیشــنهاد

عنــوان توســط ســرا و ســوپلیس پیشــنهاد شــده اســت.

از دســته داد ههایــی بــا ترکیبــات بســیار پیچیــده،

شکل -2نمودار فراوانی نگارهای ورودی برای مدل رخسارهای
1.Upscaling
)2. Back-Propagation Neural Networks (BPNN
3. Fuzzy Logic
)4. Self Organizing Map (SOM
)5. Ascendant Hierarchical Clustering (AHC
)6. Dynamic Clustering (DYNCLUST
)7. Multi-Resolution Graph-based Clustering (MRGC
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اســتفاده ازکمتریــن پارامترهــا و عــدم حساســیت بــه

مخزنی استفاده شد .در نتیجه رخسارههایی را که نزدیکترین

یکــی از

نهایت مدلی با دو رخسارۀ متفاوت مد نظر قرار گرفت .در

تغییــرات آنهــا و عــدم محدودیــت در نــوع و تعــداد

دادههــا و خوشــهها ميباشــد .روش

MRGC

معــدود روشهــای غیــر پارامتریــک و بســیار مناســب

جهــت مطالعــه و تحلیــل خوش ـهای دادههــای حاصــل از
الگهــا میباشــد کــه ویژگیهــای ذکــر شــده را دارد.

در ایــن روش دادههــای الگهــا توســط دو شــاخص

NI

1

شباهت را باهم داشتند در یک دسته قرار گرفتند که در
شکل  ،3قرائت سه نگار ورودی مدل رخسارهایی در دو
دستۀ متفاوت نشان داده شده است.

تجزیه و تحلیل رخسارهها
رخسارۀ غیر مخزنی

Non-Reservoir Facies

پارامتــر شــاخص همســایگی کــه موقعیــت نزدیــک بــودن

ایــن رخســاره از لحــاظ مخزنــی دارای تخلخــل مؤثــر

KRI

دارای میانگیــن تخلخــل مؤثــر ( )PHIEو حجــم گاز ناحیۀ

هــر نقطــه در در یــک مجموعــه داده را بــه قلــه یــا قعــر

خیلــی کــم اســت .فواصــل مربــوط بــه ایــن رخســاره،

 2پارامتــر هســتۀ خوشــه ،شــاخصی اســت جهــت تعییــن

دســت نخــوردۀ ســازند ( )UGASپاییــن و میانگین اشــباع

مرکــز خوشــه ،کــه ایــن دو شــاخص نشــانههای رابطــۀ

هســتند .ایــن رخســاره دارای ذخیــره هیدروکربنــی بســیار

این رابطۀ همسایگی از روی فاصلۀ فضایی دادهها (الگها)

رخسارۀ مخزنی Reservoir Facies

تابــع چگالــی احتمالــی دادههــا مشــخص میکنــد و

نقــاط مســتعد بــرای نمایندگــی بــه عنــوان هســته یــا

آب مؤثــر ( )SWEبیشــتری نســبت بــه رخســارۀ مخزنــی

همســایگی میــان دادههــا هســتند ،مشــخص میشــوند.

ناچیــز میباشــد .درنتیجــه ارزش اقتصــادی نــدارد.

محاسبه میشود .بر اساس این دو شاخص ،گروههای

کوچکی از دادهها با نام گروههای جذبی شکل میگیرند
که این گروهها ممکن است از لحاظ شکل ،اندازه ،چگالی

و نسبت جدایش باهم تفاوت داشته باشند .این گروههای

جذبی به وسیلۀ مرزهایی از یکدیگر جدا شده و درنهایت
در یک فرآیند روبه رشد با یکدیگر ترکیب و گروههای

بزرگتر که همان رخسارههای مختلف الکتریکی میباشند
را تشکیل میدهند .در این مطالعه با توجه به دقیقتر بودن

روش  MRGCنسبت به سایر روشهای موجود دستهبندی

دادهها ،که توسط محققان زیادی به اثبات رسیده است

[ 19 ،4و  ،]20از این روش جهت دستهبندی رخسارههای

این رخساره دارای تخلخل مؤثر بیشتر از رخسارۀ غیرمخزنی
میباشد و باالترین حجم هیدروکربن در فواصل مربوط به این

رخساره مشاهده میشود که دلیل آن باال بودن میزان خلخل
و فرجی هستند که به وسیلۀ هیدروکربن (گاز) پر شدهاند.
میانگین تخلخل مؤثر ( )PHIEو حجم گاز ناحیه دست نخوردۀ

سازند

()UGAS

باالتر و میانگین اشباع آب مؤثر

()SWE

پایینتر نسبت به رخسارۀ غیرمخزنی دارد .در نتیجه فواصل
دارای رخساره مذکور ،قسمتهای اصلی مخزنی در توالی مورد

ارزیابی را شامل میشود .میانگین این پارامترها در دو رخسارۀ
مخزنی و غیرمخزنی در جدول  4ارائه شده است.

شکل -3دستهبندی قرائت نگارها در دستههای (رخسارههای) جداگانه
جدول  -4میانگین پارامترهای پتروفیزیکی رخسارۀ مخزنی و غیرمخزنی در روش خوشهسازی
)UGAS(%

)SWE(%

)PHIE(%

Facies

2/31

38/9

3/65

Reservoie

0/55

65/3

1/3

Non-Reservoir

1. Neighboring Index
2. Kernel Representative Index
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مقایسۀ رخسارههای مخزنی با زونهای تولیدی

بــا توجــه بــه دســتهبندی رخســارهها و مشــخص

نمــودن رخســارههای مخزنــی و غیرمخزنــی کــه در
توالــی چــاه در شــکل  4مشــخص شــدهاند ،همخوانــی

باالیــی بیــن ایــن رخســارهها بــا زونهــای تولیــدی

حاصــل از میانگینگیــری پارامترهــای پتروفیزیکــی
مشــاهده میشــود .درنتیجــه ایــن فواصــل مشــترک

در هــر دو ســتون ( Pay zoneو  )Faciesدارای باالتریــن

تخلخــل مؤثــر و حجــم گاز در مقایســه بــا کل توالــی

مــورد ارزیابــی هســتند و زونهــای اصلــی مخزنــی بــه
شــمار میرونــد .فواصلــی کــه در ســتون رخســارهها
()Facies

و ســتون زونهــای تولیــدی

()Pay Zone

مشــخص شــدهاند ،فواصلــی هســتند بــا کیفیــت مخزنــی

خــوب کــه دارای ذخیــرۀ گاز قابــل مالحظــه میباشــند.
شــکل  5میــزان هیدروکربــن را در دو دســتۀ جــدا شــده
در هــر دو روش نشــان میدهــد.

عمق ()m

شکل  -4مقایسه رخسارههای مخزنی (ستون  )Faciesبا زونهای تولیدی (ستون  )Pay zoneو زونبندی توالی مورد بررسی
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الف)
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شکل  -5میانگین فراوانی حجم گاز در دو دستۀ متفاوت الف) روش خوشهبندی ،ب) روش حد برش

مالحظــه میشــود کــه تفکیــک قســمتهای مخزنــی از

توالــی مــورد ارزیابــی بــه ترتیــب  1/1و  %0/4بــه دســت

اســت و تقریبــا تمــام حجــم هیدروکربــن موجــود در

 _3بــرای تعییــن زونهــای تولیــدی بــا اعمــال حــدود

غیرمخزنــی در هــر دو روش بــه خوبــی صــورت گرفتــه
توالــی مــورد بررســی ،در قســمتهای مخزنــی مشــخص
شــده در هــر دو روش قــرار دارد.
نتیجهگیری

 _1بــا اســتفاده از نمودارهــای متقاطــع تعییــن لیتولــوژی
( NPHI-RHOBو  )M-Nلیتولــوژی در کل توالــی مــورد

ارزیابــی ،آهــک تمیــز بــه همــراه مقادیــر کمــی از کانــی

دولومیــت مشــاهده شــد.

 _2میــزان تخلخــل مؤثــر ( )PHIEو اشــباع آب مؤثــر
( )SWEدر کل توالــی مــورد ارزیابــی بــه ترتیــب  2/1و

 %56محاســبه شــد .همچنیــن حجــم گاز در ناحیــۀ دســت
نخــورده ( )UGASو ناحیــۀ شســته شــده ( )XGASدر کل

آمــد کــه ایــن نتایــج در جــدول  1ارائــه شــدهاند.

بــرش بــرای تخلخــل مؤثــر و اشــباع آب موثــر کــه بــه
ترتیــب شــامل ( )PHIE <=%2/2و (  )SWE >= %55بــود،
فواصــل دارای شــرایط در نظــر گرفتــه شــده در توالــی

ارزیابــی شــده مشــخص شــدند کــه ایــن فواصــل دارای
حجــم گاز قابــل مالحظــهای میباشــند .میانگیــن

پارامترهــای اندازهگیــری شــده در ایــن فواصــل (زونهــای
تولیــدی) در شــرح جــدول  3ارائــه شــدهاند.

 _4بــا اســتفاده از روش  ،MRGCکل توالــی مــورد ارزیابــی

بــه دو رخســارۀ مخزنــی و غیــر مخزنــی تقســیم شــد.

بــا مقایســۀ بیــن پارامترهــای پتروفیزیکــی در ایــن دو
رخســاره کــه در شــرح جــدول  4ارائــه شــده اســت ،بــه

خوبــی ایــن دو رخســاره را از یکدیگــر تفکیــک میکنــد.
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 _5بــا مقایســۀ بیــن زونهــای تولیــدی و رخســارههای

بررســی شــد کــه در هــر دو روش دقــت باالیــی مشــاهده

تولیــدی و رخســارۀ مخزنــی مشــاهده گردیــد و دقــت

مخزنــی در توالــی مــورد ارزیابــی بــا وجــود لیتولــوژی

مشــخص شــده ،همخوانــی باالیــی بیــن زونهــای

تفکیــک زونهــای مخزنــی و غیرمخزنــی نیــز در شــکل 4

گردیــد .درنتیجــه بــا اســتفاده از هــر دو روش ،زونبنــدی
تقریبــا یکنواخــت بــا دقــت باالیــی صــورت گرفــت.
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