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 -1گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم پايه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران
 -2گروه علوم زمين ،دانشکده علوم ،دانشگاه تبریز ،ایران
 -3موسسه ژئوفيزيک ،دانشگاه تهران ،ایران
تاريخ دريافت93/3/26 :

تاريخ پذيرش93/7/15 :

چكيده
هــدف از ايــن پژوهــش ،معرفــی بهتریــن روش خوشهســازی جهــت تعییــن رخســارههای الکتریکــی مخزنــی در چاههــای فاقــد
مغــزه ميباشــد .تعییــن رخســارههای الکتریکــی در اصــل یــک روش قطعــی یــا تحلیلــی بــرای دســتهبندی دادههــای چــاه نگارهــای
پتروفیزیکــی اســت کــه میتوانــد نشــان دهنــده تغییــر ویژگیهــای زمینشناســی یــا مخزنــی باشــد .رخســارههای الکتریکــی بــر
مبنــاي خوشهســازی دادههــا تعريــف میشــود .مبنــای خوشهســازی ،قــرار دادن دادههــای نمودارهــای پتروفیزیکــی مشــابه در
گروههــای یکســان و تمایــز آنهــا از ســایر گروههــا میباشــد .در ایــن پژوهــش ،روشهــای مختلــف خوشهســازی مــورد بررســی
قــرار گرفتــه و بــا يكدیگــر مقایســه شــدند .از میــان ایــن روشهــا ،روش  MRGCبــه عنــوان بهتریــن روش معرفــی شــد .بدیــن منظــور
بــا اســتفاده از نرمافــزار ژئــوالگ ،چهــار روش خوشهســازی اعــم از روش چنــد تفکیکــی بــر پایــه گــراف( ،)MRGCروش سلســله
مراتبــی( ،)AHCروش شــبکه عصبــی خــود ســازمانده( )SOMو روش پویــا ( )DYNCLUSTجهــت تعییــن رخســارههای الکتریکــی مخزنی
در چــاه  2S-05میــدان ســلمان بــه کار بــرده شــد و تعــداد  9رخســاره الکتریکــی در هــر روش خوشهســازی تعییــن گرديــد .رخســارههای
الکتریکــی تولیــد شــده توســط بهتریــن روش خوشهســازی( ،)MRGCبــا اســتفاده از الگهــای  ،GRا،DTا  RHOBو  NPHIبــر اســاس
کیفیــت مخزنــی از خــوب بــه بــد مرتــب گردیــد .ایــن مطالعــات بــر روی بخــش عــرب کــه اصلیتریــن بخــش مخزنــی میــدان
ســلمان میباشــد و بیشــترین تولیــد نفــت( )%70از ایــن بخــش بــوده اســت ،انجــام گرفــت.

كلمــات كليــدي :خوشهســازی ،رخســاره الکتریکــی ،نمودارهــای پتروفیزیکــی ،بخــش عــرب ،میــدان

ســلمان

*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

rahsepar.amin67@gmail.com
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آن از ســال  1347میــادی آغــاز گرديــد .ایــن میــدان بــا

میــدان ابولبوخــوش امــارات متحــده عربــی دارای ذخایــر

دقیــق از ســازندهای مخزنــی در اعمــاق زمیــن ،عملیــات

مشــترک اســت .ســه چهــارم مســاحت ایــن میــدان در

پتروفیزیکــی ،اطالعــات مفیــدی را از خــواص فیزیکــی

متحــده عربــی اســت و ســهم ایــران از ایــن مخــزن حــدود

چــاه نــگاری و تفســیر نمودارهــای آن اســت .نمودارهــای

زمیــن در اعمــاق مختلــف در اختيــار مــا قــرار ميدهنــد.
امــروزه بــا گســترش تکنولــوژی ســخت افــزاری ،عملیــات
چــاه نــگاری بــا دقــت باالیــی انجــام میشــود .امــا بــرای

تفســیر و ارزیابــی دادههــای حاصــل ،بــه مهــارت زیــاد
مفســر و اطالعــات آزمایشــگاهی وقــت گیــر و پــر هزینــه

نیــاز اســت .بنابرایــن ،طراحــی مدلــی کــه توانایــی ارزیابی
شــاخصهای پتروفیزیکــی و خوشهســازی رخســارهها بــه

آبهــای ایــران و یــک چهــارم آن در آبهــای امــارات

 %67/4بــر آورد شــده اســت .میــدان نفتــی ســلمان بــر

اســاس آخریــن آمارهــای ارائــه شــده هــم اکنــون دارای
 44حلقــه چــاه نفتــی و  10حلقــه چــاه تزریــق آب اســت.
روش کار
تعیین رخسارههای الکتریکی با استفاده از روش خوشهسازی
چند تفکیکی گرافیکی()MRGC

1

کمــک دادههــای چاهنــگاری را داشــته باشــد و در عیــن

روش()MRGC

بســیار اقتصــادی خواهــد بــود .بــه ویــژه در مــواردی کــه

خوش ـهاي دادههــاي حاصــل از چــاه نگارهــا و مغزههــاي

خوشهســازی جهــت تعییــن رخســارههای الکتریکــی

شناســایی گروههــای دادههای(نمودارهــای پتروفیزیکــی)

منجــر بــه کاهــش هزینههــای اکتشــافی در صنعــت

داشــتن دانــش اولیــه از مجموعــه دادههــا ،قابلیــت کار بــا

دســترس از چاههــای حفــاری شــده در میــدان ســلمان

بــا ترکیــب بســیار پیچیــده ،کــم بــودن پارامترهــا و عــدم

میــدان نفتــی ســلمان در  144کیلومتــری جنــوب

تغییــر مقــدار پارامترهــا ،داشــتن محدودیــت در تعــداد

یکــی از معــدود روشهــاي غیــر

حــال نیــاز بــه اطالعــات آزمایشــگاهی را برطــرف ســازد،

پارامتریــک و بسیارمناســب بــراي مطالعــه و تحلیــل

دسترســی بــه مغــزه میســر نیســت ،کاربــرد روشهــای

حفــاري اســت .مزیتهــاي ایــن روش عبارتنــد از :قابليــت

مخزنــی بــرای مدیریــت تولیــد مخــازن هیدروکربنــی

مرتبــط بــا رخســارههای زمینشناســی ،عــدم نیــاز بــه

نفــت میشــود .ایــن تحقیــق برپایــه اطالعــات قابــل

مجموعــه دادههــای حقیقــی متشــکل از دســته دادههــای

انجــام شــده اســت.

حساســیت بــه تغییــرات آنهــا ،پایــدار بــودن نتیجــه بــا

جزیــره الوان در مــرز مشــترک ایــران و امــارات متحــده
عربــی واقــع شــده است(شــکل  .)1میــدان ســلمان بیــن
ایــران و امــارات متحــده عربــی مشــترک بــوده و یکــی
از میادیــن قابــل توجــه ایــران از نظــر ذخایــر نفــت و

گاز بــه حســاب میآیــد .میــدان نفتــی ســلمان از یــک

تاقدیــس نامتقــارن بــه ابعــاد تقریبــی  11 kmدر 14 km

تشــکیل شــده اســت .ایــن میــدان از نظــر زمینشناســی

بــه ســه الیــه تولیــد نفــت تحتانــی و فوقانــی مربــوط بــه

دوره ژوراســیک و یــک الیــه مربــوط بــه دوره کرتاســه
تشــکیل شــده اســت .میــدان ســلمان یــک الیــه گازی بــه

نــام خــوف نیــز دارد .ایــن میــدان در ســال  1344توســط
شــرکت  Lapcoدر خلیــج فــارس و منطقــه الوان(تحــت

پوشــش شــرکت نفــت فــات قــاره) کشــف شــد .و تولیــد

ابعــاد نقــاط و خوشــهها و تولیــد خــودکار تعــداد
بهینــه خوشــهها بــدون دخالــت ناظــر[ .]1الگوریتــم

 MRGCبــا روشهــای هوشــمند ،تعــداد رخســارههای

الکتریکــی را (خروجــی) بــا توجــه بــه دادههــای اولیــه و
محــدود(ورودی) در هــر چــاه بــدون دخالــت ناظــر ارائــه

میکنــد .ایــن در حالــی اســت کــه در روشهــای دیگــر

خوشهســازی ،كاربــر بــا در نظــر گرفتــن پارامترهایــی از
جملــه مطالعــات پتروگرافــی و رخســارههای رســوبی،

تعــداد الکتروفاســیسها را(کــه حــدس میزنــد بــه

تعــداد واقعــی نزدیــک باشــد) ،بــه نرمافــزار ارائــه کــرده
و ســپس نرمافــزار براســاس اطالعــات وارد شــده ،الگــوی

پیشــنهادی را معرفــی مینمايــد .در واقــع در هــر ســه
1. Multi Resolution Graph Based Clustering
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شکل  1موقعیت جغرافیایی میدان نفتی سلمان [.]2

روش ،دادههــای ورودی(نمودارهای-پتروفیزیکــی) بــرای

بــرای تعییــن رخســارههای الکتریکــی بــا ایــن روش ،ابتــدا

خروجی(رخســارههای الکتریکــی) توســط نرمافــزار

نمودارهــای پتروفیزیکــی ،آن دســته از نمودارهایــی کــه

نرمافــزار تعریــف شــده و طــی محاســباتی ،دادههــای
تعييــن ميشــود .تفــاوت اصلــی در ایــن اســت کــه در
روش  ،MRGCنرمافــزار تعــداد خوشــههای مشــخصی را

در قســمت ™ FACIMAGEنرمافــزار ژئــوالگ از میــان

بیشــترین ارتبــاط بــا هــدف مــورد نظر را داشــتند (شــامل:
نمــودار اشــعه گامــا( ،)GRنمــودار صوتــی( ،)DTنمــودار

بــه عنــوان خروجــی بــه ناظــر معرفــی میکنــد و كاربــر

چگالــی()RHOB

در ایــن راســتا ،بهتریــن خوشــه را شناســایی و انتخــاب

شدند(شــکل  2و .)3

بــا در نظــر داشــتن پیــش زمینــه علمــی و مطالعاتــی
مینمايــد .امــا در روشهــای دیگــر ،در ابتــدا كاربــر

و نمــودار

نوتــرون()NPHI

انتخــاب

گرديــده و در مرحلــه بعــد ایــن دادههــا آمــوزش داده
در ادامــه ،بــا اســتفاده از روش خوشــهبندی بــه روش

تعــداد خوشــهها را بــرای نرمافــزار تعریــف کــرده و

چنــد تفکیکــی گرافیکــی( ،)MRGCتعــداد خوشــههای

پیشــنهادی خــود را ارائــه مينمايــد .پــس از آن كاربــر

دیگــر بــه طــور خــودکار رخســارههای الکتریکــی آزمــوده

بــر ایــن اســاس ،نرمافــزار طــی محاســباتی ،الگوهــای

بهینــه توســط نرمافــزار مشــخص گردیــد .بــه عبــارت

از بیــن الگوهــای ارائــه شــده توســط نرمافــزار ،الگویــی

و خوشــهبندی میشــوند.

را کــه معــرف بهتریــن خوشــه اســت ،انتخــاب میکنــد.
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شکل  2نمودار فراوانی وگستره عددی نمودارهای پتروفیزیکی در مدل رخساره سنگی از بخش عرب.

شکل  3کراس پالت ایجاد شده برای چاه.

در ایــن روش ،كاربــر هیچگونــه دخالتــی در نحــوه

رخســارها انجــام داده ،انتخــاب نمايــد .در مخــزن مــورد

بــه صــورت هوشــمند و بــا دقــت بــاال صــورت ميگيــرد.

دادههــا از بیــن خوشـههای پیشــنهاد شــده توســط نرمافــزار

خوش ـهبندی نــدارد و معرفــي خوش ـهها توســط نرمافــزار

بنابرايــن ،كاربــر تنهــا میتوانــد از بیــن خوشــههای
معرفــی شــده ،خوشــهای کــه بهتریــن تفکیــک را در

مطالعــه پــس از خوشــه بنــدی بــا روش  MRGCو بررســی

خوشـهای کــه دارای  9رخســاره الکتریکــی بود(شــکل ،)4به
عنــوان مناســبترین خوشــه انتخــاب گردیــد.
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شکل  4خوشهسازی با روش .MRGC

در ادامــه بــا اســتفاده از روش KNN Facies Propagation

1

رخســاره هــای تعییــن شــده در تمــام قســمتهای چــاه
توســعه داده شــد.

تعییــن رخســارههای الکتریکــی بــا اســتفاده از روش

شــبکه عصبــی خــود ســازمان()SOM

1

شــبکه عصبــی خــود ســازمان ده( )SOMیــک نــوع شــبکه

عصبــی مصنوعــی اســت کــه از طریــق یادگیــری بــدون
نظــارت بــرای تولیــد دادههــای رســتهای بــا اســتفاده
از دادههــای ورودی اســتفاده 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 دادن شــهود از یــک مجموعــه داده

بــا بعــد زیــاد مناســب باشــند[ .]2ايــن روش يــك مــدل
بــدون ناظــر اســت و توانايــي وســیعي در حــل مســائل

شــناخت و طبقهبنــدي الگوهــا دارد .شــبكههاي بــدون

ناظــر ،فقــط قــادر بــه گروهبنــدي رخســارهها بــوده و
قابليــت تشــخیص يــا نامگــذاري آنهــا را نــدارد .ايــن روش

در مرحلــه اكتشــاف میــدان ،در مناطقــي كــه چاههــاي
اكتشــافي بــه تعــداد زيــاد وجــود نــدارد ،بــه كار مـيرود.
اطالعــات اضافــي ميتوانــد بــه شــناخت طبقــات كمــك

كنــد .انطبــاق اطالعــات چــاه و نقشــه تغییــر رخســارهها،
تخمینــي از كیفیــت مخــزن در نواحــي مختلــف ارائــه
مينمايــد[.]4

در روش شــبکه عصبــی خــود ســازمانده( )SOMپــس از

آمــوزش دادههــای نمودارهــای پتروفیزیکــی ،شــبکه خــود

ســازمانده( )SOMانتخــاب ميگــردد .بــا توجــه بــه تنــوع

بســیار کــم لیتولوژیکــی مخــزن کــه بــه طــور عمــده از

دولومیــت ،آهــک ،مقــدار کمــي انیدریــت و مقــدار بســیار
ناچیــز شــیل میباشــد و بــه علــت ایــن کــه بهتریــن روش
خوشهســازی( ،)MRGCتعــداد  9خوشــه را تولیــد کــرده،

بــه نظــر میرســد کــه تعــداد رخســارههای الکتریکــی

کــم باشــد .بنابرایــن ابعــاد خوشهســازی بــه روش شــبکه
عصبــی خــود ســازمانده  3*3بــا  9خوشــه انتخــاب شــده
است(شــکل.)5

تعییــن رخســارههای الکتریکــی بــا اســتفاده از روش

سلســله مراتبی()AHC

2

خوشهســازی بــه روش سلســله مراتبــی( ،)AHCیــک ابــزار

مفیــد و موثــر بــرای زونبنــدی مخازن نفــت و گاز و شناســایی

زونهــای ژئوشــیمیایی محســوب میشــود .بــا اســتفاده از
ایــن روش ،میتــوان در ابعــاد نامتناهــی فضایــی خوشــه

ســاخت .امــا خوشــههای ســاخته شــده حداکثــر در  3بعــد

فضایــی قابــل مشــاهده ميباشــد .مثــا اگــر نمــودار نوتــرون
و چگالــی را بــرای ســاخت خوشـهها بــه کار ببریــم ،فقــط در

 2بعــد فضایــی خوشــه تشــکیل میشــود .امــا اگــر مجموعهای
کامــل از نمودارهــا شــامل نوتــرون ،چگالــی ،گامــاری ،صوتــی

و مقاومــت را بــه کار ببریــم ،در پنــج بعــد فضایــی خوش ـهها
ســاخته خواهنــد شــد کــه بیــش از  3بعــد آن را نمیتــوان

مشــاهده کــرد

1. K-Nearest Neighbor Facies Propagation
2. Self-Organizing Map
3. Ascendant Hierarchical Clustering
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تعییــن تعــداد بهينــه خوشــهها را نــدارد .ايــن روش

روش شــبکه عصبــی ،پــس از آمــوزش دادههــای

بــه علــت قابليــت تفکیکســازی کــم در رخســارهها،

انتخــاب شــد .در ایــن روش نیــز بــه دلیــل ایــن کــه بهتریــن

در نــوع و تعــداد دادههــا ،نداشــتن قــدرت شناســایی

کــرده و لیتولــوژی مخــزن پیچیدگــی زيــادي نــدارد ،در 9

در لیتولوژیهــای پیچیــده ،کمتــر مــورد اســتفاده قــرار

نمودارهــای پتروفیزیکــی ،روش سلســله مراتبــی()AHC

روش خوشهســازی( )MRGCتعــداد  9خوشــه را تولیــد

خوشــه رخســارههای الکتریکــی تولیــد شد(شــکل.)6

تعییــن رخســارههای الکتریکــی بــا روش پویــا
( )DYNCLUST

2

روش خوشهســازی پویــا از روشهــای شــناخته شــده

بــرای رخســارههای الکتریکــی اســت كــه توانایــی

نیــاز بــه داشــتن دانــش قبلــی از دادههــا ،محدودیــت

الگوهــای طبیعــی موجــود در نگارهــا و عــدم كارايــي
میگیــرد .در ایــن روش نیــز ماننــد روشهــای قبلــی،

پــس از آمــوزش دادههــای نمودارهــای پتروفیزیکــی،

روش پویــا( )DYNCLUSTانتخــاب ميشــود .بــه دلیــل

لیتولــوژی غیــر پیچیــده و تولیــد  9خوشــه توســط

بهتریــن روش ،بــه نظــر میرســد همــان  9خوشــه بــرای
ایــن روش ،بهتریــن انتخــاب است(شــکل .)7

شکل  -6خوشهسازی با روش AHC

1. Dynamic Clustering
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شکل  7خوشهسازی با روش .DYNCLUST

الزم بــه ذکــر اســت ليتولــوژي غالــب منطقــه ،دولوميــت،

نتایج و بحث
ترســیم رخســارههای الکتریکــی تولیــد شــده توســط
روشهــای خوشهســازی

پــس از ترســیم چهــار روش خوشهســازی مشــاهده
میگــردد روش خوشهســازی

MRGC

بــه دلیــل

قابلیتهــای ســاختاری خــود ،خوشهســازی دقیقتــری

انجــام داده اســت .همانگونــه کــه در شــکل()8
مشــخص اســت ،در تعییــن رخســارههای الکتریکــی ایــن
چاههــا از نمودارهــاي نوتــرون( ،)NPHIصوتــی(،)DT

چگالــی( )RHOBو اشــعه گامــا( )GRاســتفاده شــده
اســت .از میــان روشهــای اســتفاده شــده ،روش

MRGC

نتایــج دقیقتــر و منطقیتــری ارائــه داده اســت .بــه

عنــوان مثــال میتــوان گفــت ،روش  MRGCدر برابــر

تغییــرات اساســی نمودارهــای پتروفیزیکــی کــه نشــان

دهنــده کاهــش یــا افزایــش کیفیــت مخزنــی میباشــد،
حساســیت نشــان داده و رخســارههای الکتریکــی

جداگان ـهای بــرای اینتروالهــای مخزنــی ســاخته اســت.

تغییــرات ناچیــز نمودارهــای پتروفیزیکــی ،مالکــی بــرای

كلســيت و انيدريــت تشــخيص داده شــد و بخــش

دولوميتــي ،ســنگ مخــزن بخــش عــرب را تشــکیل

داده اســت[ .]5روش  MRGCبهتریــن حالــت ممکــن را

بــرای تعییــن رخســارههای الکتریکــی در ایــن لیتولــوژی
بــه کار گرفتــه اســت .پــس از آن ،روش

SOM

در

تعییــن رخســارههای الکتریکــی نســبت بــه روشهــای
 DYNCLUSTو  AHCبهتــر عمــل کــرده اســت ،بــه

طــوری کــه میتــوان رخســارههای الکتریکــی تولیــد

شــده توســط روش  MRGCو  SOMرا بــرای زونبنــدی

مخــزن بــه کار بــرد و بهتریــن و بدتریــن زونهــا را از
لحــاظ کیفیــت مخزنــی شناســایی نمــود.

اولویتبندی رخسارههای الکتریکی براساس کیفیت مخزنی

در بخــش قبــل ،روشهــای مختلــف خوشهســازی جهــت

تعییــن رخســارههای الکتریکــی مخزنــی توســط نرمافــزار

ژئــوالگ بــه کار بــرده شــد .از میــان روشهــاي مــورد
اســتفاده ،روش

انتخــاب گرديــد.

MRGC

بهتریــن روش خوشهســازی

زونبنــدی مخــزن نبــوده و نشــان دهنــده تغییــرات

در ایــن بخــش ،رخســارههای الکتریکــی تولیــد شــده

در برابــر تغييــرات ناچيــز نمودارهــاي پتروفيزيكــي

از لحــاظ کیفیــت مخزنــی ،اولویتبنــدی ميشــود.

رخســاره الکتریکــی جداگانـهای بــه وجــود نیــاورده اســت.

ظرفیــت آن بســتگی دارد .هــر عامــل زمینشناســی کــه

تفکیکپذیــری هوشــمندانه و قابــل قبولتــري نســبت بــه

افزایــش کیفیــت آن مخــزن میشــود.

اساســی در کیفیــت مخزنــی نمیباشــد لــذا ايــن روش

توســط روش  MRGCمــورد بررســی قــرار گرفتــه و

حساســیت نشــان نــداده و در مقابــل ايــن تغييــرات،

کیفیــت یــک مخــزن بــه تخلخــل ،تراوایــی ،حجــم و

بنابرايــن ،ميتــوان نتيجــه گرفــت كــه روش  MRGCقــدرت

باعــث افزایــش ایــن پارامترهــا در مخــازن شــود ،باعــث

ســه روش دیگــر دارد.
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ایــن عوامــل میتواننــد فیزیکــی یــا شــیمیایی باشــند .در

نمودار چگالی()RHOB

ایــن مطالعــه کیفیــت مخزنــی از روی دادههــای الکتریکــی

نــوع ویــژهای از نمودارهــای رادیواکتیویتــه هســتند کــه

میشــود .نمودارهــای پتروفیزیکــی موجــود بــرای ایــن

گامــا از منبع به ســازند ســاطع شــده و توســط ثبــت کننده

گامــا( ، )GRنمودارصوتــی( ،)DTنمــودار چگالــی()RHOB

پرتــو گامــا در ســازند تــا درجــه زیــادی بــه تراکــم مــواد

چــاه نگاریهــای انجــام شــده در هــر چــاه بررســی

چگالــی ســازندها را ثبــت میکننــد .در ایــن روش ،پرتــو

مطالعــه در چاههــای ذکــر شــده شــامل نمــودار اشــعه

دریافــت میشــود .از آنجايــي كــه جــذب و پراکندگــی

و نمــودار نوتــرون( )NPHIمیباشــد کــه در ادامــه بــه

و يــا بــه عبــارت ديگــر بــه تعــداد الکترونهــای موجــود

اختصــار معرفــي ميشــود.

تعيين رخسارههاي الكتريكي...
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مجــاور نفــوذ کــرده و بــا هســتههای اتمــی متفــاوت

ســنگ ،توســط ایــن نمــودار اندازهگیــری میشــود.

در ســازندها برخــورد میکننــد .اگــر منبــع نوتــرون

شــود ،چگالــی کاهــش مییابــد .نمــودار چگالــی رابطــه

ســرعت نوترونهــای منتشــر شــده در اثــر برخــورد بــا

تخلخــل بــا چگالــی ارتبــاط دارد و هرچــه تخلخــل بیشــتر

معکــوس بــا کیفیــت مخزنــی دارد بــه ایــن صــورت کــه

كاهــش نمــودار چگالــی ،نشــان دهنــده تخلخــل بیشــتر

ســازند و کیفیــت بــاالی مخزنــی اســت[.]6
نمودار صوتی()DT

رادیواکتیــو مقابــل ســنگهای هیــدروژندار باشــد،
هســته اتــم هیــدروژن كــم شــده و جــذب دیگــر عناصــر
موجــود در ســنگ میگــردد لــذا ثبــت کننــده ابــزار

نمودارگیــری ،کاهشــی را در شــدت تشعشــع نوتــرون
برگشــتی از ســازند نشــان میدهــد.

ایــن نمــودار ،عمــق را در مقابــل زمــان اندازهگیــری

آب ،نفــت ،و گاز موجــود در خلــل و فــرج ســنگها،

کــه یــک ضربــه صوتــی ،طــول معینــی از یک ســنگ (یک

میگذارنــد .مادامــی کــه منافــذ بــا مایــع پــر شــدهاند،

میکنــد .زمــان اندازهگيــري شــده ،مــدت زمانــی اســت

حــاوی هیــدروژن بــوده و روی منحنــی نوتــرون تاثیــر

فــوت) را طــی میکنــد کــه بــه آن زمــان عبــور 1گفتــه

وجــود هیــدروژن بیشــتر نشــانه تخلخــل زیــاد اســت.

کمــک ابزارهــای نمودارگیــری صوتــی میتــوان تخلخــل

بــه منزلــه هیــدروژن کمتــر و نشــانه تخلخــل کمتــر

در ارزیابــی ســازند اســتفاده نمــود .امــواج صوتــی امــواج

بنابرایــن در مطالعــه نمــودار نوتــرون ،افزايــش

میشــوند و نحــوه انتشــار آنهــا بســتگی بــه خــواص

هیدروکربنــی اســت.

میشــود و واحــد آن میکروثانیــه بــر فــوت اســت[ .]6بــه

عكــس ايــن حالــت نيــز صــادق اســت يعنــي مایــع کمتــر

ســازند را تعييــن كــرده و از تخلخــل بــه دســت آمــده

ميباشــد[.]6

فشارشــی یــا برشــی هســتند کــه در زمیــن منتشــر

مقــدار  ،NPHIنشــان دهنــده کیفیــت بیشــتر مخــزن

ســنگ و ســیال دارد[.]7

نمودار اشعه گاما()GR

نمــودار صوتــی رابطــه مســتقیم بــا کیفیــت مخزنــی

ابــزار نمــودار اشــعه گامــا ،رادیواکتیویتــه طبیعــی ســازند

افزایــش  DTمعــرف افزایــش تخلخــل و در نتیجــه کیفیت

دارنــد تــا در رسهــا و شــیلها تمرکــز یابنــد .ماس ـههای

نمودار نوترون()NPHI

نشــان میدهنــد .در واقــع پاســخ حاصــل از دســتگاه

ســازند دارد .بدیــن ترتیــب کــه در ســازند مــورد مطالعــه،

را اندازهگیــری میکنــد .عناصــر رادیواکتیویتــه تمایــل

مخزنــی خــوب ســازند اســت.

تمیــز و کربناتهــا ،ترازهــای کــم از اشــعه گامــا را

نوترونهــا در هســته تمــام عناصــر غیــر از هیــدروژن

شــمارشگر اشــعه گامــا ،تابعــی از غلظــت وزنــی کانــی

اســت ،امــا الکتــرون ندارنــد .وقتــی نوترونهــا از مــواد

اندازهگیــری پرتوزایــی گامــای طبیعــی معمــوال بــه

بســیار زیــادی هســتند کــه در اثــر برخــورد بــا اتمهــای

نمکهــای تبخیــری ،کانیهــای ســنگین پرتــوزا) و

وجــود دارنــد .ترکیــب آنهــا تقریبــا مشــابه اتــم هیــدروژن

پرتــوزا در ســازند و نیــز چگالــی آن ميباشــد.

رادیــو اکتیــو منتشــر میشــوند ،دارای ســرعتهای

منظــور تعییــن لیتولوژی(شــناخت رسهــا و شــیلها،

دیگــر از سرعتشــان کاســته میشــود .اتمهــای دارای

ارزیابــی تقریبــی تراوایــی بــه کاربــرد مــيرود.

جــرم مشــابه نوتــرون ،باعــث کاهــش ســریع ســرعت

نوتــرون میشــوند .بنابرایــن ،ســرعت نوترونهــا در اثــر

برخــورد بــا اتمهــای هیــدروژن بســیار كــم میشــود .در

نتیجــه ميتــوان محتــوای هیــدروژن ســازند را بــه وســیله

نمودارگیــری نوتــرون تعییــن نمــود .در ابــزار نمودارگیــری
نوتــرون ،نوترونهــا از منبــع رادیواکتیــو بــه ســازندهای

نمــودار اشــعه گامــا رابطــه معکوس بــا کیفیت مخزنــی دارد،

بدیــن ترتیــب کــه كاهــش اشــعه گامــا در نمــودار ،نشــان
دهنــده کیفیــت مخزنــی خــوب آن بخــش از ســازند اســت.

مبنــاي شــناخت بهتریــن رخســاره بــا باالتریــن کیفیــت
1. Transit Time

شماره ،87
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1395-2

گامــا(،)GR

هــر چــه میــزان نمــودار نوتــرون( )NPHIبرای رخســارهای

میباشــد .از میــان ایــن نمودارهــا ،نمــودار  GRاهمیــت

کیفیــت مخزنــی آن رخســاره ميباشــد .همچنیــن هرچــه

چگالــی()RHOB

صوتــی(،)DT

و

نوتــرون()NPHI

بیشــتر باشــد ،نشــان دهنــده افزایــش تخلخــل و افزایــش

بیشــتری دارد و هرچــه میــزان آن بــرای هــر زون کمتــر

میــزان نمــودار

ایــن حــال چــون میــزان  GRبــرای تمامــی رخســارههای

اســت [.]7

باشــد ،مؤيــد کیفیــت بــاالی آن زون مخزنــی اســت[ .]6با

صوتــی()DT

باالتــر باشــد ،بيانگــر

افزایــش میــزان تخلخــل و کیفیــت خــوب آن رخســاره

الکتریکــی دارای مقــدار کمتــری اســت و میــزان آن در

بــر ایــن اســاس رخســارههای الکتریکــی تولیــد شــده بــا

زیــادی بــا هــم نــدارد ،رخســارههای الکتریکــی شــباهت

کیفیــت مخزنــی شــان اولویتبنــدي شــدهاند كــه نتايــج

رخســارههای الکتریکــی نزدیــک بــه هــم بــوده و تفــاوت

روش  MRGCدر چــاه  2S-05میــدان ســلمان بــر اســاس

زیــادی بــه همدیگــر دارنــد در نتیجــه از اولویتبنــدی

آن در جــدول( )1ارائــه شــده اســت.

رخســارههای الکتریکــی بــر اســاس میــزان نموداراشــعه

گامــا( )GRصــرف نظــر کــرده و بــه بررســی ســاير

زونهــای

الزم بــه ذكــر اســت كــه نمــودار چگالــی( )RHOBهــر

میباشــند .زیــرا نمودارهــای پتروفیزیکــی تخلخــل

نشــان دهــد ،بــه معنــاي چگالــی کمتــر و تخلخــل بیشــتر

روش خوشهســازی  MRGCایــن تغییــرات در نمودارهــا

نمودارهــا در ایــن مطالعــه میپردازیــم.

چــه قــدر بــرای یــک محــدوده عمقــی مقــدار کمتــری را
آن محــدوده عمقــی میباشــد و رخســاره از کیفیــت

مخزنــی خوبــی برخــوردار اســت[.]8

L-2B ،L-2A

و

L-1

در بخــش عــرب بــا

کیفیتتریــن زونهــای مخزنــی نســبت بــه دیگــر زونهــا
خوبــی را بــرای ایــن زونهــا نشــان میدهنــد .همچنیــن

را تشــخیص داده و بهتریــن رخســارههای الکتریکــی را

بــرای ایــن زونهــا معرفــی کــرده اســت.

جدول  -1اولویتبندی رخسارههای الکتریکی حاصل از روش ( :MRGCستونهای میانی میزان هر الگ در هر رخساره را نشان میدهد)
رتبه از لحاظ
کیفیت مخزنی

)RHOB (gr/cc

)NPHI (v/v

)DT (μs/ft

)GR (GAPI

رخساره الکتریکی

1

2/42

0/22

68/74

2/21

1

2

2/49

0/22

65/58

1/35

2

3

2/50

0/27

62/45

1/68

3

4

2/61

0/14

55/96

1/76

4

5

2/67

0/12

54/37

1/46

5

6

2/74

0/09

52/19

2/04

6

7

2/87

0/03

50/52

1/66

7

8

2/91

0/01

50/47

2/18

8

9

2/96

0

50/70

2

9
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دخالــت كاربــر ،بــه عنــوان بهتریــن روش خوشهســازی

نتیجهگیری

معرفــی شــد.

نتايج حاصل از اين پژوهش عبارتند از:

 -1از بیــن روشهــای بــه كار رفتــه ،روش  MRGCبــه

دلیــل قابلیتهــای ســاختاری خــود از جملــه قــدرت

تفکیــک بــاال و دقیــق رخســارهها ،قابليــت شناســایی
گروههــای دادههای(نگارهــا) مرتبــط بــا رخســارههای

زمیــن شناســی ،عــدم نیــاز بــه دانــش اولیــه از مجموعــه
دادههــا ،قابلیــت کار بــا مجموعــه دادههــای حقیقــی
متشــکل از دســته دادههــای بــا ترکیــب بســیار پیچیــده،

کــم بــودن پارامترهــا و عــدم حساســیت بــه تغییــرات
آنهــا ،پایــدار بــودن نتیجــه بــا تغییــر مقــدار پارامترهــا،

داشــتن محدودیــت در تعــداد ابعــاد نقــاط و خوش ـهها و

همچنیــن تولیــد خــودکار تعــداد بهینــه خوش ـهها بــدون

 -2بهتریــن زونهــای مخزنــی در بخــش عــرب L-2B ، L-2A

و  L-1میباشــد.

 -3بــرای مخازنــی کــه دارای تنــوع لیتولوژیکــی محدودی
هســتند ،اســتفاده از روش شــبکه عصبــی خود ســازمانده
( )SOMمیتوانــد مناســب باشــد.

 -4در مخازنــی کــه دارای تنــوع لیتولوژیکــی وســیعی
میباشــند ،اســتفاده از روش خوشهســازی چنــد
تفکیکــی

گرافیکــی()MRGC

مناســبترین روش

میباشــد و میتوانــد خوشــههای منطقیتــری را
ایجــاد نمایــد .روش چنــد تفکیکــی گرافیکــی( )MRGCدر

لیتولوژیهــای مختلــف کارایــی خوبــی دارد.
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