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تعیین و پیشبینی رخسارههای منفذی براساس
تلفیقی از دادههای تزریق جیوه ،پتروفیزیکی و
پتروگرافی با استفاده از ترکیب شبکههای عصبی
خودسازمانده و ماشین بردار پشتیبان
ابراهیم سفیداری* 1و  ،2عبدالحسین امینی 1و علی دشتی

1

 -1دانشکده زمینشناسی ،پردیس علوم ،دانشگاه تهران ،ايران
 -2گروه زمینشناسی نفت ،پژوهشکده علوم کاربردی جهاد دانشگاهی ،واحد دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ايران
تاريخ دريافت94/1/24 :

تاريخ پذيرش94/6/17 :

چكيده
شــبکۀ منفــذی کنترلکننــدۀ رفتــار ســیاالت در ســنگ مخــزن اســت .در مخــازن کربناتــه بهدلیــل عدمتبعیــت خصوصیــات جریــان
ســیال از بافــت رســوبی اولیــه ،ویژگیهــای شــبکه منفــذی بایــد مســتقیما در فرآینــد تعییــن رخســاره اســتفاده شــوند تــا بتــوان
شــرایط واقعــی مخــزن را تحليــل کــرد .در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از ترکیــب مطالعــات پتروگرافــی ،پتروفیزیکــی و مهندســی مخــزن،
رخســارههای منفــذی و ســنگی در ســازندهای کنــگان و داالن در میــدان گازی پــارس جنوبــی مطالعــه شــدهاند .بــر ايــن اســاس
پنــج رخســاره منفــذی بــا اســتفاده از روش شــبکههای عصبــی خودســازمانده خصوصیــات پتروفیزیکــی ،زمینشناســی و مخزنــی
منحصربهفــردی دارنــد .براســاس خصوصیــات ایــن رخســارههای منفــذی یــک رونــد مشــخص کاهــش کیفیــت مخزنــی از رخســاره
یــک بــه ســمت رخســاره پنــج مشــاهده شــد .در نهایــت بــرای ارتبــاط دادن رخســارههای معرفیشــده و نمودارهــای پتروفیزیکــی از
روش ماشــین بــردار پشــتیبان اســتفاده شــد کــه بــا اســتفاده از روش میانگیــن مربعــات خطــا از نمودارهــای چاهنــگاری ،رخســارههای
معرفیشــده را بــا دقــت  %78پیشبینــی کــرد.
كلمــات كليــدي :رخســاره منفــذی ،شــبکه عصبــی خودســازمانده ،ماشــین بــردار پشــتیبان ،میــدان گازی پــارس

جنوبــی ،ســازندهای داالن و کنــگان.

بــه گروههایــی بــا کیفیــت مخزنــی متفــاوت تعييــن

مقدمه

مدلســازی مخــزن مشــتمل بــر دو بخــش زمینشناســی

و مخزنــی اســت کــه در هــر دوی آنهــا تعیین رخســارههای
مخزنــی و جریانــی اهمیــت ویــژه دارد .رخســاره در

مطالعــات مخزنــی بــا هــدف طبقهبنــدی ســنگ مخــزن
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

ebrahimspidari@ut.ac.ir

ميشــود .روشهــای متفــاوت تعییــن رخســاره در
ســنگ مخــزن دیدگاهــی متفــاوت بــه ســنگ مخــزن

دارنــد .رخســارههای ســنگی براســاس بافــت رســوبی،
1

ویژگیهــای ذرات تشــکیلدهنده ســنگ ،انــدازه آنهــا و

ســاختهای رســوبی تعييــن میشــوند[ 1و .]2

1. Lithofacies
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رخســارههای الکتریکــی براســاس نگارهــای چاهپیمایــی

و داالن بــا ســن پرمــو -تریــاس و لیتولــوژی غالــب

انتخــاب میشــوند[ .]6-3همچنیــن رخســارههای

شــده است(شــکل  .)1دادههــای جمعآوریشــده

کــه بــه ویژگیهــای فیزیکــی ســنگ حســاس هســتند
منفــذی براســاس مشــخصههای استخراجشــده از
دادههــای تــزرق جیــوه ماننــد شــبکه گلوگاههــا ،هندســه

منفــذی و بهطــور کلــی خصوصیــات شــبکه تخلخــل و
تراوایــی در ســنگ مخــزن تعییــن شــدهاند[ .]9-7در
ســالهای اخیــر کارهــای زیــادی نيــز بــراي ارتبــاط

دادن رخســارههای ســنگی و رخســارههای الکتریکــی و

درک هــر چــه بهتــر مخــزن انجــام شــده اســت[.]13-10

ايــن مطالعــه بــرای تعییــن رخســارههای منفــذی در

نمونههــای حاصــل از ســه چــاه از دو ســازند کربناتــه

داالن و کنــگان بــه ســن پرمــو -تريــاس در ميــدان گازی
پــارس جنوبــی انجــام گردیــده اســت.
روش کار

در ایــن مطالعــه بــرای تعییــن رخســارههای منفــذی
از اطالعــات حاصــل از ســه چــاه از ســازندهای کنــگان

کربناتــه در میــدان گازی پــارس جنوبــی اســتفاده
شــامل  3200داده تخلخــل و تراوایــی مغــزه از ســه

چــاه SP-Aا SP-B ،و  ،SP-Cاطالعــات کامــل نگارهــای
چاهپیمایــی ســه چــاه و  109داده تزریــق جیــوه هســتند.
در مرحلــه اول مجموعــهاي از مشــخصههای خــاص ،کــه

در ادامــه دربــاره آنهــا بحــث خواهــد شــد ،از دادههــای

تزریــق جیــوه و مجموعـهاي از مشــخصههاي پتروفیزیکــی

دیگــر نیــز بــا اســتفاده از دادههــای تخلخــل و تراوایــی

مغــزه اســتخراج شــدند .مشــخصههای استخراجشــده

از دادههــای تزریــق جیــوه بههمــراه پارامترهــای
استخراجشــده از دادههــای تخلخــل و تراوایــی مغــزه ،بــراي
خوشــهبندی و مشــخص کــردن رخســارههای منفــذی،
بهعنــوان ورودی شــبکه عصبــی خودســازمانده 1اســتفاده
شــدند .در مرحلــه آخــر بــرای ارتبــاط دادن رخســارههای
معرفیشــده و نمودارهــای پتروفیزیکــی از روش ماشــین
بــردار پشــتیبان 2اســتفاده شــد كــه در ادامــه هــر یــک از
ایــن مراحــل بهتفصيــل بررســی خواهــد شــد.

شکل  1موقعیت میدان گازی پارس جنوبی و چینهشناسی سازندهای بررسيشده در این مطالعه[.]4
)1. Self-Organizing Map(SOM
)2. Support Vector Machine(SVM
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مشــخصههای استخراجشــده از منحنیهــای

بــرای محاســبه ایــن مشــخصه گســترش یافتهانــد كــه در

شــعاع گلــوگاه :1بــا اســتفاده از رابطــه زیــر شــعاع

مقــدار فشــار را در اشباعشــدگیهای  50 ،16و %84

تزریــق جیــوه و دادههــای تخلخــل و تراوایــی

گلوگاههــا در لولههــای مويینــه بهعنــوان شــعاع

گلوگاههــای مرتبطکننــده منافــذ معرفــی شــد[:]14
()1

 ،σکشــش ســطحی جیــوه براســاس dyn/cm؛  ،θزاویــه

تشکیلشــده بیــن دیــوارۀ منافــذ و جیــوه و  ،Pcفشــار
مویینــه برحســب  dyn/cm2اســت .شــعاع گلوگاههــا در

 50 ،35 ،15و  %84اشــباع جیــوه محاســبه و از 50 ،35

و  %84اشــباع جيــوه بــرای طبقهبنــدی رخســارهها
اســتفاده شــده کــه دلیــل انتخــاب آنهــا رابطــه بهتــر بــا
تراوایــی بــوده اســت.

ارتفــاع از ســطح آب آزاد :2ســتون هیدروکربــن در مخــازن

بــا رابطــه زيــر محاســبه میشــود:
()2

0 .1 0 2 Pc
= H
) ( ∆ρ

 ،Hبرحســب m؛  ،∆ρاختــاف چگالــی آب و هیدروکربــن

( )g/cm3موردنظــر در شــرایط آزمایشــگاه و  ،Pcنیــز فشــار
مويینــۀ معــادل در سیســتم هیدروکربــن -آب اســت.

براســاس ایــن معادلــه ارتفــاع از ســطح آب آزاد بــا فشــار
مويینــه ارتبــاط مســتقیم دارد.

پارامتــر سوانســون :3سوانســون بــا انجــام آزمایشهایــی
نقط ـهای را در منحنــی تزریــق جیــوه ،بهعنــوان نماینــده

ایــن مطالعــه ،از معادل ـهای اســتفاده شــده کــه میانگیــن

بــه کار میگیــرد .ایــن مشــخصه تغییــرات دامنــه انــدازه

گلوگاههــا را بررســی میكنــد و افزایــش آن بهمعنــی
افزایــش کیفیــت شــبکه گلوگاههــا و برعکــس اســت.

شــاخص کیفیــت مخزنــی 5و شــاخص زون جریانــی:6

مبنــای اصلــی واحدهــای جریانــی هیدرولیکــی براســاس
رابطــه تخلخــل و تراوایــی مغــزه اســت .ایــن روش بــر ایــن
فــرض اســتوار اســت کــه رابطــه حفــرات را میتــوان بــا

مجموعــهای از لولههــای مويیــن نشــان داد[ 18و .]19

رابطــه  3بــا اســتفاده از ترکیــب قوانیــن دارســی و
7

پویزویلــه بــرای لولههــای اســتوانهای مســتقیم اســتنتاج
8

شــده و گویــای نحــوه ارتبــاط تراوایــی بــا مشــخصات

هندســی حفــرات خالــی اســت:
()3

 ،Kتراوایــی برحســب میکرومتــر مربــع؛

e

 ،تخلخــل موثر؛

 ،τفاکتــور پیچاپیچــی؛  ،rmhشــعاع هیدرولیکــی میانگیــن؛
 ،rشــعاع هیدرولیکــی و عــدد  8مربــوط بــه لولههــای
اســتوانهای اســت .حــال میتــوان شــعاع هیدرولیکــی

میانگیــن را مرتبــط بــا هــر واحــد حجــم ذره و تخلخــل
9

مفیــد دانســت و رابطــه زيــر را ارايــه داد:

()4

اشــباع در بخشــی از شــبکه گلوگاههــا کــه بهشــكلي

بــا ترکیــب روابــط  3و  4رابطــه معــروف بــه معادلــه

بيشتــر برعهــده آنهاســت ،معرفــی کــرد[ ]15كه براســاس

()5

موثــر بــه هــم پیوســتهاند و جریــان ســیاالت در ســنگ

کوزنی-کارمــن بهدســت میآيــد:

تقســیم بیشتریــن مقــدار اشباعشــدگی بــر فشــار تزریــق
معــادل محاســبه شــده اســت[ .]16ایــن نقطــه در نمــودار
محــل تبدیــل شــبکه گلوگاههــای بههمپیوســته و
بزرگتــر را بــه گلوگاههــای کوچکتــر نشــان ميدهــد

 ،Fsفاکتــور شــکل اســت Fsτ2 .بهعنــوان ثابــت کوزنــی

کــه عامــل بــه دام افتــادن ســیاالت هســتند.
مشــخصه جورشــدگی گلوگاههــا :4ایــن مشــخصه بــرای
اندازهگیــری هندســه گلوگاههــا و جورشــدگی آنهــا در
نمونههــای ســنگ معرفــی شــد[ ]17کــه از جــذر فشــار
در ربــع ســوم منحنــی تزریــق جیــوه بــه فشــار در ربــع
اول آن محاســبه میشــود .معادلههــای دیگــری نیــز

شــناخته و معمــوال  5تــا (100بــرای تــوده ســنگی
اســتحکامنیافته حــدود  )5در نظــر گرفتــه میشــود[.]20
)1. Pore Throat Radius(rc
)2. Height Above Free Water Level(HAFWL
)3. Swanson’s Parameter (Sp
)4. Pore Throat Sorting (PTS
5. Reservoir Quality Index
6. Flow Zone Indicator
7. Darcy’s Law
8. Poiseuille’s Law
)9. Special Grain Volume(Sgv
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هــم تابعــی از ویژگیهــای

گروههــای یــک شــبکۀ یکبعــدی ،دوبعــدی یــا بیشتــر

هندســه حفــرات تغییــر میكنــد .آموفیــل و همکارانــش

رقابتــی نســبت بــه الگوهــای ورودی منظــم شــدهاند و

عبــارت

Fsτ2 Sgv2

زمینشناســی فضــای متخلخــل اســت و بــا تغییــر
طرفیــن معادلــه  5را بــر تخلخــل موثــر تقســيم کردنــد
و از طرفیــن جــذر گرفتنــد تــا رابطــه زیــر بهدســت

آيــد[:]18
()6

در ایــن رابطــه ضریــب  0/0314بــرای تبدیــل تراوایــی

قــرار گرفتهانــد .واحدهــا در یــک فرآینــد یادگیــری

محــل واحدهــا در شــبکه بهگونــهای نظــم یافتــه کــه

بــرای ویژگیهــای ورودی ،یــک دســتگاه مختصــات
معنــیدار روی شــبکه ایجــاد شــود .بــر ایــن اســاس

یــک نقشــۀ خودســازمانده یــک نقشــۀ توپوگرافیــک از
الگوهــای ورودی را تشــکیل میدهــد کــه در آن محــل

از میکرومتــر مربــع بــه میلیدارســی اســتفاده شــده

قــرار گرفتــن واحدهــا متناظــر بــا ویژگیهــای ذاتــی

محاســبه میشــود:

در ایــن گونــه شــبکهها بــه کار مــيرود بهگونــهای

اســت .حــال اندیــس کیفیــت مخزنــی از رابطــه 7
()7

الگوهــای ورودی اســت[ .]26یادگیــری رقابتــی کــه

اســت کــه در هــر قــدم یادگیــری ،واحدهــا بــرای فعــال

شــاخص منطقــهای جریــان ،کــه گویــای هــر واحــد

شــدن بــا یکدیگــر بــه رقابــت میپردازنــد و در پایــان

نرمالشــده( )εا

کــه وزنهــای آن نســبت بــه وزنهــای ديگــر واحدهــا

جریــان هیدرولیکــی اســت ،بــا تقســیم اندیــس
کیفیــت مخزنــی بــر مقادیــر تخلخــل

(PHIZرابطــه زيــر) محاســبه میشــود[ 21و :]22
()8

خوشهسازی و کالسبندی

ّ

FZI

خوشهســازی روشــی بــرای ارزیابــی شــباهت و

عدمشــباهت دادههاســت .خوشهســازی دادههــای

عــددی پایــه بســیاری از روشهــای طبقهبنــدی و
الگوریتمهــای مدلســازی اســت ،زيــرا بــا شناســایی

یــک مرحلــه رقابــت تنهــا یــک واحــد برنــده میشــود

بهشــکلي متفــاوت تغییــر داده میشــود .ایــن نــوع
یادگیــری را یادگیــری بینظــارت مینامنــد[ .]27ایــن

شــبکهها خــود شــامل نورونهــای ســازمانیافته در
یــک شــبکه منظــم هســتند .هــر نــورون بــا نورونهــای
مجــاور بــا رابطــه همســايگی ،کــه توپولــوژی يــا

نقشــههای ســاختمانی کوهنــن ناميــده میشــود ،در
1

ارتبــاط است(شــکل .)2

گروههــای طبیعــی موجــود در یــک مجموعــه عظیــم

ماشــین بــردار پشــتیبان :ماشــین بــردار پشــتیبان یکــی

ارايــه میدهــد .از طــرف دیگــر کالسبنــدی ،پیشبینــی

اصلــی در ایــن طبقهبنــدی یافتــن صفح ـهای اســت کــه

اســتفاده از روشهــای مختلــف اســت؛ بنابرایــن اختــاف

فضــای nبعــدی از هــم مجــزا کنــد.

دادههــا الگویــي دقیــق از رفتــار سیســتم درحالمطالعــه

از انــواع روشهــای یادگیــری ماشــین اســت .ایــده

کالسهــای از قبــل مشخصشــده در دادههــا بــا

دادههــای ورودی متعلــق بــه کالسهــای متفــاوت را در

خوشهســازی بــا کالسبنــدی در مشــخص بــودن اولیــه
کالسهــا در روش کالسبنــدی اســت.

j

شــبکه عصبــی خودســازمانده :شــبکههای عصبــی
خودســازمانده از مهمتريــن مدلهــای شــبکه عصبــی
هســتند کــه اخيــرا در زمينههــای زيــادی ماننــد
آناليــز تصاويــر[ ،]23تعییــن جهــت حرکــت بادهــا[]24

و تفســير امــواج لــرزهای[ ]25اســتفاده شــدهاند .در
شــبکۀ خودســازمانده ،از روش یادگیــری رقابتــی بــرای
آمــوزش اســتفاده شــده اســت و واحدهــای پردازشــگر در

الیه محاسباتی
wij

الیه ورودی

i

شکل  2الگوی شبکه عصبی خودسازمانده متشکل از الیههای
ورودی و رقابتی[.]28
1. Kohonen
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ماشــین بــردار پشــتیبان ،بــا معرفــی یــک فضــای ویژگــی

در واقــع در حــال حاضــر دو رویکــرد بــرای مســئله

بــه فضــای بــا ابعــاد باالتــر ميبــرد و قابلیــت جداپذیــری

براســاس ســاختن و ترکیــب طبقهبندهــای دو دوتایــی و

منتــج از بهکارگیــری توابــع کرنــل ،دادههــای ورودی را

ماشــین بــردار پشــتیبان چندکالســی وجــود دارنــد-1 :

دادههایــی را کــه در حالــت عــادی بهصــورت خطــی
جداییپذیــر نیســتند افزایــش میدهــد .نوعــاً ایــن کار،

بهینهســازی[.]31

باالتــر ،بــا افزایــش پیچیدگــی محاســباتی و بــروز مشــکل

نتایج و بحث

یعنــی بــردن بردارهــای ورودی بــه فضایــی دارای ابعــاد
همپوشــانی همــراه اســت؛ امــا زیرکــی خــاص ماشــین

 -2بــا مالحظــه مســتقيم تمــام دادههــا در یــک فرمــول

استخراج مشخصههای حاصل از تزریق جیوه

بــردار پشــتیبان ایــن اســت کــه مســتقیما بــا فضــای

دادههــای تزریــق جیــوه و تخلخــل -تراوایــی بــرای 109

فقــط بــه فرمولهــای مربــوط بــه ضــرب نقطــهای

داده شــدهاند .مشــخصههای توضیحدادهشــده در بــاال،

تئــوری ماشــین بــردار پشــتیبان :ایــده پایــه بــه کار بــردن

مشــخصه سوانســون ،مشــخصه جورشــدگی گلوگاههــا،

جدیــد دارای ابعــاد باالتــر ســروکار نــدارد(در ایــن فضــا

نمونه از ســه چاه SP-Aا SP-B ،و  SP-Cدر شــکل  3نشــان

بردارهــا نیــاز اســت).

ماننــد شــعاع گلوگاههــا در اشباعشــدگیهای مختلــف،

ماشــین بــردار پشــتیبان بــرای طبقهبنــدی را میتــوان

بهصــورت زیــر خالصــه كــرد :ابتــدا ،بردارهــای ورودی بــه
یــک فضــای ویژگی(کــه ممکن اســت بعــدي باالتر داشــته
باشــد) نگاشــته میشــوند .در فضــای ویژگــی بــا توجــه بــه

انتخــاب تابــع کرنــل ،بردارهــای ورودی یــا بهطــور خطــی

و یــا غیرخطــی از یکدیگــر جــدا میشــوند .ســپس در

فضــای ویژگــی از مرحلــه نخســت ،یــک طبقــه خطیبنــد
بهینهشــده جســتجو میشــود .بهعبــارت دیگــر ،یــک
ابرصفحــه ســاخته ميشــود کــه دو کالس را از یکدیگــر

جــدا میکند(ایــن مطلــب میتوانــد بــرای چندیــن
کالس نیــز گســترش یابــد) .ماشــینهای بــردار پشــتیبان

همیشــه بهدنبــال یــک حــل بهینهشــده سراســری
میگردنــد و از بیشپوشــش دادههــا اجتنــاب میکننــد؛

بنابرایــن ميتواننــد بــا تعــداد بزرگــی از ویژگیهــا
رفتــار کننــد .یــک توصیــف کامــل از ماشــینهای بــردار

پشــتیبان در شناســایی الگــو را میتــوان در مراجــع 29

و  30ديــد .همانطــور کــه در بــاال گفتــه شــد ،ماشــین

بــردار پشــتیبانی یــک طبقهبنــد دو دوتایــی اســت در
حالــی کــه بســیاری از مســائل طبقهبنــدی شــامل چنــد

کالس هســتند و بنابرایــن بایــد بهنحــوی آن را توســعه

داد .چندیــن روش بــرای ایــن منظــور پیشــنهاد شــدهاند

کــه عمومــا در آنهــا طبقهبنــدی چندکالســی بــا ترکیــب
چندیــن طبقهکننــده دودویــی ســاخته ميشــود.

ارتفــاع بــاالی ســطح آب آزاد ،اندیــس کیفیــت مخزنــی

و شــاخص منطقــهای جریــان ،بــرای  109نمونــه داده

تزریــق جیــوه اســتخراج شــدند .انطبــاق مشــخصههای

استخراجشــده بــا تراوایــی نمونههــا در شــکلهاي  4و 5

نشــان داده شــده اســت .همانطــور کــه در ایــن دو شــکل
دیــده میشــود ،اندیــس کیفیــت مخزنــی بیشتریــن

انطبــاق را بــا تراوایــی نشــان میدهــد و مشــخصه شــعاع
گلوگاههــای تخلخــل در  35و  50درصــد اشــباع جیــوه،
مقــدار جورشــدگی گلوگاههــا و ارتفــاع بــاالی آب آزاد در

 %50اشــباع نيــز انطباقــي تقریبــا مناســب(بیش از )%50
را بــا مقــدار تراوایــی نشــان میدهنــد .از طــرف دیگــر

تراوایــی و تخلخــل نمونههــا ارتباطــي مشــخص ندارنــد

کــه نشــاندهنده تاثیــر فرآیندهــای دیاژنــزی ثانویــه
و پیچیــده شــدن ارتبــاط تخلخــل بــا تراوایــی اســت.
در مرحلــه بعــد از ایــن مشــخصههای استخراجشــده

بهعنــوان ورودی بــرای خوشهســازی رخســارههای
منفــذی اســتفاده میشــود.

تعین رخسارههای منفذی

در یــک ارزیابــی خوشــهای اولیــن مرحلــه انتخــاب

متغیرهــای اســت کــه قــرار اســت بــا ســنجش فاصلــه آنها
در ابعــاد مختلف(ابعــاد دادههــا برابــر بــا تعــداد متغیرهــا)
خوشهســازی شــود.
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شکل  4رابطه مشخصههای استخراجشده از منحنیهای تزریق جیوه با تراوایی .بهترتیب باال ،راست :تراوایی در مقابل شعاع گلوگاهها در
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گلوگاهها با تراوایی.
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شکل  5رابطه مشخصههای استخراجشده از منحنیهای تزریق جیوه و پتروفیزیکی با تراوایی .بهترتیب :باال ،چپ :تراوایی در مقابل ارتفاع
باالی آب آزاد در اشباع %50؛ باال ،راست :تراوایی در مقابل تخلخل؛ پایین ،راست :تراوایی در مقابل اندیس منطقهای جریان و پایین ،چپ:
تراوایی در مقابل اندیس کیفیت مخزنی.

در ایــن مطالعــه مقــدار انطبــاق مشــخصههای

را انتخــاب کــرد[ .]26در ایــن مقالــه از درخــت خوشـهای

متغیرهــای ورودی بــرای فرآینــد خوشهســازی اســت.

شــکل  6درخــت خوشــهای را بــرای دادههــای ورودی

استخراجشــده بــا تراوایــی عاملــي بــراي انتخــاب

بــرای ایــن منظــور متغیرهایــی کــه بــا مقــدار تراوایــی

انطبــاق باالتــر از  %20را نشــان میدادنــد بهعنــوان
ورودیهــای خوشهســازی اســتفاده شــدند؛ بنابرایــن از
تمــام مشــخصههای استخراجشــده ،بــه غیــر از تخلخــل،

بهعنــوان ورودی اســتفاده شــد .مرحلــه بعــد از انتخــاب
ورودیهــا ،انتخــاب تعــداد خوشهســازی بهینــه اســت

کــه عاملــي مهــم در فرآینــد خوشهســازی اســت .اگــر
تعــداد ورودیهــا یــا متغیرهــا محــدود باشــند ،میتــوان

بــا کراسپالتهــای دوبعــدی و ســهبعدی بــا همدیگــر

توزیــع فضایــی دادههــا را مشــخص و تعــداد خوشــه
بهینــه را انتخــاب کــرد؛ ولــی اگــر تعــداد متغیرهــای
ورودی بیــش از ســه مشــخصه باشــد ،دیگــر نمیتــوان
از پالتهــای دو و ســهبعدی بــرای مشــخص کــردن
توزیــع فضایــی دادههــا اســتفاده کــرد .در ایــن حالــت
روشهایــي مختلــف وجــود دارنــد کــه بهكمــك آنهــا
و بــا محاســبه فاصلــه دادههــا در ابعــاد مختلــف و بــا
الگوریتمهــای متفــاوت میتــوان تعــداد خوشــه بهینــه

بــرای تعيیــن تعــداد خوشــههای بهینــه اســتفاده شــد.
در ایــن مطالعــه نشــان میدهــد و همانطــور کــه در
ایــن شــکل دیــده میشــود ،انتخــاب  5خوشــه بهعنــوان

خوشــه بهینــه بهتریــن دقــت را دارد .شــکل  7مــدل
يــو -ماتريكــس 1استخراجشــده بــا اســتفاده از شــبکه

عصبــی  SOMاولیــه را نشــان میدهــد .همــان طــور کــه
دیــده میشــود ،انتخــاب  5خوشــه بهعنــوان خوشــه

بهینــه دارای بهتریــن دقــت اســت .در مرحلــه بعــد یــک
شــبکه عصبــی خودســازمانده در محیــط نرمافــزار
 ،MATLABنســخه  2011 bطراحــی و ابعــاد شــبکه بــا
اســتفاده از تعــداد دادههــای ورودی و همچنیــن تعــداد

متغیرهــا مشــخص شــد[ .]32در نهایــت دادههــای ورودی
انتخابشــده بــه شــبکه معرفــی شــدند و خوشــهبندی

براســاس الگوریتــم توضیــحدادهشــده در بــاال بــرای
شــبکههای عصبــی خودســازمانده انجــام شــد .جــدول

 1میانگیــن مشــخصههای ورودی بــرای هــر یــک از
کالسهــای معرفیشــده را نشــان میدهــد.

1. U-Matrix
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فاصله)(m
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مشاهده
شکل  6درخت خوشهای که در آن آستانه برش برای انتخاب بهترین شماره خوشه نشان داده شده است .انتخاب  5خوشه دارای بهترین
دقت است.

فواصل وزنی خوشههای مجاور

توزیع نمونه در نقشه روش خودسازمانده

توزیع نمونه در نقشه روش خودسازمانده

فواصل وزنی خوشههای مجاور

شکل  7انتخاب خوشه بهینه برای مجموعه دادههای مطالعهشده .نحوه قرارگیری دادهها در شبکه (SOMچپ) ،و انتخاب  5کالس
بهعنوان کالس بهینه براساس شکل يو -ماتريكس(راست).
جدول  1خصوصیات آماری مشخصههای ورودی در رخسارههای منفذی مختلف معرفیشده.
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بــه ســمت رخســاره  5کاهــش مییابــد کــه نشــاندهنده

کیفیت مخزنی رخسارههای منفذی

کاهــش جورشــدگی شــبکه گلوگاههاســت .مقــدار اندیــس

بعــد از خوشهســازی دادههــای ورودی ،کیفیــت مخزنــی

کیفیــت مخزنــی و اندیــس زون جریانــی از رخســاره  1تــا

بــه هــر یــک از خوشــههای معرفیشــده تخصيــص

رخســاره  5کاهــش دارد .از طــرف دیگــر ،مقــدار تراوایــی

مييابــد .جــدول  1و شــکل  8کیفیــت مخزنــی

از رخســاره  1بــه ســمت رخســاره  5کاهــش مییابــد کــه

رخســارههای منفــذی معرفیشــده را نشــان میدهنــد.

همــه اینهــا کاهــش کیفیــت مخزنــی از رخســاره  1بــه

در شــکل  8دیــده میشــود كــه رخســاره یــک بهتریــن

ســمت رخســاره  5را نشــان ميدهنــد .در ایــن جــا نکتــه

کیفیــت مخزنــی را دارد .کیفیــت مخزنــی رخســارهها

مهــم ایــن اســت کــه مقــدار تخلخــل در رخســارههای

بهترتیــب از  1تــا  5کاهــش مییابــد .میانگیــن شــعاع

مختلــف از الگویــي خــاص پیــروی نمیکنــد کــه نشــان

گلوگاههــای تخلخلــی کــه در  ،50 ،35 ،15و 85

ميدهــد در یــک ســنگ مخــزن کربناتــه افزایــش

درصــد تزریــق جیــوه اشــباع شــدهاند از رخســاره 1

تخلخــل بهمعنــای افزایــش کیفیــت مخزنــی نيســت و

بــه ســمت رخســاره  5کاهــش مییابــد کــه نشــان از

عامــل اصلــی کنترلکننــده کیفیــت مخزنــی ارتبــاط

کاهــش کیفیــت مخزنــی از رخســاره یــک بــه رخســاره

حفرههــای تخلخــل بــا همدیگــر یــا همــان قطــر

 5دارد .همچنیــن مشــخصه سوانســون در رخســاره 1

گلوگاههــای تخلخــل و جورشــدگی آنهاســت.

بیشتریــن مقــدار و در رخســاره  4کمتریــن مقــدار را
دارد .مقــدار جورشــدگی گلــوگاه رخســارهها از رخســاره 1
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شکل  8ارتباط تراوایی و دیگر مشخصههای استخراجشده در رخسارههای منفذی مختلف.

10-1

10°

تراوایی()md

1
2
3
4
5

102

تراوایی()md

5
10
15
جورشدگی گلوگاه حفرات

10°

5
10
15
20
شعاع گلوگاه در اشباع  %35جیوه()%
1
2
3
4
5

0

10°

تراوایی()md

1
2
3
4
5

تراوایی()md

50

102

102

تراوایی()md

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

شماره ،89

184

1395-4

عمومــا نمیتــوان انتظــار داشــت کــه رخســارههای منفــذی

پیشبینــی بــه مجموعــه داده آموزشــی نيــاز دارنــد .در

نمیتــوان از ایــن شــرایط بــرای تقســیمبندی رخســارهها

خودســازمانده در مراحــل قبــل ،کالسهــای آموزشــی و

رســوبی ایــن اســت کــه با فهــم ایــن شــرایط در هر رخســاره

یکــی از مزیتهــای ماشــینهای بــردار پشــتیبان ايــن

در کیفیــت مخزنــی پــی بــرد .در شــکل  9تصاویــری از

و رایــگان در اینترنــت دردســترس اســت كــه مشــهورترین

شــرایط دیاژنزی و رســوبی مشــابهی را نشــان دهند ،بنابراين

اســتفاده کــرد .نکتــه ضــروری در بررســی شــرایط دیاژنزی و

منفــذی میتــوان بــه سیســتم منافــذ مشــخصههای موثــر

مقاطــع نــازک میکروســکوپی هــر رخســاره منفــذی نشــان

داده شــدهاند .از ایــن شــکل میتــوان نتیجــه گرفــت كــه
ارتبــاط فضــای خالــی از رخســاره منفــذی یــک بــه ســمت

ایــن مطالعــه کالسهــای مشخصشــده بــا شــبکه عصبــی
الگهــای پتروفیزیکــی ،ورودی در نظــر گرفتــه شــدند.

اســت كــه پیادهســازیهای بســیاری از آن بهشــكل آزاد

آنهــا  SVM-lightو  Lib-SVMهســتند SVM-light .یــک

پیادهســازی از ماشــین بــردار پشــتیبان بــه زبــان

C

اســت کــه دانشــگاه کرنــل آمریــکا آن را نوشــته اســت.

پنــج کاهــش مییابــد .فضاهــای خالــی موجــود در رخســاره

همچنیــن نرمافــزار قدرتمنــد یادگیــری ماشــین

فراوانــی آن بــه ســمت رخســاره پنــج کاهــش یافتــه اســت.

 ،MATLABنســخه  )R 2008a( 7/6/32کــه در  10فوریــه

منفــذی یــک عمدتــا از نــوع بیندانــهای 1اســت کــه

WEKA

نیــز پیادهســازی موثــری بــرای  SVMدارد .نرمافــزار

در رخســاره منفــذی شــماره پنــج عمــده فضاهــای منفــذی

ســال  2008منتشــر شــد ،و نســخههای جدیدتــر آن

افزایــش مشــخصه تخلخــل شــده ،ولــی نتوانســته بــه جریان

ممكــن کــرده اســت .پیشتــر تعــداد بســیاری جعبهابــزار

پیشبینی رخسارههای منفذی معرفیشده در محدوده چاه

کــه از ایــن میــان میتــوان بــه جعبهابــزار معرفيشــده

از نــوع قالبــی و دروندان ـهای منفصــل اســت کــه موجــب
یافتــن ســیال در مخــزن کمــک کنــد.

ماشــینهای یادگیــری بــرای یافتــن الگــو و حــل مســائل

اســتفاده از طبقهکننــده ماشــین بــردار پشــتیبان را
پیادهســازی  SVMنیــز بــرای  MATLABنوشــته شــدهاند
در مرجــع  33اشــاره کــرد.

شکل  9الف) رخساره منفذی گرینستونی دارای حفرات بیندانهای؛ ب) رخساره منفذی گرینستونی دارای حفرات قالبی و بیندانهای)؛
ج) رخساره منفذی دولومادستونی دارای حفرات بینبلوری و قالبی؛ د) رخساره منفذی پکستونی دارای حفرات قالبی و  )eرخساره منفذی
دولوگرینستونی دارای حفرات قالبی.
1. Interparticle
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در ایــن مطالعــه بــرای پیادهســازی ماشــین بــردار

 75داده ورودی و خروجــی و آزمــون حــاوی  34نمونــه

اســتفاده شــد کــه تحــت

بــرای آمــوزش و بهینــه کــردن ماشــین بــردار پشــتیبان

پشــتیبان ،از میــان انبــوه پیادهســازیها و بســتههای
نرمافــزاری ،از

Lib-SVM

نرمافــزار  MATLABنیــز ارايــه شــده اســت .در ایــن
مطالعــه نمودارهــای چاهپیمایــی اشــعه گامــا ،ســرعت

انتقــال صــوت ،چگالــی ،نوتــرون و نــگار انحــراف ســرعت

بهعنــوان ورودی و  5کالس معرفیشــده در مراحــل
قبــل بهعنــوان خروجــی ماشــینبردار پشــتیبان انتخــاب
شــدند .ابتــدا دادههــا بــه دو دســته آموزشــی متشــکل از

از  109داده موجــود تقســیم شــدند .دادههــای آموزشــی

بــه كار رفتنــد .بعــد از آمــوزش و بهینــه کــردن مــدل
از دادههــای کنــار گذاشتهشــده آزمــون بهعنــوان
آزمایــش شــبکه اســتفاده شــد .شــکل  10نتایــج حاصــل

از ماشــین بــردار پشــتیبان را بــراي دادهــای آموزشــی و

آزمــون نشــان میدهــد و دیــده میشــود كــه مــدل در

پیشبینــی دادههــا موفــق عمــل کــرده اســت.
100
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شکل  10نتایج حاصل از ماشین بردار پشتیبان در برآورد رخسارههای منفذی در میدان پارس جنوبی.

نتیجهگیری

دادههــای تزریــق جیــوه بــرای تعییــن رخســارههای

منفــذی در میــدان گازی پــارس جنوبــی اســتفاده
شــدند .بــرای انجــام ایــن کار از معادالتــي مشــخص

بــرای اســتخراج مجموعــهاي از مشــخصههای خــاص
از دادههــای تزریــق جیــوه اســتفاده شــد .ارتبــاط

مشــخصههای استخراجشــده بــا کیفیــت مخزنــی در
چارچــوب همبســتگی ایــن مشــخصهها بــا مقــدار
تراوایــی بــه كار رفــت .مشــخصههایی کــه همبســتگی

منطقــی بــا مقــدار تراوایــی داشــتند ،ورودی آنالیــز

خوشهســازی و تعییــن رخســارههای منفــذی ،بــا

اســتفاده از روش شــبکه عصبــی خودســازمانده ،شــدند.

بــا اســتفاده از مشــخصههای استخراجشــده ،کیفیــت
مخزنــی هــر یــک از خوشــههای معرفیشــده تعييــن

شــد .بــرای پیشبینــی رخســارههای منفــذی در

چاههــای بــدون مغــزه از روش ماشــین بــردار پشــتیبان

و بــرای انجــام ایــن کار از نمودارهــای چاهپیمایــی
بهعنــوان ورودی و خوشــههای استخراجشــده در
مرحلــه قبــل بهعنــوان خروجــی اســتفاده شــد .دقــت

روش ماشــین بــردار پشــتیبان ،بــا اســتفاده از روش
میانگیــن مربعــات خطــا %78 ،اســت کــه دقــت شــبکه
در ارايــه نتایــج خروجــی را نشــان ميدهــد؛ بنابرایــن

میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ميتــوان بــا بهكارگيــري

نمودارهــای چاهپیمایــی از روش یادگیــری ماشــین،
بهخصــوص ماشــینبردار پشــتیبان ،بــرای پیشبینــی
رخســارههای منفــذی در چاههــای فاقــد اطالعــات

آنالیزهــای مخصــوص مغــزه اســتفاده کــرد.
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