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شناسایی راکتایپهای مخزنی با استفاده
از الگوریتم گوستافسون-کسل و تخمینگر
لولیموت
مهرنوش علیپور شهسواری* ،ساره صديق ،حسین معماریان و بهزاد تخمچي
دانشکده مهندسی معدن ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران ،ايران
تاريخ دريافت94/2/19 :

تاريخ پذيرش94/7/12 :

چكيده
تفکیــک مخــزن بــه بخشهــای همــوژن از نظــر ویژگیهــای پتروفیزیکــی ماننــد تخلخــل و تراوایــی را شناســایی راکتایپهــای
پتروفیزیکــی مینامنــد .روشهــا و معادالتــي متعــدد بــرای بررســی راکتایپهــای پتروفیزیکــی وجــود دارنــد :معــادالت وینلنــد،
معــادالت پیتمــن و شــاخص کیفیــت ســنگ و  . ...الزمــه شناســایی و تفکیــک زونهــای مخزنــی برمبنــای ایــن ویژگیهــا وجــود
مغــزه اســت ،ولــی در اغلــب چاههــای نفــت و حتــی در تمــام اعمــاق یــک چــاه مغزهگیــری ممكــن نيســت ،امــا تقریبــا در تمــام
چاههــا نمودارگیــری بهصــورت پیوســته انجــام میشــود .بــه همیــن علــت یافتــن روشهایــی بــراي تخمیــن زدن تخلخــل و تراوایــی
بــا اســتفاده از ديگــر ویژگیهایــی مخزنــی دردســترس مهــم اســت .در ایــن مقالــه بــراي بررســی کارایــی سیســتم فــازی -عصبــی
درخــت مــدل خطــی محلی(لولیمــوت) در تفکیــک راکتایپهــای پتروفیزیکــی ،نتایــج حاصــل از عملکــرد ایــن سیســتم بــا دادههــای
حاصــل از مغزههــای موجــود و نیــز الگوریتــم شــبکه عصبــی چندالیــه مقایســه شــدند و رویکــرد مذکــور ،بــا توجــه بــه راهبــرد
تقســیم و تســخیر ،قابلیتــي مناســب در زونبنــدی مخــزن نشــان داد .عــاوه بــر ایــن بــراي افزایــش کارایــی روش فــوق و بررســی
اثــر همگنســازی دادههــا بــر نتایــج ،دادههــا قبــل از ورود بــه سیســتم فــازی -عصبــی بــا اســتفاده از روش گوستافســون-کســل
خوش ـهبندی شــدند .براســاس نتایــج بهدس ـتآمده ،دقــت زونبنــدی مخــازن نفتــی براســاس راکتایپهــای پتروفیزیکــی بــا اســتفاده
از ایــن روش باالتــر اســت .در نهایــت در ایــن مقالــه براســاس معــادالت وینلنــد و بــا اســتفاده از چاهنگارهــا و دادههــای مغــزه موجــود،
دو چــاه در یکــی از مخــازن نفتــی جنــوب ایــران زونبنــدی و راکتایپهــای پتروفیزیکــی بهخوبــی از یکدیگــر تفکیــک شــدند.
كلمــات كليــدي :زونبنــدی مخــزن ،راکتایپهــای پتروفیزیکــی ،معــادالت وینلنــد ،لولیمــوت ،خوشــهبندی

گوستافســون -کســل.

مقدمه

مديريــت صحيــح مخــازن هيدروكربــوري نيازمنــد دانــش

صحيــح و تصويــري واقعــی از خصوصيــات مخــزن اســت.
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

mehrnoosh.ap@gmail.com

ارتبــاط اختصاصــات پتروفیزیکــی تفســیر دقیقتــر و
کاربردیتــر مخــازن را ميســر میکنــد .زونبنــدی
و بررســی ســنگهای مخــزن براســاس ویژگیهــای
پتروفیزیکــی و خصوصــا ویژگیهــای مرتبــط بــا
رفتــار ســیال درون ســنگ بــا عنــوان راکتایپهــای
پتروفیزیکــی تعریــف شــده اســت.
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بــر ایــن اســاس ســنگهای درون مخــزن براســاس

ایــن بــا توجــه بــه هزینهبــر بــودن و دشــواری فرآینــد

تراوایــی ،فشــار مويینــه و اشــباع کاهشناپذیــر زونبنــدی

فــازی -عصبــی درخــت مــدل خطــی محلی(لولیمــوت) 5در

ویژگیهــای مرتبــط بــا رفتــار ســیال یعنــی تخلخــل،
ميشــوند[ .]1روشهایــي مختلــف بــرای بررســی رفتــار
مخــزن برمبنــای تخلخــل و تراوایــی ارايــه شــدهاند کــه

مغزهگیــری ،در ایــن مقالــه ســعی شــده کارایــی سیســتم
تفکیــک راکتایپهــای پتروفیزیکــی بــه كمــك اطالعــات
چاهنگارهــای پتروفیزیکــی بررســی و عملکــرد آن بــا

عبارتانــد از :معــادالت وینلنــد ،1معــادالت پیتمــن،2

روش شــبکه عصبــی چندالیــه 6نیــز مقایســه شــود .تاثیــر

و تراوایــی .]2[4شــناخت راکتایپهــای پتروفیزیکــی بــه

خوشــهبندی گوستافســون-کســل نيــز مطالعــه شــده

شــاخص کیفیــت ســنگ 3و نمودارهــای متقاطــع تخلخــل

دســتیابی بــه مدلهــای مخزنــی جامعتــر ،تخمیــن
صحیحتــر مقــدار ذخیــره و نیــز بــرآورد دقیقتــر

هزینههــا منجــر میشــود.

تاکنــون مقاالتــي متعــدد در زمینـ ه بررســی راکتایپهــای

پتروفیزیکــی ارايــه شــدهاند؛ از جملــه :چنــگ و
همکارانــش( )2008بــا اســتفاده از معــادالت تجربــی
وینلنــد و براســاس اطالعــات بهدســتآمده از مغــزه،

راکتایپهــای پتروفیزیکــی را از یکدیگــر تفکیــک
کردنــد و بــا تلفيــق نتایــج بهدســتآمده بــا دادههــای
لــرزه ،مــدل مخــزن را بــهدســت آوردنــد[ .]3غالمــی و

محقــق( )2009نيــز راکتایپهــا را بخشهــای ویــژه

در مــدل زمینشناســی مخــزن دانســتهاند و ســعی

کردهانــد بــا اســتفادهاز تکنیکهــای بزرگنمایــی دقــت
تفکیــک راکتایپهــا را افزایــش دهنــد[ .]4وا ِرنــکام و

همکارانــش( )2010نيــز راکتتایپهــا را بلوکهــای
ســاختاری اصلــی در توصیــف خصوصیــات ســیال و نیــز
نــوع فضاهــای خالــی و توزیــع آنهــا دانســتهاند[ .]5در

ســال  ،2013اسکالینســکی و کینتــر تعییــن راکتایــپ در

کربناتهــا را بهعلــت تاثیرشــان بــر خصوصیــات مخزنــی
ماننــد تراوایــی و اشــباع آب در مــدل مخزن بســیار ضرروی

دانســتند .آنهــا ســعی كردنــد کمبودهــای موجــود ماننــد
نبــود ابــزار زمینآمــاری مناســب بــرای تعییــن مناســب

توزیــع راکتایپهــای پتروفیزیکــی در مــدل اســتاتیکی
مخــزن را برطــرف كننــد[ .]6برپایــه مطالعــات گفتهشــده،

راکتایپهــای پتروفیزیکــی معمــوال بــه كمــك اطالعــات
مغــزه محاســبه و بررســی ميشــوند ،امــا زمانــی کــه ايــن

اطالعــات کــم و یــا ناقــص باشــند ،روشهــای مذکــور

قــادر بــه پاســخگویی صحیــح نخواهنــد بــود .عــاوه بــر

همگنســازی دادههــای ورودی بــه شــبکه از راه فرآینــد
اســت.
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در ســال  1972وینلنــد بــا ترکیــب دادههــای تخلخــل،
تراوایــی و اشــباع کاهشناپذیــر آب بــا نتایــج حاصــل از

فشــار مويینــه تزریــق جیــوه یــک معادلــه تجربــی را بیــن

دادههــای تخلخــل ،تراوایــی هــوا 8و فضاهــای خالــی مرتبط

بــا حالــت اشــباع  %35از جیــوه( )%35بهدســت آورد .مقدار

ی پتروفیزیکــی
معــادالت وینلنــد( )%35در راکتایپهــا 

یکســان مشــابه اســت؛ در نتیجــه براســاس آنهــا ميتــوان

زونهــای مخــزن را تفکیــک و شناســایی كــرد .کیفیــت
مخــزن را میتــوان بــا زونهــای مخزنــی کــه در آنهــا

مقــدار ذخیــره هیدروکربــن و قابلیــت جریــان مشــخص
اســت توصیــف كــرد .ایــن زونهــا بیانگــر خصوصیــات
جریانــی مشــابه و قابلپیشبینــی هســتند و بــا محاســبه
شــعاع گلــوگاه فضاهــای خالــی( ،%35انــدازه فضاهــای
خالــی) در  %35حجــم فضاهــای خالــی بــا اســتفاده از
معادلــه وینلند(معادلــه ( ))1محاســبه میشــوند[.]7

()1

log(R35)=0.732+0.588 log(k)-0.864 logφ

شــاخص  ،R35شــعاع گلــوگاه فضــای خالــی محاسبهشــده
در اشــباع جیــوه  %35در یــک آزمــون فشــار مویینــه تزریق

جیــوه()μm؛  ،kتراوایــی( )mdو  ،φتخلخ��ل برحس��ب درصد
ا ست .

1. Winland Equation
2. Pittman Equation
)3. Rock Quality Index (RQI
4. Porosity-Permeability Cross Plot
)5. LOLIMOT (Local Linear Model Tree
)6. MLP (Multilayer Perceptron
7. Petrophysical Rock Type
8. Air Permeability
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تخمیــن بـهازای کل سیســتم محاســبه میشود(تســخیر).

یکســانی دارنــد .بــر ایــن اســاس تعریــف واحدهــای

خروجــی لولیمــوت در معادلــه( )2آورده شــده اســت[:]8

معیــن ممكــن میشــود .مثــا میتــوان یــک مخــزن

()2

پتروفیزیکــی بــا خصوصیــات مشــخص و شــعاع گلــوگاه
را بــه  3بخــش مختلــف براســاس انــدازه شــعاع گلــوگاه
تفکیــک کــرد -1 :ماکروپورت(1واحدهایــی بــا مقادیر ،R35
 2/5تــا  10میکــرون)؛  -2مزوپورت(2واحدهایــی بــا مقادیر
 2/5 ،R35تــا  0/5میکــرون)؛  -3میکروپورت(3واحدهایــی

بــا مقادیــر  0/5 ،R35تــا  0/1میکــرون)[ .]7تفکیــک
راکتایپهــای پتروفیزیکــی در واقــع دســتهبندی
ســنگهای مخــزن بــه واحدهــای مشــخص اســت کــه

هــر كــدام از آنهــا در شــرایط یکســان زمینشناســی
نهشــته و فرآیندهــای مشــابه دیاژنــزی را متحمــل

( ،̀)yiخروجــی هــر نــرون؛((Φi

 ، uتابــع اعتبــار کــه فضای

عملکــرد هــر نــرون را مشــخص میکنــد؛  ،wipبردارهــای
وزن و  ،upورودیهــای مــدل هســتند .توابــع اعتبــار
عمدتــا بهصــورت توابــع گوســی نرمالشــده انتخــاب و

بهصــورت معادلــه زيــر تعریــف میشــوند[:]8
()3

كه ( μi(uبرابر است با[:]8

شــدهاند؛ در نتیجــه زمانــی کــه بهدرســتی از یکدیگــر

تفکیــک شــوند ،یــک راکتایــپ مشــخص میتوانــد یــک
ارتبــاط منحصربهفــرد بیــن تخلخــل و تراوایــی ،پروفیــل
فشــار مویینه(یــا تابــع  )Jو مجموعــهای از منحنیهــای

تراوایــی نســبی را مشــخص كنــد .در نتیجــه ،تعییــن

راکتایپهــا میتوانــد بــه تخمیــن صحیــح تراوایــی
ســازند در فواصــل بــدون مغــزه و نیــز در چاههــای بــدون

مغــزه منجــر شــود[.]7
روششناسی

مدلهای فازی -عصبی خطی محلی

سیســتمهای فــازی -عصبــی از توانایــی اســتدالل

سیســتمهای فــازی همــراه بــا قــدرت محاســباتی بــاالی
شــبکههای عصبــی بهــره میبرنــد .لولیمــوت یــک
سیســتم هوشــمند ترکیبــی اســت کــه در آن از یــک

روش یادگیــری کامــا خــودکار بــا تعــدادي بســیار کــم
مشــخصه قابلتنظیــم اســتفاده میشــود .رویکــرد اصلــی

ایــن سیســتم تقســیم فضــای ورودی بــه زیرمجموعههــای

کوچکتــر بــا توابــع اعتبــار فــازی اســت .ایــن رویکــرد

()4

ایــن توابــع اعتبــار گوســی نرمالشــده مختصاتــي

مرکــزی بهصــورت (cijمیانگیــن ورودیهــای هــر
مــدل خطــی محلــی) و یــک بعــد انحــراف اســتاندارد

منحصربهفــرد بهصــورت (σijمقــدار تاثیــر دامنــه فــازی
تابــع اعتبــار) دارنــد .ایــن مشــخصها بــهروش حداقــل

مربعــات بهینهســازی ميشــوند .الگوریتــم مذکــور

از دو قســمت عمــده تشــکیل شــده اســت -1 :مــدل

خطــی محلی(تخیمــن یــک مــدل غیرخطــی پیچیــده بــا
مدلهــای ســاده خطــی) و  -2وزندهــی فــازی مدلهــا.

مــدل خطــی محلــی و وزندهــی فــازی در شــکلهاي 1

و  2نشــان داده شــده اســت .وزندهــی فــازی مدلهــا

یعنــی ضرایــب تابــع بــرازش دادهشــده بــه هــر مــدل

خطــی از یــک تابــع گوســین نرمــال تبعیــت میکننــد

و ایــن حالــت ســبب انعطــاف بیشتــر مــدل ميشــود و
بــا اختصــاص یــک عــدد ثابــت بــه ضرایــب تابــع متفــاوت

خواهــد بــود.

راهبــرد تقســیم و تســخیر 4ناميــده شــده اســت؛

بدیــن معنــا کــه فضــای ورودی در هــر تخمیــن بــه
زیرمجموعههایــي کوچکتــر تقســیم و یــک تابــع بــه
آن بــرازش داده میشود(تقســیم) ،امــا مقــدار خطــای

1. Macroport
2. Mesoport
3. Microport
4. Divide and Conquer

شناسایی راکتایپهای مخزنی...

187

Y

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X

X

Y

10
الف
9
8
7
6
5
4
3
2
1
00 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

ب

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

شکل  1تخمین معادله خط  ýبرمبنای پارامتر کمی  xبا استفاده از مدلهای خطی محلی :الف -تخمین با استفاده از یک معادله و ب-
تخمین با استفاده از  9مدل خطی محلی
4

الف

3

2

2

1

1

0

7

6

5

4

X

3

2

1

Y

7

6

5

4

X

3

2

1

0

ب
Y

3

4

00

شکل  2وزندهی مدل بهصورت الف -مطلق و ب -فازی به منظور تشخیص ضرایب حاکم بر معادله خط  ýبر مبنای متغیر کمی .]9[x

الگوریتم لولیموت شامل مراحل زیر است:

افزایــش مییابــد)؛ -4بررســي شــرط خاتمــه الگوریتــم

الــف -شــروع از یــک مــدل اولیه(مــدل خطــی عــام):1

(بهعنــوان مثــال رســیدن بــه یــک حداقــل خطــای

دربرمیگیرد(شــکل  3الــف)؛

شبکه عصبی چندالیه

ایــن مــدل سراســر فضــای ورودی را بهطــور یکنواخــت

ب -انتخــاب مــدل خطــی محلــی :تقســیم فضاهــای
ورودی بهصــورت متعامــد محــوری و محاســبه شــاخص
خطایــی ماننــد حداقــل میانگیــن خطــا بــرای هــر مــدل
(راهبــرد تقســیم) .مــدل خطــی محلــی کــه خطــای کلــی

سیســتم را کمتــر کاهــشدهــد ،انتخــاب میشــود(راهبرد
تســخیر)؛

ج -بررســی راههــای مختلــف تقســیم مدلهــای خطــی
محلــی :مــدل خطــی کــه در مرحلــه قبــل انتخــاب

شــده مجــددا تقســیم میشــود و مراحــل قبــل تکــرار

میشوند(شــکلهاي  3ب تــا د).

در هر تقسیم عملیات زیر انجام میشوند:

 -1محاســبه توابــع عضویــت فــازی چندبُعــدی دو
مــدل جدیــد؛ -2محاســبه دوبــاره همــه توابــع اعتبــار
مدلهــای محلــی (بــه علــت اضافــه شــدن یــک تابــع

عضویــت)؛  -3تخميــن مشــخصههای دو مــدل محلــی
جدیــد (تعــداد مدلهــای خطــی محلــی از  Mبــه

M+1

قابلقبــول)[.]10

در یــک فرآینــد عصبــی پــردازش داده ،مجموعـ ه دادههــا
بــه دو دســته آمــوزش 2و آزمــون 3تقســیم میشــوند.
دادههــای آمــوزش بــرای یادگیــری شــبکه و دادههــای
آزمــون بــرای اطمینــان از عملکــرد صحیــح آن بــه
کار میرونــد .ســاختار شــبکههای عصبــی چندالیــه از
یــک الیــه ورودی ،یــک الیــه خروجــی و یــک یــا چنــد
الیــه میانــی تشــکیل شــده اســت .براســاس نحــوه اتصــال
نرونهــا بــه یکدیگــر شــبکههای عصبــی بــه دو گــروه
شــبکههای عصبــی مصنوعــی پیشخــور 4و شــبکههای
عصبــی پسخــور 5تقســیم میشــوند .در ایــن مطالعــه
از شــبکه عصبــی چندالیــه پیشخــور ،کــه عمومــا
شــبکه چندالیــه پرســپترون یــا  6 MLPنامیــده میشــود،
اســتفاده شــده اســت[.]12
1. Global Linear Model
2. Train
3. Test
4. Feed Forward Perceptron
5. Feedback Network
6. Multilayer Perceptron
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شکل  3الف) تابع  Yبرحسب دو مشخصه ورودی  u1و u2؛ ب تا د) ساخت مدل اولیه تا ساخت مدل نهایی[.]11

()5

الگوریتم گوستافسون-کسل

تکنیکهــای خوشــهبندی بهدنبــال یافتــن یــک
ســاختار درون یــک مجموعــه از دادههــای بدون برچســب

1

و تفکیــک آنهــا هســتند[ .]13خوشــه بــه مجموع ـهای از
دادههــا گفتــه میشــود کــه بیشتریــن شــباهت را بــه
یکدیگــر دارنــد و الگوهــای موجــود درون یــک خوشــه

بــه یکدیگــر شــبیهتر هســتند تــا بــه الگوهــای ديگــر
خوشــهها[.]14

الگوریتــم گوستافســون -کســل یکــی از روشهــای
خوشـهبندی فــازی اســت کــه در آن عــاوه بــر توجــه بــه

ســاختار دادههــا ،خوش ـهها بــا اســتفاده از مراکــز خوشــه
و ماتریــس کواریانــس از یکدیگــر تفکیــک میشــوند .در

ايــن الگوریتــم بــراي ممكــن شــدن تفکیــک خوشـههایی

بــا شــکلهاي متفــاوت از معیــار فاصلــه ماهاالنوبیــس
و یــک ماتریــس القاگــر 2اســتفاده میشــود .در ایــن

الگوریتــم هــدف کمینــه کــردن یــک تابــع هــدف اســت.
در واقــع تابــع هــدف تابعــی از ماتریــس جداســازی،
ماتریــس مراکــز خوشــهها و ماتریــس دادههاســت[:]15

Jm(U,V,X)=d∑iC=1∑j=1N uikm|Pi |1⁄P

در فرمــول فــول ،C ،تعــداد خوشــهها ،m -فازیســاز-

[ ،U0=[Uikمقــدار اولیــه ماتریــس درجــه عضویــت-

زیروندهــای  iو  ،kبهترتیــب عــدد خوشــه و داده،N -

تعــداد کل دادههــا  ،C-تعــداد کل خوشـهها ،Pi -ماتریــس
کواریانــس و  Viمرکــز خوشــه iاُم اســت [.]15
شاخصهای اعتبارسنجی

یکــی از مهمتریــن مســائل در طــرح یــک خوشــهبندی

بهینــه انتخــاب صحیــح تعــداد خوشههاســت .معیارهایــی

کــه بهکمــک آنهــا میتــوان تعــداد صحیــح خوشــه را
محاســبه كــرد شــاخصهای اعتبارســنجی خوشــهبندی

نــام دارنــد .در ایــن مقالــه از چهــار شــاخص ســیلهوته، 3
کالينســکي -هاراباســز  ،کرزانوســکي-الي و ديويــس-
4

5

بولديــن اســتفاده شــده اســت.
6

1. Label
2. Induce Matrix
3. Silhouette
4. Calinski-Harabasz
5. Krzanowski -Lai
6. Davies-Bouldin
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در ســه معیــار نخســت هــر چــه مقــدار بهدســتآمده

از مغــزه مقایســه میشــوند .مشــخصههای مذکــور بــا

شــاخص ديويــس -بولديــن عکــس آن صــادق اســت و

هــر دو روش نیــز بــا یکدیگــر مقایســه میشــوند .ســپس

بزرگتــر باشــد ،نتیجــه مطلوبتــر خواهــد بــود .امــا در

مقادیــر کمتــر نشــاندهنده خوشــهبندی بهترانــد[.]16

شــبکه عصبــی  MLPنیــز تخمیــن زده و نتایــج حاصــل از

مقادیــر راکتایپهــای پتروفیزیکــی براســاس تخلخــل و
تراوایــی محاسبهشــده بــا اســتفاده از معادلــه وینلنــد ب ـه
ن جــا نیــز در هــر مرحلــه اطالعــات
دســت میآینــد .در ایـ 

دادههای تحقیق

دادههــای استفادهشــده در ایــن مقالــه مربــوط بــه

اطالعــات دو چــاه در یکــی از میادیــن نفتــی جنــوب

ایرانانــد .ایــن چاههــا در یکــی از بزرگتریــن میادیــن
نفتــی ایــران ،نزدیــک شــهر اهــواز در پهنــه آبــادان و در

قســمت غربــی فروافتادگــی دزفــول ،واقــع شــدهاند.

اطالعــات استفادهشــده از دو چــاه در جــدول  1نشــان داده

ک بــار بهطــور کلــی و ی ـک
شــدهاند .دادههــای مذکــور ی ـ 

بــار بــا خوشــهبندی بررســی شــدند[.]17

بهدســتآمده بــا دادههــای بهدســتآمده از مغــزه

مقایســه ميشــوند تــا قابلیــت روش تخمین بررســی شــود.
ســپس بــراي بررســی رویکــرد خوشــهبندی در بهبــود

عملکــرد تخمینگــر ،ابتــدا دادههــای چاهنگارهــای

پتروفیزیکــی بــا اســتفاده از الگوریتــم گوستافســون-

کســل خوشــهبندی و ســپس ،بــا اســتفاده از تخمینگــر
لولیمــوت ،مشــخصههای گفتهشــده دوبــاره تخمیــن زده

میشــوند.

مقایســه عملکــرد لولیمــوت و  MLPدر تخمیــن

روند انجام کار

در ایــن مقالــه ابتــدا در اعمــاق مغزهگیریشــده دادههــای

معــادل چاهنگارهــای پتروفیزیکــی شــامل دادههــای
تخلخــل نوتــرون ،صوتــی و دادههــای چگالــی بــا اســتفاده

از روشهــای درونیابــی محاســبه شــدند .بــراي آمــوزش

روشهــای تخمینگــر بایــد در مواقعــي کــه خروجــی
مطلــوب وجــود دارد(اطالعــات مغــزه) ،معــادل ورودی

آن(اطالعــات چاهنگارهــا) را نیــز دقیقــا در همــان عمــق

محاســبه كــرد .دادههــای تخلخــل و تراوایــی مغــزه بهعنوان

خروجــی مطلــوب و دادههــای چاهنگارهــا بهعنــوان

ورودی بــه دو دســته آمــوزش و آزمــون تقســیمبندی

شــدند .برایــن اســاس شــبکه فــازی -عصبــی لولیمــوت
بــا اســتفاده از  %70دادههــای موجــود از هــر مغــزه آمــوزش

میبینــد و مقادیــر تخلخــل و تراوایــی بــا اســتفاده از آن

تخمیــن زده میشــود .ســپس بــراي نشــان دادن عملکــرد

ایــن شــبکه ،مقادیــر تخمینزدهشــده بــا اطالعــات حاصــل

مشــخصههای مخزنــی

بــراي بررســی عملکــرد سیســتم فــازی -عصبــی
لولیمــوت در تخمیــن مشــخصههای تخلخــل و تراوایــی،

دادههــای مغــزه در هــر چــاه توســط شــبکههاي لولیمــوت
و عصبــی  MLPجداگانــه محاســبه شــدند .نتایــج اعمــال
ایــن دو روش روی چــاه شــماره  1در شــکلهاي  4تــا 6
نشــان داده شــدهاند .بــراي بررســی نحــو ه عملکــرد این دو
سیســتم از مقایس ـ ه ضریــب همبســتگی و ضریــب صحــت
اســتفاده شــده اســت .ضریــب همبســتگی نشــاندهنده
کمــی
کمــی بــه مشــخص ه ّ
مقــدار ارتبــاط یــک مشــخصه ّ
دیگــر اســت و هــر قــدر عــدد مذکــور بــه  1نزدیکتــر
باشــد ،همبســتگی دیتاهــا باالتــر اســت .ضریــب صحــت
شــیب خــط بــرازش دادهشــده بــه دادههاســت؛ و هرقــدر
عــدد مذکــور بــه یــک نزدیکتــر باشــد ،قابلیــت بهتــری در
تخمیــن دادههــای موردنظــر دارد و بــا اطمینــان بیشتــری
میتــوان آن را بــرای تخمیــن ديگــر دادههــا بــه کار بــرد.

جدول  1دادههای استفادهشده از دو چاه.
شماره چاه

چاهنگار صوتی()DT

چاهنگار تخلخل نوترون()NPHI

چاهنگار چگالی()RHOB

اطالعات مغزه

1

دارد

دارد

دارد

دارد

2

دارد

دارد

دارد

دارد
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تخلخل واقعی()Φ

تخلخل واقعی()Φ

ب
الف
0/40
0/40
0/35
0/35
0/30
0/30
0/25
0/25
0/20
0/20
0/15
0/15
0/10
0/10
0/05
0/05
0/00
0/00 0/05 0/10 0/15 0/20 0/25 0/30 0/35 0/00
0/00 0/05 0/10 0/15 0/20 0/25 0/30 0/35
تخلخل تخمین زده شده()Φ
تخلخل تخمین زده شده()Φ
شکل  4تخمین تخلخل با استفاده از الف) لولیموت و ب)  .MLPدر مقایسه با دادههای حاصل از مغزه ،مقدار همبستگی در روش لولیموت
 %74و در روش  %64 ،MLPبهدست آمد.
ب

الف
لگاریتم تراوایی واقعی()md

لگاریتم تراوایی واقعی()md

لگاریتم تراوایی تخمین زده شده()md

لگاریتم تراوایی تخمین زده شده()md

شکل  5تخمین تراوایی با استفاده از الف) لولیموت و ب)  .MLPدر مقایسه با دادههای حاصل از مغزه ،مقدار همبستگی در روش لولیموت
 %69و در روش  %61 ،MLPبهدست آمد.
الف
شاخص  R35بهدست آمده براساس
تخلخل و تراوایی مغزه

0/5
1
1/5
2
2/5
شاخص  R35بهدست آمده براساس
تخلخل و تراوایی تخمین زده شده

3/5
3
2/5
2
1/5
1
0/5
0
0/0

3

0/5
1
1/5
2
2/5
شاخص  R35بهدست آمده براساس
تخلخل و تراوایی تخمین زده شده

3/5
3
2/5
2
1/5
1
0/5
0
0/0

شاخص  R35بهدست آمده براساس
تخلخل و تراوایی مغزه

3

ب

شکل  6مقادیر محاسبهشده برای راکتایپهای پتروفیزیکی با استفاده از الف) لولیموت و ب)  .MLPدر مقایسه با دادههای حاصل از مغزه،
مقدار همبستگی در روش لولیموت  %65و در روش  %53 ،MLPبهدست آمد.
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همانطــور کــه در شــکلهاي  4تــا  6نشــان داده شــد،

رفتــار پیچیــده و غیرقابــل پیشبینــی زمیــن ،ناهمگنــی

تراوایــی عملکــردي نســبتا بهتــر از شــبکه عصبــی MLP

روشهــای تخمیــن در مواقعــي دور از انتظــار اســت.

سیســتم لولیمــوت در تخمیــن مشــخصههای تخلخــل و

دادههــا بســیار باالســت و احتمــال پاســخگویی مناســب

نشــان داده اســت .بــر همیــن اســاس ،شــاخص  R35نیــز

روشهــای متعــدد بــرای کاهــش ناهمگنــی دادههــا

چــاه شــماره  2نیــز نتایجــي مشــابه داشــت (جــدول .)2

هســتند .در ایــنجــا دادههــای ورودی ابتــدا بــا اســتفاده

بــا دقتــي باالتــر محاســبه شــد .اعمــال هــر دو روش روی

وجــود دارنــد كــه روشهــای خوش ـهبندی از جملــه آنهــا

از الگوریتــم گوستافســون -کســل خوش ـهبندی و ســپس

بــرای تخمیــن بــه سیســتم لولیمــوت اعمــال شــدند.

بررسی تاثیر خوشهبندی بر عملکرد لولیموت

قابلیــت روشهــای تخمیــن بــه عوامــل متعــدد بســتگی
دارد .نــوع دادههایــی کــه بــرای آمــوزش شــبکه بــه

کار میرونــد و نیــز نــوع مشــخصهاي کــه قــرار اســت
تخمیــن زده شــود تاثیــر مســتقیم بــر عملکــرد شــبکه

ی کــه پراکندگــی دادههــا زیــاد و محیــط در
دارنــد .زمان ـ 

حــال بررســی یــک محیــط ناهمگــن اســت ،یافتــن تابعــی

کــه بتوانــد کل رفتــار سیســتم را بهدرســتی پیشبینــی
کنــد دشــوار و گاه غیرممکــن اســت .بــه همیــن علــت،
یافتــن را ه حلــی کــه از پراکندگــی دادههــا بکاهــد و

همگنــی سیســتم را افزایــش دهــد میتوانــد تاثیــري
بســزا در فرآینــد آمــوزش شــبکه عصبــی داشــته باشــد.

چــون دادههــای استفادهشــده در ایــن مطالعــه بــا یــک
مخــزن کربناتــه مرتبطانــد و بهطــور کلــی بــا توجــه بــه

بــرای بـ ه دســت آوردن تعــداد بهینــه خوشـهها ،از چهــار
شــاخص اعتبارســنجی ســیلهوته ،کالينســکي -هاراباســز،

کرزانوســکي -الي و ديويــس -بولديــن اســتفاده شــده
اســت .مطابــق جــدول  ،3تعــداد خوشــه بهینــه بــرای

چــاه شــماره  2 ،1است(شــکلهاي  7الــف تــا د) .تعــداد
خوشــه بهینــه بــرای چــاه شــماره  2نیــز بــه همیــن شــيوه
محاســبه شــد و  2بهدســت آمــد .همانطــور کــه در

شــکل (7خصوصــا شــکل  7د) ميتــوان ديــد ،دادههــای

چاهنگارهــا در دو دســته مجــزا قــرار گرفتهانــد .در ادامــه
تاثیــر خوشــهبندی بــر عملکــرد لولیمــوت و مقــدار

همبســتگی دادههــای تخمینزدهشــده و دادههــای
واقعــی و نیــز شــاخص  R35نشــان داده شــده اســت

(شــکلهاي  8تــا .)12

جدول  2نتایج خوشهبندی روی چاه شماره  2با دو روش لوليموت و شبكه عصبي .MLP
تخلخل
ضریب همبستگی
ضریب صحت(شیب خط)

لولیموت

تراوایی

 MLPلولیموت

MLP

%75

%64

%70

%60

1/09

1/04

1/07

0/92

شاخص R35

لولیموت شبکه عصبی چندالیه

ضریب همبستگی
ضریب صحت(شیب خط)

%66

%52

0/97

0/87

جدول  3استفاده از شاخصهای اعتبارسنجی براي تعیین تعداد خوش ه بهینه.
تعداد خوشه شاخصها

2

3

4

5

6

سیلهوته نرمالشده

1

0/94

0/48

0/13

0

ديويس-بولدين نرمال

-1

-0/97

-0/69

-0/28

0

کالينسکي -هاراباسز نرمالشده

0/53

1

0/57

0/18

0

کرزانوسکي -الي نرمالشده

1

0

0/093

0/38

0/55

حاصل جمع چهار شاخص

1/53

0/97

0/45

0/41

0/55
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د

شکل -7خوشهبندی دادههای چاه شماره  1با استفاده از الگوریتم گوستافسون-کسل :الف) خوشهبندی دادههای الگ تخلخل و چگالی
ب) خوشهبندی دادههای الگ صوتی و چگالی ج) خوشهبندی دادههای الگ صوتی و الگ تخلخل و د) خوشهبندی دادههای الگ صوتی،
الگ تخلخل و چگالی (نمای سهبعدی).

الف

0/25
0/15
0/10

تخلخل واقعی()Φ

0/20

0/05
0/15

0/25

0/10

0/05

تخلخل تخمین زده شده()Φ

0/00
0/00

70

80

60

40 50
نرون

30

20

10

جذر میانگین مربعات خطا()Φ

تخلخل()Φ

ب

0/06
0/055
0/05
0/045
0/04
0/035
0/03
0/025
0/02
0/015
0/01 0

شکل  8الف) تخمین تخلخل در خوشه  1در چاه شماره  1با استفاده از الگوریتم لولیموت و ب) مقدار مربع میانگین خطا .مقدار
همبستگی در این حالت  %80است.

لگاریتم تراوایی واقعی()md
لگاریتم تراوایی تخمین زده شده()md

80

70

60

50

30 40
نرون

20

10

0

شکل  9الف) تخمین تراوایی در خوشه  1در چاه شماره  1با استفاده از الگوریتم لولیموت و ب) مقدار مربع میانگین خطا .مقدار
همبستگی در این حالت  %86است.

جذر میانگین مربعات خطا

الف

تراوایی()md

ب

0/95
0/9
0/85
0/8
0/75
0/7
0/65
0/6
0/55
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ب
تخلخل واقعی()Φ

30

20

10

جذر میانگین مربعات خطا

تخلخل()Φ
0/40
الف
0/35
0/30
0/25
0/20
0/15
0/10
0/05
0/000/00 0/05 0/10 0/15 0/20 0/25 0/300/35 0/40
تخلخل تخمین زده شده()Φ

0/09
0/085
0/08
0/075
0/07
0/065
0/06
0/055
0/05
0/045 0

40 50 60 70 80
نرون
شکل  10الف) تخمین تخلخل در خوشه  2در چاه شماره  1با استفاده از الگوریتم لولیموت و ب) مقدار مربع میانگین خطا .مقدار
همبستگی در این حالت  %88است.
ب

الف
لگاریتم تراوایی واقعی()md

جذر میانگین مربعات خطا

80

لگاریتم تراوایی تخمین زده شده()md

70

60

50

40
نرون

30

20

10

1/2
1/1
1/0
0/9
0/8
0/7
0/6
0/5
0/4
0/3
0/2 0

شکل  11الف) تخمین تراوایی در خوشه  1در چاه شماره  1با استفاده از الگوریتم لولیموت و ب) مقدار مربع میانگین خطا .مقدار
همبستگی در این حالت  %89است.

2/5
2
1/5

3

1
1/5
2
2/5
شاخص  R35براساس تخلخل و
تراوایی تخمین زده شده

1
0/5
0
0/05

شاخص  R35براساس تخلخل و
تراوایی واقعی(حاصل از مغزه)

2
1/5
1
0/5
0
0/05

شاخص  R35براساس تخلخل و
تراوایی واقعی(حاصل از مغزه)

الف

3/5
3
2/5

ب

3

1
1/5
2
2/5
3
شاخص  R35براساس تخلخل و
تراوایی تخمین زده شده
شکل  12مقدار شاخص  R35بهدستآمده از الگوریتم لولیموت :الف) قبل از خوشهبندی و ب) بعد از خوشهبندی .در حالت اول مقدار
همبستگی مشخصه محاسبهشده و مقادیر بهدستآمده از مغزه  %65و در حالت دوم  %76است.
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در ايــن شــکلها خــط پایینــی در قســمت ب

اســاس مخــزن بــه ســه بخــش بــا رفتارهــای مشــابه،

باالیــی نشــاندهنده مقــدار خطــا در دادههــای آزمــون

شــکلهاي  13و  14راکتایپهــای تفکیکشــده در

نشــاندهنده مقــدار خطــا در دادههــای آمــوزش و خــط

اســت .باتوجــه بــه میــزان ضریــب صحــت ،آموزش شــبکه

عصبــی -فــازی لولیمــوت بــه بهتریــن شــيوه ممکــن انجام
شــده و بــهازای مشــخصههای ورودی مقــدار خروجــی

مطلــوب بهدرســتی بــه دســت آمــده اســت .در جــدول

 4نیــز نتایــج تخمیــن تخلخــل و تراوایــی و نیــز محاســبه
شــاخص  R35پــس از خوش ـهبندی چــاه شــماره  2آورده

شــدهاند .پــس از خوشــهبندی و تخمیــن مشــخصههای
مخزنــی تخلخــل و تراوایــی ،براســاس دادههــای

بهدســتآمده ،شــاخص  R35محاســبه و بــا اســتفاده
از آن مخــزن بــه ســه راکتایــپپتروفیزیکــی تفکیــک
شــد :واحدهــای ماکروپــورت( ،)R35<2/5مزوپــورت

(> R35 >2ا)0/5

و میکروپــورت( .)R35>0/5بــر ایــن

از نظــر ویژگیهــای پتروفیزیکــی ،تقســیم شــد .در

چــاه شــماره  1و  2نشــان داده شــدهاند .ميتــوان ديــد

كــه الگوریتــم لولیمــوت بهخوبــی توانســته ایــن واحدهــا را
از یکدیگــر تفکیــک کنــد ،بهنحــوی کــه مقــدار ضریــب

همبســتگی بیــن واحدهــای مذکــور در چــاه  81 ،1و 72

 %و در چــاه  82 ،2و  %78شــده اســت .یعنــی زمانــی

کــه تخلخــل و تراوایــی در واحدهــای مذکــور ترســیم
میشــوند ،مــرز ایــن واحدهــا بهخوبــی مشــخص اســت

و ایــن نشــاندهنده تفکیــک صحیــح راکتایپهــای

پتروفیزیکــی اســت .براســاس نتایــج بهدســتآمده
تطبیــق عمقــی واحدهــای مذکــور نیــز در چاههــا میســر
میشــود .در جــداول  5و  6خصوصیــات ایــن واحدهــای

مخزنــی آورده شــدهاند.

لگاریتم تراوایی()md
تخلخل()%
شکل  13سه راکتایپ تفکیکشده در چاه  1در میدان نفتی مطالعهشده.

لگاریتم تراوایی()md
تخلخل()%
شکل  14سه راکتایپ تفکیکشده در چاه  2در میدان نفتی مطالعهشده.

شناسایی راکتایپهای مخزنی...

195

جدول  5خصوصیات هر یک از راکتایپهای پتروفیزیکی در چاه .1

کالس 1

شاخص

کالس 2

R35

تخلخل

تراوایی

تخلخل

تراوایی

ضریب همبستگی()%

88

90

78

77

%89

ضریب صحت(شیب خط)

1/004

1/04

1/026

1/025

0/99

جدول  6خصوصیات هر یک از راکتایپهای پتروفیزیکی در چاه .2
تراوایی()md

تخلخل()%
راکتایپهای پتروفیزیکی

حداقل

متوسط

حداکثر

حداقل

متوسط

حداکثر

ماکروپورت

2/5

19/5

48

6

161

500

مِزوپورت

1/3

16

40

0/1

19/2

167

میکروپورت

0/1

9

23

0/01

0/4

1/9

شــده باشــند ،عملکــرد روش تخمیــن لولیمــوت بهتــر

نتیجهگیری
در ایــن مقالــه بــراي شناســایی بخشهــای مختلــف یــک
مخــزن نفتــی و تفکیــک آن بــه واحدهــای هموژنتــر،
از شــاخص  R35و مفهــوم راکتایپهــای پتروفیزیکــی
اســتفاده شــد .بدیــن منظــور تخمینگــر فازی-عصبــی

درخــت مــدل خطــی محلــی (لولیمــوت) بــه کار بــرده
شــد .در مقایســه بــا الگوریتــم  ،MLPالگوریتــم لولیمــوت

بهعلــت شکســتن فضــای تخمیــن بــه چندیــن فضــای
کوچکتــر و در نتیجــه همگنتــر کــردن محیــط،

بــرازش دقیقتــر یــک مــدل بــه مشــخصههای
تخمینزدهشــده را ممكــن میکنــد .همچنیــن زمانــی

کــه دادههــای استفادهشــده در آمــوزش و آزمــون روش،

بهعنــوان ورودی و خروجــی ،شــباهت بیشتــری بــه
هــم داشــته باشــند یــا بهعبارتــی بهنوعــی همگــن

خواهــد بــود و مقــدار همبســتگی بــه مقــدار قابلتوجــه
افزایــش خواهــد یافــت .بدیــن منظــور در ایــن مقالــه

از الگوریتــم خوشــهبندی گوستافســون-کســل بــرای
جداســازی بخشهــای مختلــف بــا ویژگیهــای مشــابه

اســتفاده شــد .همانطــور کــه نشــان داده شــد ،نتایــج
بهدســتآمده ،قبــل و بعــد از خوشــهبندی ،بســيار

بهبــود يافتنــد و تخمیــن مشــخصههای موردنظــر بــا
دقــت باالتــر ممكــن شــد .در نهایــت هــر یــک از چاههــا

بــا اســتفاده از فرآیندهــای فــوق بــه ســه واحــد بــا

خصوصیــات پتروفیزیکــی مشــابه تقســیم شــدند؛ بنابرایــن
اســتفاده تــوام از روشهــای خوش ـهبندی و الگوریتمهــای
تخمینگــر میتوانــد ســبب بهبــود نتایــج و افزایــش

صحــت آنهــا شــود.
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