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ارزیابی گونههای سنگ مخزن آسماری میدان
گچساران با استفاده از روش آنالیز خوشهای به
کمک شبکه عصبی مصنوعی نگاشت خود سازمان
یافته ()SOM
مهدی فرشی ،1سیدرضا موسوی حرمی ،*1اسد اهلل محبوبی ،1محمد خانه باد 1و کیارش قنواتی
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 -1گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران
 -2شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ،اهواز ،ایران
تاريخ دريافت94/10/24 :

تاريخ پذيرش95/4/15 :

چكيده
شناســایی تغییــرات ویژگیهــای زمینشناســی و مخزنــی در غالــب گونههــای ســنگی از طریــق مشــخص کــردن رخســارههای
الگ و تاییــد آنهــا بــا دادههــای مغــزه امکانپذیــر اســت .در ایــن مقالــه ابتــدا ســازند آســماری بــا اســتفاده از مقاطــع نــازک مغــزه،
میکروفاســیسها و فرایندهــای دیاژنــزی مــورد مطالعــه قــرار گرفــت .ســپس بــا اســتفاده از الگوریتــم شــبکه عصبــی خــود ســازمان
یافتــه و روش آنالیــز خوش ـهای ،دادههــای نمودارهــای چاهپیمایــی متعلــق بــه  5چــاه مغزهگیــری شــده مخــزن آســماری در میــدان
گچســاران خوشـهبندی شــده و تعــداد  5رخســاره الگ بــه عنــوان مــدل رخســاره الگ انتخــاب شــدند .بــا بررســی ایــن مــدل و مقایســه
آن بــا دادههــای مغــزه (تخلخــل ،تراوایــی و منحنــی فشــار موئینــه) و پتروگرافــی بــه طــور قابــل قبولــی رخســارههای الگ تاییــد شــده،
و بــه عنــوان گونــه ســنگی معرفــی شــدند .باتوجــه بــه نتیجــه خــوب آن در تفکیــک بخشهــای مخزنــی ،ایــن مــدل بــه ســایر چاههــای
فاقــد مغــزه کــه فقــط دادههــای نمودارهــای چــاه پیمایــی آنهــا در دســترس بــود انتشــار داده شــد و رونــد تغییــرات گونههــای ســنگ
در طــول میــدان مــورد بررســی قــرار گرفــت.

كلمــات كليــدي :گونــه ســنگ ،رخســاره الگ ،آنالیــز خوشــهای ،شــبکه عصبــی نگاشــت خــود ســازمان

یافتــه ،میکروفاســیس
مقدمه

را از جنبههــای توصیــف ویژگیهــای زمیــن شــناختی

مدیریــت و صیانــت از مخــازن هیدروکربنــی (برنامهریــزی

و قواعــد مهندســی حاکــم بــر جریــان ســیال در محیــط

پیشــرفت علمــی ضــروری اســت و بــرای نزدیــک شــدن به

از ایــن مطالعــات نزدیــک شــدن بــه سرشــت نمایــی و

کارآمــد بــرای توســعه و تولیــد) از لحــاظ اقتصــادی و

ایــن مهــم ،روشهــای مطالعاتــی مختلــف و گســتردهای
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

moussavi@um.ac.ir

متخلخــل میطلبــد .یکــی از اساسـیترین نتایــج حاصلــه
مدلســازی ســه بعــدی مخــازن از طریــق شناســایی

گونههــای مختلــف ســنگ مخزنــی و درنتیجــه شناســایی
زونهــای تولیــدی از غیــر تولیــدی اســت [ .]1توصیــف
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ویژگیهــای زمینشــناختی ،مســتقیماً وابســته بــه

کار بــردن روش مطالعاتــی آنالیــز خوشـهای بــا اســتفاده از

رســوبگذاری ،وقایــع دیاژنــزی و تکتونیکــی پــس از

یافتــه )SOM( 4بــرروی دادههــای نمودارهــای چــاه پیمایــی

مطالعــات بــر روی نــوع و تنــوع فرآیندهــای محیــط

رســوبگذاری ،آنالیزهــای ژئوشــیمیایی و ژئوفیزیکــی
در مقیاسهــای میکروســکوپی و ماکروســکوپی اســت.
قواعــد حاکــم بــر جریــان ســیال در محیــط متخلخــل

نیــز نیازمنــد محاســبه پارامترهــای پتروفیزیکــی کنتــرل
کننــده جریــان ســیال نظیــر تخلخــل ،تراوایــی ،اشــباع
ســیال ،فشــار موئینــه و  ...اســت .از آنجاییکــه مقــدار و

الگوریتــم شــبکه عصبــی مصنوعــی نگاشــت خــود ســازمان
 5چــاه مــدل شــده مخــزن آســماری میــدان گچســاران
و تفکیــک رخســارههای الگ مربوطــه و ســپس کالیبــره
کــردن ایــن رخســارهها بــا تفاســیر نمــودار ،دادههــای

تخلخــل ،تراوایــی ،منحنیهــای فشــار موئینــه مغــزه

بــرای تشــخیص مناســب گونههــای ســنگی مخــزن و در
نهایــت انتشــار مــدل رخســاره الگ بــرای چاههــای دیگــر

چگونگــی توزیــع پارامترهــای پتروفیزیکــی بســتگی بــه

فاقــد مغــزه اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه در انتخــاب

دارد و ایــن ســاختار نیــز خــود وابســته بــه ویژگیهــای

رونــد شــمال غــرب  -جنــوب شــرق میــدان و هــر دو یــال

ســاختار زمینشناســی فضاهــای خالــی موجــود در ســنگ

چاههــای مــدل ،چاههایــی انتخــاب شــد کــه طــول

زمیــن شــناختی اســت ،لــذا انطبــاق اطالعــات توصیفــی

تاقدیــس را پوشــش داده و نیــز دارای دادههــای مغــزه

مذکــور امــری ضــروری اســت .گونــه ســنگی 1بســته

037 ،032 ،031 ،025و  )287و چاههــای فاقــد مغــزه

و پتروفیزیکــی [ ،]2بــه منظــور دســتیابی بــه نتیجــه

بــه هــدف از مطالعــه و دادههــای در دســترس تعاریــف
متفاوتــی دارد .بــرای مثــال چنانچــه فقــط از دادههــای

پتروگرافــی اســتفاده شــود مفهــوم گونــه ســنگی همــان
میکروفاســیسهای کربناتــه یــا پتروفاســیسهای
آواری اســت [ .]3در مــواردی کــه در کنــار پارامترهــای

باشــند .شــکل  1موقعیــت چاههــای مــدل (چاههــای
( D099،043و  )298را نشــان میدهــد.
روش کار

انتخاب دادهها

در بخش مطالعات پتروگرافی و بررسی شرایط محیطی و

زمینشناســی از دادههــای پتروفیزیکی ناشــی از آزمایشــات

دیاژنزی تعداد  478مقطع نازک تهیه شده از مغزههای متعلق

فشــار موئینــه و  )...نیــز اســتفاده شــود ،واحدهــای مجــزا را

از آنجاییکه برای تعیین رخسارههای الگ ،شبکه نیازمند

معمولــی و ویــژه مغــزه (تخلخــل ،تراوایــی ،اشــباع ســیال،

به چاههای  031 ،025و  032مورد استفاده قرار گرفت.

تحــت عنــوان گونههــای ســنگی پتروفیزیکــی مینامنــد

مجموعهای از دادهها است که متناسب با ویژگیهای

گونــه ســنگی مخــزن عبــارت اســت از واحدهایــی از یــک

این مطالعه شامل نمودارهای چاه پیمایی پرتو گاما،)GR( 6

[ 5 ،4و  .]6بنابرایــن از دیــد مخزنــی میتــوان گفــت،

زمینشناسی و مخزنی باشد .دادههای مورد استفاده در

یــا چنــد رخســاره رســوبی مشــابه یــا متفــاوت ،که شــرایط

نوترون  ،)NPHI(7صوتی ،)DT( 8اشباع آب ،)SW( 9تخلخل

از رســوبگذاری بــه گونــهای بــر آنهــا اعمــال شــود کــه

و منحنی فشار موئینه ( )PCمغزه مربوط به  8چاه مخزن

محیــط رســوبی و فرآیندهــای دیاژنــزی و تکتونیکــی پــس
ویژگیهــای پتروفیزیکــی کنتــرل کننــده جریــان ســیال در

هــر یــک از آنهــا مشــابه و محــدودهای از تخلخــل وتراوایــی
مخصــوص بــه خــود را داشــته باشــند .در مطالعــات اخیــر

مخــازن کربناتــه ،گونههــای ســنگی را از طریــق آنالیــز

خوشـهای دادههــای نمودارهــای چــاه پیمایــی تحــت عنوان

رخســارههای الگ 2رخســارههای الکتریکــی 3مشــخص

میکننــد [ 8 ،7و  .]9اهــداف اصلــی ایــن مطالعــه ،بــه

موثر ارزیابی شده )PHIE(10و نیز دادههای تخلخل ،تراوایی
11

آسماری در میدان گچساران است که در محیط نرمافزار
 Paradigm TM Geologمورد استفاده قرار گرفت.
1. Rock Typing
3. Log Facies
4. Electrofacies
5. Self Organizing Map
6. Gamma Ray
7. Neutron Porosity
8. Delta-T
9. Water Saturation
10. Effective Porosity
11. Capillary Pressure
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شکل  1موقعیت میدان نفتی گچساران و چاه های مورد مطالعه.

آنالیز خوشهای

گونههــای ســنگی مخــزن بــا روشهــای مســتقیم
مطالعاتــی بــر روی دادههــای مغــزه (بــرای مثــال روش

مشــخص کــردن واحدهــای جریانــی) ،قابــل تفکیــک
اســت .علیرغــم نتایــج قابــل قبــول حاصلــه از ایــن

روشهــا ،محدودیــت دسترســی بــه مغزههــا بــه
دالیلــی همچــون گــران بــودن عملیــات مغزهگیــری و

صددرصــد نبــودن بازیابــی مغزههــا ناشــی از خطاهــای
انســانی و یــا لیتولــوژی ناپایــدار مخــزن ،وقتگیــر

بــودن توصیــف تعــداد زیــادی از مقاطــع نــازک و انجــام
آزمایشــات معمولــی و ویــژه بــرروی مغزههــا ،از جملــه

مشــکالت پیــش روی محققیــن اســت [ .]10امــروزه روش

آنالیــز خوشــهای دادههــا 1میتوانــد از لحــاظ اقتصــادی

بــا صرفــه و نیــز درجــه اطمینــان نتایــج حاصلــه از آن
بــرای تعییــن گونههــای ســنگی ،حداقــل در حــد درجــه
اطمینــان نتایــج حاصلــه از مطالعــات مغــزه باشــد .ایــن

روش ویژگیهــای مشــابه و متفــاوت بیــن دادههــای
بــزرگ و پیچیــده را (مثــ ً
ا دادههــای نمودارهــای چــاه
پیمایــی) بــر اســاس معیــاری بــه نــام فاصلــه مشــخص

کــرده و آنهــا را بــه خوشــههایی بــا نــام رخســارههای
الگ کــه دادههــای موجــود در هــر خوشــه حداکثــر

شــباهت (نزدیکتریــن فاصلــه) را بــا یکدیگــر و حداکثــر

تفــاوت (دورتریــن فاصلــه) را بــا دادههــای خوشــههای
دیگــر داشــته باشــند ،تقســیم میکنــد[ .]12 ،11کاربــرد

ایــن روش زمانــی منطقــی اســت کــه رخســارههای
الگ حداکثــر انطبــاق را بــا گونههــای ســنگ بهدســت
آمــده از مطالعــات مغــزه داشــته باشــند .بــه عبارتــی

دیگــر شــواهد پتروگرافــی و نیــز تفاســیر نمودارهــا و

پارامترهــای پتروفیریکــی حاصــل از آزمایشــات مغــزه،
همــه بــا هــم رخســارههای الگ را بــه عنــوان یــک
گونــه ســنگی مخزنــی تصدیــق کننــد در چنیــن حالتــی
میتــوان رخســارههای الگ را بــه منظــور زونبنــدی

چینهشناســی مخزنــی بــرای مدلســازی ســه بعــدی
مخــازن بــه کار بــرد[ .]13اگرچــه واژه رخســاره الگ در

ابتــدا توســط ســرا و ســوپلیس[ ]14بــه صــورت الگویــی
خــاص از شــکل نمودارهــای چــاه پیمایــی کــه منطبــق

بــر یــک واحــد رســوبی باشــد و بعدهــا توســط ســرا و

ابــوت[ ]15بــه صــورت پاســخ نمودارهــای چــاه پیمایــی
کــه عــاوه بــر تعییــن مشــخصات رسوبشناســی قــادر

بــه تفکیــک آنهــا از هــم نیــز باشــد تعریــف شــد ،امــا برای
یــک رخســاره الگ کــه مفهــوم گونــه ســنگی مخزنــی را
1. Data Clustring Analysis
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داشــته باشــد بدیــن گونــه تعریــف میشــود :مجموعـهای

میشــود .در حالــت نظارتــی پــس از تعلیــم شــبکه،

متعلــق بــه یــک یــا چنــد رخســاره رســوبی مشــابه یــا

پیمایــی) وارد شــبکه شــده و خروجــی حاصله(مثــا

از پاس ـخهای مشــابه دادههــای نمودارهــای چــاه پیمایــی

متفــاوت کــه تحــت شــرایط محیــط رســوبی و دیاژنــزی
خــاص قــرار داشــته و از لحــاظ خــواص پتروفیزیکــی
مشــابه بــه هــم باشــند[ .]16انجــام آنالیــز خوشــهبندی

بــا الگوریتمهــای متفاوتــی نظیــر شــبکههای عصبــی
مصنوعــی نگاشــت خــود ســازمان یافتــه  SOMو پــس
از انتشــار خطــا ،)BPNN(1منطــق فــازی ،خوشهســازی
پویــا ،)DYNCLYST(2خوشهســازی گــراف پایــه بــا تــوان
تفکیکپذیــری

چندگانــه)MRGC(3

و خوشهســازی

ترتیبــی صعــودی ( )AHCکــه هــر کــدام محاســن و
4

معایبــی دارنــد قابــل اجــرا اســت[ .]17در ایــن الگوریتمها

یــک مشــکل عمومــی مشــترک اســت و آن هــم این اســت

کــه در نقاطــی از چــاه کــه دادههــای آن در نمودارهــای
چــاه پیمایــی از لحــاظ تفســیر بــه هــم شــبیه هســتند و
الگوریتــم مربوطــه آنهــا را در یــک خوشــه قــرار میدهــد

ممکــن اســت از لحــاظ واقعیتهــای زمینشناســی
کامـ ً
ا بــا هــم متفــاوت باشــند[ .]18بــه عنــوان مثــال دو
نقط ـهای کــه میــزان گامــای باالیــی را نشــان میدهنــد،
ممکــن اســت یکــی از آنهــا مربــوط بــه عناصــر پتاســیم

و توریــوم الیههــای شــیلی بــوده و دیگــری مربــوط بــه

دولومیــت یــا مــواد آلــی موجــود در الیههــای کربناتــه
باشــد .از ایــن رو شــناخت ویژگیهــای زمینشناســی
و پتروفیزیکــی توالیهــای مخــزن درکنــار روشهــای

نرمافــزاری مبتنــی بــر آمــار و ریاضیــات همچــون آنالیــز
خوش ـهای بســیار حائــز اهمیــت اســت.
شبکه عصبی مصنوعی

شــبکههای عصبــی مصنوعــی یکــی از الگوریتمهــای
مــورد اســتفاده در خوشــهبندی دادههایــی بــا ابعــاد

دادههــای ورودی(مثــا دادههــای نمودارهــای چــاه
تخلخــل) بــا خروجــی حاصــل از آزمایشــات تجربی(مثــا

تخلخــل حاصــل از مغــزه) مقایســه میشــود .چنانچــه

خروجــی شــبکه تفــاوت غیــر قابــل اغماضــی بــا خروجــی

تجربــی داشــته باشــد ،خطــای موجــود بــا اصــاح
ورودیهــا بــه صــورت مــداوم تــا رســیدن بــه خروجــی

مطلــوب تصحیــح میگــردد .در حالــت غیــر نظارتــی،
شــبکه بــه طــور مــداوم عملکرد خــود را بــه صــورت درون

گــرا بــا ایجــاد نظــم و رونــدی منطقــی بیــن دادههــای
ورودی تــا رســیدن بــه نتیجــه مطلــوب بهینــه میکنــد.
یکــی از مهمتریــن شــبکههای عصبــی مصنوعــی

غیــر نظارتــی ،شــبکه عصبــی نگاشــت خــود ســازمان
یافتــه  SOMاســت و کاربردهــای زیــادی در مســائلی

همچــون انگشــتنگاری ،پزشــکی و گفتــار درمانــی،
جغرافیــا ،آب و هواشناســی و زمینشناســی دارد[،20

 .]21در ایــن شــبکه خوشــهبندی دادههــای ورودی بــا
ابعــاد زیــاد ،بــه صــورت یــک نگاشــت دو بعــدی کــه در

داخــل آن نرونهایــی بــه هــم متصــل هســتند انجــام

میپذیــرد[ .]22انجــام خوش ـهبندی بســتگی بــه میــزان
جزئــی نگــری ،دقــت و دانــش پژوهشــگر(مث ً
ال دانــش
زمینشناســی و پتروفیزیکــی) از هــدف خوشــهبندی

دادههــای ورودی داشــته ،بدیــن گونــه کــه نگاش ـتهای
دوبعــدی بزرگتــر تعــداد خوش ـههای بیشــتر بــا ســاختار
جزئیتــر و نگاشــتهای دوبعــدی کوچــک تــر تعــداد

خوشــههای کمتــر بــا ســاختار کلیتــری را فراهــم
میکننــد .در واقــع تصمیــم بــرای تعییــن میــزان حــد
شــباهت الزم و کافــی در دادههــای ورودی موجــود در هــر

خوشــه ،برعهــده پژوهشــگر و هــدف او از خوشــهبندی

دادههــا دارد.

زیــاد اســت کــه بــا تقلیــد و الهــام از ســاختار عملکــرد

مغــز انســان طراحــی شــده اســت[ .]19ســاختار شــبکه

متشــکل از نرونهــا ،مــکان شناســی شــبکه و الگوهــای

یادگیــری اســت .شــبکه بــر اســاس الگوهــای یادگیــری به
دو دســته نظــارت شــده 5و غیــر نظارتــی 6تقســیمبندی

1. Back-Propagation Neural Networks
2. Dynamic Clustering
3. Multi Regression Graph Base Clustering
4. Ascendant Hierarchical Clustering
5. Supervised
6. Unsupervised
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در ایــن مطالعــه از  8چــاه 5 ،چــاه را بــه عنــوان چاههــای
مــدل انتخــاب شد(شــکل  .)1تهیــه مــدل بهینــهای از

رخســارههای الگ براســاس مفهــوم ارائــه شــده بــرای

گونــه ســنگ مخــزن کــه در مقدمــه ایــن گفتــار ذکــر
شــد انجــام پذیرفتــه اســت .همــان طــور کــه اشــاره شــد

گونــه ســنگ مخــزن صــرف نظــر از نــوع رخســاره رســوبی

تشــکیل دهنــده ،دارای یــک محــدودهای از تخلخــل
(بــه عنــوان شــاخصی بــرای ظرفیــت ذخیرهســازی

هیدروکربــور) و تراوایــی (بــه عنــوان شــاخصی بــرای تــوان

تولیــد هیدروکربــور) مخصــوص بــه خــود اســت .بنابرایــن
اســاس کار را در تهیــه مــدل بهینــه ،بازههایــی از تخلخــل
و تراوایــی قــرار داده شــد .بــا توجــه بــه اینکــه نمودارهــای

نوتــرون ،چگالــی و صوتــی عــاوه بــر نــوع ســنگ بــه
تخلخــل نیــز پاســخ میدهنــد و میتــوان تخلخــل را

از طریــق ایــن نمودارهــا بــا معرفــی نمــوداری بــا نــام
تخاخــل موثــر ارزیابــی شــده بهدســت آورد ،لــذا بــه

کمــک الگوریتــم شــبکه عصبــی نگاشــت خــود ســازمان
یافتــه  SOMدر محیــط نرمافــزار ،Paradigm TM Geolog

تعــداد  19208داده نمودارهــای چــاه پیمایــی چاههــای

1395-6

بــه دو دســته  %20<PHIEو  %20>PHIEخوشــهبندی
شــدند .همچنیــن از آنجاییکــه تروایــی وابســته بــه هیــچ

نــوع نمــودار چــاه پیمایــی نیســت و عمومــا از طریــق
محاســبات ریاضــی و آزمایشــات تجربــی بــه دســت

میآیــد لــذا از نمــودار اشــباع آب ارزیابــی شــده

SW

کــه بــه گونــهای ارتبــاط بــا تراوایــی دارد بــرای ادامــه
کار خوشــهبندی اســتفاده شــد .دادههــا بــر اســاس
ایــن نمــودار بــه چهــار خوشــه بــا ویژهگیهــای
 %80 >SW%30،%30 >SW%50 ،%30 >SWو %80 <SW

تقســیمبندی شــدند و ســپس خوشــههای بــه دســت
آمــده مــورد نامگــذاری و رنگآمیــزی قــرار گرفتنــد.
نمایــی از ایــن مدل بــا تعــداد  5رخســاره الگ رنگآمیزی

شــده بــه همــراه دادههــای ورودی بــه نرمافــزار در شــکل
 2و نمایــی از خوشــهبندی دادههــای نمودارهــای چــاه

پیمایــی چاههــای مــدل بــر اســاس دادههــای نمودارهــای
تخلخــل موثــر ارزیابــی و اشــباع آب ارزیابــی شــده در

شــکل  3نشــان داده شــده اســت .الزم بــه ذکــر اســت

کــه در شــکل  3قســمتی از دادههــا کــه در داخــل کادر
مســتطیل مشــخص شــدهاند مربــوط بــه بخشهــای آب

گرفتــه مخــزن بــا تخلخــل بــاال میباشــند.

مــدل بــا انتخــاب نمــودار تخلخــل موثــر ارزیابــی شــده،
الف

ب

شکل  2الف -دادههای ورودی مدل ،ب -مدل بهینه رخسارههای الگ( FA-1 ،رخساره الگ ( FA-2 ،)1رخساره الگ ( FA-3 ،)2رخساره
الگ ( FA-4 ،)3رخساره الگ  )4و ( FA-5رخساره الگ )5
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تخلخل مؤثر()V/V

اشباع آب()V/V

شکل  3نمودار متقاطع دادههای چاه پیمایی تخلخل موثرارزیابی و اشباع آب ارزیابی شده و خوشهبندی آنها به  5رخساره الگ.

نتایج و بحث

بــرای اعتبــار ســنجی مــدل رخســارههای الگ بهدســت
آمــده از روش خوشـهبندی مذکــور و معرفــی آنهــا تحــت

عنــوان گونههــای ســنگ مخــزن ،از تفســیر دادههــای
ورودی و دادههــای آزمایــش مغزه(تخلخــل ،تراوایــی و
منحنــی فشــار مویینــه) و تطبیــق آنهــا بــا مقاطــع نــازک
میکروســکپی اســتفاده شــده اســت .در بخــش مطالعــات

پتروگرافــی ،محیــط رســوبی و فرایندهــای دیاژنــزی
اثرگــذار برکیفیــت مخزنــی مــورد مطالعــه قــرار گرفــت .از
آنجاییکــه در ایــن مقالــه بیــان تفصیلــی ایــن مطالعــات

از قبیــل انــواع میکروفاســیسها ،محیــط رســوبی مخــزن
آســماری ،انــواع بافــت ســیمانها ،دولومیــت و شــرایط

ایجــاد تخلخــل حفــرهای و گاهــا شکســتگیها نســبت

بــه ســایر فرایندهــای دیاژنــزی اثرگذارتــر بــوده اســت.
بنابرایــن مطالعــات پتروگرافــی شــرایط نســبتا خــوب ایــن
رخســارهها را از لحــاظ کیفیــت مخزنــی نمایــان ســاخت.

بررســی مقاطــع میکروســکپی متناظــر بــا رخســارههای
الگ  2 ،1و  3مــوارد متنوعــی از مادســتون ،دلومادســتون،

وکســتون ،پکســتون و گرینســتونهای ســیمانی شــده را
شــامل میشــوند کــه فرایندهــای دیاژنــزی دولومیتــی
شــدن بیــش از حــد و ســیمانی شــدن بیشــترین نقــش را

در کاهــش کیفیــت مخزنــی نســبت بــه تراکــم فیزیکــی و

انحــال فشــاری و تشــکیل اســتیلولیتها داشــته اســت
(شــکل.)4

تشــکیل آنهــا و غیــره مــورد نظــر نمیباشــد ،بنابرایــن

در مــورد تفســیر داده هــای ورودی ،خوشــهبندی انجــام

رابــه عنــوان گونههــای ســنگی متفــاوت تاییــد کنــد .از

نوتــرون و صوتــی گذاشــته اســت بدیــن صــورت کــه بــا

رخســاره الگ بهدســت آمــده از آنالیــز خوش ـهای تعــداد

 )FA-1( 1بــه ســمت رخســاره الگ  )FA-5( 5مقادیــر

صــورت گرفــت کــه کل زونبنــدی مخــزن را پوشــش

و در نتیجــه افزایــش در کیفیــت مخزنــی را نشــان مــی

گچســاران از دولومیــت ،ســنگ آهــک دولومیتــی و ســنگ

مدلســازی و تعییــن رخســارههای الگ مــورد اســتفاده

بــا رخســارههای الگ  4و  5بیشــتر از نــوع دولومیــت

مدنظــر بــود تــا بتــوان اعتبــار مــدل را ارزیابــی کــرد.

تنهــا بــه مــواردی اشــاره میشــود کــه رخســاره الگ

شــده تاثیــر قابــل قبولــی را بــر روی دادههــای نمودارهــای

ایــن رو در انتخــاب  478مقطــع میکروســکپی اوال از هــر

توجــه بــه نمودارهــای جعبـهای شــکل  5از رخســاره الگ

تقریبــا  100مقطــع انتخــاب و ثانیــا انتخــاب بــه گونـهای

میانگیــن نمودارهــای نوتــرون و صوتــی افزایــش یافتــه

بدهنــد .بــه طــور کلــی مخــزن آســماری در میــدان

دهــد .در اســتفاده از دادههــای مغــزه ،ایــن دادههــا در

آهــک متراکــم تشــکیل شــده اســت .مقاطــع متناظــر

قــرار نگرفــت بلکــه بررســی تاثیــر مــدل بــرروی آنهــا

بــوده کــه فرایندهــای دولومیتــی شــدن ،انحــال و
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شــکل  4تصاویــر پتروگرافــی از مقاطــع نــازک :الــف و ب -میکروفاســیسهای رخســاره الکتریکــی  :Por(5تخلخل)(نــور ،)XPL
الــف -دولســتون بــا تخلخــل حفــرهای بــه هــم مرتبــط و ب -وکســتون دولومیتــی شــده بــا تخلخــل حفــرهای بــه هــم مرتبــط (نــوک
پیکانهــا) ،ج و د -میکروفاســیسهای رخســاه الکتریکــی  :cem( 4ســیمان و  :dolدولومیــت) (نــور  ،)XPLج -وکســتون دولومیتــی
شــده بــا تخلخــل حفــرهای بــه هــم مرتبــط و ســیمان اندریتــی (نــوک پیکانهــا) ،د -دولومادســتون بــا تخلخــل حفــرهای ،و ،ه و
ز -میکروفاســیسهای رخســاره الکتریکــی  :Mi(3میکریــت :Br ،براکیوپــود و  :Elالفیدیــوم) (نــور  ،)XPLو) وکســتون دولومیتــی
شــده(نوک پیــکان و محــدوده مشــخص شــده کــه طــی دولومیتــی شــدن تخلخــل بیــن بلــوری در زمینــه میکریتــی تشــکیل شــده
اســت) ،ه -دلومیــت ریــز بلــور ،هــم انــدازه و  ،Planar-sبــا ســیمان اندریتــی ،شکســتگی کــه باعــث تخلخــل شکســتگی در فســیل نیــز
شــده اســت (نــوک پیکانهــا ،ز -پکســتون تــا گرینســتون بیوکلســت دار دولومیتــی شــده بــا تخلخــل قالبی(محدودههــای مشــخص
شــده) و تخلخــل در زمینــه (نــوک پیــکان) ،ح تــا ل -میکروفاســیسهای رخســاره الکتریکــی  :Opr(2اپرکولینــا :Nu ،نومولیتــس:Am ،
آمفیســتژينا :Het ،هتروســتژینا و  :Ox-Feاکســید آهن)(نــور  ،)XPLح) وکســتون بیوکلســت دار بــا تخلخــل قالبــی در خردههــای
ریز(نــوک پیکانهــا) ،د-پکســتون دولومیتــی شــده بــا تخلخــل قالبــی در خردههــا ریــز (نــوک پیکانهــا) ،ی) دولومیتــی شــدن بیــش
از حــد( Planar-s ،نــور  ،)PPlک -مادســتون کوارتــز دار بــا اســتیلولیت کــه از اکســید آهــن پــر شــده اســت(نوک پیکان)(نــور  ،)PPLل)
مادســتون دولومیتــی شــده کــه تمــام شکســتگیها توســط ســیمان پــر شــده اســت ،م تــا س) میکروفاســیسهای رخســاره الکتریکــی
 :Mil(1میلیولیــد :Mea ،مآندریتــا و  :Ooاووئید)(نــور  ،)XPLم -گرینســتون میلیولیــددار کــه زمینــه و تمــام فضاهــای خالــی توســط
ســیمان کلســیتی پــر شــده اســت(نوک پیــکان) ،ن -گرینســتون اووئیــدی کــه اووئیدهــا دولومیتــی و بیــن دانــه هــا ســیمان اندریتــی
پــر شــده اســت ،س -اندریــت.

ارزیابی گونههای سنگ مخزن...
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رخسارههای الگ
رخسارههای الگ
شکل  5نمودارهای جعبهای دادههای نوترون و صوتی مربوط به رخسارههای الگ ،الف -دادههای صوتی و ب -دادههای.
2

1

بنابرایــن در ابتــدا دادههــای تخلخــل و تراوایــی  5چــاه

انــدازه میکــرون بــا هــم در ارتبــاط اســت و فشــاری کــه

الگ بودنــد را در محیــط نرمافــزار بارگــذاری کــرده و

را فشــار موئینــه گوینــد [ .]23ایــن منحنیهــا ازجملــه

کــه از لحــاظ عمــق متناظــر بــا اعمــاق رخســارههای
ســپس بــر اســاس مــدل رخســارههای الگ ،مــورد
رنگآمیــزی قــرار گرفــت .نتایــج رنگآمیــزی صحــت

رخســارههای الگ را بــه طــور محسوســی نشــان داد.
بــا توجــه بــه شــکل  6و نمودارهــای جعب ـهای ،میانگیــن
تخلخــل و تراوایــی متناظــر بــا رخســاره الگ بــا کمتریــن

کیفیــت مخزنی(رخســاره  )1بــه ســمت رخســاره الگ بــا
بیشــترین کیفیــت مخزنی(رخســاره  )5افزایــش مییابــد.
در ادامــه مطالعــه از منحنیهــای فشــار موئینــه چاههــای

 025و  287بــرای اعتبارســنجی مــدل رخســاره الگ
اســتفاده شــد .خلــل و فــرج موجــود در ســنگ توســط

کانالهــای موئینــه پرپیــچ و خــم بــا گلوگاههایــی در

باعــث حرکــت ســیال تــر کننــده در کانالهــا میشــود
دادههــای قدرتمنــدی هســتند کــه شــکل آنهــا وابســته

بــه ویژگیهــای بافتــی و هندســه خلــل و فــرج ســنگ
اســت و لــذا ارتبــاط بیــن تراوایــی و اشــباع آب در نمونــه
ســنگ قابــل تفســیر اســت .هــر چقــدر تراوایــی کمتــر

باشــد کانالهــای موئینــه باریکتــر بــوده و در نتیچــه

نیــروی موئیــن بــرای حرکــت فــاز تــر کننــده بیشــتر
اســت و نهایتــا اشــباع آب بــه عنــوان فــاز تــر کننــده
مخــزن افزایــش مییابــد [ .]23بــا توجــه بــه توضیحــات

مختصــر داده شــده ،تعــداد  8منحنــی فشــار موئینــه را
در محیــط نرمافــزار ژئــوالگ بارگــذاری کــرده و ســپس

مــدل مذکــور بــر روی آنهــا اعمــال شــد.
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رخسارههای الگ
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شکل  6نمودارهای جعبهای دادههای تخلخل و تراوایی مغزه متناظر با رخسارههای الگ ،الف -دادههای تراوایی و ب -دادههای تخلخل.
2
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بــا توجــه بــه شــکل  7منحنــی فشــار موئینــهای کــه

رنــگ خاکســتری کــه نمایانگــر رخســاره  5باشــد دیــده

زیــادی از آب اســت پــس از رنگآمیــزی توســط مــدل،

پــس از اســتفاده از دادههــای مغــزه و اطمینــان حاصــل

مربــوط بــه یــک ســنگی بــا تراوایــی پاییــن و اشــباع

بــه رنــگ آبــی (متناظــر بــا  )FA-1و نیــز از آنجایــی

کــه منحنیهــای فشــار موئینــه خیلــی نزدیــک بــه
هــم مربــوط بــه ســنگهایی بــا ویژگیهــای بافتــی و

هندســه خلــل و فــرج تقریبــا یکســانی هســتند لــذا ســه
منحنــی فشــار موئین ـهای کــه مربــوط بــه یــک ســنگی

بــا تراوایــی نســبتا بــاال و اشــباع کمــی از آب اســت بــه

رنــگ نارنجــی (متناظــر بــا  )FA-4درآمــد و بــرای ســایر
منحنیهــا نیــز نتایــج رنگآمیــزی تــا حــد قابــل قبولــی
صحــت رخســارههای الگ را بــه عنــوان گونههــای

ســنگی متفــاوت نشــان میدهــد .الزم بــه ذکــر اســت

کــه باتوجــه بــه عمــق دادههــای فشــار موئینــه ،دادهای
کــه متناظــر بــا رخســاره الگ  5باشــد وجــود نداشــت
لــذا در رنگآمیــزی منحنیهــای فشــار موئینــه اثــری از
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نمیشــود.

شــدن از اعتبــار نســبتا قابــل قبــول مــدل رخســاره
الگ ،عملکــرد ایــن مــدل بــر روی دادهای نمودارهــای

چــاه پیمایــی چاههــای دیگــر (دادههایــی کــه در آنالیــز
خوشــهای مــورد اســتفاده قــرار نگرفــت) مــورد بررســی
قــرار گرفــت .بــرای ایــن منظــور در نرمافــزار ژئــوالگ

مــدل مربوطــه بــرای ایــن چاههــا انتشــار داده شــد .بــا

توجــه بــه شــکل  8رونــد مقادیــر میانگیــن دادههــای
تخلخــل ارزیابــی شــده  ،PHIEصوتی  ،DTنوتــرون ،NPHI

از رخســاره الگ ( 1آبــی رنــگ) بــه ســمت رخســاره الگ
( 5خاکســتری رنــگ) بــه صــورت صعــودی و بــرای اشــباع
آب ارزیابــی شــده  SWایــن رونــد نزولــی اســت .بنابرایــن

ایــن مــدل توانســته اســت بــرای چاههایــی کــه هیــچ

نقشــی در مدلســازی نداشــته انــد کارآمــد باشــد.
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شکل  7نمودارهای منحنی فشار موئینه متناظر با رخسارههای الگ(FA-1 .رخساره آبی رنگ)(FA-2 ،رخساره قرمز رنگ)(FA-3 ،رخساره
سبز رنگ) و (FA-4رخساره نارنجی رنگ).
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شکل  8نمودارهای جعبهای دادههای چاه پیمایی چاههای غیر مدل ،الف -دادههای تخلخل موثر ارزیابی شده ،ب -دادههای اشباع ارزیابی
شده ،ج -دادههای نوترون و د -دادههای صوتی.

نتیجهگیری

بررســی و درک تــوام ویژگیهــای زمیــن شــناختی
(رســوبی ،دیاژنــزی و تکتونیکــی) و پتروفیزیکــی (تخلخل،

تراوایــی ،اشــباع آب و فشــار موئینــه) منجــر بــه شناســایی

انــواع گونههــای ســنگ از دیــدگاه کیفیــت مخزنــی
میشــود و از ایــن طریــق میتــوان بــه سرشــت نمایــی
و مدلســازی ســه بعــدی مخــازن هیدروکربنــی پــی

بــرد .گرچــه دقیقتریــن راه بــرای تعییــن گونههــای
ســنگی مطالعــه مســتقیم بــر روی دادههــای مغــزه اســت

امــا میتــوان از طریــق مطالعــه غیــر مســتقیم بــر روی

دادههــای چاهپیمایــی گونههــای ســنگی را تعییــن کــرد.
در ایــن مقالــه پــس از مطالعــه مقاطــع نــازک مغــزه ســه

چــاه و بررســی شــرایط محیطــی و دیاژنــزی حاکــم بــر
مخــزن آســماری میــدان گچســاران ،مجموعـهای مناســب

از دادههــای چاهپیمایــی  5چــاه بــه عنــوان چاههــای
مــدل کــه منعکــس کننــده ویژگیهــای زمینشــناختی

و پتروفیزیکــی اســت انتخــاب شــد و ســپس بــا اســتفاده
از آنالیــز خوش ـهای بــه کمــک الگوریتــم شــبکه عصبــی

نگاشــت خــود ســازمان یافتــه در محیــط نرمافــزار

ژئــوالگ بــه  5خوشــه تحــت عنــوان رخســارههای الگ،
خوشــهبندی شــدند .بررســی پارامترهــای پتروفیزیکــی

نشــان داد کــه کیفیــت مخزنــی از رخســارهای الگــی
بــا کمتریــن مقــدار میانگیــن ســرعت صــوت و تخلخــل

نوترونــی بــه ســمت رخســارههای الگــی بــا بیشــترین
ایــن مقادیــر در حــال افزایــش اســت .بــه منظــور

اعتبارســنجی مــدل و معرفــی رخســارههای الگ بــه
عنــوان گونههــای ســنگی مجــزا ،دادههــای تخلخــل،
تراوایــی و منحنیهــای فشــار موئینــه متناظــر بــا
رخســارههای الگ ،در مــدل اعمــال شــد .نتایــج نشــان

داد کــه از رخســاره الگ بــا کمتریــن کیفیــت مخزنــی

بــه ســمت رخســاره الگــی بــا بیشــترین میــزان کیفیــت
مخزنــی مقادیــر میانگیــن تخلخــل و تراوایــی متناظــر بــا

آنهــا نیــز در حــال افزایــش اســت .همچنیــن منحنــی

فشــار موئینــه ســنگی بــا تراوایــی پاییــن و اشــباع زیــاد
آب متناظــر بــا رخســارهای الگــی بــا کمتریــن کیفیــت

مخزنــی و منحنــی فشــار موئینــه ســنگی بــا تراوایــی بــاال
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قبــول از اعتبــار مــدل رخســاره بهدســت آمــده از آنالیــز

 ایــن مــدل بــرای چاههــای فاقــد مغــزه نیــز،خوشــهای
.تعمیــم داده شــد

تشکر و قدردانی

و اشــباع کــم آب متناظــر بــا رخســارهای الگــی بــا
 قطعــاً مطالعــات.بیشــترین کیفیــت مخــزن اســت

پتروگرافــی در کنــار تخلخــل و تراوایــی مغــزه اســاس
تعییــن کننــده و تاییــد کننــده گونههــای ســنگی

مختلــف اســت کــه در ایــن مطالعــه بــرای تاییــد مــدل

الزم اســت از اداره مطالعــات زمیــن شناســی مناطــق نفــت

مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و شــواهد آن بــه شــکل قابــل

.دانــی شــود

در مراحــل پایانــی مطالعــه پــس از اطمینــان تقریبــا قابــل

خیــز جنــوب و پژوهشــگاه صنعــت نفــت تشــکر و قــدر

قبولــی بــا نتایــج بهدســت آمــده از مــدل مطابقــت داشــت
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