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چكيده
تشــخیص رخســارههای مخزنــی و تعییــن نواحــی بــا کیفیــت مخزنــی بــاال نقــش مهمــی در مدلســازی مخــزن و همچنیــن
حفاریهــای آتــی در میدانهــای در حــال توســعه ایفــا میکنــد .شــاخص جریانــی یکــی از شــاخصهایی اســت کــه بــا توجــه بــه
تغییــر خصوصیــات مخــزن تغییــر کــرده و میتوانــد نقــش موثــری در تقســیمبندی رخســارههای مخزنــی داشــته باشــد .مطالعــه
حاضــر یــک مــدل بهینهیافتــه و پیشــرفته را بهوســیله ترکیــب سیســتمهای هوشــمند بــرای تخمیــن شــاخص جریانــی در کل میــدان
پیشــنهاد میدهــد .ایــن ماشــین گروهــی نتایــج پیشبینــی شــده حاصــل از سیســتمهای هوشــمند عصبــی ،فــازی و عصبــی -فــازی
را بــا وزنهــای مشــخص بــا هــم ترکیــب میکنــد ،وزنهــای بهینــه بــرای هــر یــک از ایــن روشهــا بهوســیله الگوریتــم مورچــگان
پیوســته تعییــن میشــود .در ایــن مطالعــه از دادههــای چــاه و لرزهنــگاری سـهبعدی مربــوط بــه یکــی از میادیــن جنــوب ایــران بــرای
اعمــال روشهــا اســتفاده شــده اســت .در مرحلــه اول ،نشــانگرهای لــرزهای کــه ارتبــاط بیشــتری بــا داده هــدف ( )FZIدارنــد بــا اســتفاده
از بــرازش گام بــه گام انتخــاب میشــوند و در ادامــه بــا اســتفاده از سیســتمهای هوشــمند و ترکیــب آنهــا مکعــب سـهبعدی شــاخص
جریانــی در کل میــدان تخمیــن زده میشــود و در مرحلــه پایانــی بــا اســتفاده از الگوریتــم خوشــهبندی  Cمیانگیــن فــازی (Fuzzy

 )C-Meanرخســارههای مختلــف مخــزن از هــم تفکیــک داده میشــوند .نتایــج ایــن مطالعــه نشــاندهنده کارایــی بهتــر ماشــین
گروهــی بــا اســتفاده الگوریتــم مورچــگان پیوســته ( )ACO Rنســبت بــه هــر یــک از روشهــای منفــرد میباشــد.

كلمــات كليــدي :رخســارههای مخزنــی ،شــاخص جریانــی ،سیســتمهای عصبــی -فــازی ،سیســتمهای

عصبــی ،الگوریتــم مورچــگان پیوســته.
مقدمه
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پارامترهــای مخــزن و نشــانگرهای لــرزهای نقــش مهــم
و تعیینکننــدهای در توســعه میادیــن نفــت و گاز ایفــا
میکنــد.
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از ایــن رو بررســی ایــن موضــوع از دیربــاز مــورد توجــه

کــه از ماهیــت دادههــا اســتخراج میگــردد و در مرحلــه

آنجملــه میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمود:کروالیــور

خروجــی اعمــال شــده و تجمیــع مییابــد .از محققینــی

محققیــن و مفســرین ایــن حــوزه قــرار داشــته اســت .از
بخشهــای مختلــف مخــزن را بــا اســتفاده از تحلیــل

نشــانگرهای لــرزهای در کنگلومــرای کــدو در میــدان نفتی

بونســیل بــه تصویــر کشــید [ .]1مایکلنــا و همــکاران از
نقشــههای شــباهت کــه ورودی آنهــا نشــانگرهای
لــرزهای بــود بــرای بخشبنــدی مخــزن بهــره گرفتنــد

[ .]2بارنــز مجموع ـهای از نشــانگرهای لــرزهای از جملــه
فاصلــه ،واریانــس دامنــه ،واگرایــی را براســاس اصــول

الگوهــای بازتابــی چینهشناســی لــرزهای تلفیــق نمــود تــا
کالسهــای رخســاره لــرزهای را تولیــد نمایــد [ .]3وســت

و همــکاران بــا بهکارگیــری نشــانگرهای بافتــی و شــبکه
عصبــی ،رخســارههای لــرزهای را در محــدوده مخــزن

تفکیــک نمودنــد [ .]4تنــر و تریتــال اطالعات طیــف دامنه
لحظ ـهاي بهدســت آمــده از تحلیلهــاي زیربانــد لــرزهاي

را بهعنــوان ورودي نقشــههاي خودســازمانده کوهنــن

جهــت تولیــد نقشــه سنگشناســی لــرزهای و رخســاره
اســتفاده نمودنــد [ .]5فــرزادي و هســتامرتکنیکهاي
تقســیمبندي سلســله مرتبــهاي و تحلیــل مولفــه
اصلــی را بــراي تقســیمبندي نگارههــاي لــرزهاي بــه

رخســارههاي لــرزهای در مخــزن میشــریف واقــع در

جنــوب خلیــج فــارس ترکیــب کردنــد [ .]6بیســوال و
همــکاران از نشــانگرهای بافتــی بــرای شناســایی بــاال
آمدگیهــای کربناتــه در ســواحل غربــی هنــد بهــره

گرفتنــد [ .]7دزفولیــان و همــکاران از شــبکه عصبــی
بــرای اســتخراج رخســارههای مخزنــی از نشــانگرهای

لــرزهای در میــدان نفتــی پــارس جنوبــی بهــره گرفتنــد

[ .]8همچنیــن یارمحمــدی و کدخدایــی رخســارههای
مخزنــی مختلــف را بــرای یــک مخــزن ماسهســنگی در
محــدوده میــدان شــاه دنیــز بهوســیله ارتبــاط بیــن داده

لــرزهای و پارامترهــای مخزنــی اســتخراج کردنــد [ ،]9در
ســالهای اخیــر اســتفاده از روشهــای فــازی مــورد توجــه

محققیــن قــرار گرفتــه اســت ،در روش فــازی بــا اســتفاده
از توابــع عضویــت و قوانیــن اگــر -آنــگاه بــرای هــر یــک

از نشــانگرها یــک فاکتــور وزندهــی محاســبه میشــود

پایانــی ایــن وزنهــا (درجــات عضویــت) بــرروی توابــع

کــه در ایــن حیطــه فعالیــت کردنــد میتــوان دیاگــو و
همــکاران را نــام بــرد کــه بــرای تشــخیص رخســارههای
مخــزن از نمودارهــای چاهــی از قوانیــن فــازی بهــره

گرفتنــد [ .]10عالوهبرایــن ،روش عصبــی -فــازی کــه
شــکل بهبــود یافتــه شــده الگوریتــم فــازی میباشــد
یکــی از الگوریتمهــای پیشــرفته اســت کــه میتوانــد

بــرای اســتخراج رخســارهها از آن بهــره گرفتــه شــود،
در ایــن الگوریتــم پارامترهــای سیســتم فــازی بهوســیله

شــبکه عصبــی بهینــه خواهــد شــد .الزم بــه ذکــر اســت

کــه هــر کــدام از سیســتمهای مذکــور دارای خصوصیــات
و مزایایــی اســت کــه نمیتــوان بهصــورت کامــل از آن

غافــل شــد ،از ایــن رو در ایــن تحقیــق عالوهبــر اجــرای
جداگانــه هــر یــک از سیســتمها ،کاربــرد ترکیــب ایــن
سیســتمها در تعییــن رخســارههای مخــزن در ســاختار
یــک ماشــین گروهــی مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.

سیســتم هوشــمندی کــه برای ترکیــب روشهــای مختلف

در ایــن تحقیــق اســتفاده خواهــد شــد؛ از الگوریتــم

بهینهســازی کلونــی مورچــگان بهــره خواهــد بــرد ،ایــن
الگوریتــم در ابتــدا بــرای فضــای گسســته مــورد اســتفاده
قــرار گرفــت امــا اخیــرا بــا اعمــال تغییراتــی الگوریتــم

کلونــی مورچــگان بــرای فضــای پیوســته 1ایجــاد گردیــد
کــه قــدرت و کارایــی خــود را در ایــن حــوزه نســبت بــه
الگوریتمهــای مشــابه بــه اثبــات رســانده اســت [ .]11از

برتریهــا و مزایایــی کــه الگوریتــم مورچــگان نســبت بــه

الگوریتمهــای مشــابه همچــون الگوریتــم ژنتیــک دارد
میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:

 -1پارامترهــای کمتــر آن میباشــد کــه همیــن امــر

باعــث کاهــش عــدم قطعیــت خواهــد شــد.

 -2کاهــش زمــان الگوریتــم اســت ،چــون در الگوریتمهای
مشــابه نیازمنــد دو یــا چنــد نســل از کروموزمهــا هســتند

امــا در  ACOایــن مشــکل وجود نــدارد.

)1. Ant Colony Optimization for Continuous Domains (ACOR

ترکیب روشهای عصبی...
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 -3الگوریتــم مورچــگان نوعــی جســتجوی تصادفــی بــر

هوشــمند شــامل :سیســتمهای عصبــی ،فــازی و عصبــی-

نقطــه قــوت آن ایــن اســت کــه ذاتــا مــوازی اســت،

جریانــی حاصــل از آنهــا بــرای کل میــدان بهدســت

مبنــای جمعیــت میباشــد کــه اولیــن و مهمتریــن

فــازی ب ـرروی ایــن نشــانگرها اعمــال شــده و شــاخص

بررســی مــوازی زیرفضاهــا باعــث میشــود که جســتجوی

میآیــد .در مرحلــه بعــد ،یــک ماشــین گروهــی بــا

زیــاد اســت و امــکان وجــود نقطــه بهینــه مطلــق در آنهــا

نتایــج حاصــل از روشهــای پیشــین ســاخته میشــود

فضــا بــه نواحــی کــه متوســط آمــاری تابــع هــدف در آنها
بیشــتر اســت ســوق پیــدا کنــد ،در ایــن روش بــا توجــه

اســتفاده از الگوریتــم مورچــگان پیوســته بــرای ترکیــب

و در مرحلــه پایانــی یــک الگوریتــم خوشــهبندی

C

بــه اینکــه فضــای جــواب بهطــور همــه جانبــه جســتجو

میانگیــن فــازی بــرروی خروجــی حاصــل از ماشــین

نقطــه بهینــه محلــی وجــود خواهــد داشــت.

از هــم تفکیــک داده میشــوند و در مرحلــه پایانــی ایــن

میشــود ،امــکان کمتــری بــرای گرفتــار شــدن در

گروهــی اعمــال شــده و رخســارههای مختلــف مخــزن

 -4الگوریتــم مورچــگان قابلیــت حافظــه موثرتــری

نتایــج بــا نتایــج مقاطــع نــازک زمیــن شناســی مقایســه

هــدف از ایــن تحقیــق اجــرای سیســتمهای عصبــی،

روش شبکه عصبی

نســبت بــه الگوریتمهــای مشــابه دارد.

گردیــد.

3

()BP-NN

فــازی و عصبــی -فــازی و ترکیــب نتایــج ایــن

یــک شــبکه عصبــی پــس انتشــار خطــا یــک تکنیــک

( )ACORبــرای تحلیــل رخســارههای مخــزن میباشــد،

ورودی را درون شــبکه رو بــه جلــو فرســتاده و اختــاف

واقعــی (یکــی از میادیــن نفتــی جنــوب ایــران) اعمــال

بــرای دادههــای آموزشــی محاســبه میکنــد .در مرحلــه

سیســتمها بــا اســتفاده از الگوریتــم تجمعــی هوشــمند

آموزشــی نظــارت شــده اســت .ایــن الگوریتــم دادههــای

بــرای ایــن منظــور الگوریتمهــای مذکــور بــرروی داده

بیــن خروجــی محاســبه شــده و خروجــی ایــده آل را

خواهــد شــد و نتایــج بهدســت آمــده بــا نتایــج حاصــل

بعــد خطــا دوبــاره بــه عقــب در داخــل شــبکه برگردانــده

بهدســت آمــده از ماشــین گروهــی بــا نتایــج روشهــای

میشــوند و ایــن مراحــل تــا زمــان نزدیــک شــدن

از چــاه اعتبارســنجی میگــردد ،همچنیــن نتایــج

شــده و وزنهــای بهینــه در طــی مراحــل تکــرار تعییــن

منفــرد مقایســه شــده تــا توانمنــدی ایــن روش نســبت

مقادیــر خروجــی محاســبه شــده بــه مقادیــر ایــدهآل

پایانــی و بعــد از اســتخراج شــاخص جریانــی )FZI( 1در

پــس از انتشــار خطــا در شــکل  1نشــان داده شــده

بــه روشهــای پیشــین نشــان داده شــود .در مرحلــه

ادامــه مییابــد [ .]12مراحــل آمــوزش شــبکه عصبــی

کل میــدان بهوســیله ماشــین گروهــی ،رخســارههای

اســت.

مخزنــی بهوســیله الگوریتــم خوشــهبندی  Cمیانگیــن

فــازی )Fuzzy C-Mean( 2از هــم تمیــز داده داده شــده و

نتایــج حاصــل بــا مقاطــع نــازک زمینشناســی مقایســه
میگــردد.

مواد و روشها

متدولــوژی پیشــنهاد شــده بــرای ایــن تحقیــق شــامل 3

سیستم فازی

سیســتم اســتنتاج فــازي فرآینــد فرمولهکــردن نگاشــت

یــک ورودي داده شــده بــه خروجــی بــا اســتفاده از
منطــق فــازي اســت .ســپس ایــن نگاشــت پایــهاي را

فراهــم میکنــد کــه بــر مبنــاي آن تصمیمــات گرفتــه
شــده یــا الگوهــا تشــخیص داده شــوند.

قســمت اصلــی میباشــد .در مرحلــه اول ،نشــانگرهای
لــرزهای بهینــهای کــه بــا داده هــدف ( )FZIحاصــل از

چــاه رابطــه قویتــری را دارنــد بهوســیله بــرازش گام

بــه گام انتخــاب میشــوند .در مرحلــه دوم ،روشهــای

1. Flow Zone Index
2. Fuzzy C-mean Clustering
3. Back-Propagation Neural Networks
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خروجی ایدهآل (هدف)

خروجی شبکه سیستم عصبی شامل
مقایسه
ارتباط نرونها و اعمال
وزنها

ورودی

وزنهای شبکه

شکل  1فلوچارت مراحل آموزش شبکه عصبی پس انتشار خطا (راهنمای متلب)2004 ،

فرآینــد اســتنتاج فــازي شــامل تمــام مفاهیــم اســتدالل

میکنــد ،الیــه ســوم ،الیــه نرمالســازی میباشــد

قوانیــن اگــر -آنــگاه .دو نــوع سیســتم اســتنتاج فــازي

شــده و در الیــه پنجــم بــا هــم جمــع میشــوند،

فــازي اســت :توابــع عضویــت ،عملگرهــاي منطقــی و
وجــود داردکــه میتواننــد در منطــق فــازي اجــراء شــوند:

نــوع ممدانــی [ ]13و نــوع ســوگنو [ .]14یــک سیســتم
فــازی دارای اجــزای زیــر اســت:

 -1یــک فازیســاز در ورودی کــه مقــدار متغیرهــا را بــه
یــک مجموعــه فــازی تبدیــل میکنــد.

ســپس در الیــه چهــارم وزنهــای نرمالشــده اعمــال
الیههــای ســوم ،چهــارم را جمعبنــدی 3و الیــه پنجــم را
نافازیســازی مینامنــد.
4

ماشــین گروهــی و طراحــی آن بهوســیله سیســتمهای
هوشــمند

بهطورکلــی ،یــک ماشــین گروهــی )CMIS( 5شــامل

 -2پایــگاه قواعــد فــازی کــه مجموع ـهای از قواعــد اگــر-

گروهــی ازسیســتمهاي خبــره اســت کــه خروجیهــاي

 -3موتــور اســتنتاج فــازی کــه ورودیهــا را بــا یک ســری

مزایــاي تمــام روشهــا بــا مقــداري محاســبه اضافــی بهــره

 -4دیفازیســازی کــه خروجــی فــازی را بــه یــک عــدد

سیســتمهاي هوشــمند در ترکیــب کننــده وجــود دارد.

شــکل  2مراحــل یــک سیســتم اســتنتاج فــازی را نشــان

اینخصــوص اســت [ 17و  ،]16ترکیــب بهینــه مشــارکت

سیستم عصبی -فازی

بــا الگوریتــم ژنتیــک نیــز بهدســت آیــد [ 19و .]18

آنــگاه اســت.

اعمــال بــه خروجــی تبدیــل میکنــد.

قطعــی تبدیــل میکنــد.
میدهــد.

همــه سیســتمها راباهــم تلفیــق میکنــد و بنابرایــن از

میگیــرد .روشهــاي مختلفــی بــراي ترکیــب خروجــی
روش میانگینگیــري کلــی ســاده ،روش بســیار رایجــی در
(وزن) ،عالوهبــر ایــن سیســتمهاي هوشــمند میتوانــد

سیســتمهاي هیبریــد عصبــی -فــازي مزایــاي

رویکــردی کــه درایــن مطالعــه مــورد اســتفاده قرارگرفتــه

میباشــند .مدلســازي عصبــی -فــازي رفتــار یــک

کلونــی مورچــه بــراي ترکیــب روشهــاي عصبــی ،فــازي

سیســتمهاي فــازي و شــبکههاي عصبــی را دارا
سیســتم را بــا قوانیــن منطــق فــازي در داخــل ســاختار
شــبکه عصبــی توصیــف میکنــد [ .]15شــکل  3ســاختار
شــبکه عصبــی -فــازی را نشــان میدهــد .در شــکل ،3

اســتفاده از الگوریتمهــاي بهینهســازي هــوش تجمعــی

وعصبــی -فــازي درقالــب یــک ماشــین گروهــی هوشــمند
اســت .در زیــر ایــن الگوریتــم شــرح داده خواهــد شــد.

 5الیــه مشــاهده میشــود ،الیــه اول ،الیــه فازیســازی

1

کــه یــک سیســتم فــازی را ایجــاد میکنــد و بــا اســتفاده

از توابــع عضویــت درجــه عضویــت هــر یــک از متغییرهــا
را مشــخص میکنــد ،الیــه دوم ،الیــه اســتنتاجکننده

2

اســت کــه وزنهــای هــر یــک از توابــع را اســتخراج

1. Fuzzification
2. Implication
3. Aggtegation
4. Defuzzification
5. Committee Machine Inference System
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فازیسازی

پایگاه قواعد

ورودی

موتور استنتاج فازی

خروجی قطعی

دیفازیساز

اجتماع
خروجیها
و بهدست
آوردن
خروجی
نهایی فازی

اعمال
عملگرهای
فازی

اعمال روش
داللت و
بهدست
آوردن
خروجی هر
قاعده

اعمال
ورودی و
بهدست
آوردن تابع
عضویت

شکل  2مراحل سیستم استنتاج فازی (فونگ)2010،

شکل  3ساختارشبکه عصبی -فازی ()Anfis

الگوریتــم کلونــی مورچــه بــرای مســائل بهینهســازی

فضــا را کــه کاندیــد بهینــه هســتند نشــان دهــد ،بنابرایــن

الگوریتــم مورچــگان پیوســته 1یــک الگوریتــم بهینهســازی

از چندیــن تابــع گاوســی واحــد  gمیباشــد ،رابطــه 1

پیوســته

مبتنــی بــر کلونــی مورچــه اســت کــه توســط ســوچا و

نیازمنــد یــک کرنــل گاوســی اســت کــه مجمــوع وزندار
ایــن کرنــل گوســی را نشــان میدهــد.
) x − µli (2
2σ li 2

دوریگنــو پیشــنهاد شــده اســت .ایــن الگوریتــم ســعی

()1

گسســته )ACO( 2را دنبــال کنــد .ســاختار آن بــه کاربــر

در ایــن رابطــه  wبــردار وزن توابــع گاوســی µ ،بــردار

دارد متاهیوریســتیک الگوریتــم مورچــگان در فضــای
اجــازه حــل مســائل بهینهســازی ترکیبــی (گسســته-

پیوســته) را میدهــد .قانــون الگوریتــم مورچــگان پیوســته

( )ACORدر انتخــاب مقادیــر متغییــر درفضــای جســتجو

بــا توزیــع احتمــال پیوســته بیــان میشــود .ایــده اصلــی
ایــن الگوریتــم اســتفاده از یــک توزیــع احتمال پیوســته با
اســتفاده از یــک تابــع چگالــی احتمــال ،)PDF( 3بهجــای

اســتفاده از یــک توزیــع احتمــال گسســته اســت .بــرای
ایــن منظــور الگوریتــم تابــع گوســی را بــه کار میگیــرد.

امــا یــک تابــع گوســی بــه تنهایــی نمیتوانــد دو نقطــه از

−

میانگیــن و

e

σ

1
2π

k

i
l

k

ω g )x ( ∑ω
=∑
σ
l

=
( G i )x

i
l l
=l 1 =l 1

واریانــس تابــع گوســی  iام هســتند.

چنیــن تابــع چگالــی احتمالــی ضمــن ایــن کــه امــکان
نمونهبــرداری ســاده را فراهــم مــیآورد ،در مقایســه بــا
یــک تابــع گوســی واحــد انعطافپذیــری بیشــتری دارد.
شــکل  4یــک نمونــه تابــع چگالــی احتمــال کرنل گاوســی
را بههمــراه توابــع گاوســی واحــد نشــان میدهــد.

1. Ant Colony Optimization Routing Algorithm
2. Ant colony Optimization
3. Probabilistic Density Function
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کرنل گاوسی
توابع گاوسی واحد

مخــزن مــورد مطالعــه در ایــن میــدان ســازند عــرب
(ســرمه) میباشــد .در مجمــوع  400نمونــه داده مــورد

اســتفاده واقــع شــد کــه  300نمونــه بــرای ســاخت مــدل

و  100نمونــه بــرای اعتبارســنجی آن بــه کار بــرده شــد.

4

2

0

-2

مراکز کرنلهای گوسی

همانطــور کــه گفتــه شــد در مرحلــه اول بــرای پیــدا

کــردن مناســبترین نشــانگرها کــه بیشــترین رابطــه

-4

را بــا تابــع هــدف (شــاخص جریانــی) دارد از الگوریتــم

شکل  4نمونهای از توابع واحد گاوسی و تابع کرنل گاوسی

راه حلهــا در الگوریتــم مورچــگان پیوســته در آرشــیو
ذخیــره میشــوند .در شــروع الگوریتــم آرشــیو ،بــا تولیــد
 Kراه حــل تصادفــی مقــدار دهــی میشــود .در آرشــیو

K

راه حــل }  {s1 , s 2 , …, sl , …s kبههمــراه مقادیــر تابــع
هدفشــان })  {f ( s1 ) , f ( s2 ) , ……f ( skنگهــداری میشــوند،

راه حلهــا در آرشــیو بهترتیــب کیفیتشــان نگهــداری
میشــوند .بنابرایــن بــرای یــک مســئله کمینهســازی

داریــم:
()2

) f ( s1 ) ≤ f ( s 2 ) ≤ … ≤ f ( s 2 ) ≤ … ≤ f ( s k

و هــر راه حــل وزنــی متناســب بــا کیفیتــش دارد یعنــی

طبــق رابطــه  3خواهیــم داشــت:
()3

ω1 ≥ ω2 ≥ … ≥ ωl ≥ … ≥ ωk

وزن راه حلهــا بــا اســتفاده از رابطــه  4بهدســت
میآ یــد :
()4

( l −1)2
2q 2 k 2

−

e

1
2π

k

q

= ωl

مطابــق رابطــه  4وزن ،مقــدار یــک تابــع گوســی بــا

میانگیــن  1و واریانــس  q kاســت و  qپارامتــر الگوریتــم
اســت .زمانــی کــه  qکوچــک اســت راه حلهایــی بــا رتبــه
باالتــر ترجیــح بیشــتری دارنــد.

نتایج و بحث

بــرازش گام بــه گام اســتفاده شــد کــه نتایــج ایــن

عملیــات در جــدول  1آورده شــده اســت .همانطــور

کــه در جــدول دیــده میشــود بــا اضافــه کــردن

نشــانگر  4خطــای اعتبارســنجی شــروع بــه بــاال رفتــن
میکنــد و ایــن نشــاندهنده ایــن مطلــب اســت کــه

نشــانگرهای بهینــه بــرای ایــن عملیــات نشــانگرهای
اکوســتیک امپدانــس (خروجــی اینــورژن) ،انتگــرال
قدرمطلــق دامنــه و فرکانــس میانگیــن میباشــند.

بــرای اجــرای ایــن عملیــات از نرمافــزار همســن
راســل اســتفاده گردیــد .در مرحلــه بعــدی ،نشــانگرهای

انتخــاب شــده بهعنــوان داده ورودی بــه هــر یــک از
شــبکههای عصبــی ،فــازی و عصبــی -فــازی داده شــد
و مــدل س ـهبعدی شــاخص جریانــی بــرای هــر کــدام از

روشهــا بهصــورت جداگانــه حاصــل گردیــد( .اعمــال

روشهــا در ایــن قســمت در محیــط برنامهنویســی

 Mtlabصــورت پذیرفــت.

ترکیــب روشهــا بــا اســتفاده از ماشــین گروهــی

1

(الگوریتــم مورچــگان پیوســته)

در ایــن قســمت از مطالعــه ،یــک ماشــین گروهــی
( )CMبــا اســتفاده از الگوریتــم مورچــگان پیوســته

()ACOR

بــرای ترکیــب نتایــج روشهــای عصبــی،

فــازی و عصبــی -فــازی ســاخته میشــود .روش

ACOR

اعمــال روشهــا بــرروی داده واقعــی در یکــی از

بهعنــوان یــک تکنیــک بهینهســازی تجمعــی قــادر

هــدف اصلــی ایــن مطالعــه ســاخت ماشــین گروهــی

بــرای اســتفاده در سیســتم گروهــی بهدســت آورد و در

رخســارههای مخزنــی میباشــد ،بدینمنظــور از

نتیجــه پایانــی حاصــل میگــردد.

میدانهــای نفتــی ایــران

بهینــه بــا اســتفاده از الگوریتــم مورچــگان برای تشــخیص
دادههــای لــرزهای سـهبعدی و دادههــای  4چــاه مربــوط
بــه یکــی از میادیــن نفتــی ایــران اســتفاده گردیــد.

خواهــد بــود وزنهــای هــر یــک از روشهــای منفــرد را

نهایــت بــا تلفیــق ایــن روشهــا بــا وزنهــای متناســب

1. Committee Machine
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جدول  1لیست نشانگرهای انتخاب شده برای تخمین شاخص جریانی ()FZI

خطای اعتبارسنجی

خطای آموزش

نشانگرهای بهینه

هدف

1/31

1/20

مقاومت صوتی (خروجی معکوسسازی)

شاخص جریانی ()FZI

1/29

1/15

انتگرال قدرمطلق دامنه

شاخص جریانی ()FZI

1/24

1/04

فرکانس میانگین

شاخص جریانی ()FZI

1/53

1/00

پالریته ظاهری

شاخص جریانی ()FZI

تابــع بــرازش میانگیــن مربعــات خطــا کــه در ایــن مطالعــه

بــرای مقادیــر متفــاوت پارامترهــا اجــرا گردیــد و نتایــج

قــرار گرفتــه اســت در معادلــه  5نشــان داده شــده اســت:

از نتایــج نیــز مشــهود اســت بــا تغییــر پارامترهــا مقادیــر

جهــت بهینهســازی توســط روش  ACO Rمــورد اســتفاده
()5

2

) + β 2O 2i + β3O 3i − l i

1i

1

l

∑ k (β O
1

ایــن تابــع مقــدار  1 MSEرا بــرای مــدل

i =1

=MSE
CMIS

آن در جــدول  ۲نشــان داده شــده اســت .همانطــور کــه
میانگیــن مربعــات خطــا و همبســتگی بیــن نتایــج واقعــی

و پیشبینــی شــده ،تغییــر چندانــی نمیکنــد کــه ایــن

نشــان

امــر نشــاندهنده اســتقالل نتایــج نهایــی از جوابهــای

متناظــر بــا خروجــی روشهــای عصبــی ،فــازی و عصبــی-

اســتفاده از ضرایــب اســتخراج شــده بهوســیله الگوریتــم

خروجــی و هــدف میباشــند و  Kتعــداد دادههــای آزمــون

فــازی و عصبــی -فــازی حاصــل گردیــد .تخمیــن نهایــی

CMIS

2

میدهــد کــه  β 1 ،β 2و  β 3بهترتیــب ضرایــب وزنــی

اولیــه میباشــد .در پایــان ،خروجــی ماشــین گروهــی بــا

فــازی هســتند .پارامترهــای  Oiو  Liنشــاندهنده مقادیــر

مورچــگان بــرای نتایــج هــر یــک از روشهــای عصبــی،

(100نمونــه) را نشــان میدهــد .پارامترهــای اســتفاده

بــرای محاســبه شــاخص جریانــی ( )FZIبــا اســتفاده از
ضرایــب بهدســت آمــده بهصــورت معادلــه  6حاصــل

جمعیــت ،10 :ســایز نمونــه ،50 :فاکتــور تشــدید،0/5 :

از داده لــرزهای بهوســیله ماشــین گروهــی را بهصــورت

 100تکــرار همچنیــن الگوریتــم بهینهســازی مورچــگان

()6

شــده در الگوریتــم مورچــگان بهصــورت زیــر میباشــند:

تعــداد متغیرهــای تصمیــم 3 :متغیــر ،ســایز اولیــه

گردیــد .شــکل  5مراحــل اســتخراج شــاخص جریانــی

نســبت فاصلــه بــه انحــراف ،1 :بیشــترین تعــداد تکــرار:

شــماتیک نشــان میدهــد.

FZI CFIS = 0.15FZI PNN + 0.24 FZI F + 0.61FZI Nf

جدول  ۲اجرای الگوریتم بهینهسازی مورچگان برای پارامترهای مختلف
R

MSE

zeta

Q

nSample

nPoP

MaxIt

0/96073

0/1967

0/9

0/6

10

5

10

0/95916

0/2014

0/95

0/55

30

10

20

0/96052

0/1966

1

0/5

40

25

30

0/96431

0/1956

1/1

0/45

50

35

40

0/95941

0/1958

1/2

0/4

60

45

50

0/96542

0/1951

1

0/5

50

10

100

1. Mean Square Error
2. Committee Machine Inference System
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سیستم عصبی
شاخص زون
جریانی ()FZI

سیستم فازی

ماشین گروهی
()CMIS

نشانگرهای لرزهای

سیستم عصبی-
فازی
weights from ACOR

شکل  5شکل شماتیک استخراج شاخص جریانی از داده لرزهای با استفاده از ماشین گروهی
معادلــه نهایــی بــا اســتفاده از روش Least Square Method

همانطــور کــه در نتایــج مشــهود اســت روش عصبــی-

محاســبه گردیــد ،نتایــج حاصل بــرای ایــن روش و همچنین

خــود نشــان میدهــد .در ادامــه بــا اعمــال روش ماشــین

شــده اســت .همانطــور کــه دیــده میشــود در روش LSQ

از روشهــای مذکــور بــا یکدیگــر ترکیــب گردیدنــد.

نیــز حــل شــد و ضرایــب آن در محیــط نرمافــزار Matlab

روش الگوریتــم مورچــگان پیوســته در جــدول  ۳نشــان داده

فــازی دقــت بیشــتری را نســبت بــه دو روش دیگــر از

گروهــی و بهدســت آوردن وزنهــای بهینــه نتایــج حاصــل

وزن بیشــتری بــه روشهای  PNNو  Fuzzyداده شــده اســت

وزنهــای حاصــل کــه بــا اســتفاده از الگویتــم مورچــگان

شــده بــه  Nero-Fuzzyافزایــش یافتــه اســت.

فــازی بــرروی داده نمونــه حاصــل گردیــد بهترتیــب

در حالیکــه در روش  ACORنســبت بــه  LSQوزن داده

مقادیــر  0/15 ،0/24و 0/61میباشــند .میانگیــن مربعــات

خطــا بــرای روش ماشــین گروهــی ( )CMISبــرای داده

بحث و نتایج

مقایســه گرافیکــی و مقادیــر ضریــب همبســتگی و بیــن

شــاخص جریانــی ( )FZIتخمیــن زده شــده از هریــک

از روشهــای عصبــی ،فــازی ،عصبــی -فــازی و ماشــین

گروهــی بــرای داده نمونــه در شــکلهای  6و  7نشــان
داده شــده اســت.در شــکل  6خطــوط مربــع شــکل مقادیر

پیشبینــی شــده و نمــودار دایــره شــکل مقادیــر واقعــی

را نشــان میدهــد .براســاس نتایــج حاصــل از جــدول
 ۴و شــکلهای  6و  ،7مقــدار میانگیــن مربعــات خطــا
( )MSEبــرای روشهــای عصبــی ،فــازی و عصبــی -فــازی

بهترتیــب  0/259 ،0/295و  0/204میباشــد کــه ایــن
مقادیــر بــا ضرایــب  0/891 ،0/859و  0/935بهترتیــب

متناظــر میباشــد.
جدول ۳

بــرای هــر یــک ازروشهــای عصبــی ،فــازی و عصبــی-

نمونــه برابــر بــا  0/150میباشــد کــه بــا ضریــب
همبســتگی ( 0/965 )CCمتناظــر میباشــد .همانطــور
1

کــه مشــاهده میشــود نتایــج حاصــل از ماشــین گروهــی
بهبــود قابــل توجهــی در تخمیــن شــاخص جریانــی از
نشــانگرهای لــرزهای نشــان میدهــد و کارایــی بهتــر از

هرکــدام از روشهــای منفــرد دارا میباشــد .بعــد از تاییــد
کارایــی ماشــین گروهــی ب ـهروش الگوریتــم مورچــگان از

ایــن روش بــرای تبدیــل داده لــرزهای ســهبعدی بــه
شــاخص جریانــی در مخــزن ســرمه (عــرب) اســتفاده
شــد .نقشــه حاصــل از شــاخص جریانــی بهدســت آمــده

از ایــن روش در جهــات مختلــف در شــکل  8نشــان داده
شــده اســت.

مقایسه ضرایب حاصل برای هر یک از روشهای عصبی ،فازی و عصبی -فازی با استفاده از دو روش  LSQو ACOR

عصبی -فازی

فازی

عصبی

0/55

0/25

0/2

LSQ

0/61

0/24

0/15

ACOR
1.Correlation Coefficient
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3

0
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2
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4
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شاخص جریانی ()µm
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0

1
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1

شاخص جریانی ()µm

-1
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شماره نمونه
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شاخص جریانی ()µm
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0/5
1
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4

3
2

100

50
شماره نمونه

100

0
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20
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0

1

شکل  6نتایج تخمین زده شده شاخص جریانی و خطای تخمین برای هر یک از روشهای شبکه عصبی ،فازی ،عصبی -فازی و ماشین
گروهی برروی داده تست

3

R=0.8913

2/5
2
3/5

3

2/5

2

1/5

1/5

شاخص جریانی حاصل
از شبکه فازی ()µm

Data Points
Best Linear Fit
Equtiy Line

R=0.85917

3
2/5
2
1/5

شاخص جریانی حاصل
از شبکه عصبی ()µm

ب

3/5

الف

Data Points
Best Linear Fit
Equtiy Line

3/5

1/5 2 2/5 3 3/5
شاخص جریانی واقعی حاصل از چاه ()µm

شاخص جریانی واقعی حاصل از چاه ()µm
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شکل  7ضریب همبستگی بین شاخص جریانی تخمین زده شده و اندازهگیری شده برای داده تست با استفاده از روشهای الف) شبکه
عصبی ،ب) سیستم فازی ،ج) سیستم عصبی -فازی و د) سیستم ماشین گروهی
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میانیگین مربعات خطا ()MSE

ضریب همبستگی ()CC

0/295

0/859

0/259

0/891

0/204

0/935

0/150

0/965

برش زمانی 674 ms

روش
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جدول  ۴مقایسه ضریب همبستگی و میانگین مربعات خطا روشهای هوشمند برای تخمین شاخص جریانی

X-line

In-line

شکل  8نقشههای حاصل از شاخص جریانی بهدست آمده از روش ماشین گروهی ،الف) مربوط به  inlineشماره  25و ب)
مربوط به time sliceا 674 ms

در مرحلــه پایانــی ،از روش خوشـهبندی  Cمیانگیــن فازی

جریانــی اعمــال گردیــد .شــکل  10نتیجــه حاصــل بعــد از

شــاخص جریانــی کــه در مرحلــه قبــل تولیــد شــده بــود،

در شــکل نیــز مشــخص اســت 6 ،رخســاره مخزنــی در این

بــرای تفکیــک رخســارههای مخزنــی از مکعــب سـهبعدی
اســتفاده گردیــد .یکــی از نــکات مهــم در اســتفاده از

الگوریتــم خوش ـهبندی  Cمیانگیــن فــازی تعییــن بهینــه
تعــداد کالســترها میباشــد .در ایــن مطالعــه بــرای

تعییــن تعــداد واحدهــای جریانــی هیدرولیکــی بهینــه از
روش نمــودار تجمعــی شــاخص جریانــی اســتفاده گردیــد،

کــه ایــن نمــودار بــرای داده نمونــه در شــکل  9نشــان
داده شــده اســت ،همانطــور کــه در شــکل  9دیــده

میشــود  6واحــد جریــان هیدرولیکــی کــه نشــاندهنده

 6رخســاره مجــزا در مخــزن ســرمه (عــرب) میباشــد

براســاس نمــودار تخمیــن زده شــده اســت.

1: Log FZI < −0.61,
2 : − 0.61 < Log FZI < 0.54,
3 : 0.54 < Log FZI < 1.13,
4 : 1.13 < Log FZI < 1.96,
5 : 1.96 < Log FZI < 2.51,

بعــد از تعییــن تعــداد

اعمــال ایــن الگوریتــم را نشــان میدهــد ،همانطــور کــه

ناحیــه در کل داده ســهبعدی لــرزهای بــه خوبــی تمیــز
داده شــده اســت .در ادامــه بــرای اعتبارســنجی ،نتایــج
حاصــل بــا نتایــج حاصــل از مقاطــع نــازک زمینشناســی

مخــزن ســرمه مقایســه گردیــد .تعــداد  180مقطــع نــازک

مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت بــا بررســی ایــن مقاطــع نازک

و همچنیــن مطالعــات مغــزه همانطــور کــه در جــدول 5

مشــخص شــده اســت براســاس مقادیــر تخلخــل ،تراوایــی

و همچنیــن محــدوده شــاخص جریانــی تعــداد  6رخســاره
(کالس) حاصــل شــد کــه تعــداد کالسهــای حاصــل و

همچنیــن محــدوده شــاخص جریانــی بهدســت آمــده بــا
تعــداد و مقادیــر تخمیــن زده شــده بهوســیله روش

HFU
HFU
HFU
HFU
HFU

HFU 6 : Log FZI > 2.51
کالسهــای بهینــه الگوریتــم C

میانگیــن فــازی بــرروی مکعــب ســهبعدی شــاخص

C

میانگیــن فــازی همخوانــی دارد ،عــاوه برایــن در شــکل
 11بــرای روش ـنتر شــدن ایــن بحــث دادههــای حاصــل
از تســتهای مربوطــه بههمــراه محــدوده تخلخــل و
تراوایــی هــر کــدام از رخســارهها و همچنیــن تصویــر

مقطــع نــازک مرتبــط بــا هــر رخســاره قــرار داده شــده

اســت.

ترکیب روشهای عصبی...
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شکل  9نمودار تجمعی شاخص جریانی ( ،)FZIبراساس این
نمودار ،تعداد  6واحد جریانی هیدرولیکی شناسایی گردید

شــکل  10رخســارههای اســتخراج شــده بعــد از اعمــال الگوریتــم
 FCMبــرروی داده س ـهبعدی  FZIدر محــل چــاه  ،Aهمانطــور
کــه در شــکل دیــده میشــود  6رخســاره بــا رنگهــای مختلــف
از هــم تمیــز داده شــده اســت

جدول  5تقسیمبندی رخسارههای مخزنی در محدوده مخزن سرمه ،با استفاده از مطالعات مغزه
Log FZI Range

میانگین تراوایی ()mD

میانگین تخلخل

Log FZI>-0/61

0/017

0/039

-0/61>Log FZI>0/54

0/116

0/202

0/54>Log FZI>1/13

1/284

0/19

1/13>Log FZI>1/96

4/488

0/207

1/96>Log FZI>2/51

13/584

0/091

Log FZI<2/51

117/212

0/09

Facies1
Facies2
Facies3
Facies4
Facies5
Facies6

تراوایی ()mD

تخلخل

شکل  11رخسارههای مخزنی حاصل با استفاده از مقاطع نازک ،همانطور که در شکل مشخص شده هر محدوده دارای تخلخل و تراوایی
بهخصوص مر بوط به یک رخساره میباشد که تصویر مقطع نازک مرتبط با آن نیز با فلش نشان داده شده است
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 همچنیــن نتایــج ایــن.روشهــای دیگــر همــراه اســت
 میانگیــن فــازیC مطالعــه نشــان میدهــد کــه روش

روشــی کارا و قابــل اعتمــاد بــرای اســتخراج و تشــخیص

رخســارههای مخزنــی از داده سـهبعدی شــاخص جریانــی
 رخســاره در مخــزن6  بــا اســتفاده از ایــن روش.میباشــد
مــورد مطالعــه مشــخص شــد کــه تطابــق خوبــی بــا نتایــج
 نتایــج حاصــل.مقاطــع نــازک زمینشناســی نشــان داد

نشــان داد کــه متدولــوژی اســتفاده شــده در ایــن تحقیــق

کــه از ترکیــب نتایــج روشهــا بهوســیله ماشــین گروهــی
میانگیــن فــازی بهــره میبــرد میتوانــد

C

و روش

بهعنــوان روشــی قابــل اعتمــاد و کارا بــرای اســتخراج
.رخســارههای مخزنــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد

نتیجهگیری

در ایــن مطالعــه سیســتمهای هوشــمند شــامل
 فــازی بــرای- فــازی و عصبــی،سیســتمهای عصبــی
اســتخراج شــاخصهای جریانــی از داده لــرزهای سـهبعدی

در یکــی از میادیــن کربناتــه در ایــران مــورد اســتفاده قرار

 نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد ترکیــب نتایــج.گرفتنــد
بهدســت آمــده از سیســتمهای هوشــمند بهوســیله
یــک ماشــین گروهــی کــه از الگوریتــم مورچــگان بهــره

میبــرد میتوانــد دقــت تخمیــن پارامترهــای مخزنــی
 براســاس نتایــج.را بــه نحــو چشــمگیری افزایــش دهــد
حاصــل روش ماشــین گروهــی دقتــی باالتــر از هرکــدام
از روشهــای منفــرد بــرای تخمیــن شــاخص جریانــی دارا

میباشــد و اجــرای آن بــا خطــای کمتــری نســبت بــه
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Abstract
Determining the reservoir facies and areas with high-quality reservoirs play a pivotal
role in reservoir modeling as well as future drilling in developing oilfields. As an index
which varies in line with changes in the reservoir characteristics, Flow Zone Indicator
(FZI) could be an influential factor in dividing the facies. The present study attempts
to propose an advanced, optimized model through integrating the intelligent systems
to estimate the FZI in the whole oilfield. This Committee Machine (CM) integrates the
predicted results obtained from the intelligent neural, fuzzy logic, and Nero-Fuzzy systems
with defined weights. Optimized weights for each method are determined using the Ant
Colony Optimization Routing (ACOR) Algorithm. In this study, to apply the methods, well
log and seismic data were used from one of the oilfields in South Iran. At the first stage,
seismic attributes which were far more associated with the target data (FZI) were selected
by stepwise regression. Subsequently, a 3D cube flow indicator in the whole field was
estimated with intelligent systems. Finally, various reservoir facies were classified by the
means of Fuzzy C-Mean Algorithm. The results illustrate that the committee machine
which utilizes ACOR outperforms other individual systems acting alone.
Keywords: Reservoir Facies, Committee Machine (CM), Fuzzy Logic, Nero-Fuzzy Systems, Ant Colony
Optimization Routing (ACOR).
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Introduction

one of the Iranian Southern offshore gas fields)

What significantly contributes to the develop-

and the results will be validated against the well

ment of oil and gas fields is the analysis of facies

log data. Moreover, the results obtained from

taking into consideration the relationship be-

the CMIS will be compared with those of single

tween the reservoir parameters and seismic attri-

approaches so as to shed light on its superior ef-

butes. A glance over the literature suggests that

ficiency and robustness over others. At the final

investigating such an issue has enjoyed the close

stage, having extracted the FZI in the whole field

attention of researchers in the realm for long; to

by the CMIS, reservoir facies will be delineated

name but a few, Carr and Oliver (1996) depicted

by FCM clustering algorithm and the results will

different parts of reservoir analyzing seismic attri-

be compared with thin sections analyses.

butes in Caddo Conglomerate in the Boonsville
(Bend Conglomerate) gas field [1]. Michelena, et

Methodology

al. (1988) benefited from self-organizing maps

The proposed methodology for this study com-

with seismic attributes inputs to delineate the

prises of three stages. At the first stage, the op-

reservoir facies [2]. Moreover, to produce seis-

timum seismic attributes that correspond more

mic facies classes, Barnes (2000) combined a set

strongly with the target data (FZI) are selected

of seismic attributes, including amplitude vari-

by stepwise regression algorithm. Second, intel-

ance, spacing, parallelism, continuity, divergence

ligent approaches such as neural, fuzzy, and ne-

and hummockiness based on the descriptions of

ro-fuzzy systems are applied to the seismic attri-

the seismic stratigraphic reflection patterns [3].

butes, and the achieved FZI cube are calculated

Additionally, West et al. (2002) classified seismic

for the whole field. Next, to combine the results

facies of stack and AVO data using the textural

obtained from the previous approaches, a CMIS

attributes and neural network. From amongst

will be employed using ACOR. At the final stage,

those researchers studying this field, Rastegarnia

an FCM is applied to the CMIS outputs, and vari-

and Kadkhodaie (2013) can be named. They fol-

ous facies are delineated.

lowed the fuzzy rules and integrated the seismic

Committee Machine with Intelligent Sys-

attributes to estimate the reservoir parameters.

tems (CMIS)

What is more, Diago, Ramos, and Andre (2013)

Generally speaking, a CMIS consists of a group of

benefited from fuzzy rules to recognize reservoir

intelligent systems which combine the outputs of

facies from well diagram [8]. Following them,

each system and therefore reaps the benefits of

Also, Yarmohammadi at el. (2014) delineated

all work with little additional computation. Thus,

high porosity and permeability zones using the

the model could outperform the best single net-

seismic-derived FZI data at Shah Deniz sand-

work. A schematic diagram of CMIS is presented

stone packages. The present study seeks to apply

in the Figure 5.

neural, fuzzy, neoro-fuzzy systems, and combine

There are different ways to integrate the intelligent

the obtained results using ACOR to analyze the

systems output in the combiner. The simple en-

reservoir facies. To do so, the afore-mentioned

semble averaging method is the most popular one

algorithms will be applied on the real data (i.e.,

(Naftaly et al., 1997; Chen & Lin, 2006) [14, 15].
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Proper combination of the intelligent systems

3a-d, respectively. In Figure 2, predicted values and

contribution (weight) in a CMIS could be achieved

real values are in red and black respectively.

by a Genetic Algorithm (Lim, 2005 [16]; Chen
& Lin, 2006 [15]; Kadkhodaie et al., 2009 [17]).
One of the innovations this study benefits from
is the use of ACOR to combine neural, fuzzy, and
neoro-fuzzy models in the form of a CMIS. Such
an algorithm is explained as follows:

Figure 1: schematic diagram of CMIS (Kadkhodaie et
al., 2009)

Discussion and Results
Graphical comparison and correlation coefficient (CC)
between predicted and measured FZI values from
neural, fuzzy, and neuro-fuzzy approaches and CMIS
on sample data are demonstrated in figures 2a-d and

Figure 2: Predicted FZI and measurement error from
neural, fuzzy, and neuro-fuzzy approaches and CMIS
on sample data.

Figure 3: Correlation coefficient between predicted and measured FZI values from sample data using a) PNN b)
MFIS c) ANFIS d) CFIS
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Conclusion

P. M., “Similarity analysis: a newtool to summa-

The present study applied intelligent systems

rizeseismic attributes information,” The Leading

including

Edge, Vol. 17 (4), pp. 545-548, 1998.

neural,

fuzzy,

and

neuro-fuzzy

approaches to estimate FZI from 3D seismic

[3]. Barnes A., “Attributes for automating seismic

attributes in one of the carbonate offshore gas

facies analysis,” SEG Annual Meeting, 6-11 Au-

fields, Southern Iran. The study demonstrated

gust, Calgary, Alberta, 2000.

that integrating the outputs achieved from

[4]. West B., May S., Eastwood J. and Rossen C.,

intelligent systems using a CMIS, which benefits

“Interactive seismic faciesclassification of stack

from ACOR, can lead to a significant improvement

and AVO data using textural attributes and neu-

in the accuracy of estimation of reservoir
parameters.

Based on the results obtained,

CMIS provides more accurate estimation of FZI in
comparison with that of individual systems. What
is more, it is concluded that FCM clustering is a
reliable and efficient approach in the prediction
and identification of the reservoir facies from 3D
FZI cube. Utilizing this approach, 6 facies in the
studied gas field, whose data correspond strongly
with thin sections analyses, were determined.

ral networks,” SEG Annual Meeting, 9-14 September, San Antonio, Texas, 2002.
[5]. Taner M. T. and Treitel S., “Harmonic attributes,” Submitted to SEG 2004 Annual Symposium, SEG Int’l Exposition and 74th Annual Meeting, Denver, Colorado, 10-15 Oct. 2004.
[6]. Farzadi P. and Hesthammer J., “Diagnosis
of the Upper Cretaceous palaeokarst and turbidite systems from the Iranian Persian Gulf using

Put it in the nutshell, it is concluded that the

volume-based multiple seismic attribute analysis

proposed methodology in this study, which

and patternrecognition,” Petroleum Geoscience

benefits from the integration of results achieved

13 (3), pp. 227-240, DOI: 10.1144/1354-079306-

from CMIS and FCM clustering algorithm, can be

710, August 2007.

utilized as a reliable and efficient approach to

[7]. Biswal H. S. K., Sood A. and Rangachari V.,

delineate the reservoir facies.

“Identification of reservoir facies within a carbonateand mixed carbonate-siliciclastic sequence:
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