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  چكيده 

 .است مخازن خصوصيات توصيف زمينه در رايج مطالعات از يكي مخزني سازندهاي در الكتريكي هاي رخساره تعيين امروزه
 را روش ن، ايورودي هاي داده نوع به توجه با خاص مخزني پارامترهاي تعيين براي آنها قابليت و ها رخساره اين فراوان كاربرد

 از مخزني بخشهاي تفكيك مانند مواردي در ها رخساره از .است كرده تبديل مخزني مطالعات در ابزارها توانمندترين يكي از به
روش  .ميگردد استفادهن ميداطح س در سازندي تطابق و مخزني هاي مدل در سنگي هاي گروه جايگزين غيرمخزني،

 Multi-resolution graph-based clustering Multi-resolution graph-based( افگر بندي چند تفكيكي برپايه خوشه

clustering(  يا همانMRGC دهد مينتيجه  كربناته مخازن در الكتريكي هاي رخساره شناسايي در را خروجي ها مؤثرترين .
 شده حذف اوليه پارامترهايدر مورد تعداد خوشه هاو  ليقب اهيآگند مان بندي خوشه هاي روش ديگر معايب روش، اين در

، DT ،NPHIدر اين تحقيق كه مربوط به يكي از مخازن گازي كربناته در خليج فارس مي باشد با استفاده از نگارهاي  .است
RHOB  وPEF مربوط به چاه هاي ميدان، تعداد چهار رخساره الكتريكي در ميدان مورد نظر شناسايي شده است.  
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Abstract 
Nowadays, the determination of electro facies in reservoir formations is one of the common studies in 
describing reservoir properties. The abundant use of these facies and their ability to determine specific reservoir 
parameters according to the type of input data, has made this method one of the most powerful tools in reservoir 
studies. The application of these facies are in some cases such as the separation of reservoir segments from non-
reservoirs, alternative rock groups used in reservoir models and formation matching at field level. Multi 
Resolution Graph-based Clustering (MRGC) has the most effective results in identifying electrical facies in 
carbonate reservoirs. In this method, other disadvantages of clustering methods such as previous knowledge 
about the number of clusters and early parameters have been eliminated. In this research, which is related to one 
of the carbonate gas reservoirs in the Persian Gulf, four electric facies have been identified by using DT, NPHI, 
RHOB and PEF well logs of the field. 
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  مقدمه    ١
 ايه گروه تعريف فرايند ازاين هدف .دميشو محسوب بندي دسته و سازي مدل هاي الگوريتم اساس و هپاي ها داده بندي خوشه

 از مخزني سازندهاي در لكتريكي يا ها رخساره تعيين. شودمي محسوب ها داده رگبزيك گروه  از چككوسي ِاسا و طبيعي
 آنها قابليت و ها رخسارهي نفراوانا كاربرد .آيدهيدروكربني به حساب مي  مخازن خصوصيات توصيف درزمينه رايج مطالعات

 مطالعات در ابزارها توانمندترين يكي از به را روش اين ورودي هاي داده نوع به باتوجه خاص، مخزني پارامترهاي تعيين براي
 سنگي هاي هگرو جايگزين غيرمخزني، از مخزني بخشهاي تفكيك مانند مواردي در ها رخساره از].٣[است كرده تبديل مخزني

 به ها آن از كه ايست گونه به ها داده اين اهميت. ]٥[ميگردد استفادهن ميداطح س در سازندي تطابق و مخزني هاي مدل در
 بريا  نمودارها برخي از ليتولوژي استخراج صورت به است ممكن ها رخساره اين تعيين ].٤[ميشود نامبرده مجازي مغزه عنوان
 روش، ترين متداول اماصورت گيرد، ) شناسي سنگ تشخيص در گاما نمودار شكل از داستفادهمانن( هارنمودا شكل اساس
 ها رخساره بندي دسته الگوي]. ٦[تاس مختلف نمودارهاي روي در شده گيري اندازه فيزيكي هاي مشخصه از ركيبيه تاستفاد

 بيشترين گروه يك در موجود هاي داده تكه اساساس اين بر بندي دسته روشهاي تمام در پيمايي چاه نمودارهاي اساس بر
 و گروهي درون ايه شباهت اين درنتيجه .دباشن داشته ديگر هاي گروه هاي داده با را شباهت كمترين و هم با را شباهت

 بندي دسته هاي محدوده اين و خواهدشد استفاده مورد نمودارهاي قرائت هاي محدوده بندي دسته سبب گروهي، بين تفاوتهاي
  .ندميشو مخزني و شناسي زمين هاي رخساره تفكيك موجب ارزيابي، مورد درتوالي هشد

 
  روش تحقيق    ٢

 ناظر بدون و ناظر بر مبتني كلي گروه دو به ميتوان را آنها كه است شده ائهار ها داده بندي دسته براي مختلفي روشهاي
 ايه شبكه به نيز دوم گروه از و فازي منطق و خطا انتشار سپ عصبي هاي شبكه به توان مي اول گروهاز]. ١[ كرد نديب تقسيم
 چندگانه اف پايه با توان تفكيكگر سازي خوشهو  اپوي سازي خوشه، صعودي مراتبي سلسله بندي طبقه نده،ساماودخ عصبي

 هاي رخساره ساييشنا در را نتايج مؤثرترين چندگانه اف پايه با توان تفكيكگر سازي خوشهدر بين اين روش ها  .نامبردرا 
در مورد تعداد  ليقب اهيآگند مان بندي خوشه هاي روش ديگر معايب روش، دراين. ميدهدنتيجه  كربناته مخازن در الكتريكي

روش خوشه سازي گراف پايه با توان تفكيك چندگانه براي آناليز ساختارهاي  .است شده حذف اوليه پارامترهايخوشه هاو 
 . هاي داده ها در اشكال، اندازه و چگالي هاي متفاوت بسيار مناسب است پيچيده و دسته بندي گروه

) شاخص معرف هسته( KRIو ) شاخص همسايگي( NIبا معرفي دو پارامتر ) MRGC(بندي چند تفكيكي برپايه خوشهروش 
نسبت  xنه وزن دار شاخص همسايگي پارامتريستكه بر اساس هر نمو].٧[نتايج بهتري نسبت به روش هاي ديگر ارائه مي دهد 

دو نقطه نزديك به هم در صورتي كه شاخص همسايگي بااليي داشته باشند به راحتي از . تعريف مي شود yبه همه نمونه هاي 
 .تشكيل مي گردد) رخساره هاي الكتريكي(به اين ترتيب خوشه ها . هم قابل تفكيك اند

 
  تخمين رخساره هاي الكتريكي     ٣
روش براي تعيين  سازي، درمطالعه حاضر از اين نسبت به ساير روشهاي خوشه MRGCبندي هخوش وشتوجه به مزاياي ربا 

فاسيميج موجود در نرم افزار ژئوالگ مي توان رخساره هاي  با استفاده از ماژول .ه استاستفاده شدهاي الكتريكي  رخساره
، SP-Aبا نام هاي هرچهار چاه در ورودي گارهاين. هاي ورودي بدست آوردورد مطالعه را با وارد كردن نگارالكتريكي مخزن م

SP-B ،SP-C  وSP-D شامل نگارهايDT ،NPHI ،RHOB  وPEF را كه ) خوشه ها(تعداد رخساره هايي  ١جدول .مي باشند
 يا دسته هر بين تفاوت. دسته بندي شده اند همراه با مشخصات مربوط به هركدام از آن ها نشان مي دهد MRGCبه روش 
 براي متفاوت بندي رنگ بر عالوه تفاوت اين .است دهمشاه قابل خوبيه ب ها رخساره از كدام هر خصوصيات به توجه با رخساره

 جهنتيدر. است شده مشخص درهررخساره آنها قرائت ميانگين و ها رخساره از درهركدامگارننمودار فراواني هر در ،رخساره هر
  .رخساره شناسايي شده است ٤تعداد  موردمطالعه تواليدر
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  .رخساره هاي دسته بندي شده در توالي مورد مطالعه .١جدول 

  

  
رخساره هاي الكتريكي در محل چهار چاه مورد نظر حاصل  MRGCبعد از مرتب كردن نگارهاي مد نظر و استفاده از روش 

براي  ٣براي رخساره نارنجي رنگ، عدد  ٢نگ، عدد براي رخساره آبي ر ١جهت نام گذاري رخساره ها از عدد . خواهد شد
برحسب  NPHIبه ترتيب نمودار تقاطعي  ١شكل . براي رخساره قرمز رنگ استفاده خواهد شد ٤رخساره سبز رنگ و از عدد 

RHOB  وPEF  برحسبRHOB مشخص است نمونه هاي مختلف مربوط به رخساره  ١همانطور كه از شكل . را نشان مي دهد
تفسير رخساره هاي مختلف با . لف با رنگ هاي مختلف در قسمت هاي متفاوتي از نمودار تقاطعي قرار گرفته استهاي مخت

  .استفاده از اطالعات مغزه و ستون زمين شناسي در محل چاه نوع هر كدام از رخساره ها را مي تواند مشخص كند
  

   
رنگ هاي مختلف رخساره هاي الكتريكي مختلف حاصل شده از خوشه بندي . RHOBبرحسب  PEFو  RHOBبرحسب  NPHIنمودار تقاطعي .١شكل 

  .را نشان مي دهد MRGCنگارها با استفاده از روش 

  
  .درصد هر رخساره در هر كدام از چاه ها .٢جدول 

  نام چاه  )درصد( ١رخساره شماره  )درصد( ٢رخساره شماره  )درصد( ٣رخساره شماره  )درصد( ٤رخساره شماره
٢٢.٥٤  ٢١.٥  ١٦.٩ ٣٩.٠٤  SP-A 

١٧.٨٧  ٢٧.٦٣  ٢٣.٣٥  ٣١.١٤  SP-B  
١٧.٣٧  ١٥.٦  ٣٩.٦٦  ٢٧.٣٧  SP-C  

٢٠.٨٨  ٢٠.١٤  ٣٢  ٢٧  SP-D  

 
مقايسه درصدي و نسبي  ٢همچنين شكل . ميزان هر رخساره برحسب درصد در چاه هاي مختلف را نشان مي دهد ٢جدول 

  . ار چاه موجود را نشان مي دهددر هر كدام از چه MRGCرخساره هاي بدست آمده توسط روش 
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 .SP-Dو SP-A ،SP-B ،SP-Cدرچاه هاي  MRGCمقايسه توزيع نسبي رخساره هاي بدست آمده از روش .٢شكل 

  
  نتيجه گيري     ٤

بااستفادهاز .يكي از مهمترين اطالعاتي كه از مخازن زيرسطحي در اختيارقرار ميگيرد، اطالعات نمودارهاي چاهپيمايي است
از طرفي اهميت روش هاي خوشه  .ق اندازهگيري هاي اين نمودارها، ميتوان اطالعات باارزشي از مخزن بهدست آوردتلفي

ن، امري ميداطح تطابقسازنديدرسو درموارديمانندتفكيكبخشهايمخزنيازغيرمخزني،جايگزينگروههايسنگيدرمدلهايمخزنيسازي 
ن تفكيك چند گانه به جهت ويژگي هاي منحصر به فرد آن مانند عدم روش خوشه سازي گراف پايه با توا. انكار ناپذير است

نياز به آگاهي از تعداد خوشه ها و پارامترهاي اوليه جهت خوشه بندي، يكي از روش هاي رايج در خوشه سازي نگارهاي چاه 
از چهار چاه در PEF وRHOB ،DT ، NPHIدر مطالعه حاضر اطالعات بهدست آمده از نمودارهاي  .پيمايي به حساب مي آيد

يكي از ميادين گازي خليج فارسبهصورت ورودي روش خوشه بندي گراف پايه با توان تفكيك چندگانه مورد استفاده قرار 
در ادامه پس از مرتب سازي رخساره ها در  محل هر . گرفته كه چهار رخساره الكتريكي در اين ميدان شناسايي شده است

از اين رخساره ها مي توان به عنوان ورودي مدل هاي . هر كدام از چاه ها محاسبه شده است چاه، درصد هر رخساره در محل
  .آماري جهت تخمين پارامترهاي پتروفيزيكي مانند تخلخل و تراوايي بهره گرفت
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