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 چکیده  

به دلیل در دسترس بودن و همچنین حجم دهند.  ای از خود نشان میرفتار پیچیده  مخازن کربناته شکافدار معموالً

دادههای چاهدادهباالی   اين  روی  از  تراوايی  است.پیمايی، تخمین  بسیار محبوب شده  رابطه  ها  پیدا کردن  میان با  ای 

روابط بدست آمده معموال  بینی است.  قابل پیشها  برای تمامی عمق  يا تراوايی، مقدار تراوايی  FZIيی با  های چاه پیماداده

مورد از    169،  در اين مطالعههای مختلف متفاوت بوده و نیاز است برای هرچاه جداگانه روابط محاسبه شوند.  برای چاه

. ه استدار جنوب ايران بررسی شديکی از مخازن شکاف  و آزمايشگاهی مربوط به  های حاصل از فرآيند نمودارگیریداده

بینی  مدلسازی و پیش    0.009814514ا خطا میانگین مربعاتب  تراوايی سنگ مخزنبا استفاده از الگوريتم جنگل تصادفی  

بندی شده، که اين  های سنگ مخزن خوشه بندی اتوماتیك، دادهبا استفاده از الگوريتم خوشه در مرحله بعد    شده است.

 شود. سازی میفرآيند توسط الگوريتم ژنتیك بهینه
 

 ، چاه پیمايی. درخت تصمیم،  شاخص منطقه جريانیبینی، تراوايی، يادگیری ماشین، پیشهای کلیدی: واژه 
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Abstract 

 

Naturally-fractured carbonate reservoirs commonly exhibit complex behavior. Due to availability 

and a large volume of well log data, permeability prediction using these data has recently become 

quite popular. By finding a relationship between well logging data and FZI or permeability, the 

permeability value is predictable for all well depths. The relationships obtained are usually 

different for different wells and need to be calculated for each well separately. In this study, 169 

cases of data obtained from the well logging and laboratory process related to one of the reservoirs 

in southern Iran have been reviewed. Using the Random Forest algorithm, the permeability of the 

reservoir rock with an MSE=0.009814514 has been modeled and predicted. Finally, using the 

automatic clustering algorithm, reservoir rock data are clustered. This process is concurrently 

optimized by a genetic algorithm. 

Keywords: permeability, machine learning, prediction, FZI, random forest, well logging.   
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 مقدمه      1

. [1]ها، با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، آمار و احتمال و غیره است  کاوی فرآيند کشف الگو در میان دادهداده

ها بسیار محبوب پیمايی، تخمین تراوايی از روی اين دادههای چاهبه دلیل در دسترس بودن و همچنین حجم باالی داده

روابطی   1952آرچی در سال    .[3  ,2]در بسیاری از مطالعات، تراوايی از معادالت تجربی تخمین زده شده است    است.شده  

، تیکیسر  1941. لورت در سال  [4]هايی مانند مقاومت سنگ و تخلخل ارايه کرد  را برای تخمین تراوايی از روی داده

از روی داد1974و دومانوير  1968، تیمور  1950، وايلی  1949 پیمايی توسعه های چاههروابطی را برای تعیین تراوايی 

های هوش مصنوعی برای تخمین تروايی مورد توجه بوده است. باالن در  همچین در سالیان اخیر استفاده از روش  د.دادن

اند.  با استفاده از شبکه عصبی تراوايی را تخمین زده 1997و محقق   1996، هانگ 1996، ژانگ 1994، لین 1995سال 

-5]اند.  از تئوری فازی برای رسیدن به اين هدف استفاده کرده  2001فینول در سال    و  1998همچنین کادی در سال  

برای دو مقیاس حفره  .[51 ارائه شده  روابط حفرهمی  2و همچنین میدان  1روابط  از خواص سنگ مانند  باشند. در  ای 

نمودارگیری    های ، در حالی که در مقیاس میدانی از روابط موجود بین دادهتخلخل و اشباع آب کاهش نیافتنی استفاده شده

-های مغزهيك روش مناسب برای تعیین واحدهای هیدرولیکی برای چاه  3شاخص منطقه جريانیبهره گرفته شده است.  

برای   FZIگردد. تعیین  باشد که برای هر واحد جريانی رابطه مناسب بین تخلخل و تراوايی محاسبه می گیری شده می 

بدون دادهچاه از روشهای مغزههای  برانگیز است. يکی  رابطه میان گیری چالش  پیدا کردن  اين سوال،  به  پاسخ  های 

های  های مغزه بوده که در نهايت اين روابط برای چاههای دارای دادههای نمودارگیری برای چاهواحدهای جريانی و داده

ا مغزه  داده  بدون  میديگر  سال  ستفاده  در  همکاران  و  آمافول  از    1993گردد.  واحدهای    FZIاستفاده  تعیین  برای 

مشخص است.    FZIهیدرولیکی را بیان کردند. اين روش بیانگر رابطه صحیح میان تخلخل و تراوايی برای سنگ مخزن با  

FZI  (1)  با توجه به رابطه  شود.  ها تعمیم داده میها تعیین شده و به ديگر چاههای مغزه چاهاز داده  FZI  شود محاسبه می  

[16]  : 

 ( 1رابطه )
𝐹𝑍𝐼 =

𝑅𝑄𝐼

∅𝑍
 

 روش تحقیق      2
 

داده مربوط به يکی از مخازن کربناته ايران استفاده شده است. هدف بدست آوردن روشی مطمعن   169در اين پژوهش از  

می چاه  در طول  تراوايی  تخمین  مناسب جهت  نمودار  و  رسم  با  نمودار   RQIباشد.  در  نرمال شده  تخلخل  بر حسب 

   شوند. واحد جريانی مشخص می 7لگاريتمی، 

 

 بر حسب تخلخل نرمال شده در نمودار لگاريتمی   RQIنمودار  (:1شکل ) 
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  143شوند.  ها به دو دسته تقسیم میشود. دادهبررسی می  همبستگی  ها با يکديگر به وسیله ماترسارتباط داده  در ادامه

ابتدا تراوايی به صورت داده جهت آزمايش انتخاب شده اند. تخمین    26، و  درخت تصمیم  الگوريتم  آموزشداده جهت  

خطا هر    . گرداز روی آن تراوايی محاسبه می  و تخمین زده شده،    FZIابتدا    ،در ادامه  شود، سپستخمین زده می  مستقیم

 روش به صورت زير است:

 خطای مدلسازی الگوريتم جنگل تصادفی (: 1جدول )

 

 
 

 

 

های  . دادهبندی اتوماتیك مواجه هستیم، با مسئله خوشه تراوايی و تخلخلهای موجود بر اساس  بندی دادهبرای خوشه 

( و تابع هزينه اين الگوريتم توسط الگوريتم ژنتیك  2بندی اتوماتیك شده )شکل  تراوايی و تخلخل وارد الگوريتم خوشه 

 (. 3شود )شکل سازی میبهینه 

 

 بندی اتوماتیك خوشه :  ( 2) شکل  

 تابع هزينه بهینه شده توسط الگوريتم ژنتیك  :( 3) شکل  

الگوريتم به صورت خودکار تعداد خوشه می  4971/0میزان هزينه بهینه شده، به صورت حداقل   در نظر   2ها را  باشد. 

 .ها را بدست آورده استگرفته و مراکز خوشه 

 
   FZIتراوايی حاصل از  مستقیمتراوايی 

MSE 0.698 
 

0.0098 
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 گیری نتیجه      3
  . دند با دقت مناسبی پارامترهای مورد نظر را تخمین بزننتوانمیهای نوين يادگیری ماشین و هوش مصنوعی  روش

توان تراوايی را با هزينه و  های هوش مصنوعی میپیمايی به تعداد زياد موجود هستند که با استفاده از روشهای چاهداده
های  بندی دادهی خوشه برادهد.  دقت باالتری نشان می   FZIزمان بسیار کم تخمین زد. تخمین تراوايی با استفاده از  

های مختلف توان توسط الگوريتم بندی اتوماتیك استفاده کرد که اين فرآيند را میتوان از خوشهتخلخل و تراوايی می
 سازی نمود.  مانند ژنتیك بهینه 
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