
  میدان نفتی اهواز توصیف هوشمند پارامترهای پتروفیزیکی مخزن آسماری،: و همکاران  حبیب آخوندی

 

  

 
   3شماره – 5سال - زمین شناسی کاربردی

neyduna 
 
 
 

 

  

  akhundih@yahoo.com زمین شناسی،  یاداره ،اری ایرانی حفّشرکت ملّ) 1
  kamalimr@ripi.ir ایران،  پژوهشگاه صنعت نفت) 2

 akadkhoda@khayam.ut.ac.irروه زمین شناسی، ، گعلوم یدانشکده دانشگاه تبریز، )3
 meysamrahdari_civil@yahoo.comژه،     گروه مدیریت پرو ،دانشگاه پیام نور زاهدان) 4

  دار مکاتباتعهده) *

 

   
هاي عصـبی، کـه   هاي محاسباتی هوشمند شبکهحاضر از روش يدر مطالعه. باشندات مخازن هیدروکربوري میتخلخل و تراوایی از مهمترین خصوصی

هاي ، دادهمتلببنابراین با استفاده از نرم افزار . امروزه در صنعت نفت بسیار رایج شده، براي تخمین تخلخل و تراوایی سازند آسماري استفاده شده است

پیشخور توسـعه   يو شبکه هاي مذکور با استفاده از الگوریتم پس انتشار خطاشبکه. شد طراحی تخلخل و تراوایی يپیمایی، شبکهمغزه و نمودارهاي چاه

. تا نتایج مطلوب بدسـت آیـد   شدطوري تنظیم  ر در شبکهثّخل و تراوایی مغزه، پارامترهاي مؤها با تخلنتایج حاصل از این شبکه يپس از مقایسه. یافت

بدسـت   82/0و  92/0عصبی به ترتیـب   يزده شده از شبکهده از مغزه با تخلخل و تراوایی تخمینگیري شضریب همبستگی بین تخلخل و تراوایی اندازه

 ها به چاهبنابراین نتایج این شبکه. قابل قبولی است عصبی در حد يدهند که تخلخل و تراوایی محاسبه شده با مدل هوشمند شبکهاین نتایج نشان می. آمد

 .مغزه بود تعمیم داده شد اطّالعاتکه فاقد  3شماره 

  پیمایینمودارهای چاههای عصبی، تراوایی، تخلخل، شبکه :

تراوایی سازندها، یکی از  تخلخل و مربوط به اطّالعاتبی به یادست 

این پارامترها از مهمترین . باشد مشکالت اساسی مهندسین نفت می

ات اکتشاف است کارهای طراحی و کنترل عملی یدر زمینه اطّالعات

 یها توانایی بیشتری در توسعه ن که مهندسین نفت با آگاهی از آ

 .)Bhatt & Hell 2002( تداش نفت و گاز خواهند اقتصادی میادین

 مورد یهایی از منطقه گیری و آوردن نمونه از ابزارهای مغزهاستفاده 

تراوایی تحت شرایط آزمایشگاهی،  تخلخل گیری اندازهنظر به سطح و 

ها جهت تخمین تراوایی  ترین روش و گران ترینمشکلیکی از 

روش دیگر برای دستیابی به تراوایی مخازن، آزمایش . باشد سازندها می

-دست آمده از طریق آزمایش چاه امکان محاسبه به اطّالعات. چاه است

 Mohaghegh et) کند ا را برقرار میمیانگین حجم تراوایی سازنده ی

al. 1994). بهو وقت زیاد و   ینهصرف هز( موجود های تدلیل محدودی

گیری و آزمایش چاه در  مغزه) حین انجام آزمایش چاه توقف تولید در

ولی نمودارگیری ژئوفیزیکی  گیرد های یک میدان صورت نمیتمام چاه

انجام میو یا بالفاصله بعد از آن  حفّاری ها، طیتقریباً در تمام چاه

تراوایی از روی نمودارهای  تخلخل و یبنابراین محاسبه. گیرد

های عصبی مصنوعی روشی  از تکنیک شبکه  پیمایی با استفاده چاه

، سریع و  هزینه این تکنیک یک روش کم. معقول و سودمند خواهد بود

 Saggaf &  Nebrija) باشد برای تخمین تراوایی مخازن می دقیق

تراوایی مخزن  تخلخل و این مقاله تعیین یهدف از ارائه .(2003

 Artificial Neural) های عصبی مصنوعیشبکه از  آسماری با استفاده

Networks) این علم به . پیمایی است های نمودارهای چاه از روی داده

هایی مانند مسائل مهندسی،  عنوان نسل ششم محاسباتی در زمینه

مسائل بسیار پیچیده از  پزشکی و غیره گسترش یافته است و برای حلّ

در . رود کار میهبندی ب، تشخیص الگو و طبقه)تخمین(قریب قبیل ت

ای ـهوط به تفسیر الگـــمسائل مرب لّـــصنعت نفت و گاز نیز در ح

دروکربور ـــافت هیــبازی زن، ـــای مخــه یــی، ویژگــپیمایچاه
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