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-1گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران
 -2پردیس پژوهش و توسعه صنایع باالدستی نفت ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ایران
 -3گروه زمينشناسي ،دانشكده علوم ،دانشگاه تبریز ،ایران
تاريخ دريافت93/3/19 :

تاريخ پذيرش93/9/28 :

چكيده
پارامتــر پتروفیزکــی تخلخــل بــرای انجــام مدلســازی ســه بعــدی مخــزن و پیشبینــی ســناریوهای تولیــد بــرای تصمیمگیریهــای
اقتصــادی درخصــوص مدیریــت یــک میــدان یــا یــک مخــزن نقــش بهســزایی دارد .در مطالعــه حاضــر ،بــا اســتفاده از دادههــای حفــاری
 3چاه(الگهــا) و همچنیــن بــرای تخمیــن پارامتــر پتروفیزیکــی تخلخــل از روش زمیــن آمــاری شبیهســازی گوســی متوالــی مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .روش گوســی متوالــی جهــت ایجــاد مــدل تخلخــل ب ـهکار م ـیرود .تکنیــک گوســی بــه خاطــر آســانی
کاربــرد و انعطافپذیــری در ایجــاد ناهمگنیهــای واقعــی کاربــرد گســتردهای دارد .در ایــن روش زمیــن آمــاری ،بــا اســتفاده از مقادیــر
و مختصــات معلــوم ،مقــدار همــان پارامتــر در نقــاط نامعلــوم بهدســت میآیــد .در روش گوســی متوالــی از ســلولهایی کــه دارای
یــک ارزش معیــن از انــواع پارامترهــای پتروفیزیکــی میباشــند اســتفاده میشــود .ســرانجام پــس از ایجــاد مــدل ســاختمانی مخــزن
و آنالیــز دادههــای پتروفیزیکــی ،مدلهــای شبیهســازی شــده بــرای  5زون مخزنــی ســروک و داریــان( 3 ،2 ،1و  )4در میــدان نفتــی
مربوطــه بــا دقــت بــاال بــرای پارامتــر تخلخــل بهدســت آمــد .بررســی و نتایــج بهدســت آمــده نشــان دادکــه روش بــه کار رفتــه دقــت
باالیــی داشــته و میتــوان بــا تکیــه بــر روشهــای محاســباتی بــرای شناســایی مکانهــای مســتعد مخــزن در تولیــد از آن اســتفاده
کــرد .نتایــج ایــن مطالعــه حاکــی از آن اســت کــه میــزان تمرکــز نفــت در الیــه  1داریــان از ســایر ســازندها بیشــتر بــوده و پیشــنهاد
میگــردد بــرای تولیــد اولیــه ایــن مخــزن توســعه یابــد.

كلمات كليدي :پارامترهای پتروفیزیکی ،تخلخل ،روش زمین آماری ،شبیهسازی گوسی متوالی

بــه ماهیــت دادههــای مخــازن بــر میگــردد .دادههــای

مقدمه

صنعــت نفــت و گاز از صنایعــی هســتند کــه علــم زمیــن
آمــار بــا ســرعت بســیاری در آن همهگیــر شــده و رشــد
ســریعی داشــته اســت .یکــی از علــل ایــن رشــد ســریع
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پتروفیزیکــی مخــازن ماننــد تخلخــل و تراوایــی دادههایــی
هســتند کــه در فضــای مخــزن ارتبــاط و همبســتگی
فضایــی و بــه زبــان زمیــن آمــاری از خــود ســاختار
فضایــی نشــان میدهنــد و ایــن همــان نــوع متغیرهایــی

هســتند کــه زمیــن آمــار در مــورد آنهــا عمــل میکنــد.
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از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه دادههــای کــم مخــازن در

همچــون دوچ ،هــان ،شــیلس و دلفیــز و  ...مشــاهده

را در پــی یافتــن روشــی بــرای تخمیــن توزیــع فضایــی

جورنــل بــه صنعــت نفــت معرفی شــد[ .]4از اواســط ســال

مقیــاس بــا حجــم مخــزن همــواره مهندســان مخــازن
پارامترهــای پتروفیزیکــی در فضــای مخــزن بودهانــد[.]1

میشــود .مدلســازی اســتاتیک مخــازن نفتــی ،توســط

 1990مدلهــای بــر پایــه شبیهســازی در صنعــت نفــت

در کنــار تمــام مزایــای روش تخمیــن زمیــن آمــاری

گســترش یافــت .مدلهــای شبیهســازی شــده ویژگــی

میخــورد کــه روشهــای تخمیــن زمیــن آمــاری

از اواســط دهــه  90از دادههــای لرزهنــگاری ســه بعــدی

نســبت بــه روشهــای دیگــر ایــن واقعیــت بــه چشــم
نیــز ماننــد روشهــای دیگــر تخمیــن متکــی بــه نــوع
میانگینگیــری هســتند .ایــن مهــم مهندســان را بــر آن
داشــت کــه بــه روشهــای نویــن رو آورنــد .ایــن روشهــا

ناهمســان گــردی مخــازن نفتــی را دارا میباشــند[.]4
بهعنــوان پارامتــر ثانویــه در تخمیــن و شبیهســازی

پارامترهــای مخــزن اســتفاده شــد .دادههــای لرزهنــگاری
ســه بعــدی بــه کمــک روشهــای تخمیــن و یــا

بیــان کمــی از توزیــع فضایــی پارامترهــای پتروفیزیکــی

شبیهســازی متوالــی بهدســت آمــد و تــا امــروز نیــز ایــن

پــس از بلوکبنــدی مخــزن بــرای هــر بلــوک دامنــه

فراهــم میســازند .طــی  30ســال گذشــته توســعه

در یــک فضــای احتمالپذیــر دارنــد .بدینترتیــب کــه

ای از داده هــا ایجــاد و بــرای هــر پارامتــر پتروفیزیکــی
چندیــن واقعیــت محتمــل شبیهســازی میشــود[ 3و.]2
ورود روش زمیــن آمــار در عرصــه مدلســازی مخــازن
نفتــی ،تحولــی ایجــاد نمــوده اســت .افــراد بســیاری
کاربــرد زمیــن آمــار را در مدلســازی مخــازن بررســی
کردهانــد .یکــی از افــرادی کــه در اســتفاده از روش
زمیــن آمــار بــرای مدلســازی پیشــگام میباشــد ،جــرج
ماتــرون اســت .اســاس کار ایشــان مدلســازی بــر پایــه

واریوگــرام اســت .مدلهــای بــر پایــه واریوگــرام بــه دو

دســته تقســیم مــی شــود[.]4

دســته اول ،مدلهــای قطعــی میباشــند کــه روشهــای
تخمیــن نظیــر کریجینــگ و کریجینــگ متوالــی و  ...را

شــامل میشــود .اینگونــه روشهــای تخمیــن ،زمیــن

آمــاری میباشــند کــه بــه ازای هــر واریوگرافــی ،یــک

مــدل بهدســت میآیــد ،بهدلیــل روشهــای تخمیــن،

بــه مدلهــای قطعــی منتهــی میشــود.

روشهــا مــدل بهینـهای از پارامترهــای اســتاتیک مخــزن
روشهــای زمیــن آمــاری ،همــراه بــا توســعه نرمافزارهــای

گوناگــون ،ســبب تحــول در مهندســی مخــزن و تخمیــن
یــا شبیهســازی پارامترهــای مخزنــی شــده اســت[.]5
در مطالعــه حاضــر بــا اســتفاده از روش زمیــن آمــاری،

بــه تخمیــن پارامتــر پتروفیزیکــی تخلخــل بــا اســتفاده
از روش شبیهســازی گوســی متوالــی یکــی از میادیــن

نفتــی خلیــج فــارس پرداختــه شــده اســت.

دادههــای چاه،تعریــف هندســه مخــزن و شــبکهبندی
آن ،آنالیــز دادههــا و واریوگرافــی ( روش کار)

دادههای رقومی شده چاه نگارها

دادههــای چــاه نگارهــا بــه همــراه دادههــای لــرزهای در

پژوهشهــای نفتــی ،بهعنــوان داده اولیــه و پارامتــر

اصلــی در نظــر گرفتــه میشــود .در ایــن مطالعــه

دادههــای مربــوط بــه  3چــاه و قســمتی از دادهای لــرزهای
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .در شــکل( )1موقعیــت

مکانــی چاههــا نســبت بــه موقعیــت دادههــا نشــان داده

دســته دوم ،مدلهــای احتمالــی نــام دارنــد .اســاس

شــده اســت .در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از روشهــای

روشهــای شبیهســازی ،بــا یــک واریوگرافــی چندیــن

مقــدار تخلخــل کل بهدســت آمــده و از مقادیــر تخلخــل

ایــن مدلهــا روشهــای شبیهســازی میباشــد .در

آمــار چنــد متغیــره ،از روی نگارهــای نوتــرون و چگالــی،

مــدل بهدســت میآیــد ،بدیــن دلیــل از روشهــای

کل 1حاصــل ،بهعنــوان پارامتــر چــاه در روابــط اســتفاده

شبیهســازی ،مدلهــای احتمالــی حاصــل میشــود.

نتیجــه مطالعــات ماتــرون بهعنــوان پایــه کارهــای افــرادی

میشــود.

1. Total Porosity
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شکل  1موقعیت چاههای میدان مورد مطالعه.

در شکل( )2هیستوگرام حاصل از تخلخل کلی چاهها منطقه

آنالیز دادهها و واریوگرافی

مورد مطالعه مشهود است .در شکل( )3تطابق چاه نگارهای

در مرحلــه ســوم ،دادههــای حاصــل از نگارهــای

تعریف هندسه مخزن و شبکهبندی آن

واریوگرافــی آمــاده تبدیــل بــه یــک مــدل ســه بعــدی

2

مختلف در افقهای مخزنی نشان داده شده است.

پتروفیزیکــی بــا انجــام بزرگنمایــی و آنالیــز دادههــا،

پــس از ورود دادههــا و ایجــاد نقش ـههای هــم ضخامــت،1

میگردنــد .بزرگنمایــی ،3عمــل نســبت دادن مقادیــر

در مرحلــه دوم نوبــت بــه ســاخت مــدل ســاختمانی
میرســد کــه در ایــن مرحلــه یــک شــبکه ژئوســلولی
متناســب بــا ابعــاد میــدان ایجــاد میگــردد .ایــن شــبکه

بهعنــوان قالــب اصلــی مــدل ،امــکان بررســی و ادغــام هــم
زمــان دادههــای ســاختمانی و خصوصیــات پتروفیزیکــی

بــه جهــت تولیــد مدلهــای واقــع گرایانــه بهدســت
میدهــد و هنــگام ســاخت مدلســازی پتروفیزیکــی

باعــث میگــردد کــه پارامترهــای پتروفیزیکــی تعریــف
شــده بــرای هــر چــاه ،بــه کل مخــزن قابــل تعمیــم باشــد .

در ایــن مرحلــه کــه مخــزن بــه یــک شــبکه ســلولبندی
شــده تقســیم میشــود کــه تمامــی خــواص هــر ســلول از
جملــه خــواص پتروفیزیکــی و لیتولوژیکــی در تمــام حجــم

آن یکســان میباشــد و بــا توجــه بــه فاصلــه شــبکهها
از یکدیگــر و مقــدار دادههــا میتــوان خصوصیــات مشــابه

واقــع در ســلولهای بــدون اطالعــات را تخمیــن زد .ابعــاد

شــبکه  500*500و تعــداد آن در مخــزن 1620060

میباشــد کــه در راســتای  Xو  Yدر نظــر گرفتــه شــده
است(اشــکال  4و  .) 5بعــد از ســاخت افقهــا در زمــان

الیهبنــدی ،ایــن بلوکهــا در جهــت عمــق یــا  Zتفکیــک

میگردنــد.

ثبــت شــده نگارهــا بــه ســلولهایی از شــبکه ســه بعــدی
اســت کــه اطالعــات الگ آن در دســترس اســت[.]6

درشـتنمایی الگهــا بــرای توزیــع هــر کــدام در هــر یــک
از ســلولها بــه منظــور اســتفاده در مدلســازی و تعمیــم

ایــن خــواص بــه کل شــبکهبندی شــده ،ضــروری اســت.

بــا توجــه بــه اینکــه هــر ســلول فقــط میتوانــد یــک

مقــدار داشــته باشــد ،مقادیــر الگ بایــد میانگینگیــری

شــود .تکنیکهــای زیــادی جهــت میانگینگیــری

وجــود دارد[ .]7بــه ایــن عمــل درشــتنمایی الگ گفتــه
میشــود .دادههــا در مرحلــه واریوگرافــی پــردازش شــده و

واریوگرامهــا رســم میشوند(اشــکال  6و  .)7مدلســازی
خــواص معمــوالً بــرای توصیــف خــواص ذاتــی یــک

پارامتــر بـهکار مـیرود و واریوگــرام ابــزاری بــرای توصیــف
ایــن خــواص ذاتــی اســت[ .]8بــه بیــان دیگــر ،واریوگــرام

بهعنــوان روشــی بــرای بررســی و توصیــف تغییــرات

فضایــی براســاس ایــن اصــل کــه نمونههــای نزدیــک بــه

هــم تشــابه بیشــتری نســبت بــه نمونههــای دور از هــم
دارنــد ،مــورد اســتفاده قــرار میگیرد(جــدول .)1

1. Ischore Map Log
2. Scale Up

مدلسازی سه بعدی ...

91

مقدار تخلخل
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مقدار تخلخل
شکل 2هیستوگرام تجمعی مدل تخلخل حاصل از دادههای چاه.
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شکل  3تطابق عمقی سه چاه میدان مورد مطالعه در افقهای مخزنی.
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شکل  4نمایی از شبکه سلولی ایجاد شده.
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شکل  5نمایی از افقهای ساخته شده در شبکه سلولی.
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در ادامــه مدلســازی خــواص مخزنــی تخلخــل بــا اســتفاده

کنــد .بــر خــاف همــه روشهــای تخمینــی مبتنــی

گوســی متوالــی 1انجــام شــد .مقاديــر تخلخــل بــراي

بهعنــوان الگوریتمــی بــرای تعدیــل اثــر هموارســازی

بــر میانگیــن متحــرک ،شبیهســازی زمیــن آمــاری

از خروجــی مرحلــه واریوگرافــی بــه روش شبیهســازی

ایــن روشهــا در نظــر گرفتــه میشــود .زیــرا روشهــای

زونهــاي مختلــف در جــدول( )2آمــده اســت

مبتنــی بــر میانگیــن متحــرک بهطــور غیــر واقــع بینانــه

بحث و نتايج

نوســانات را همــوار میکنــد [.]9

شبیهســازی گوســی متوالــی بــه دلیــل آســانی کاربــرد

در تخمیــن هــدف محاســبه پارامترهــای توزیــع

مدلســازی کاربــرد گســتردهای دارد .مراحــل انجــام

از نمونهبــرداری و اندازهگیــری اســت .در صورتــی کــه
هــدف از شبیهســازی ،تقریبــاً عکــس آن اســت ،یعنــی

فضــای جدیــد ،مدلســازی واریوگــرام در فضــای

آمــاری تابــع توزیــع احتمــال و کوواریوگــرام اســت.

داشــتن دیــد تمامــی مکانهــای فاقــد نمونــه ،تخمیــن

ســاختار فضایــی معلــوم ،میتــوان بــه مجموعههــای

و انعطافپذیــری در ایجــاد ناهمگنیهــای واقعــی در

احتمــال (نظیــر میانگیــن) بــر مبنــای دادههــای حاصــل

یــک شبیهســازی متوالــی شــامل  5مرحلــه اســت.
ایــن مراحــل شــامل تبدیــل دادههــای اصلــی بــه یــک

بازســازی بعضــی احتمــاالت براســاس پارامترهــای

جدیــد ،تعییــن یــک مســیر تصادفــی 2بــه منظــور

بنابرایــن بــا شبیهســازی روی یــک ســری دادههــا بــا

بــرای نقــاط فاقــد نمونــه بهصــورت متنــاوب بــا ب ـهکار

عــددی رســید کــه در صــورت تکــرار ،بهطــور متوســط

تبدیــل معکــوس مقادیــر شبیهســازی شــده از تخمیــن

کنــد و واریوگــرام تجربــی مقادیــر شبیهســازی شــده،

شبیهســازی زمیــن آمــاری تکنیکــی بــرای تولیــد

در مهندســی نفــت بهعنــوان شبیهســازی مطــرح

بــردن تکنیکهایــی بــر مبنــای کریجینــگ و ســرانجام

همــان ســاختار آمــاری دادههــای اصلــی را تولیــد

میباشد(شــکل .)8

مشــابه واریوگــرام دادههــای اصلــی میشــود .آنچــه

میشــود ،در علــم زمیــن آمــار معــادل بــا تخمیــن اســت.

دادههــای ســازگار بــا یــک متغییــر ناحیــهای اســت.

ایــن تفــاوت اغلــب ســبب بــروز اشــتباهاتی بهخصــوص

ویژگــی اصلــی دادههــای حاصــل از شبیهســازی

در زمینــه تجزیــه و تحلیــل نتایــج بــرای کارشناســان در

بــه گونــهای اســت کــه میتوانــد هیســتوگرام و

مهندســی نفــت میگــردد کــه بایــد بــا دقــت بیشــتری

تغیییرپذیــری فضــای دادههــای واقعــی را ایجــاد

بــه آن پرداخــت[.]10

جدول  1مقادیر شعاع تاثیر هر یک از جهات سه گانه در مدل واریوگرام.
سازند

زون

آزیموت(جهت از شمال)
واریوگرام

شعاع تاثیر در جهت اصلی()m

شعاع تاثیر در جهت
فرعی()m

شعاع تاثیر در جهت
مسیر چاهها()m

سروک

زون 1

22
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35/9
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22
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1500

24/8
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22
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1500

10/2

زون3-3

22
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500
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22
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500

5
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1. Sequential Gaussian Simulation
2. Seed
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جدول  2میزان تخلخل در همه زونهای میدان مورد مطالعه.
تخلخل( سروک)

کمترین مقدار

بیشترین مقدار()%

الگ اولیه

0

32

الگ افزایش مقیاس داده شده

0

24/5

مدل

0

24/5

تخلخل(داریان )1

کمترین مقدار

بیشترین مقدار()%

الگ اولیه

0

26

الگ افزایش مقیاس داده شده

0

20/8

مدل

0

20/8

تخلخل(داریان )2

کمترین مقدار

بیشترین مقدار()%

الگ اولیه

0

11

الگ افزایش مقیاس داده شده

0

9

مدل

0

9

تخلخل(داریان )3

کمترین مقدار

بیشترین مقدار()%

الگ اولیه

0

22

الگ افزایش مقیاس داده شده

0

21

مدل

0

21

تخلخل(داریان )4

کمترین مقدار

بیشترین مقدار()%

الگ اولیه

0

10

الگ افزایش مقیاس یافته

0

8/4

مدل

0

8/4
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شکل  -8دید سه بعدی پتروفیزیکی مدل تخلخل در میدان مورد مطالعه
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خصوصیــات مخزنــی بهتــر اســت از چاههــای بیشــتر و

نتیجهگیری

اســتفاده از روش شبیهســازی گوســی متوالــی یــا

SGS

یکــی از روشهــای معمــول در تعییــن پارامترهــای

پتروفیزیکــی میباشــد .ایــن روش نشــان داد کــه
روشهــای شبیهســازی در مــواردی کــه دادههــای اولیــه

نســبت بــه فضــای مخــزن مقــدار کمتــری دارنــد ،روش
مناســبی بــرای ایجــاد دادههــا در فضــای بیــن چاههــا
میباشــند .در شبیهســازی ،براســاس یــک مــدل

شبیهســازی شــده تصمیمگیــری اتخــاد نمیگــردد ،بلکــه

یــا بــا گســترش در تمــام مخــزن اســتفاده گــردد .نتایــج

بهدســت آمــده بــرای پارامتــر تخلخــل بــرای هــر زون
بهصــورت جداگانــه در جــدول( )2آورده شــده اســت.

طبــق ایــن نتایــج تمرکــز نفــت در الیــه  1داریــان از ســایر
ســازندها بیشــتر بــوده و پیشــنهاد میگــردد بــرای تولیــد

اولیــه ایــن مخــزن توســعه یابــد.

میانگیــن تخلخــل در مخــزن ســروک حــدود  ،%12در
مخــزن داریــان  1حــدود  ،%12داریــان  2حــدود ،%4

بــر طبــق مجمــوع مقادیــر شبیهســازی شــده احتمــال

داریــان  3حــدود  %14و داریــان  4حــدود  %3میباشــد

امــر توجــه داشــت کــه در برخــی اوقــات ،هــدف ،تعییــن

تشکر و قدردانی

رخــداد هــر واقعیــت تعییــن میشــود .البتــه بایــد بــه ایــن

ریســک عملیــات در برنامهریزیهــای اســتخراج نفــت

نویسندگان این مقاله در پایان بر خود الزم میدانیم از

مدلهــای شبیهســازی شــده بهتریــن و بدتریــن حالــت

و توسعه میادین پژوهشگاه صنعت نفت مخصوصا مسئول

مــدل صــورت گیــرد تــا دامنــه ریســک عملیــات کاهــش

انجام این پژوهش داشتهاند ،کمال تشکر و قدرانی را داشته

میباشــد .در ایــن مواقــع ضــروری اســت کــه کــه از تمــام

کلیه اساتید و همکاران عزیز در پژوهشکده مطالعات مخازن

انتخــات گــردد و مدلســازی مخــزن براســاس ایــن دو

بخش

که نهایت همکاری را در

یابــد .در ایــن مطالعــه دادههــای فقــط  3چــاه مــورد

باشیم.

اســتفاده قــرار گرفتــه اســت کــه بــرای مدلســازی بهتــر

مدلسازی()Modeling

مراجع
[1]. Joa Feipe Costa A. and Zingano C., “Simulation– an approach to risk Analysis in coal mining,” Exploration and
Mining Geology, Vol. 9, No. 1, pp. 43-49, 2000.
”[2]. Sahin A. and Al- Salem A. A., “Stochastic modeling of porosity distribution in multi- zonal carbonate reservoir,
SPE 68113, 2001.
[3]. Deustch C. V., and Journel A. G. GSLIB, “Geostatical software library and user›s guide,” Oxford Univ. Press,
New York, p. 340, 1992.
[4]. Dubrule O. “Geostatistics fir seismic data integration in earth model,” Society of Exploration Geophysics
(SEG), European Association of Geoscientists & Engineers, 2003.

[ .]5حسنی پاک ع" ،.زمین آمار (ژئواستاتیستیک) "،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ سوم.1389 ،
[6]. Schumberger, Petrel Introduction course, “Schumberger information solutions,” 2006.
[7]. Schumberger, Seismic- to- Simulation Software, “Property Modeling Course,” p. 503, 2009.
[8]. Dean L., “Reservoir Engineering for Geologists,” Part 3- Volumetric Estimation, Reservoir, Issue 11, p. 20, 2007.

[ .]9رونــد جــی .ام" ،اصــول زمیــن آمــاری "،ترجمــه مهنــدس علــی اصغــر خدایــاری ،انتشــارات جهــاد دانشــگاهی
دانشــکده فنــی تهــران.1371 ،
[10]. Deutsch C. V. and Cockerman P. W., “Geostatistical modeling of permeability with annealing Co- simulation
(ACS),” SPE 28413, 1994.

