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 -1دانشکده مهندسی نفت ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران
 -2گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه تبریز ،تهران ،ایران
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چكيده
توزیــع مناســب تخلخــل مفیــد در مدلســازی اســتاتیک مخــازن هیدروکربونــی اهمیــت بهســزایی در محاســبات حجــم ســنجی ،نحــوه

توزیــع کیفیــت مخزنــی ،مشــخص کــردن بخشهــای تولیــدی و غیــره دارد .اســتفاده از دادههــای ثانویــه (بهطــور مثــال دادههــای لــرزهای)
و روشهــای مناســب توزیــع زمیــن آمــاری میتوانــد در بهبــود ایــن فرآینــد بســیار مهــم باشــد .در ایــن مطالعــه تخلخــل مفیــد مربــوط
بــه مخــزن ناهمگــن ســروک در یکــی از میادیــن فروافتادگــی دزفــول بهصــورت س ـهبعدی بــا اســتفاده از نرمافــزار پتــرل مــدل گردیــد.

بنابرایــن ،ضمــن در نظــر گرفتــن دانــش زمیــن آمــار در توزیــع تخلخــل ،نقشـههای رونــدی و مکعــب لــرزهای جهــت توزیــع تخلخــل مــورد
اســتفاده قــرار گرفــت .از ایــن رو ،نشــانگر تضعیــف مــوج لــرزهای ،نشــانگر پــوش ،نشــانگر نرمــی و نشــانگر دامنــه جــذر میانگیــن

مربعــات بههمــراه نشــانگر مقاومــت صوتــی از روی مکعــب لــرزهای ســاخته شــد و ســپس براســاس آنهــا نقشـههای رونــدی مناســب جهــت
توزیــع تخلخــل تهیــه گردیــد .بهمنظــور کنتــرل توزیــع تخلخــل در فضــای سـهبعدی مخــزن ،اســتفاده از روشهــای خوشـهبندی و تعییــن

رخســارههای الکتریکــی مــورد توجــه قــرار گرفــت .در ایــن مطالعــه ،رخســارههای الکتریکــی بــا دادههــای ورودی مشــخص و اســتفاده از روش

 MRGCجهــت تشــخیص بخشهــای همگــن مخزنــی ســاخته شــد .براســاس آنالیــز رخســارههای الکتریکــی تعــداد پنــج رخســاره تشــخیص
داده شــد کــه از بیــن آنهــا دو رخســاره دارای کیفیــت مخزنــی پاییــن و ســه رخســاره دارای کیفیــت مخزنــی نســبتاً خوبــی بودنــد .توزیــع
سـهبعدی تخلخــل بــرای هــر کــدام از رخســارههای الکتریکــی متناظــر ،از طریــق واریوگرافــی مشــروط گردیــد تــا رونــد تغییــرات تخلخــل یــا
توزیــع رخســارهها همخوانــی داشــته باشــد .همچنیــن اســتفاده از نقشـههای رونــدی تغییــرات مقاومــت صوتــی منجــر بــه توزیــع صحیــح

رخســارههای الکتریکــی و آن هــم بــه نوبــه خــود منجــر بــه توزیــع بهتــر تخلخــل گردیــد .بهدلیــل همبســتگی بــاالی تخلخــل بــا دادههــای
مقاومــت صوتــی ،از ایــن داده بهعنــوان داده ثانویــه بــا اســتفاده از روش کریجینــگ همزمــان مرتــب ( )collocated co-krigingجهــت توزیــع

بهتــر تخلخــل اســتفاده گردیــد .براســاس ایــن مطالعــه ،بخــش ســروک پایینــی کیفیــت مخزنــی بهتــری نســبت بــه بخــش ســروک باالیــی
دارد کــه متاثــر از گســترش رخســارههای مخزنــی بــا کیفیــت مخزنــی بــاال اســت .ایــن مطالعــه نشــان داد کــه میــزان دقــت توزیــع سـهبعدی
تخلخــل در صــورت اســتفاده همزمــان و تلفیقــی از دادههــای لــرزهای و رخســارههای الکتریکــی همــراه بــا اســتفاده از روشهــای زمیــن آمــاری
مناســب زیــاد شــده و میــزان عــدم قطعیــت در توزیــع تخلخــل کاهــش مییابــد.

كلمات كليدي :ناهمگنی ،تخلخل ،رخساره الکتریکی ،مقاومت صوتی ،مدل سهبعدی
*مسؤول مكاتبات
rabbani@aut.ac.ir
آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال)DOI:10.22078/PR.2022.4652.3089( :
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مقدمه

تعييــن و تشــخیص میــزان ناهمگنــی و تهیــه نقشــهها

و مدلهــای ناهمگنــی مخزنــی در مطالعــات مخزنــی
و پيشبینــی خصوصيــات ديناميکــی مخــزن نقــش
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گســترده در حــوزه علــوم زمیــن مــورد توجــه و اســتفاده
قــرار گرفتهاســت .اســتفاده از دادههــای رخســارهای و

لــرزهای در مدلســازی تخلخــل توســط محققیــن زیــادی

مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت [ 8و ]9

اساســی دارد .در ایــن مطالعــه بهدلیــل اهمیــت تخلخــل

بهطــور کلــی ،رخســاره رســوبی عبــارت از مجموع ـهای از

تعییــن کیفیــت مخزنــی ،اســتفاده از دادههــای لــرزهای

یكســان در محیــط رســوبی تهنشــین شــدهاند و دارای

مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .تخمیــن توزیــع فضایــی

میباشــند .رخســاره میتوانــد از دیــدگاه زمینشناســی،

محققیــن مختلــف بــوده اســت [ .]1شــایان ذکــر اســت،

شــود .رخســاره الکتریکــی 1عبــارت اســت از مجموع ـهاي

زمیــن آمــار ،تعييــن و تشــخیص رونــد تغییــرات آن

يــا بــه عبــارت بهتــر چينــه 4بــوده و باعــث تشــخيص آن

بــا اســتفاده از نرمافزارهــای مختلــف از قبیــل پتــرل،

متعــددی نظیــر

بــرای

مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .بــا اســتفاده از ایــن

اســتفاده از روشهــاي محاســباتي مختــص بــه خــود

نامنظــم زمینشناســی بههمــراه توزیــع خــواص مخزنــی

تعييــن و تفکيــک ميکننــد .ایــن روشهــا بــه خــواص

فراهــم شــده اســت [ .]2مطالعــات صــورت گرفتــه در

مابیــن قوانیــن زمینشناســی و فضایــی میباشــند

روشهــای مختلــف توزیــع و اســتفاده از الگوریتمهــای

رخســارههای الکتریکــی بــا نظــر کاربــر و بــا اســتفاده

حاکــم بــر تغییــرات کیفیــت مخزنــی ،دادههــای

الگوریتمهــای مختلــف قابــل حصــول اســت [ .]11در

يكــي از مهمتريــن پارامترهــای پتروفيزيكــي اســت كــه

س ـهبعدي و نشــانگرهاي مناســب اســتخراج شــده از آن

مؤثــري ايفــا ميكنــد .تخلخــل را میتــوان بــا اســتفاده

نشــانگرهاي لــرزهاي توابــع رياضــي مشــتق شــده از

طريــق تلفيــق دادههــاي لرزهنــگاري س ـهبعدي بــا نتايــج

و فركانــس از دادههــاي لــرزهاي اســتخراج ميشــوند.

در مشخصهســازی مخزنــی ،محاســبات حجــم ســنجی و

الیههــای ســنگهای رســوبی اســت ،كــه تحــت شــرایط

و آنالیــز رخســارههای الکتریکــی جهــت توزیــع تخلخــل

مشــخصات ســنگ شناســی و دیرینــه شناســی مشــابه

تخلخــل در فضــای مخــزن همیشــه مــورد توجــه

ژئوشــیمی ،لــرزهای ،دیاژنــزی ،پتروفیزیکــی و ...مطــرح

در مدلســازی تخلخــل ،در کنــار اســتفاده از دانــش

از پاســخهاي نــگار 2كــه مشــخصكننده يــك اليــه 3و

بســیار حایــز اهمیــت مــی باشــد .مدلســازی تخلخــل

از اليههــاي ديگــر ميگــردد .روشهــا و الگوریتمهــای
MRGاAHC ،5

6

و

SOM

7

متلــب ،آر ام اس و غیــره توســط محققیــن مختلــف

خوشــهبندی وجــود دارد .هــر کــدام از الگوريتمهــا بــا

نرمافزارهــا امــکان مدلســازی ســاختارهای پیچیــده و

تعــداد خوش ـهها را بــا اســتفاده از دادههــاي پتروفيزيکــي

در فضــای سـهبعدی (بــا اســتفاده از دانــش زمیــن آمــار)

پتروفیزیکــی مربــوط میشــوند ،امــا فاقــد ارتبــاط مهــم

زمینــه مدلســازی تخلخــل مشــتمل بــر اســتفاده از

[ .]10بهطــور کلــی ،تعییــن خوشــه هــای مربــوط بــه

مختلــف زمینآمــاری اســت [ ]6 -3در تهیــه روندهــای

از شــکل نگارهــا یــا ابــر دادههــای اولیــه و اســتفاده از

زمینشناســی و لــرزهای نقــش اساســی دارد .تخلخــل

مدلســازي اســتاتیک مخزنــی ،وجــود دادههــاي لــرزهاي

در شــناخت هرچــه بهتــر يــك مخــزن هيدروكربنــي نقش

بهعنــوان دادههــای ثانویــه بســیار حایــز اهمیــت اســت.

از آناليــز نگارهــای پتروفیزیکــی و مغزههــا و همچنيــن از

دادههــاي لرزهنــگاري هســتند كــه در حوزههــاي زمــان

آناليزهــاي نــگار و مغــزه ارزيابــي و محاســبه كــرد .توزیــع
تخلخــل تحــت تأثیــر ناهمگنــی مخــزن قــرار میگیــرد

[ .]7بنابرایــن ،اســتفاده از روشهــای خوشــهبندی و
تعییــن رخســارههای الکتریکــی خــاص بــرای شکســتن
فضــای مخــزن بــه زیرفضاهــای همگــن ،بهصــورت

1. Electrofacies
2. log
3. Bed
4. Strata
5. Multi Resolution Graph Based Clustering
6. Ascendant Hierarchical Clustering
7. Self Organizing Map

ولی مهدی پور و همکاران

مدلسازی تخلخل با استفاده ...

ايــن دادههــا شــامل زمــان ،دامنــه ،فركانــس و جــذب
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موقعیت میدان مورد مطالعه

هســتند .ايــن نشــانگرها مــا را در شــناخت بهتــر

میــدان مــورد مطالعــه در بخــش شــمالی فروافتادگــی

مطالعــه تعــدادی نشــانگر مــورد اســتفاده قــرار گرفــت

زمینشناســی نفــت حائــز اهمیــت زیــادی بــوده و بخشــی

نشــانگر وارون ســازی لــرزهای 1یــا برگــردان لــرزهاي

جنــوب غربــي تراســت زاگــرس اســت .فروافتادگــی دزفول

لــرزهاي اوليــه و موجكهــاي تخميــن زده شــده ،مــدل

و جبهــه كوهســتان در شــمال شــرق -شــرق و گســل

تخميــن بزنــد .مقاومــت صوتــي بهعنــوان يــك نشــانگر

اســت .ایــن منطقــه دارای ســنگهای منشــاء فــراوان،

نشــانگر تضعیــف مــوج لــرزهای 2یــک خاصیــت

ایــن میــدان ،ســازند ســروک مخــزن اصلــی محســوب

مــوج لــرزهای هنــگام عبــور از الیههــای زیرســطحی و

مطالعــه نشــان داده شــده اســت.

خصوصيــات يــك مخــزن همراهــي مينماينــد .در ایــن

دزفــول قــرار دارد .فروافتادگــی دزفــول از دیــدگاه

کــه بــه شــرح زیــر اســت:

از یــک پیــش گــودال و يــك ناحیه ســاختماني در قســمت

روشــي اســت کــه باعــث میشــود براســاس مدلهــاي

بــه وســیله گســل بــاالرود در ناحیــه شــمال -شــمال غرب

مقاومــت صوتــي نزديــك بــه مــدل واقعــي زميــن را

اصلــی كازرون در شــرق-جنوب شــرق محــدود گشــته

لــرزهاي عمــل ميكنــد [.]12

مخــازن بســیار عالــی و ســنگ پــوش مناســب اســت .در

ذاتــی بــرای ســنگها اســت کــه باعــث اتــاف انــرژی

میشــود .در شــکل  1موقعیــت تقریبــی میــدان مــورد

در نتیجــه باعــث کاهــش تضعیــف دامنــه مــوج لــرزهای

چینهشناسی سازند سروک

میشــود [ .]13میــزان تضعیــف مــوج لــرزهای معمــوالً

ســازند ســروک مخــزن اصلــی میــدان مــورد مطالعــه

اســت از نســبت انــرژی ذخیــره شــده بــه انــرژی تلــف

بنگســتان بــه ســن آلبیــن تــا ســنومانین بهعنــوان یکــی

نشــانگر پــوش لــرزهای 4از تریــس پیچیــده

کــه در حوضــه رســوبی زاگــرس تــا حوضــه خلیــج فــارس

لــرزهای اســتفاده شــده ،محاســبه میشــود .همچنیــن

توســط جیمــز و واینــد در ایــران بــه نــام آهــک ســروک

بــا اندازهگیــری فاکتــور کیفیــت ســنگ )Q( 3کــه عبــارت

اســت .ایــن ســازند یکــی از واحدهــای کربناتــه گــروه

شــده در هــر دوره تنــاوب ،محاســبه میشــود [.]14

از مهمتریــن ســنگ مخزنهــای کربناتــه ایــران اســت

ســیگنال لــرزهای کــه بــرای برجستهســازی ویژگیهــای

دارای گســترش زیــادی اســت .ســازند ســروک اولیــن بــار

نشــاندهنده انــرژی آنــی ســیگنال اســت و از نظــر

معرفــی گردیــد [ .]17نــام ایــن ســازند از تنگه ســروک در

نشــانگر دامنــه جــذر میانگیــن مربعــات از

حــد پايينــي ايــن ســازند در میــدان مــورد مطالعــه بــا

پایــه دامنــه اســت و تغییــرات چینهشناســی را نشــان

آن بــا شــيل هــاي الفــان فرسايشــي اســت .وجــود يــك

نیــروی بازتابــی اســت و در مــواردی نظیــر آنومالیهــای

ســازند ســروك ســبب شــده تــا ايــن ســازند بــه ســروك

بزرگــی بــا ضریــب بازتــاب متناســب اســت.

5

کــوه بنگســتان در ناحیــه خوزســتان گرفتــه شــده اســت.

نشــانگرهای لــرزهای حجمــی بعــد از انبــارش بــر

ســازند كژدمــي تدريجــي و همســاز اســت و مــرز بااليــي

میدهــد .ایــن نشــانگر هماننــد نســخه مالیــم شــده

ناپيوســتگي مــوازي بــه ســن پــس از ســنومانين در ميــان

دامنــه در داده لــرزهای بهکارگیــری میشــود.

پايينــي (ســنومانين) و ســروك بااليــي (تورونيــن) تقســيم

نشــانگر نرمــی 6عبــارت اســت از تقســیم رد لــرزه

7

پــوش لــرزهای بــر مجــذور میانگیــن فرکانــس اســت .ایــن
نشــانگر بهمنظــور تشــخیص نقــاط مطلــوب جاهایــی

کــه نفــت یــا گاز حضــور دارنــد و باعــث بهبــود تصویــر
توالیهــای دانــه درشــت (ماســه ســنگ) میشــوند)

طراحــی شــده اســت [.]15

شــود [.]18

1. Inversion
2. Seismic – Attenuation
3. Rock Quality Factor
4. Envelope Attribute
5. RMS
6. Sweetness
7. Seismic Trace
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شکل  1محدوده تقریبی میدان مورد مطالعه در فروافتادگی دزفول شمالی []16

ســازند آهكــي ســروك در زاگــرس معمــوالً بــا دو رخســارة

دادههــای ســطوح عمقــی تفســیر شــده ،دادههــای

ســازند ســروك از آلبيــن تــا تورونيــن گســترش دارد

نگارهــای پتروفیزیکــی خــام (از قبیــل نگارهای پرتــو گاما،

كــم عمــق و عميــق مشــخص ميشــود .بــه لحــاظ ســني

گســلهای تفســیر شــده ،دادههــای مکعــب لــرزهای،

[ .]19در میــدان مــورد مطالعــه ،ايــن ســازند عمدتــاً

نوتــرون ،چگالــی ،صوتــی ،مقاومــت و  ) ...و تفســیر شــده

نــازك اليــه تــا متوســـط اليـــه ،آهـــك تـــودهاي و آهــك

 ،)...مشــخصات چاههــا (مختصــات ســرچاهی ،اعمــاق میــز

داراي ليتولــوژي كربناتــه اســت و از توالــي آهكهــاي

چــرت دار تشــكيل شــده اســت .در ایــن میــدان ،مخــزن
ســروک ( بــا ضخامــت حــدود  )604 mبــا توجــه بــه

قرارگیــری بخــش شــیل احمــدی در بخــش میانــی (بــا
ضخامــت حــدود  ،)33 mبــه دو بخــش ســروک باالیــی

(بــا ضخامــت حــدود  )306 mو ســروک پایینــی (بــا
ضخامــت حــدود  )265 mتقســیم شــده اســت.

(از قبیــل تخلخــل مفیــد ،اشــباع آب ،حجــم کانیهــای و
دوار از ســطح آزاد دریــا ،دادههــای انحــراف مســیرچاهها)،
اعمــاق سرســازندها و ســرزونهای مربــوط بــه بیســت

چــاه حفــاری شــده در ایــن میــدان اســتفاده گردیــد.
ارائه و تحلیل نتایج
تعیین رخسارههای الکتریکی مخزن مورد مطالعه

در ایــن مطالعــه ،خوشهســازی و تعییــن رخســارههای

روش و دادههای مورد استفاده و مراحل تحقیق

الکتریکــی بــا اســتفاده از مــاژول

™اFACIMAGEا

در ايــن مطالعــه از نرمافزارهــای ژئــوالگ و پتــرل اســتفاده

نرمافــزار ژئــوالگ انجــام گرفــت .از این رو ،پــس از آزمودن

MRGC

تفکيکــي بــر پايــه گــراف  MRGCبــرای تعییــن تعــداد

گردیــد .نخســت بــا اســتفاده از نرمافــزار  ،Geologآنالیــز
رخســارهای پتروفیزیکــی بــا روش خوشهســازی

روشهــای مختلــف در نهایــت روش خوشهســازي چنــد

انجــام گردیــد .ســپس رخســارههای حاصــل جهــت

رخســارههای الکتریکــی بهینــه انتخــاب گردیــد .در ايــن

گردیــد .در ایــن نرمافــزار بــا ســاخت نشــانگرهای

پــس از کنتــرل کيفــي جهــت خوشــهبندي اســتفاده

اســتفاده در مدلســازی رخســارهای وارد نرمافــزار پتــرل
لــرزهای متعــدد تــاش گردیــد توزیــع تخلخــل بهعنــوان

تابعــی از تغییــرات رخســارههای الکتریکــی و لــرزهای

انجــام گیــرد .بهمنظــور ســاخت مــدل اســتاتیک از

روش دادههــاي ورودي اعــم از چنديــن نــگار پتروفيزيکــي

گردیــد .بهطــور کلــی ،خوشهســازي براســاس

MRGC

يــک روش آمــاري غيرپارامتريــک اســت و برخــاف ســایر

روشهــا ،مشــکل وابســتگي بــه بعــد را از بيــن ميبــرد.

ولی مهدی پور و همکاران

مدلسازی تخلخل با استفاده ...
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و اطالعــات مفيــدي در مــورد رخســارههاي زمينشناســي

مخزنــي ســازندها تعييــن مــي شــوند [ .]20در شــکل

آنالیــز ســاختارهای پیچیــده و دســتهبندی طبیعــی

تفســیر شــده مــورد اســتفاده در خوشهســازی نشــان

از ســاختار خــود داده بهدســت مـيآورد .ایــن روش بــرای

گروههــای دادههــا در شــکلها ،اندازههــا و چگالیهــای

 2هیســتوگرامهای مربــوط بــه نگارهــای پتروفیزیکــی
دادهشدهاســت .در مرحلــه بعــد ،دادههــای ورودی پــس

متفــاوت بســیار مناســب بــوده و با شناســایی رخســارههای

از بررســی و مشــاهده نمودارهــای متقاطــع مربوطــه

شــکل مخــزن ،پراکندگــی خصوصیــات پتروفیزیکــی و

تفکیــک رخســارهها) آمــوزش دادهشــدند (شــکل .)3

جریانــی موجــود در آن ســازند مخزنــی پیــدا میشــود.

تفکیکــی گرافیکــی  ،MRGCتعــداد خوشــههای بهینــه

رســوبی در یــک توالــی مخزنــی ،دیــد بهتــری نســبت بــه

سنگشناســی ســازند مخزنــی و در نهایــت ،واحدهــای

(بهمنظــور بررســی ارتبــاط دادههــای ورودی و میــزان

پــس از آمــوزش دادههــا بــا اســتفاده از روش خوشـهبندی

بــرای تعییــن رخســارههای الکتریکــی ابتــدا دادههــای

مشــخص گردیــد .ایــن روش در مقایســه بــا ســایر

کــه بیشــترین ارتبــاط را بــا خوش ـهبندی مــورد نظــر مــا

تفکیــک دادههــا اســت [ .]21در ایــن روش تعییــن تعــداد

بــر ایــن شــد کــه نگارهــای تفســیر شــده تخلخــل ،حجــم

حداقــل تعــداد رخســارهها بــر اســاس تعــداد کانیهــای

دادههــای ورودی انتخــاب گردنــد .شــناخت نــوع ليتولوژي،

دولومیــت ،شــیل) و حداکثــر تعــداد آن  20رخســاره

ورودی و مبنــا انتخــاب گردیــد .نگارهــای پتروفیزیکــی
داشــتند مــورد بررســی قرارگرفتنــد و در نهایــت تصمیــم

شــیل ،حجــم کانــی دولومیــت و حجــم کلســیت بهعنــوان

الگوریتمهــای خوشــهبندی دارای کیفیــت بهتــری در
حداقــل و حداکثــر خوشــهها الزامــی اســت .بنابرایــن،
حاصــل از تفســیر لیتولــوژی ،ســه رخســاره (کلســیت،

محاســبه حجــم شــيل ،1ميــزان تخلخــل كل ،2تخلخــل

انتخــاب گردیــد .بــر ایــن اســاس ،خوش ـهبندی بــا تعــداد

در ارزيابــي پتروفيزيكــي جهــت پــي بــردن بــه كيفيــت

انتخــاب گردیــد.

مؤثــر ،3اشــباع آب 4مهمتريــن پارامترهايــي هســتند كــه

رخســاره  17تایــی از بیــن خوشــه بندیهــای متعــدد

شکل  2هیستوگرام توزیع دادههای ورودی نرمال شده با روش  MRGCجهت خوشهبندی
)1. Shale volume (VSH
)2. Total Porosity (PHIT
)3. Effective Porosity (PHIE
)4. Water Saturation (Sw
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شکل  3نمودار متقاطع ماتریسی دادههای ورودی

بررســی و مقایســه خوشــه هــا نشــان داد کــه امــکان

رخســاره الکتریکــی در خوشــهبندی  17تایــی حاصــل

تلفیــق خوشــهها و کاهــش آن بــه  5خوشــه وجــود

شدهاســت (جــدول  .)1رخســاره 1-دارای تخلخــل
ناچیــز و کمتــر از حــد بــرش (حــدود  )%2عم ـ ً
ا فاقــد

دســتهبندیها ،از لحــاظ سنگشناســی و کیفیــت

رخســاره :2-ایــن رخســاره از جنــس آهــک دولومیتــی

دارد .بنابرایــن ،پــس از بررســی خوشــهبندی 17

رخســارهای ،ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه بعضــی از ایــن

کیفیــت مخزنــی اســت.

مخزنــی بســیار شــبیه بههــم میباشــند (شــکل .)4

بــوده و از ادغــام ســه رخســاره در خوشــهبندی 17

از ایــن رو دســتههای مشــابه بــا یکدیگــر ترکیــب

شــدند و در نهایــت پــس از ادغــام آنهــا خوشــهبندی

 17رخســارهای حاصــل از روش  MRGCبــه  5رخســاره
تبدیــل شــد .در شــکل  5محــدوده تغییــرات تخلخــل در

هــر رخســاره نشــان داده شــده اســت.

رخســارهای حاصــل گردیــد .ایــن رخســاره هماننــد

رخســاره بــا میانگیــن تخلخــل  %2و کمتــر از حــد بــرش
فاقــد کیفیــت مخزنــی میباشــد و صرفــاً بهدلیــل

وجــود دولومیــت از آن تفکیــک شــده اســت (جــدول .)1

رخســاره :3-ایــن رخســاره از جنــس آهــک دولومیتــی

مشــخصات پنــج رخســاره الکتریکــی حاصــل از روش

بــوده و از ادغــام چهــار رخســاره در خوشــهبندی 17

رخســاره :1-ایــن رخســاره بــا درصــد گامــا و میــزان
حجــم شــیل کمتــر عمدتــاً آهکــی بــوده و از ادغــام 6

میانگیــن تخلخــل  %8کیفیــت مخزنــی باالیــی داشــته

 MRGCبــه شــرح زیــر اســت.

رخســارهای حاصــل گردیــده اســت .ایــن رخســاره بــا

و از رخســاره  2قابــل تفکیــک میباشــد (جــدول .)1
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شــکل  4هیســتوگرام و دامنــه تغییــرات دادههــای ورودی توزیــع دادههــای ورودی بــا روش  MRGCدر هــر رخســاره و رونــد تلفیــق 17
رخســارهای بــه  5رخســارهای

شکل  5هیستوگرام جعبهای تغییرات تخلخل در هر رخساره
جدول  1میانگین دادههای ورودی در هر رخساره
حجم شیل

حجم کلسیت

حجم دولومیت

تخلخل مفید

رخساره

0/04

0/94

0

0/02

رخساره ( 1آهک کم تخلخل)

0/01

0/66

0/31

0/02

رخساره ( 2آهک دولومیتی کم تخلخل)

0/02

0/62

0/28

0/08

رخساره ( 3آهک دولومیتی با تخلخل باال)

0/02

0/09

0/81

0/07

رخساره ( 4دولومیت)

0/04

0/88

0/01

0/08

رخساره ( 5آهک با تخلخل باال)

رخســاره :4-ایــن رخســاره دولومیتــی اســت و بــا

رخســاره  4تفکیــک میگــردد (جــدول  .)1در شــکل

میانیگــن تخلخــل ( )%7دارای کیفیــت مخزنــی نســبتاً

 6رخســارههای الکتریکــی ایجــاد شــده در یــک پنجــره

رخســاره :5-ایــن رخســاره عمدتــاً آهکــی بــوده و

دادههــای سنگشناســی ،کیفیــت مخزنــی (تخلخــل)

خوبــی اســت (جــدول .)1

بــا میانیگــن تخلخــل ( )%7دارای کیفیــت مخزنــی
نســبتاً خوبــی اســت و بهدلیــل اختــاف لیتولــوژی از

چیدمانــی 1در یکــی از چاههــای میــدان بههمــراه
نمایــش داده شــده اســت.

1. layout
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شکل  6نمایش رخسارههای الکتریکی بههمراه نگار تخلخل ،نگارهای لیتولوژی و نگارهای خام

نشــانگر مقاومــت صوتــی بــا تخلخــل ،رونــد تغییــرات

ساخت نشانگرهای لرزهای

در ایــن مطالعــه ،نخســت بــا اســتفاده از نرمافــزار پتــرل
تعــدادی نشــانگر لــرزهای کــه بــه نوعــی بــا توزیــع
تخلخــل ارتبــاط داشــتند از روی دادههــای مکعــب

لــرزهای بــا اســتفاده از مــاژول ســاخت نشــانگرهای
حجمــی 1تهیــه گردیــد .نشــانگر تضعیــف مــوج لــرزهای،
نشــانگر پــوش لــرزهای و نشــانگر دامنــه

RMS

بههمــراه نشــانگر مقاومــت صوتــی پــس از تهیــه توســط

ایــن نقشــهها ارتبــاط عکــس بــا رونــد توزیــع تخلخــل

دارد ،بهطوریکــه افزایــش آن نشــاندهنده کاهــش
تخلخــل و کاهــش آن نشــاندهنده وجــود بخشهــای

بــا کیفیــت مخزنــی بــاال میباشــد .ایــن نقشــههای

رونــدی جهــت توزیــع رخســارههای الکتریکــی مــورد
اســتفاده قــرار گرفــت.

مدلسازی خواص مخزنی

شــبکه عصبــی پتــرل بــه یــک نشــانگر تبدیــل شــدند تــا

نرمافزارهــاي مدلســازي اســتاتيک نظیــر پتــرل يــك

(شــکل  .)7ادغــام ایــن نشــانگرها بــه یــک نشــانگر

نيــز نحــوه توزيــع پارامترهــاي مخزنــي بــه كاربــر ارائــه

گردیــد .از مــدل حاصــل بــرای هــر دو بخــش ســروک

بهطــور کلــي ،مدلســازي اســتاتيک مخــزن شــامل

گردیــد و در نهایــت پــس از نرمــال کــردن بــه نقشـههای

حجــم ســنجی و آنالیــز عــدم قطعیــت اســت.

نشــانگر نهایــی تلفیقــی از اثــرات هرکــدام از آنهــا باشــد

ديــد ســهبعدي از زمينشناســي و ســاختمان مخــزن و

نماینــده از طریــق شــبکه عصبــی نرمافــزار پتــرل انجــام

داده و امــکان محاســبه حجــم مخــزن را فراهــم ميکنــد.

باالیــی و ســروک پایینــی نخســت نقشــه میانگیــن تهیــه

ايجــاد مــدل ســاختماني 2و مــدل خــواص مخــزن و نهایتـاً

رونــدی تبدیــل گردیــد .بــا توجــه بــه رابطــه عکــس

1. Volume Attribute
2. Structural Modeling
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شــکل  7نشــانگرهای لــرزهای الــف) نشــانگر تضعیــف مــوج لــرزهای ،ب) نشــانگر دامنــه جــذر میانیگــن مربعــات ج) نشــانگر
نرمــی و د) نشــانگر پــوش لــرزهای

انجــام مدلســازي اســتاتيک مخزنــي معمــوالً بــا آمــاده

آنهــا حــذف میگــردد و ســپس در ســه جهــت اصلــی،

کــردن آنهــا بــه نرمافــزار شــروع ميشــود پــس از وارد

تغييرپذيــري دادههــا را بــا افزايــش فاصلــه نشــان

کــردن دادههــاي مختلــف بــا فرمتهــاي متناســب و وارد

نمــودن دادههــاي مختلــف ،ســاخت مــدل ســاختماني

آغــاز میگــردد .فرآينــد مدلســازي ســاختماني شــامل
مراحــل مدلســازي گســل ،ســاخت مــدل ژئوســلوالر
س ـهبعدي ،1ســاخت افقهــاي مخزنــي ،2ســاخت زونهــا

3

فرعــی و عمــودی واریوگرافــی انجــام گردیــد .واريوگــرام،
ميدهــد كــه يــك محــور آن تغييرپذيــري واريانــس و
محــور ديگــر فاصلــه اســت .در توزیــع خــواص مخزنــی
در مخــازن هیدروکربنــی واریوگرافــی بهصــورت افقــی

(در دو جهــت) و عمــودی انجــام میشــود .واريوگــرام از

و اليهبنــدي 4اســت [ .]22در ایــن مطالعــه ،مــدل

مقــداري مخالــف صفــر شــروع شــده و بــه انــدازه دامنــه

مدلســازی افقهــا بــا اســتفاده از نقشــههای ســطوح

بهنــام ســقف 7ميرســد.

ســاختمانی بــا شــبکهبندی  100×100ســاخته شــد و

عمقــی انجــام گرفــت (شــکل  .)8پــس از ســاخت

تاثيــر 6افزايــش مييابــد و در نهايــت بــه مقــدار ثابتــي

مدلسازی رخسارههای الکتریکی و تخلخل

مــدل ســاختمانی ،دادههــاي رخســاره الکتریکــی و

مدلســازی رخســارهای 8پــس از ســاخت مــدل

(میانگینگیــری) شــدند [ .]23پــس از درشــت نمایــی

انجــام میگیــرد .دادههــای رخســارههای الکتریکــی

آنالیــز آمــاري دادههــا یــک مرحلــه مهــم در مدلســازي

نمایــی شــده اســت.

تخلخــل بــه انــدازه ســلولهاي شــبکه درشــت مقيــاس

ســاختمانی و پیــش از مدلســازی خــواص پتروفیزیکــی

ایــن نگارهــا ،آنالیــز آمــاری 5داده هــا صــورت میگیــرد.

پیــش از مدلســازی برحســب فراوانــی رخســاره 9درشــت

مخــزن اســت کــه در کنتــرل کیفیــت دادههــا ،بررســی

رونــد آنهــا و آمادهســازي دادههــاي ورودي بــراي
مدلســازي پتروفیزیکــی و رخســارهها کمــک فراوانــی

مینمایــد .بنابرایــن دادههــا ابتــدا درون نرمافــزار
پتــرل بهصــورت نرمــال درآمــده و رونــد ممکــن در

1. Gridding
2. Make Horizon
3. Zonation
4. Layering
5. Data Analysis
6. Range
7. Sill
8. Facies Modelling
9. Most of
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شکل  8مدل ساختمانی مخزن سروک در میدان مورد مطالعه

ســپس در بخــش آنالیــز دادههــا واریوگرافــی میشــوند .در

هــر کــدام از زونهــای مخزنــی نقشــه رونــدی براســاس

اســتفاده از روشهــای زمیــن آمــاری قطعــی 1و تصادفــى

 4نشــانگر ســاخته شــده ،تهیــه گردیــد .ایــن روندهــا

مدلســازی رخســارهای گسســته ،توزیــع رخســارهها بــا
یــا آمــاری 2و یــا شبیهســازی انجــام میگیــرد .در روش

قطعــی فقــط یــک خروجــی از مدلســازی حاصــل مــی
گــردد ،ولــی در روش توزیــع تصادفــی ممکــن اســت

برحســب شــرایط دادههــا مــدل ایجــاد گــردد و ســپس
از آنهــا میانگینگیــری شــود .از ویژگیهــاي روش

تصادفــی ایــن اســت کــه مــدل واقعیتــر از ناهمگنــی

مخــزن ایجــاد میکنــد [ .]24روشهــای شبیهســازی

زیــادی وجــود دارد کــه میتــوان بــه شبیهســازی
شــاخص ترتيبــي 3و شبیهســازی گوســین منقطــع

4

تغییــرات مقاومــت صوتــی و نشــانگر حاصــل از تجمیــع
بــرای توزیــع هرکــدام از رخســارهها بهصــورت س ـهبعدی
مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد .همچنیــن توزیــع هــر کــدام

از ایــن رخســارهها بــه تخلخــل لینــک گردیــد تــا رونــد

تغییــرات رخســارهها بــا تخلخــل همخوانــی داشــته
باشــند .از ایــن رو ،هــر کــدام از کدهــای رخســارهای
بهصــورت جداگانــه مــورد آنالیــز واریوگرافــی قــرار

گرفــت تــا بتــوان بــا آنالیــز واریوگرافــی تخلخــل مربوطــه

امــکان تبعیــت توزیــع تخلخــل از توزیــع رخســارههای

الکتریکــی فراهــم گــردد (شــکل  .)9شــایان ذکــر اســت،

اشــاره کــرد .در ایــن روشهــا از واریوگــرام بــرای

اســتفاده از نقشـههای رونــدی تغییــرات مقاومــت صوتــی

حاصــل جهــت کنتــرل توزیــع خــواص پتروفیزیکــی و

آن هــم بــه نوبــه خــود منجــر بــه توزیــع بهتــر تخلخــل

مدلســازی اســتفاده میشــود .مدلهــای رخســارهای

تاثیــر زمینشناســی در توزیــع زمیــن آمــاری آنهــا مــورد

اســتفاده قــرار میگیرنــد .براســاس آنالیــز رخســارههای

منجــر بــه توزیــع صحیــح رخســارههای الکتریکــی و
میگــردد.

مدلسازی تخلخل

الکتریکــی کــه بیــان گردیــد ،رخســارههای ســاخته

اســتفاده از مــدل رخســاره الکتریکــی کــه بــا اســتفاده

بــه  5رخســاره تفکیــک شــدند .از بیــن آنهــا  2رخســاره

گردیــده اســت.

شــده برحســب میــزان تغییــرات دولومیــت و تخلخــل

کیفیــت پاییــن و ســه رخســاره کیفیــت خوبــی داشــتند.
رخســارههای بــا تخلخــل خــوب بــا مقــدار مقاومــت
صوتــی پاییــن و رخســارههای بــد دارای تخلخــل کمتــر

بــا مقاومــت صوتــی بــاال تطابــق دارنــد .بنابرایــن بــرای

از نقشــههای رونــدی حاصــل از مقاومــت صوتــی تهیــه

1. Deterministic
2. Stochastic
))3. Sequential Indicator Simulation (SIS
)4. Truncated Gaussian Simulation (TGS

مدلسازی تخلخل با استفاده ...
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شکل  9تنظیمات مربوط به واریوگرافی نگارهای رخساره الکتریکی و تخلخل

بهدلیــل اســتفاده همزمــان از دادههــای پتروفیزیکــی

مقاومــت صوتــی کــه نســبت بــه دادههــای نــگار تخلخــل

فراوانــی در کاهــش عــدم قطعیــت مــدل تخلخــل دارد.

منجــر بــه توزیــع صحیــح و قابــل اعتمــاد تخلخــل شــده

و لــرزهای (بهصــورت نقشــههای رونــدی) اهمیــت
در واقــع هــدف از مدلســازي تخلخــل ایــن اســت تــا

ایــن خاصیــت مخزنــی را بیــن چاههــاي موجــود طــوري

چــاه دارای حجــم بیشــتر امــا دقــت کمتــری مــی باشــد،
و از میــران عــدم قطعیــت توزیــع تخلخــل میکاهــد.
شــایان ذکــر اســت میــزان همبســتگی تخلخــل بــا

توزیــع کنیــم کــه ضمــن حفــظ ناهمگنــی مخــزن در

نشــانگر ســاخته شــده از مجمــوع نشــانگرها %45

آنالیــز واریوگرافــی ،توزیــع تخلخــل متاثــر از توزیــع

بهطــور کلــی ،میتــوان گفــت مســیری کــه بــرای

توافــق بــا دادههــاي چــاه باشــند .از آنجــا کــه در بخــش

بــوده اســت کــه در شــکل  11نشــان داده شــده اســت.

رخســارههای الکتریکــی بــود ،لــذا توزیــع تخلخــل در

مدلســازی تخلخــل اســتفاده گردیــد هــم بهصــورت

مقاومــت صوتــی هــم بــوده اســت .بــا توجــه بــه یکســان

بهصــورت ســهبعدی از رونــد تغییــرات مقاومــت

فضــای ســهبعدی مــدل بــه نوعــی متاثــر از تغییــرات

بــودن رونــد تغییــرات نشــانگرهای لــرزهای بــا
مقاومــت صوتــی و بهدلیــل میــزان همبســتگی حــدود

 %64تخلخــل بــا دادههــای مقاومــت بــا اســتفاده از روش
کریجینــگ همزمــان مرتــب از دادههــای مقاومــت صوتــی
بهعنــوان داده ثانویــه جهــت توزیــع بهتــر تخلخــل
اســتفاده گردیــد (شــکل  .)10اســتفاده از داده ثانویــه

افقــی از رونــد تغییــرات نشــانگرهای لــرزهای و هــم

صوتــی اســتفاده میکنــد .نتیجــه ایــن روش کاهــش

مقــدار عــدم قطعیــت در خــارج از دامنــه واریوگرافــی و

حصــول اطمینــان بیشــتر از صحــت توزیــع تخلخــل مــی
باشــد .مــدل تخلخــل بــا اســتفاده از روش زمیــن آمــاری
تصادفــی  GRFSتوزیــع گردیــد (شــکل .)12
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شــکل  10نمایــش مکعــب لــرزهای مقاومــت صوتــی بههمــراه نمــودار متقاطــع همبســتگی نــگار مقاومــت صوتــی بــا تخلخــل مفیــد
()%64

شکل  11نمایش مکعب لرزهای نشانگرهای لرزهای بههمراه نمودار متقاطع همبستگی آن با تخلخل مفید ()%45

شکل  12توزیع سهبعدی مدل رخساره الکتریکی (الف) و تخلخل (ب)
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ایــن روش باعــث افزایــش دقــت توزیــع نســبت

بهتــری نســبت بــه بخــش ســروک باالیــی دارد .درصــد

اســت ایــن روش نیــاز بــه نرمالســازی اســتاندارد

و  )2در ســروک باالیــی نســبت بــه ســروک پایینــی

بهروشهــای قطعــی مــی شــود [ .]25شــایان ذکــر
دادههــای مــورد اســتفاده دارد [ .]26پــس از ســاخت

رخســارههای بــا کیفیــت مخزنــی پاییــن (رخســاره 1

بیشــتر بــوده و نســبت رخســارههای رخســارههای

مــدل تخلخــل ،نقشــه میانگیــن تغییــرات تخلخــل

بــا کیفیــت مخزنــی بــاال (رخســارههای  4 ، 3و )5

همانطوریکــه در شــکل  13دیــده میشــود در

اســت (شــکل  .)14ایــن مطالعــه نشــان داد از آنجــا

شــرق میــزان تخلخــل زیــاد میشــود .امــا در ســروک

رخســارههای الکتریکــی ،رونــد تغییــرات مقاومــت

بــرای ســروک باالیــی و ســروک پایینــی تهیــه گردیــد.

ســروک باالیــی از جنــوب غــرب بهســمت شــمال

در ســروک پایینــی نســبت بــه ســروک باالیــی بیشــتر

کــه مــدل تخلخــل ســاخته شــده متاثــر از توزیــع

پایینــی رونــد خاصــی مالحظــه نمیگــردد؛ اگــر

صوتــی حاصــل از تفســیر لــرزهای و نیــز اســتفاده از

بهســمت شــمال غربــی بــر میــزان تخلخــل افــزوده

قطعیــت پایینــی بــوده و میتــوان از آن بــا اطمینــان

بهطــور کلــی ،بخــش ســروک پایینــی کیفیــت مخزنــی

حجــم ســنجی اســتفاده کــرد.

چــه در مرکــز میــدان و در راســتای جنــوب شــرقی

میشــود (بهدلیــل عملکــرد فرآیندهــای دیاژنــزی).

الگوریتــم زمیــن آمــاری مناســب اســت ،دارای عــدم

بیشــتر در ادامــه مدلســازی اســتاتیک و محاســبات

شکل  13نقشه توزیع افقی تخلخل در سروک باالیی (الف) و سروک پایینی (ب)
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شــکل  14میــزان توزیــع رخســاره هــا در ســروک باالیــی الــف) و ســروک پایینــی ب) بــرای داده هــای نــگار ،درشــت نمایــی شــده و
مــدل شــده

نقشــههای رونــدی تهیــه شــده براســاس تغییــرات

نتیجهگیری

* براســاس آنالیــز رخســارههای الکتریکــی بــا اســتفاده
از روش خوشــهبندی  MRGCبرحســب میــزان تغییــرات

دولومیــت و تخلخــل پنــج رخســاره تشــخیص داده شــد.

* رخســارههای الکتریکــی یــک و دو بــا دارا بــودن
تخلخــل ناچیــز و کمتــر از حدبــرش فاقــد کیفیــت

مخزنــی میباشــند .امــا رخســارههای ســه ،چهــار و پنــج

بــا میانیگــن تخلخــل باالتــر دارای کیفیــت مخزنــی نســبتاً

خوبــی بــوده و بهدلیــل اختــاف لیتولــوژی (آهــک و
دولومیــت) از همدیگــر تفکیــک گردیدنــد.

* نشــانگر وارونســازی لــرزهای ،تضعیــف مــوج لــرزهای،
پــوش لــرزهای و دامنــه

RMS

بههمــراه نشــانگر

مقاومــت صوتــی پــس از تهیــه توســط شــبکه عصبــی

پتــرل بــه یــک نشــانگر تبدیــل شــدند و ســپس براســاس

آن نقشــههای رونــدی جهــت توزیــع رخســارههای

الکتریکــی و تخلخــل تهیــه گردیــد.

* بــا توجــه بــه رابطــه عکــس مقاومــت صوتــی بــا تخلخل،

مقاومــت صوتــی جهــت توزیــع رخســارههای الکتریکــی

مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

* در توزیــع ســهبعدی تخلخــل تــاش گردیــد هــر

کــدام از رخســارههای الکتریکــی از طریــق آنالیــز
واریوگرافــی بــه توزیــع میــزان تخلخــل لینــک گــردد
تــا رونــد تغییــرات رخســارهها بــا تخلخــل همخوانــی

داشــته باشــد .اســتفاده از نقشــههای رونــدی تغییــرات
مقاومــت صوتــی منجــر بــه توزیــع صحیــح رخســارههای
الکتریکــی و آن هــم بــه نوبــه خــود منجــر بــه توزیــع

بهتــر تخلخــل میگــردد.

* بهدلیــل همبســتگی بــاالی تخلخــل بــا دادههــای
مقاومــت صوتــی از ایــن داده بهعنــوان داده ثانویــه بــا

اســتفاده از روش کریجینــگ همزمــان مرتــب جهــت
توزیــع بهتــر تخلخــل اســتفاده گردیــد.

* در ســروک باالیــی از جنــوب غــرب بهســمت شــمال
شــرق میــزان تخلخــل زیــاد میشــود .امــا در ســروک.
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) میتــوانGRFS( نیــز الگوریتــم زمیــن آمــاری مناســب

پایینــی رونــد خاصــی مالحظــه نمیگــردد؛ اگــر چــه در

.محاســبات حجــم ســنجی اســتفاده کــرد

.شــمال غربــی بــر میــزان تخلخــل افــزوده میشــود

بــا اطمینــان بیشــتر در ادامــه مدلســازی اســتاتیک و

تشكر و قدرداني

بدینوســیله از شــرکت مهندســی و توســعه ســروک آذر

مرکــز میــدان و در راســتای جنــوب شــرقی بهســمت
* کیفیــت مخزنــی ســروک پایینــی بهدلیــل گســترش

رخســارههای مخزنــی خــوب نســبت بــه ســروک باالیــی

.بیشــتر میباشــد

و زحمــات آقــای مهنــدس کرکوتــی و آقــای مهنــدس

* از مــدل تخلخــل ســاخته شــده بهدلیــل اســتفاده
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Introduction
In this study, seismic data and electrofacies analysis
have been used for porosity distribution because of its
importance in reservoir characterization, volumetric
calculation and determination of reservoir. Applying
horizontal trends for electrofacies and in turn for
porosity distribution is necessary along with using
geostatistics. Because of heterogony effect on porosity
distribution [1], using electrofacies analysis is necessary
for converting the heterogenous reservoir into more
homogenous reservoirs. The studied field is located
in Northern part of Dezful Embayment. Furthermore,
Sarvak Formation is the main reservoir of this field
which is considered as a member of Bangestan group
with Albian to Cenomanian age. In this field, this
Formation is composed of Carbonate rocks.
Materials and Methods
In this study, Geolog software (Facimage module) has
been used for electrofacies analysis, and Petrel has

Fig. 1 Structural model of the studied field.
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been used for providing seismic attributes and also for
porosity propagation across the field.
Results and Discussion
Generally static modeling includes structural and
property modeling. It includes static and property
modeling. The construction of a structural model
basically involves defining the map of the structural
top, and interpreting the set of faults running through
the reservoir. Property modeling is the process
of assigning data, discrete (facies) or continuous
petrophysical properties (such as porosity, permeability
…), to the cells of the 3D fine grid. A 3D fine geological
grid was constructed with 100*100 m cell increments
considering the project boundary and wells spacing.
(Figure 1). Attenuation, Envelope, RMS amplitude,
Sweetness and Acoustic impedance attributes have
been prepared based on depth domain seismic cube.
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Electrofacies Analysis
In this study, volume of Shale, Calcite and Dolomite
along with porosity as a sample controller have been
used as input data for electrofacies analysis. MRGC
algorithm has been applied for clustering which has
high ability in data clustering. 5 facies has been selected
as final facies after resulting from merging the similar
ones in 20 clusters. The Facies 1 and 2 which is mainly
limestone and dolomitic limestone respectively, have
low porosity while three other facies have high porosity
which are dolomitic limestone, dolomite and limestone
respectively lithological point of view (Figure 2).
Seismic Attributes
Attenuation, Envelope, RMS amplitude, Sweetness
and Acoustic impedance attributes have been prepared
based on depth domain seismic cube. Thus, all attributes
have been merged and converted to trend maps in order
to be used for electrofacies distribution (Figure 3)
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Electrofaceis and Porosity Modeling
After constructing the structural model for the studied
filed, electrofacies and porosity logs have been
upscaled and then propagated after setting appropriated
variography and using the stochastic methods [2].
The porosity distribution needs to be normalized
[3]. Effective porosity (PHIE) 3D model has been
generated using scaled up PHIE log into the 3D grid.
As mentioned earlier, PHIE has been linked to the
electrofacies. Porosity propagation has been done
using stochastic method, “Gaussian random function
simulation” algorithm for propagating the properties
during reservoir modeling yield more reliable results
[4, 5] (Figure 4). Seismic acoustic data have been
used as secondary variable for porosity distribution via
collocated co-kriging.
It has been linked to facies distribution which used
the trend maps of seismic for horizontal propagation
(Figure 5).

Fig. 2 histogram of porosity in each electrofacies cods.

Fig. 3 A: RMS amplitude, B: Attenuation, C: Envelope, and D: Sweetness.
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Fig. 5 Final porosity maps for upper (A) and lower Sarvak (B)

Conclusions
Five electrofacies has been determined after applying
MRGC algorithm. The Facies 1 and 2 have low porosity
while 3 other facies have high porosity. After merging
Attenuation, Envelope, RMS amplitude, Sweetness
attributes, related trend maps have been prepared
for electrofacies propagation. Seismic acoustic data
have been used as secondary variable for porosity
distribution via collocated co-kriging. The porosity
increases from south west to north east in upper Sarvak
reservoir, but in Lower Sarvak, any particular porosity
distribution is not shown. Generally, the lower Sarvak
has much better reservoir quality than upper Sarvak
due to developing good reservoir facies.
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