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 اولين كنفرانس بين الملي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي 

 مركز همايش هاي بين المللي هتل المپيك تهران

     

توزيع خواص پترو فيزيكي با استفاده از  رخساره اي ومدل سازي 

  ن آماري و چاه نگاريزمي روش

  
عضو هيات علمي  ،بابك امين شهيدي دكتر. 1دانشجوي كارشناسي ارشد نفت ،مهدي بذرگر

  .3كارشناسي ارشد نفت ،ياسر زارع .2دانشگاه تهران

  

  

  

  

  چكيده

در كنار پارامترهاي ديگري نظير  نفوذپذيري و اشباع آب بيانگر مخازن نفت است كه  بسيار مهم ويژگي هاييكي از  تخلخل

تعيين  .شودحجمي از سنگ كه به وسيله فضاي خالي اشغال ميتخلخل عبارت است از. كيفيت سنگ مخزن مي باشد

در صنعت نفت . ار مي باشددر فرآيندهايي چون تخمين ذخيره، توليد و توسعه مخازن نفتي از جايگاه خاصي برخورد تخلخل

، از طرفي همة باشدبر ميو زمانبسيار گران  اين روش. باشدآناليز مغزه مي،تخلخلتعيين معموال روش استاندارد براي 

در نتيجه روش يا روش هايي كه بتواند با استفاده از نگارهاي چاه پيمايي خواص . چاههاي يك ميدان داراي مغزه نمي باشند

هاي ميدان داراي چرا كه بيشتر چاه را ارائه دهند، اهميت زيادي خواهند داشت، تخلخلمخزن از جمله پتروفيزيكي 

 باشد،ي توزيع تخلخل در كل ميدان ميباشد نحوهاما آنچه كه بيشتر در خور اهميت مي. پيمايي مي باشندنمودارهاي چاه

نستن چگونگي توزيع تخلخل  در ايجاد مدل نهايي مخزن براي دا .هاي ميدانالبته با فرض داشتن اندازه تخلخل در چاه

سازي جهت مدل  )GRFS(و  )SGS( تصادفي اين مطالعه از دو روش در .باشداي ميمهندسين مخزن داراي اهميت ويژه

كه روش  باشدمياين مطلب  بيانگرنتايج حاصل  .استفاده گرديده است،غرب ايراننفتي جنوبدريكي از ميادين  تخلخل 

GRFS نسبت به روشSGS  بهتر عمل مي كند مدل سازي تخلخل  در.  

 
  . SGS- GRFS  -تصادفي روش -پتروفيزيك -آناليز مغزه  -تخلخل: هاي كليدي واژه
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 اولين كنفرانس بين الملي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي 

 مركز همايش هاي بين المللي هتل المپيك تهران

   

  مقدمه -1

بدون  و باشند،جهان مي سراسر منابع انرژي در تريناصلي منابع نفت و گاز يكي ازدانيم همانطور كه مي

هاي نفتي و در نتيجه توسعه ميدان باشد،ميكشور ايران يكي از كشور هاي مستعد از لحاظ منابع نفت و گاز  شك

و چگونگي توزيع آنها در ميدان دانستن خواص مخزن در همين راستا، .برخوردار است بسزايياز اهميت  گازي

   .[2]دارددر صنعت نفت  زيادياهميت 

اندازه گيريهاي مستقيم  كه بدست آوردن آن از طريق ن خواص مي باشد،يكى از مهمترين ايتخلخل 

-تخلخل استفاده از نمودارهاي چاهراه ديگر محاسبه  .باشدبر ميكاري دشوار و هزينهها آزمايشگاهى بر روي مغزه

هاي فاده از روشبا است هدف از انجام اين مطالعه محاسبه تخلخل نبوده و سعي بر آن است كه.[4]باشدپيمايي مي

استفاده از روش هاي زمين . ي چگونگي توزيع تخلخل و در واقع مدل سازي تخلخل پرداخته شودهتصافي به نحو

هاي جديد مبتني بر هوش از سال ها پيش مرسوم بوده و امروزه نيز علي رغم پيشرفت روشآماري در اين راستا،

ي روشها هر دوي   .[5],[6]شودها استفاده مين از اين روشهمچنا، )نظير شبكه عصبي و منطق فازي(مصنوعي 

   .باشيمتر و سريع تر مياما ما همواره به دنبال روشي دقيق باشد،مورد استفاده در اين مطالعه صحيح مي

و به  چند متغير ديگر در ارتباط هستند ما با متغيرهايي سروكار داريم كه به نوعي با ،در مطالعات خواص مخزن

-آماري،استفاده از روش هاي تصادفي زمين ،لت شرايط پيچيده موجود در اعماق زمين و هتروژن بودن مخازنع

- ها در صنعت نفت بصورت عملي و كاربردي مورد استفاده مياين روش .باشدكمك شاياني به مهندسين مي

  .[7]باشند

هاي نفتي جنوب در يكي از ميدان  10 ،4،5،6،7،8،9هاي شماره مقادير تخلخل براي چاه در اين مطالعه

موجود از داده هاي .باشدهاي متفاوت فراهم گرديده و در اختيار مياز طريق پتروفيزيست و به روش غرب ايران،

  .شوداستفاده مي سازي تخلخل در سازند فهليان كه مخزن اصلي ميدان در آن قرار دارد،جهت مدل
  

  زمين شناسي منطقه - 2

بر اساس اطالعات  ).1شكل(تحت مطالعه در جنوب غربي ايران و در استان خوزستان قرار دارد ميدان نفتي 

زمين شناسي و ژئوفيزيكي و اطالعات چاههاي حفاري شده، ميدان مورد نظر تاقديسي متقارن است كه بطور 

  . باشد جنوبي مي-كيلومتر عرض و داراي روند شمالي 10كيلومتر طول و 24متوسط داراي 

  موقعيت جغرافيايي ميدان  -1كلش
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-آسماري ،،گچسارانميشان،آغاجاري، بختياري، شاملبه ترتيب سن سازند هاي موجود در اين ميدان 

-به علت مطالعه بر روي سازند . مي باشند فهليان و گروگدوان،داريان،كژدمي،،سروكايالم،،گورپي،پابده،جهرم

  [3].شودپرداخته ميبه توضيح زمين شناسي اين سازند فقط ،اين مطالعهدر فهليان 

اين . غرب ايران است يكي از سنگهاي مخزن نفت وگاز در جنوب) نئوكومين(سازند فهليان :فهليانسازند 

در اين ناحيه سازند . متر نهشته هاي كربناته در ميدان نفتي مورد مطالعه  است  500سازند دربردارنده بيش از 

بررسي الگ ها، مغزه . مرز تدريجي بر روي سازند گرو و با مرز ناپيوسته در زير سازند گدوان جاي دارد  فهليان با

ها و مقاطع نازك ميكروسكپي تهيه شده از مغزه ها و خرده هاي حفاري سازند فهليان در ميدان نفتي مورد نظر 

باز، سد و تاالب پشت سد انجاميده است  به شناسايي ميكروفاسيس هاي وابسته به سه كمربند رخساره اي درياي

تغييرات عمودي و جانبي نهشته هاي سازند فهليان بيانگر رسوبگذاري اين نهشته ها در پالتفرم كربناته جدا . 

بررسي رخساره ها و محيط رسوبي نهشته هاي سازند فهليان و مقايسه آن با محيطهاي رسوبي . شده است 

سوبگذاري سازند فهليان با محيط هاي كربناته امروزي باهاماس و فلوريدا قابل امروزي نشان مي دهد كه محيط ر

و  3.1،3.2،3.3ي سوم سازند فهليان به چهار بخش يا زيراليه تحت عنوان در اين مطالعه اليه.[3]مقايسه است

  .[1]تقسيم گرديده است 3.4

  

  :روش كار  -3 

گرديده و كه توسط شركت شلمبرژه طراحي  Petrelافزار در اين مطالعه به منظور ساخت مدل تخلخل از نرم

  .استفاده شده استباشد،افزارهاي پركاربرد در صنعت نفت مييكي از نرم

  :به قرار زير است  بطور خالصه روش ساخت يك مدل پتروفيزيكي

   

  قالب بندي و واردكردن اطالعات و كنترل كيفي آن - الف

 تهيه مدل ساختماني - ب

 زيراليه ها با استفاده از داده هاي لرزه )تاپ(گذرنده از سرساختن سطوح  -پ

  ساخت شبكه  سه بعدي  - ت
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  بلوك كردن چاهها و به مقياس باال بردن داده ها - ث 

 تحليل آماري داده ها - ج

  يمدل سازي خواص پتروفيزيك - ح

هاي عمقي،  دهشامل دا ، اطالعات اوليه Petrelدر ابتدا براي ساختن مدل پتروفيزيكي ميدان در نرم افزار  - الف

زير اليه ها، موقعيت و مسير چاهها و  نمودارهاي خام و تفسير شده پتروفيزيكي ميدان وارد نرم افزار ) تاپ(سر

  .گرديد

اين . شدهاي عمقي، محدوده مورد مطالعه توسط يك پليگون مشخص  براي تهيه مدل ساختماني و  نقشه -ب

از سطوح لرزه اي بعنوان . دقيقتر سلولها ترسيم گرديد پليگون جهت سهولت در ساختن مدل سلولي و تعريف

  .نقشه هاي عمقي استفاده گرديد

عبور مي كنند، را  مورد نظردر اين مرحله نخست سطوح لرزه اي، كه هر كدام از آنها از تاپ زير اليه ي هاي  -پ

به مدل سه بعدي ايجاد  سطوح اصلي جهت ورود سپس .مي نماييم Smoothوارد نرم افزار نموده سپس آنها را 

  .مي شوند

براي تخمين خصوصيات مخزني  در تمام نقاط مخزن يك شبكه سه بعدي از مخزن مورد مطالعه با ابعاد  -ت

سلول  82در اين شبكه، تعداد . بندي شد هاي سلولي سه بعدي تقسيم كل ميدان به شبكه. مناسب ايجاد گرديد

قرار داده ) قائم( Kاليه در جهت  86و) جنوب به شمال( Yت سلول در جه 196، )غرب به شرق( Xدر جهت 

  .باشد سلول مي 1382192شد، كه در مجموع داراي 

متري انجام مي شود و  1524/0باتوجه به اينكه نمودارگيري و تفسير پتروفيزيكي با فواصل استاندارد  -ث

گيري رياضي،  متوسط هاي با روش ضخامت هر سلول در شبكه سه بعدي دو تا سه متردر نظر گرفته شده است،

در نتيجه . هاي موجود در هر سلول، در محل چاه، محاسبه، و به همان سلول نسبت داده شد مقدار ميانگين داده

شود كه به اين عمل اصطالحاٌ مقياس گرداني اطالعات  به هر سلول فقط يك مقدارازهر پارامتر اختصاص داده مي

هاي تهيه شده، براي   Blocked Wellاز . گويند Blocked Wellsناسي يا تهيه چاه ها در مقياس مدل زمين ش

هاي  داده. ،انجام گرديد(PHIE)اين عمل براي پارامتر تخلخل . توزيع مقاديرشان در تمام ميدان، استفاده شد

ي حسابي استفاده گير متغير از روش ميانگين ناي  براي. افزار معرفي شدند عنوان متغير پيوسته به نرم تخلخل به

  .شد

ها ابزاري است كه از نظر آماري ارتباط فضائي بين هر كميت در نقاط مختلف يك مخزن  تحليل آماري داده -ج 

كميتها را مي توان به . ها از لحاظ كمي چقدر به هم نزديك يا دورند دهد داده يعني نشان مي. كند را بررسي مي

از هم قرار دارند  hبين عيار نقاط مختلف يك مخزن كه، به فاصله  كمك تجزيه و تحليل شباهتها و تفاوتهاي

تابعي تصادفي است كه اين تابع ) در اين مطالعه تخلخل(ورد مطالعه در زمين آمار، توزيع كميت م. بررسي كرد

به اين ترتيب . گيريم را در نظر ميها نسبت به هم  اي مستقل از مكان بوده، اما موقعيت مكاني داده داراي ضابطه

ها در نظر گرفته شده و اين تابعيت در قالب يك رابطه  ها به عنوان تابعي از فاصله بين نمونه شباهت بين نمونه

  .شود رياضي به نام واريوگرام ارائه مي

يعني توزيع تخلخل  ها و كنترل كمي و كيفي نتايج نوبت به مرحله آخري چاهبعد از انجام مراحل فوق براي همه

  .رسددر سرتاسر ميدان مي

  

  مدل سازي تخلخل - 4
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در اين مرحله از ساختن مدل،  پارامترهاي مخزني نظير تخلخل در مدل شبكه به روش هاي آماري توزيع  

از ويژگي هاي روش تصادفي اين است  .دهد بطوريكه هر سلول مقادير مختلف را به خود اختصاص مي. گردند مي

  .[7]تر از ناهمگوني مخزن ايجاد مي كند واقعيكه  مدل 

هاي ورودي براي ساخت مدل تخلخل بوده  گرداني شده پتروفيزيكي، داده نتايج ارزيابي نمودارهاي مقياس

افزار، مدل واريوگرام تخلخل در محدودة ميدان مورد مطالعه تهيه  پس از وارد كردن نتايج مذكور به نرم.  است

ها از يك تابع توزيع نرمال، با مقدار ميانگين صفر و انحراف معيار يك،  پيروي كردن دادهسپس با فرض   .گرديد

  ها در كل ميدان، مدل پس از انتشار داده. ها به صورت نرمال درآورده شدند و در كل ميدان انتشار يافتند اين داده

                                                                                    .تعميم داده شد )GRFS(و  )SGS( نهايي تخلخل در كل ميدان با روش هاي

  SGS روش شبيه سازي گوسي پي در پي -1-4

در اينجا بدون اشاره به الگوريتم اين .[8]باشداين روش يك روش تصافي درون يابي بر اساس كريجينگ مي

هاي  براي اطمينان از درستي مدل ساخته شده هيستوگرام داده .ودشنتايج حاصل از انها پرداخته ميروش ها به 

Blocked  چنانكه ). 2شكل (نمايد  شده و مدل تخلخل با هم مقايسه شدند كه از يك روند مشابهي پيروي مي

 1076/0بوده و مقدار متوسط تخلخل مدل  1118/0برابر با  PHIE-Blockedگردد مقدار متوسط  مالحظه مي

و  (Blocked)مقادير متوسط تخلخل خام نمودارها، تخلخل مقياس گرداني شده ) 1(مچنين در جدوله. باشد مي

را نمايش  (SGS)نمائي از مدل تخلخل ايجاد شده به روش تصادفي  )4(شكل .مدل شده باهم مقايسه شده اند

  .دهدمي

 GRFS روش شبيه سازي تابع تصادفي گوسي -2-4

. باشدمتفاوت مي SGSي گوسي جديد مي باشد كه اساسا با روش اين روش يك الگوريتم شبيه ساز

براي اطمينان از  .[8]باشدراي الگوريتم تكرار پي در پي نميبوده و دا SGSاين روش سريعتر از روش 

شده و مدل تخلخل با هم مقايسه شدند كه   Blockedهاي  هيستوگرام داده نيز مدل ساخته شده اين درستي

 PHIE-Blockedگردد مقدار متوسط  چنانكه مالحظه مي). 3شكل (نمايد  هي پيروي مياز يك روند مشاب

مقادير متوسط ) 2(همچنين در جدول. باشد مي 1078/0بوده و مقدار متوسط تخلخل مدل  1147/0برابر با 

 )4(شكل. و مدل شده باهم مقايسه شده اند (Blocked)تخلخل خام نمودارها، تخلخل مقياس گرداني شده 

 .دهدرا نمايش مي (GRFS)نمائي از مدل تخلخل ايجاد شده به روش تصادفي 

  

 )آبي(مدل شده PHIEهاي ميدان با هيستوگرام مقادير  در چاه) سبز( PHIE-Blockedمقايسة هيستوگرام  - 2شكل 

  SGSبه روش 
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  شده به روش مقايسة مقادير متوسط تخلخل در نمودارهاي خام، مقياس گرداني شده و مدل -1جدول 

Sequential Gaussian Simulation (SGS) (stochastic)  

  (%)تخلخل   بخش

  مدل نھایی  مقياس گردان شده  �گ خام

3.1  1494/0  1496/0  1517/0  

3.2  1441/0  1439/0  1394/0  

3.3  1146/0  1150/0  1183/0  

3.4  0563/0  0601/0  0592/0  

  1076/0  1118/0  1126/0  کل

  
 

 
به  )آبي(مدل شده PHIEهاي ميدان با هيستوگرام مقادير  در چاه) سبز( PHIE-Blockedة هيستوگرام مقايس -3شكل

 GRFSروش 

  

  
 
 
 
 

  مقايسة مقادير متوسط تخلخل در نمودارهاي خام، مقياس گرداني شده و مدل شده به روش -2جدول 

Gaussian Random Function Simulation (GRFS) (stochastic) 
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  (%)ل تخلخ  بخش 

  مدل نھایی  مقياس گردان شده  �گ خام

3.1  1506/0  1509/0  1460/0  

3.2  1445/0  1442/0  1413/0  

3.3  1151/0  1157/0  1149/0  

3.4  0575/0  0635/0  0623/0  

  1078/0  1147/0  1119/0  کل

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سمت راست (GRFS) سمت چپ و روش (SGS)نمائي از مدل تخلخل ايجاد شده به روش  -4شكل
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  نتيجه گيري   - 5 

شبيه سازي گوسي پي در پي و روش شبيه سازي تابع تصادفي  با توجه به نتايج بدست آمده، هر دو روش

آمده از مطالعه حاضر بيانگر  نتايج به دست. باشندجهت مدل سازي تخلخل برخوردار مياز قابليت خوبي گوسي،

،با توجه به مقادير انحراف معيار و هيستوگرام ،براي SGSبه روش نسبت  GRFSباشد كه روش اين مطلب مي

با مقايسه نقشه ي شبه تخلخل مشخص شد كه از لحاظ كيفي نيز نحوه .مدل سازي تخلخل بهتر عمل نموده است

روش رغم نزديكي نتايج حاصل از دو روش،بنابراين علي .باشدمناسب تر ميGRFS ي توزيع تخلخل به روش 

GRFS  هاي البته تفاوت اصلي مدل سازي به روش.ي مخزني سازند فهليان بكار رفته استمدل سازي اليهجهت

باشد كه در مقاالت و مطالعات ديگر به اين موضوع پرداخته زمين آماري مربوط به روش هاي تصادفي و قطعي مي

  . شده است
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 تشكر و قدرداني 

 ،گاز ،اولين كنفرانس بين المللي نفت و علمي  ته اجراييفكري تمام اعضاي كمي نويسندگان اين مقاله از هم

  .پتروشيمي و نيروگاهي كمال سپاسگزاري را دارند
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Abstract 
The porosity is a main property of oil reservoirs that beside another parameters 
such as permeability and water saturation describes quality of reservoir rock. 
Porosity is the fraction of a rock that is occupied by voids (pores). The 
determination of the porosity is a crucial task in reserve estimation, production and 
development of oil reservoirs. The conventional method for porosity determination 
is core analysis. This method is very expensive and takes time, Furthermore, most 
of wells have no core samples. So, there is a need to use a method could 
appropriately measure the petrophysical properties of reservoir using available well 
logs. But distribution of porosity in whole of oil field is most important than 
determination of the porosity. Knowledge about distribution of porosity for final 
reservoir modeling is crucial for reservoir engineers. This study attempts to use two 
stochastic methods (SGS and GRFS) for porosity modeling in one of the oil fields in 
southwestern of IRAN. The results obtained from this investigation showed that the 
GRFS method is superior to SGS method to predict reservoir porosity. 
 
Keywords: porosity, core analysis, petrophysics, stochastic method, Sequential Gaussian 
Simulation, Gaussian Random Function Simulation. 
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