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 وب ایرانجن هیدروکربنی ستفاده از روش شبیه سازی تابع تصادفی گاوسی در یکی از میادینتخلخل مفید با اارزیابی 

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 چکیده :

ل استخراج ایی جابجایی داشته و قابکه توان است آن مقدار هیدروکربنیتعیین  مخازن هیدروکربنی،معیار اصلی برای ارزیابی تجاری 

ت جازه عبور سیاالت را می دهند نیز حائز اهمیو اینکه آیا ا با هم ارتباط حفرات. بنابراین فرای درکی درست از مقدار تخلخل، باشد

 بعالوه حفرات ایزولهاشغال شده  در مخزن و شیل توسط آب غشایی ذرات رسحجمی که  مقدار مربوط می شود بهاین مساله است. 

 سعی شد تا با استفاده از انواعی از روش های برای یکی از میادین جنوب ایران موجوددر این مطالعه با استفاده از داده های الگ . شده

 مقادیر مشخص شد که ناحیه شمال شرقی مخزن شود و مدلی سه بعدی از توزیع تخلخل مفید ارائه، (Geostatistical)ار زمین آم

ازی تابع شبیه س روش که مشخص گردید با یکدیگربعد از مقایسه روش ها  باالتری را برای تخلخل مفید نشان می دهد. همچنین

 برجا می گذارد. نسبت به سایر روش ها ، بهترین برازش را با داده های ورودی(GRFS)تصادفی گاوسی

 

 روش های زمین آماری، جابجایی سیال، الگ : تخلخل مفید،ها كليد واژه

 
 

Effective porosity evaluation using Gaussian Random Function Simulation(GRFS) in one of the 

south iran hydrocarbon fields 
 

 

Abstract: 
 

The main criterion for commerical evaluation of hydrocarbon fields is determination the portion of hydrocarbon 

that is movable and also producible. So besides of a true perception on porosity amount, pores connection and 

ability to fluid transition had the matter too. This issue will be refered to volume of reservoir which occupyed by 

clay particles and shale bound water plus isolated vugs. In this study tried to using available log data from one of 

south iran fields for presenting a 3D model of effective porosity distribution, using a variety of geostatistical 

methods, and north-east sector of reservoir specified as the place with higher values of effective porosity. Also 

after matching among the methods, determined that Gaussian Random Function Simulation(GRFS) method has 

the best suitability with input data in comparison with other methods. 

 

Keywords : effective porosity, geostatistical methods, fluid mobility, well log 
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 مقدمه :

قیق برای مقدار نفت درجا یا گاز درجا، از اولین مواردی است که وجود درکی درست از میزان تخلخل در مخزن محاسبه ای د انجام

در یک مخزن هیدروکربنی می توانیم از سه نوع الگ زیرسطحی  (Total Porosity)را نمایان می کند. برای محاسبه میزان تخلخل کل 

و شکل  سماتریک سیال مخزن، جنسجه به خطاهایی که به خاطر عواملی همچون نوع . با تودانسیته، نوترون و صوتی استفاده کنیم

ه نتایج همچنین مقایس برای هر یک از این الگ ها ممکن است پیش آید، استفاده ی تلفیقی از این الگ ها توصیه می شود. حفرات

 Effective) یا موثر تخلخل مفید حاصل از الگ با داده های مغزه در صورت وجود می تواند سطح اطمینان ما را به حداکثر برساند.

Porosity)  ی است که در جریان یافتن سیال مشارکت داشته باشد یا به عبارتی تخلخل کل تخلخلبرای یک شبکه متخلخل، آن مقدار

 نشان داده شده.  (1)که درمعادله  منهای تخلخل حفرات ایزوله شدهسنگ 
عمدتا مربوط می شود به آن مقدار تخلخی که توسط آب غشایی  وبدون گذردهی شناخته می شود، جدا افتاده از تخلخل که این بخش

قریبا برابر که تخلخل کل و مفید ت می توان گفت تولوژی ماسه سنگی تمیزذرات رس و یا شیل اشغال شده است. بنابراین در یک لی

 از آنجایی که تخلخل مفید محاسبه نمود. (Gamma Ray)الگ هایی نظیر الگ گاما بخش شیلی را هم می توان با استفاده از  هستند.

تراوایی با تخلخل کل  نسبت به تطابقتراوایی با آن  دادن سیاالتی را شامل می شود که به دیواره ماتریکس متصل نباشند بنابراین تطابق

ا داشتن اطالعات درباره میزان تخلخل کل و سپس تخلخل مفید برای تعدادی چاه می توانیم ب .نتایج قابل قبول تری را برجا می گذارد

صمیم مدل به دست آمده می تواند در ت. (Deutsch, 2002)با استفاده از روش های زمین آمار آن را برای سایر نقاط مخزن تخمین بزنیم

گیری های آتی برای مدیریت مخزن و یا حفاری چاه های جدید به ما کمک کند. انواعی از روش های زمین آمار برای این کار 

 (Deterministic)است که مدل سازی را به صورت قطعی  (Kriging)معرفی شدند که از پر کاربرد ترین آنها یکی روش کریجینگ 

در  انجام می دهد. (Stochastic)بیه سازی گاوسی است که مدل سازی را به صورت تصادفی انجام می دهد و دیگری روش های ش

و شبیه سازی تابع تصادفی  (Gaussian Sequential Function)بین روش های تصادفی دو روش شبیه سازی گاوسی پی در پی 

 مورد بررسی قرار گرفتند.  (Gaussian Random Function Simulation)گاوسی 

 

 دارای ویژگی های زیر می باشد:  SGSکه در این مقاله به عنوان روش برتر شناخته شد در مقایسه با روش  GRFSروش 

صورت ب الگوریتم دارد، امکان انجام سریع شبیه سازی همزمان، الگوریتم از نوع پی در پی نیست، SGSبه وضوح سرعت باالتری از 

 در آمده است. جفت شده

◊◊◊◊◊◊◊ 
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 :روش تحقیقبحث و 

 

انجام و مورد بررسی  (Petrel)مبنای ساخت مدل و ارزیابی در این مطالعه روش های زمین آماری بودند که با استفاده از نرم افزار پترل 

انتوری با در دسترس بودن نقشه های ک مخزن مورد مطالعه واقع در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب ایران می باشد کهقرار گرفتند. 

همانگونه  چاه در مخزن مورد مطالعه امکان ساختن مدل مورد نظر ایجاد شد. 5 و همچنین داده های الگ برای (UGC map)زیرسطحی 

ز الگ گاما و ا که قبال اشاره شد الگ های تخلخل با استفاده از تلفیق داده های الگ نوترون و دانسیته ایجاد شده و سپس با استفاده

البته تصحیحات مربوط به شکل حفرات، لیتولوژی غالب مخزن، نوع .است تخمین مقدار شیل، تخلخل مفید برای هر چاه محاسبه شده

ا مختلف این سه الگ، هر کدام کمبود های دیگری ر ماتریکس و نوع سیال مخزن را نیز نباید فراموش کرد و البته به دلیل عملکرد

 معادلهدر .(0931)قاسم العسکری،  در زیر نمایش داده شده استتخلخل کل و مفید محاسبات  کنند. فرمول های مربوط بهجبران می 

همچنین در معادله دوم روش محاسبه  تخلخل کل را نشان می دهد. 𝑡∅ومقدار شیل  𝑣𝑠ℎنشان دهنده مقدار تخلخل موثر،  𝑒∅اول 

 نشان داده شده است. دانسیته و نوترون های از روی الگ دهکل از تلفیق تخلخل های بدست آمتخلخل 

 

∅𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 = ∅𝑡 × (1 − 𝑣𝑠ℎ)               )1( معادله 
 

𝑁𝐷∅ (                               2معادله )    = √∅𝑁
2 +∅𝐷

2

2
 

 

زمین  از سه روش (Grid)به کل شبکه  تخلخل مفید از فضای یک بعدی چاه ها اطالعات (Population)برای تعمیم دادن همچنین 

 .مختلف استفاده شد آماری 

 (Deterministically)روش اول روش کریجینگ است که مقادیر بین چند داده ورودی را با استفاده از واریوگرام بصورت قطعی

گفته می شوند استفاده شد. در موارد گوناگونی مشخص  (Stocastic)تعیین می کند. همچنین از دو روش دیگر که روش های تصادفی 

 GRFSشده که این روش های تصادفی در مقایسه با روش های قطعی نتایج قابل قبول تر و نزدیک به واقعیت را نشان می دهند. روش 

 روشی جدید تر و با سرعت بیشتر است. SGSکه قبل تر به توصیف آن پرداختیم نسبت به روش 

را که برای هر سه روش انجام شده را نمایش می دهد و همانطور که انتظار می   (Quality Control)نتایج صحت سنجی( 1در شکل )

 GRFSرفت، دو روش تصادفی نسبت به روش قطعی برازش بیشتری را با داده های ورودی نشان می دهند. همچنین در این میان روش 

  کیفیت نزدیکی به هم دارند.هر دو روش  ی دهد ولی در کل دقت بیشتری را نشان م SGSدر مقایسه با روش 
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نمایش داده شده است. روش شبیه سازی تابع تصادفی گاوسی بهترین  سه روش زمین آماری که مورد استفاده قرار گرفت (. نتایج صحت سنجی0شکل )

( روش شبیه سازی تابع تصادفی C   (SGS)( روش شبیه سازی گاوسی پی در پی B  ( نتایج استفاده از روش کریجینگAهمخوانی را نشان می دهد. 

 (GRFS)گاوسی 

 

 

( نشان داده شده است. همانطور که دیده می شود پراکندگی 2نتیجه نهایی توزیع تخلخل مفید در منطقه مورد مطالعه در شکل )

بنابراین انجام تخمینی دقیق با دشواری همراه خواهد بود. بعد از مقادیر عموما تصادفی بوده و از روند خاصی پیروی نمی کند، 

 بررسی مشخص می شود که در قسمت شمال شرقی میدان و همچنین بخش جنوبی مقادیر باالتری از تخلخل مفید را داریم.

را نشان می  %11تا  %11عمدتا مقداری بین  ،توزیع تخلخل مفید در ناحیه با بررسی آماری که انجام شد، مشخص گردیدهمچنین 

 .(3)شکلبدست آمد %12 دهد و میانگین تخلخل مفید کل ناحیه، نزدیک به
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 .(. چگونگی توزیع تخلخل مفید در ناحیه مورد مطالعه. قسمت شمال شرق و جنوب این شبکه مقادیر باالتری را برای تخلخل مفید نشان می دهند2شکل )

 

 

 
 42حداکثر مقدار دیده شده  مشاهده می شود. %11تا  %11 بین تخلخل مفید شبکه مورد مطالعه که عمده فراوانی در محدوده(. پراکندگی مقادیر 3شکل )

 درصد محاسبه شده.  04درصد و میانگین آن نیز 

 

 
◊◊◊◊◊◊◊ 
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 نتیجه گیری :
 

نجام ا زمین آماری برای یکی از مخازن هیدروکربنی جنوب ایران استفاده از سه روش مختلف با ارزیابی نحوه پراکندگی تخلخل مفید

نتایج دقیق تری را   (GRFS)صادفی گاوسیابع تبا استفاده از روش شبیه سازی ت ساخت مدلکه  شد. نتایج بدست آمده نشان داد

 بر جا می گذارد. (SGS)نسبت به دو روش کریجینگ و شبیه سازی گاوسی پی در پی

ی باشد و درصد م04 د میانگین تخلخل مفید برای محدوده مورد مطالعهمشخص ش که انجام گرفت همچنین با تحلیل های آماری 

 .در قسمت شمال شرقی مخزن دیده می شود هک دست آمددرصد ب  42 ماکزیمم مقدار آن
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