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  چکیده
توزیع و هاي دو بعدي و سه بعدي مدل تعیین جهتایی هاي لرزهدادهسازي بیزین در این مطالعه، از روش وارون

براساس این مطالعه، . در بخش کوچکی از میدان گازي پارس جنوبی استفاده شده استمخزن هاي پراکندگی رخساره
و مدول حجمی سیال، ) که بیش از مقدار تخلخل به نوع تخلخل وابسته است(پذیري ساختاري فاکتور انعطاف تخلخل،

. هاي مخازن کربناته معرفی گردندترین پارامترهاي پتروفیزیکی جهت مطالعه رخسارهوان مناسبتوانند به عنمی
هاي رخساره ها در فضاي سه متغیره این پارامترهابه روي دادهایی مختلط گوسی بنابراین، با برازش یک توزیع سه مولفه

 67دهنده دقت ها در امتداد چاه نشانسازي رخسارهنتایج وارون. شدند تعریف در این مخزنمطلوب، نامطلوب و انتقالی 
  مناسبرا به عنوان واحدهاي با کیفیت مخزنی K4و  K2 واحد ، دو نتایج سه بعدي همچنین. این روش استدرصدي

  .استنیز  مطالعات قبلی مورد تایید که ،کندمعرفی می
  

  بیزین، میدان گازي پارس جنوبیسازي مخازن کربناته، پراکندگی رخساره، وارون:  کلیديهاي واژه
 

Modeling of Bayesian facies prediction in the carbonate reservoirs  
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Abstract 
In this study, Bayesian facies inversion of seismic data were used for 2D and 3D modeling of 
facies distribution along reservoir zone of a small part of the South-Pars field. According to this 
study, porosity, frame flexibility factor which is more related to pore type structure than 
porosity and bulk modulus of fluid were introduced as the most proper petrophysical parameters 
for facies prediction in carbonate type reservoirs. In this reservoir, fitting a three component 
Gaussian mixture distribution on well data in three variable space of petrophysical parameters 
allowed us to define favorable, unfavorable and transition facies. Inversion results showed the 
accuracy of 67% to predict of favorable facies. Moreover, 3D results revealed that K2 and K4 
are high quality reservoir levels which are confirmed by previous studies. 
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  مقدمه    1

نها ضمن ارزیابی عدم ها و خصوصیات مخازن هیدروکربنی و آگاهی از توزیع فضایی آپارامترها، ویژگیتخمین 
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هاي مربوطه، هم در فاز اکتشاف و هم در فاز تولید و توسعه مخزن ضمن کاهش ریسک نقش بسزایی در قطعیت
اي، پاسخ مشخصی از یک نوع لیتولوژي و یا سیال خاص هاي لرزهداده. هاي آتی و مدیریت این منابع داردگیريتصمیم

 سازي بیزینوارون.  است و یا به عبارتی رخساره)تلفیقی از سنگ و سیال(کل نیست، بلکه حاوي اطالعاتی از سنگ
، مقدار عدم اییلرزههاي  از روي دادههارخسارههاي متداول و مرسومی است که عالوه بر تخمین  از جمله روشرخساره

  .نمایدها را نیز به صورت کمی ارائه میقطعیت این تخمین
 مخزن سنگ کشسان پارامترهاي بیزین سازيوارون براي خطی تحلیلی هاياز روش، 2003اُمره در سال  و بوالند

گرانا و . هاي مخزن گسترش دادند براي تعیین رخساره2008 در سال  رامطالعهاین  بوالند و همکاران. نمودند استفاده
ضمن )  الف و ب2013(ان پولی و همکار کریم. ارائه کردندسنگیتري در مخازن ماسهمباحث کامل )2010(دالروسا 

در این  .ها را جهت استفاده در مخازن کربناته بهبود بخشیدند این گونه روش،هاي پتروفیزیکیتغییر پارامترها و مدل
سپس، مشکالت مخازن کربناته مورد بحث . شودمیشرح داده سازي بیزین رخساره مطالعه، ابتدا رابطه عمومی وارون

 هايدادهبخش کوچکی از  این روش رويسازي در پایان نتایج پیاده. گردندمناسب معرفی میقرار گرفته و پارامترهاي 
  .شودارائه می میدان پارس جنوبیزن گازي مخ
 
      روش تحقیق2
  سازي بیزین رخساره روش وارون2-1

ها یا عت ماتریس پارامترهاي کشسان سنگ کل مانند سرmایی برداشت شده در سطح،  پاسخ لرزهSفرض کنید 
  رخساره مورد نظر f ماتریس پارامترهاي پتروفیزیکی مانند تخلخل، اشباع از آب و غیره و Rایی، هاي لرزهمقاومت

  :نوشت به صورت زیر توانرا میایی مشاهده شده  به شرط پاسخ لرزهzاحتمال رخداد یک رخساره در عمق . باشد

براي درك بهتر . ایی استهاي لرزهها به ترتیب در چاه و دادهگر مقیاس داده بیانs و wهاي ، اندیس)1(در رابطه 
  .  آمده است1این رابطه، بیان تصویري آن در شکل 

  
   ايهاي لرزه دادهاي پتروفیزیکی، پارامترهاي کشسان وها، پارامترهمیان رخسارهمستقیم و معکوس نمایش روابط  .1 شکل

  .)ب 2013پولی و همکاران تصحیح شده از کریم(
  

   پارامترهاي مناسب پتروفیزیکی در مخازن کربناته2-2
یی مبهم اایی لرزهپاسخ لرزه اول آن که.  نکته اشاره نمودسهدر اهمیت انتخاب پارامتر پتروفیزیکی مناسب باید به 

هاي پتروفیزیکی که در محاسبات تخمین  انتخاب مدلدوم،. این پارامترها هستندهاي کربناته محصول مستقیم سنگ
ها در فضاي پارامترهاي  توزیع داده اهمیتوم،س م تحت تاثیر این پارامترها هستند ورخساره مورد نیازند، به طور مستقی

  .دهدا تشکیل میپتروفیزیکی است که اساس تعریف رخساره ر
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 نشان دادند که تغییرات ،)2006 ، آدام و همکاران2003، آسفا و همکاران 1999آنسلمتی و ابرلی (مطالعات زیادي 
ایی  موجود در رفتار لرزهد توجیه کننده مناسبی براي ابهاماتتوانو به عبارت دیگر نوع تخلخل میزیاد سیستم تخلخل 

 از بیشپذیري ساختاري را به عنوان پارامتري پتروفیزیکی که فاکتور انعطاف) 2004 ( سان. باشندهاي کربناتهسنگ
 جهت تعیین نوع سیال نیز مدول حجمی .سرعت موج در محیط بستگی دارد، معرفی نمودو تخلخل به نوع تخلخل 

دوم، جوامع . بسته هستندهاي پتروفیزیکی به آن وااول آن که مدل. رسدپارامتر مناسبی به نظر میبه دو دلیل سیال 
دهند که جهت هاي چاه با استفاده از این پارامتر جدایش بیشتري نسبت به پارامتر اشباع از آب نشان میآماري داده

پذیري ساختاري و مدول حجمی سیال به عنوان بنابراین تخلخل، فاکتور انعطاف. تعریف رخساره بسیار مناسب است
  .گردندو تاثیرگذار در تخمین رخساره مخازن کربناته معرفی میسه پارامتر پتروفیزیکی اصلی 

  
   مورد مطالعاتی2-3

استراتژیک  اهمیت از جهان گازي مخزن بزرگترین عنوان به فارس، خلیج جنوب در جنوبی پارس گازي میدان
 که رسدمی نظر به و است  جنوبی پارس -قطر کمان از قسمتی ایران، فراساحل در میدان این. است برخوردار اییویژه

 و داالن سازندهاي میدان، این گازدار مخازن تریناصلی. در زمان ریفت نجد با سن کامبرین پیشین تشکیل شده است
مخزنی، کنگان به  بخش  در.باشندمی تبخیري -کربناته توالی با زیرین تریاس و فوقانی پرمین سن با ترتیب به کنگان

 و K3 که شود تقسیم میK5، نار و K3 ،K4 داالن خود به چها زیرعضو  وشودم میتقسی K2 و K1مخزنی دو زیرعضو 
K4باشدلیتولوژي غالب در بخش مخزنی دولومیت، آهک و تا حدودي انیدریت می.  واحدهاي مخزنی هستند.  

شخیص پذیري ساختاري نشان داد که سه نوع ساختار تخلخل توسط این پارامتر از هم تمحاسبه فاکتور انعطاف
تعریف در ادامه،  .هاریزتخلخل. 3ها و ها و ریزشکستگیترك. 2. هاایی و شکستگیتخلخل حفره. 1شوند؛ داده می
نمودار پراکندگی  2شکل . پذیرفتها در فضاي پارامترهاي پتروفیزیکی مخزن صورت ها براساس پراکندگی دادهرخساره

برازش یک توزیع با . باشدحجمی سیال میپذیري ساختاري و مدول فها در فضاي سه بعدي تخلخل، فاکتور انعطاداده
 با مقدار  مطلوبرخساره. توان سه رخساره مطلوب، نامطلوب و انتقالی را تعیین نمودمختلط گوسی با سه مولفه می

 نقشه درآرودن آن مخزن با کیفیت باال به شمار آمده و بهگر مناطقی از  بیانو سیال محتوي گاز،) 1(باالي تخلخل نوع 
  . هدف نهایی مطالعات اکتشافی است

  
هاي مطلوب، نامطلوب و انتقالی ضمن استفاده از توزیع مختلط رخساره. ترهاي پتروفیزیکی مخزنها در فضاي پارام پراکندگی داده.2شکل 

  .)ب 2013 پولی و همکارانتصحیح شده از کریم (باشدپذیر میامکان ) قرمزایرود(گوسی با سه مولفه 

  
رخساره مطلوب که هدف اصلی اکتشاف است، با دقت .  آمده است3شکل امتداد چاه نتایج تخمین رخساره در 

موارد درست تخمین زده شده که از نقطه نظر آماري کامالً معنی دار و بوده در سطح قابل % 67در و نسبتاً خوبی 
یابی به حتی از این رو دست.  براساس ردلرزه استآن است کههاي مناسب این روش یکی از ویژگی. اعتمادي قرار دارد

 نشان داده شده 4هاي حاضر انجام شده و در شکل این کار براي داده. پذیر استهاي سه بعدي به سهولت امکانمدل
 K2هاي  بیشتر بوده که براساس عمق، به الیه در دو الیه رخساره مطلوب چگالی پراکندگیبا توجه به این شکل،. است
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دهد که در آن از این دو الیه به عنوان این تفسیر با مطالعات قبلی مخزن تطابق کاملی نشان می. شوند تفسیر میK4و 
  .ت مناسب مخزنی نام برده شده استهایی با کیفیالیه

  
: سبز( براي تخمین رخساره در چاه الف  نتایج نهایی.3شکل 

). رخساره انتقالی: لوب و آبیرخساره نامط: رخساره مطلوب، قرمز
 بیشینه مقدار توزیع - نمودار احتمال شرطی رخداد رخساره، ب-الف

پولی و تصحیح شده از کریم (هاي واقعی رخساره-پسین و ج
  .)ب 2013همکاران 

  

    مدل سه بعدي پراکندگی رخساره مطلوب در محدوده مخزنی.4شکل 
  .)الف 2013پولی و همکاران تصحیح شده از کریم(

  

  گیري نتیجه    3
 در رخساره گازي پراکندگی است،) سیال نوع و لیتولوژي نوع مجموع (سنگ حجمی رفتار محصول زمین اییلرزه از آنجایی که پاسخ

یکی پذیري ساختاري و مدول حجمی سیال به عنوان پارامترهاي پتروفیزتخلخل، فاکتور انعطاف  در این مطالعه.قرار گرفت نظر مورد مخزن
نتایج نشان . سازي بیزین استفاده گردیدمناسب براي تعریف رخساره در مخازن کربناته معرفی شد و جهت تعیین پراکندگی آن از روش وارون

بعدي  سه و دو هايهمچنین، تعمیم این نتایج در مدل. نمایدبینی میرخساره مطلوب را به درستی پیش% 67داد که این روش در حدود 
  .هاي مخزنی مناسب بوده که تطابق مناسبی با مطالعات قبلی داردهایی با ویژگی به عنوان الیهK4 و K2هاي عرفی الیهحاکی از م
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