
38
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مقايسه مراحل انجام مدل سازي استاتيك مخازن هيدروكربني با استفاده از 
PETREL و RMS نرم افزارهاي

خديجه هاشميان  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه ولي مهدي پور*   شركت بين المللي نفت سينوپك 

در اين مطالعه مراحل ساخت مدل استاتيك مخزن (مدل زمين شناسي) توسط دو نرم افزار زمين شناسي RMS و PETREL به صورت اجمالي مورد 
مقايسه قرار گرفته است. روند انجام مدل سازي با استفاده از اين دو نرم افزار اگرچه منجر به ميزان حجم سنجي واحدي مي شود، لكن مراحل اجراي آن 
تا حدي متفاوت است. اين تفاوت ها از نحوه ورود داده هاي الزم براي مدل سازي تا مرحله درشت نمايِي مدل وجود دارند. در RMS همه ي پوشه هاي 
الزم براي انجام مدل اســتاتيك به صورت پيش فرض تعبيه شــده است، اما در PETREL به جز برخي پوشه ها، در بقيه موارد بايد كاربر نسبت به ايجاد 
پوشه ي مربوطه اقدام نمايد. مراحل مدل سازي در PETREL نسبت به RMS ساده تر بوده و برخي ماژول ها حذف و برخي ديگر باهم ادغام شده اند. 
همچنيــن، در مــواردي، ترتيب اجراي مراحل مدل ســازي در دو نرم افزار، متفاوت بوده و اســامي جداگانه اي دارند. در مدل ســازِي خواص مخزني، 

الگوريتم هاي مشابه با استفاده از روش هاي زمين آمارِي قطعي1   و تصادفى2  در هر دو نرم افزار قابل انجام است.
 RMS، PETREL، مدل استاتيك، خواص مخزني، روش قطعي

    (mehdipour.vali@gmail.com  ) نويسنده ى عهده  دار مكاتبات *

مقدمه
در دهه هــاى اخير پيشــرفت هاى روزافــزون ســخت افزارى منجر به 
طراحى و ارائه نرم افزارهاى پيشرفته اى شده است كه خود، پشتيبان توليد 
و ساخت خودكار مدل هاى ســه بُعدى از مخزن هستند[1]. نرم افزارهاي 
مدل ســازِي اســتاتيك يك ديد ســه بعدي از زمين شناســي و ساختمان 
مخزن و نيز نحــوه توزيع پارامترهاي مخزني به كاربر ارائه داده و امكان 
محاســبه حجم مخزن را فراهم مي كند. مدل ســه بعدى، بهترين مكانيزم 
را بــراى لحاظ كــردن همه داده هاى موجود فراهــم مى كند[4]. درحال 
حاضر، ساخت مدل استاتيك مخزني در ايران عمدتاً توسط نرم افزارهاي 
زمين شناســي RMS و PETREL و با استفاده از مجموعه اي از داده هاي 
ورودي انجــام مي شــود. رونــد انجام مدل ســازي با اســتفاده از اين دو 
نرم افزار اگرچه قاعدتاً بايد منجر به نتيجه ي واحدي شود، ليكن تا حدي 
نتايج متفاوت از يكديگر خواهد بود. در اين مقاله ســعي شــده عالوه بر 
نــگاه اجمالــي به روند انجام مدل ســازي با هر دو نرم افــزار، تا حدي به 
تفاوت هاي موجود نيز اشاره گردد؛ اگرچه بررسي دقيق اين تفاوت ها و 
تأثيــر آن بر نحوه ي توزيع خواص مخزني و حجم نهايي، بســيار پيچيده 
و زمان بر اســت. به طور كلي، مدل ســازي اســتاتيك مخزن، ايجاد مدل 
ساختماني و مدل خواص مخزن را شامل مي گردد. مدل سازي ساختماني 
شــامل ايجاد مدل گسل ها، مدل سازي چينه اي و ساخت مدل ژئوسلوالر 
سه بعدي بوده و مدل خواص مخزن نيز دربرگيرنده ي مراحل ايجاد مدل 

رخساره اي و مدل پتروفيزيكي است.

در ايــن مطالعه مراحل ســاخت مــدل اســتاتيك و ماژول هاي مختلف 
دو نرم افــزار زمين شناســي PETREL(2010) وRMS 9,0,7 بــه  اجمــال 
مورد مقايســه قرار گرفته اســت. البته، به دليل گستردگي مباحث مربوط به 
مدل سازي اســتاتيك، صرفاً به  طرح برخي تفاوت هاي موجود در نحوه ي 

انجام مراحل مدل سازي بسنده شده است.
انجام مدل ســازي اســتاتيك مخزني معمــوالً با آماده كــردن داده هاي 
مختلف با فرمت هاي مناسب و وارد كردن آن ها به نرم افزار شروع مي شود. 
هرچند نوع داده هاي ورودي يكسان هستند، اما در مواردي فرمت داده هاي 
ورودي و مراحل انجام فرايند مدل ســازي توســط دو نرم افزار مورد اشاره 
باهم تفاوت دارند. در اين مقاله ســعي گرديده اســت بــه برخي تفاوت ها 
و شــباهت هاي مشــهود مابين آن ها و احياناً برخي مزايــاي آن ها به   اجمال 
اشــاره گردد. در شكل-1 نمايي كلي از نرم افزارهاي PETREL(2010) و

RMS 9.0.7 نشان داده شده است.
 

1- وارد كردن داده ها
داده هاي ورودي براي ســاخت مدل اســتاتيك مخزن شامل اطالعات 
چاه اعم از مختصات جغرافيايي، داده ي مســير انحراف چاه و نمودارهاي 
پتروفيزيكــي، اطالعات ســاختاري مخزن شــامل كانتورهاي ســاختماني 
عمقي و گســل ها، مرزبندي حدود ميدان، سطوح تماس آب، نفت و گاز، 
اعماق سرسازندها و سرزون ها، و نيز در مواردي منحني هاي فشار موئينگي 
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مي باشــد[2]. اگرچه نوع داده ها براي هر دو نرم افزار يكي است، ولي نحوه 
ورود و تعريف آن ها تا حدي متفاوت است. در RMS همه پوشه هاي الزم 
براي انجام مدل اســتاتيك به صورت پيش فرض تعبيه شــده است، هرچند 
مي توان در مواردي پوشــه ي جديدي برحســب نياز ايجــاد نمود، ولي در 
PETREL صرفاً برخي از پوشه ها به صورت پيش فرض تعبيه شده و در بقيه 

موارد، كاربر بايد نسبت به ايجاد پوشه ي مربوطه اقدام نمايد. 

1-1- داده هاي چاه
پوشه ي چاه ها3  به صورت پيش فرض در نرم افزار PETREL تعبيه شده و 
از ســه نوع داده شامل اطالعات موقعيت چاه ها4  ، اطالعات مسير حفاري5 
چاه هــا و اطالعات نمودارهــاي پتروفيزيكي چاه ها6  اســتفاده مي كند. در 
نرم افــزارRMS 9,0,7 اطالعات چاه ها معموالً بر حســب تعريف كاربر7  
به صورت دو نوع فايل مجزا وارد نرم افزار مي شود. فايل اول شامل اطالعات 
موقعيت چاه و ارتفاع ميز دوار به همراه داده هاي مســير انحراف چاه است. 
فايل دوم نيز اطالعات نمودارهاي پتروفيزيكي چاه ها اعم از داده هاي اوليه 

يا داده هاي تفسير شده با فرمت هاي مربوطه را دربرمي گيرد.

1-2- خطوط همتراز عمقي8 
در نرم افزارRMS 9,0,7 سطوح عمقي و افق ها به دو نوِع تفسير شده9   و 
محاسبه شده10  تقسيم مي شوند[5]. پوشه ي مربوط به اين سطوح به صورت 
پيش فرض در نرم افزار تعبيه شده است. داده هاي سطوح تفسير شده عمقي 
يا خطوط همتراز عمقي براساس نتايج تفسير شده ژئوفيزيكي وارد مي شوند 
ولي داده هاي نوع دوم در حين مدل ســازِي چينه اي توسط نرم افزار ساخته 
مي شــوند. ويرايش خطوط همتراز عمقــي در RMS به راحتي امكان پذير 
است، در حالي كه به ندرت چنين كاري با استفاده از PETREL قابل انجام 
اســت. در ضمن، در نرم افزار PETREL بايد پوشــه ي جديدي براي وارد 

كردن داده هاي سطوح عمقِي تفسير شده توسط كاربر ساخته شود. 

1-3- داده هاي سرسازندها و سرزون هاي چاه11 
در RMS اطالعات مربوط به سرسازندها جزو اطالعات افق ها12  محسوب 
و به نام Well pick وارد و در آن ذخيره مي شــود اما در PETREL پوشه ي 
جداگانــه اي با امكانات بيش تر به نام Well tops به صورت پيش فرض براي 
اين كار تعبيه شــده است. با استفاده از اين ماژول، مي توان در بخش تطابق 

سازندها ، سرسازندها13 را به راحتي تطبيق داده و اصالح نمود.

1-4- داده هاي گسل ها14
اگرچــه در نرم افزار PETREL بايد پوشــه ي جديدي براي وارد كردن 
داده هاي گســل ها توســط كاربر ســاخته شــود، با اين حال، نوع و فرمت 
داده هاي مورد اســتفاده(اعم از Fault stick يا Fault polygon ) در هر دو 
نرم افزار يكي اســت. البته الزم اســت در RMS نوع گسل(اعم از نرمال يا 

معكوس) تعيين گردد.

1-5- محدوده ي ميدان15 
در نرم افزار PETREL بايد پوشــه ي جديدي براي وارد كردن اين نوع 
داده(معموالً داده ي خطي) توسط كاربر ساخته شود ولي در RMS برحسب 
نوع مرزبندي اعم از محــدوه ميدان يا فاز خاصي از آن ميدان، موارد الزم 

به صورت پيش فرض تعبيه شده است. 

2- مدل ساختماني16 
ساختار يك ميدان اغلب يكي از مهم ترين اجزاي مدل استاتيك مخزني 
محسوب شده و معموالً نقطه ي شروع يك مدل مخزني است[6]. مدل سازي 
ســاختمانِي زمين شناسي عبارت است از فرآيند مدل سازي گسل ها و انجام 
چينه شناسِي مخزني به صورت سه بعدي. به طوركلي، مدل ساختماني شامل 
سه قسمِت مدل سازي گسل ها، مدل سازي چينه اي و ساخت مدل ژئوسلوالِر 

سه بعدي است.

RMS 9.0.7 (B  و PETREL  (A  1   نماي كلي نرم افزار

A B 

RMS 2  دو روش ساخت افق هاي محاسبه شده با استفاده از نرم افزار

A B 
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2-1- مدل سازي گسل ها17 
مدل سازي گســل ها در RMS با دو روش انجام مي گيرد؛ روش قديمي 
مســتلزم ساخت شبكه و انجام اصالحات دســتي فراوان است. درحالي كه 
روش جديِد مدل ســازي گسل ها داراي امكانات بيشــتر بوده و به سهولت 
و با توانايي باال، توســط نرم افزار قابل انجام اســت. مدل سازي گسل ها در 
PETREL در مقايســه با RMS نسبتاً ساده بوده و نياز به تنظيمات كمتري 
دارد. با اين حال مراحل اتصال، امتداد و تعيين حدود، تعداد نودها و افزودن 

يا حذف پيالرها بايد توسط كاربر انجام گيرد.

2-2- مدل سازي چينه اي18 
مدل ســازي چينه اي، فرآيند محاســبه ي ســاير افق هاي مخزني براساس 
افق هاي تفسير شده ي معين، داده هاي ضخامت، اعماق ورود چاه ها به افق ها و 
مدل گسل ساخته شده مي باشد. در مدل سازي چينه اي، با تلفيق عناصر متعدد، 
مدِل ساختمانِي ساير اليه هاي مخزني به دست مي آيد. ساخت افق هاي محاسبه 
شــده با اســتفاده از نرم افزار RMS با دو روش قابل انجام است (شــكل-2)؛ 
روش اول، عبارت از مدل كردن چينه اي و روش دوم، اســتخراج افق ها پس 
از ســاخت مدل ساختماني پيش رفته است. در نرم افزار PETREL نقشه هاي 
ســطوح محاســبه اي پس از تعييــن ضخامــت ايزوكورها براســاس اعماق 
سرسازندها با استفاده از ماژول Make/Edit surface براحتي قابل انجام است. 
  Make zoneو Make Horizon در بخش مــدل نيز اين افق ها با اســتفاده از
جهت ادامه مدل ســازي ساخته مي شوند كه معموالً نسبت به روش ايزوكور 
دقت بااليي دارند (شــكل هاي-3 و 4). الزم به ذكر است كه تعريف زون ها 
 Stratigraphic framework با اســتفاده از ماژول RMS و افق ها در نرم افزار
 Well زون ها و افق ها در بخش PETREL صورت مي گيرد، در حالي كه در

tops در زير بخش چينه شناسي ساخته مي شوند.
 

2-3- ساخت مدل ژئوسلوالر سه بُعدي19 
 شــبكه ژئوســلوالر زمين شناســي20  در RMS پس از اتمام مدل سازي 

ســاختماني و ايجاد مدل گسل ها و افق هاي زمين شناسي ايجاد مي شود، در 
حالي كه در PETREL ايجاد شبكه بندي مخزن21  پس از ساخت مدل و قبل 
از ساخت افق ها و زون هاي مخزني است. مدل شبكه سه بعدِي زمين شناسي 
جهت ساخت مدل پارامترهاي مخزني و در نهايت، انجام عمليات محاسبات 
حجمي مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين، اين شبكه بندي مبناي اصلي 
شــبكه بندي مورد استفاده در ســاخت مدل ديناميكي مخزن است. الزم به 
ذكر اســت كه دو روش براي ساخت شبكه بندِي سه بعدي وجود دارد كه 
شــامل شبكه بندي براســاس آرايش منظم و شــبكه بندي براساس آرايش 
نامنظم اســت؛ حالت اول، اكثراً براي مدل ســازي زمين شناســي و حالت 
دوم، در شبيه ســازي مخزني استفاده مي شــود. در هر دو نرم افزار تنظيمات 
مشابهي براي تعيين طول و عرض سلول ها و نوع شبكه بندي مدل ژئوسلوالر 

سه بعدي در نظر گرفته شده است.

  22(TVT)و عمودي  (TST)2-4- تعيين ضخامت هاي چينه اي
در قسمت مدل سازِي ساختمانِي مخزن، براي محاسبه نقشه ي هم ضخامت 
چينه اي23   و نقشــه ي هم ضخامت عمودي24   از چند روش مي توان استفاده 
كرد. يكــي از روش هاي محاســبه ي ايــن ضخامت ها از طريــق نرم افزار 
مدل ســازي زمين شناسي اســت. در ميدان هايي كه زاويه شيب زياد است، 
معموالً ضخامت هاي عمودي و چينه اي به طور دقيق با اين روش محاســبه 
نمي گردند، در نتيجه، استفاده از روش فاكتورهاي تصحيح توصيه مي شود. 
در RMS تهيــه هركدام از نقشــه هاي ايزوكور، صفحــات پتروفيزيكي و 
افق ها، ماژول جداگانه اي دارد ولي در PETREL همه اين كارها با استفاده 

از يك ماژول به نام Make/Edit surface قابل انجام است.

2-5- درشت نمايي نمودارهاي چاه پيمايي يا بلوكه كردن چاه ها 
پس از ســاخت شــبكه ژئوســلوالر ســه بُعدي، عمليات درشت نمايي 
نمودارهاي چاه به منظور توزيع داده ها و خواص پتروفيزيكي در اين شبكه 
انجام شــده و كيفيت داده هاي بزرگ نمايي شده با داده هاي چاه ها كنترل 

3  نحــوه تهيــه نقشــه هاي دوبعــدي بــا اســتفاده از نرم افزارهــاي
RMS (B و PETREL (A

A 
B 

PETREL توسط نرم افزار (B)  و افق ها (A) 4  نحوه ساختن زون ها

A 
B 
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 PETREL چاه هاي بلوكه25  و در RMS مي گردد. اين عمليات در نرم افزار
عمليات Well Logs Upscaling ناميده مي شود. در نرم افزار RMS  ساخت 
يك نمودار ناپيوســته به نام زون الگ الزامي اســت كه مبناي كنترل ميزان 
درشــت نمايي نمودارهــاي پتروفيزيكي مي باشــد. ســاخت زون الگ در 
نرم افزار PETREL الزامي نيســت ولي براي انجــام برخي عمليات از قبيل 
بريــدن نمودارهاي پتروفيزيك بايد زون الگ ســاخته شــود. الزم به ذكر 
اســت، روش ميانيگن گيرِي داده ها بر حســب نوع داده هــا متفاوت بوده و 
ممكن اســت روش رياضي، هندسي يا مبتني بر درصد فراواني باشد. تعيين 

نوع روش براساس آناليز نتايج است.

2-6- سطوح تماس نفت، آب و گاز26 
در RMS نيازي به مدل كردن ســطوح تماس نفت، آب و گاز نيســت، 
هرچند در صورت شيب دار بودن يا تغييرات سطوح تماس در نقاط مختلِف 
ميدان، ســاخت سطح تماس ضروري است. از اين رو به هنگام حجم سنجِي 
مخزني، يــك عدِد عمقِي ثابت يا يك ســطح تماس مورد اســتفاده قرار 
مي گيــرد، در حالي كــه در PETREL مدل كردن ســطح تماس ها الزامي 
اســت. به عبارت ديگر در PETREL هر داده اي كه در مدل مورد استفاده 
قرار مي گيرد بايد به پنل مدل منتقل شــود و ِصــرف وجود داده در بخش 

Input كافي نيست.

2-7- اليه بندي27 
جهت تعيين تعداد اليه هاي هر زون در مدل ژئوســلوالِر زمين شناسي از 
روش هاي مختلفي اســتفاده مي گردد تا بهترين حالــت انتخاب گردد. در 
RMS تعداد اليه هاي هر زون در حين ساختن مدل ژئوسلوالر وارد مي شود 
درحالي كه در PETREL پس از ســاختن Pillar Gridding بايد اليه بندي 
انجام شود (شكل-5). شايان ذكر است به منظور تعيين تعداد اليه ها براي هر 
زون مي توان پس از درشــت نمايِي نمودارهاي چاه، هيستوگرام هاي توزيع 
آماري مربوط به داده هاي پتروفيزيكِي اوليه و درشــت نمايي شــده از نظر 

ميزان انحراف معيار28  و ميانگين داده ها29  در بخش آناليز داده ها30  را مقايسه 
كــرد تا بهترين عدِد اليه براي هر زون مشــخص گردد. معموالً دقيق ترين 

روِش تعيين تعداد اليه ها استفاده از واريوگرافي است.

3-مدل سازي خواص مخزني31 
دانستن خواص مخزنى و چگونگى توزيع آن ها در ميدان اهميت زيادي 
در صنعت نفت دارد [3]. پارامترهاي مخزني معموالً به صورت ناپيوسته32  يا 
پيوسته33  هستند. مدل سازي پارامترهاي مخزني شامل خواص پتروفيزيكي 
و رخساره اي است كه برحسب شرايط، با استفاده از الگوريتم هاي مربوطه 
بــا يكي از دو روش زمين آمــارِي قطعي34  و تصادفى35  در هر دو نرم افزار، 

قابل انجام است.

3-1- مدل سازي رخساره اي36 
با توجه به تفاوت نوع رخســاره ها در سيســتم هاي كربناته و كالستيك 
در نرم افزار RMS، ماژول جداگانه اي براي هركدام از آن ها در نظر گرفته 
شده است، درحالي كه در PETREL فقط يك ماژول ولي با الگوريتم هاي 
مشابه وجود دارد(شكل-6). در هر دو نرم افزار امكان وارد كردن نقشه هاي 

رخساره اي جهت استفاده در توزيع خواص مخزني مهيا شده است.

3-2- مدل سازي پتروفيزيكي37
مدل ســازي پتروفيزيكــي عبــارت اســت از توزيــع تخمينــي خواص 
پتروفيزيكــِي مخزن مانند تخلخــل و تراوايي در كل ميــدان. در اين مدل 
از روش هاي زمين آماري اســتفاده مي شــود و خــواص مخزني به هركدام 
از ســلول هاي شبكه ي ژئوســلوالِر سه بعدِي زمين شناســي تخصيص داده 
مي شــود. اگرچه هر دو نرم افــزار داراي قابليت هاي مشــابهي براي توزيع 
 RMS خواص پتروفيزيكي مي باشند، ليكن در مبحث روش قطعي، نرم افزار
داراي ماژول هاي متعدد اعم از اســتفاده از نقشــه هاي َرَوندي يا درون يابي 

عالوه بر روش تصادفي مرسوم مي باشد. 

5  نحــوه تخصيــص تعداد اليه هــاي مخزنــي زون هــا در نرم افزارهاي 
(RMS (B و (PETREL  (A

PETRELARMSB

A B 

RMS (B و PETREL (A 6  ماژول مدل سازي رخساره اي در نرم افزارهاي

A B 
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3-3- آناليز داده ها
 اين بخش بســيار مهم در هر دو نرم افزار داراي قابليت هاي مشــابه اما با 
كمي تفاوت به ويژه در مبحث حذف َرَوندهاي زمين شناسي و برخي مسايل 
مربوط به واريوگرافي است كه البته به دليل گستردگي مباحث واريوگرافي 

و مفاهيم زمين آمار، در اينجا از آن صرف نظر مي گردد. 

 3-4- توليد پارامترهاي پتروفيزيكي به صورت نمودار
نــرم افــزار PETREL در قياس بــا نرم افزار RMS قابليت مشــابهي در 
توليد انواع نمودارهاي پتروفيزيكي مصنوعي براساس الگ هاي موجود يا 

مدل هاي ساخته شده دارد. 

4- حجم سنجي مخزني و درشت نمايي مدل زمين شناسي 
روش هاي مختلفي براي برآورد حجم يك مخزن وجود دارد، ولي يكي 
از معمول ترين و كاربردي ترين آن ها روش حجم سنجي است[7]. محاسبات 
حجم سنجي با استفاده از پارامترهاي مخزني همچون نسبت ضريب حجمي 
نفت، سطح تماس آب و نفت، ميزان ضخامت زون خالص به ناخالص و نهايتاً 
مدل تخلخل و اشباع شدگي و بر مبناي فرمول هاي مربوطه صورت مي گيرد 
كه به دليل يكسان بودن پارامترهاي مورد استفاده و فرمول حجم سنجي، نتايج 
يكســاني از مدل حاصل از دو نرم افزار حاصل مي آيد. پس از حجم سنجي، 
مرحله ي درشــت نمايِي مدل زمين شناسي38  جهت اســتفاده در شبيه سازي 

مخازن با تفاوت جزئي در هر دو نرم افزار انجام مي گيرد. 

5-گردش كار39 
در هر دو نرم افزار، گردش كار به شكل متفاوت ولي با كاركرد يكسان 
تعبيه شده است. در نرم افزار پترل امكان ايجاد گردش كار به طور خودكار 
وجود دارد كه البته از دقت كمي برخوردار اســت. در ضمن، تهيه ي يك 
گردش كاِر مناسب جهت انجام محاسباِت عدم قطعيت40  الزامي است[8].

نتيجه گيري
در ايــن مطالعه، مراحل ســاخت مدل اســتاتيك و ماژول هاي مختلف 
دو نرم افزار زمين شناســي PETREL و RMS به  اجمال مورد مقايســه قرار 
گرفت. براساس اين مطالعه، مراحل انجام مدل سازي توسط اين دو نرم افزار 
تا حدي متفاوت بوده ولي منجر به نتيجه ي يكسان مي شود. اين تفاوت ها از 
نحوه ي واردكردن داده ها گرفته تا مراحل مختلف مدل سازي قابل مشاهده 
است. در RMS همه ي پوشه هاي الزم براي انجام مدل استاتيك به صورت 
پيش فرض تعبيه شــده اســت، اما در PETREL به جز برخي پوشه ها، بايد 
كاربر نسبت به ساخت پوشه ي مربوطه اقدام نمايد. اين تفاوت ها در ترتيب 
انجــام مراحل اجرايــي، ماژوِل موجــود در نرم افزار و اســامي آن ها ديده 
مي شــود. به طوركلي، مراحل مدل ســازي اســتاتيك در PETREL نسبت 
به RMS ســاده تر بوده و برخي ماژول هــا حذف و برخي ديگر با همديگر 
ادغام شده اند. در مدل ســازي خواص مخزني، از الگوريتم ها و روش هاي 
زمين آماري مشابه استفاده شده و نهايتاً به محاسبه ي ميزان حجم سنجي هاي 

يكسان منجر مي شود.
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