مدلسازی سهبعدی زمینشناسی سازندهای ایالم و سروک دریکی از
میادین نفتی
حمیدرضا همتینیک* ،لیال فضلی ،مصطفی نظریفرد ،دانشگاه آزاداسالمی واحد دماوند سیدهاشم طباطبائی رئیسی ،مدیریت
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

از اهـداف ایـن مطالعـه مشـخص کردن تـوان تولیدی و حجـم تولید نواحـی مخزنی سـازندهای ایالم
و سـروک ،تعییـن نواحـی بـا اهمیـت از نظر خـواص مخزنی جهت حفـاری چاههای جدیـد و ارائهی
مـدل سـهبعدی از ویژگیهـای سـاختمانی ،چینهشناسـی و پتروفیزیکـی میـدان نفتـی مـورد مطالعـه
اسـت .جهـت بررسـی مـدل سـاختمانی سـازندهای ایلام و سـروک دادههای مربـوط به چهـار حلقه
چـاه حفـر شـده در اين ميـدان پس از آمادهسـازی بهصـورت رقومـی وارد محيط نرمافزار پترل شـده
و بـا اسـتفاده از تجزیـه و تحلیـل الگهـای پتروفیزیکـی حاصـل از چاههـا خصوصیـات اسـتاتیکی
مخازن مشـخص شـد .در این مطالعه متغیرهای پتروفیزیکی مخازن ایالم و سـروک (گروه بنگسـتان)
شـامل تخلخـل مفیـد ،درصـد اشـباع آب و حجم شـیل بر اسـاس دادههـای زمینشناسـی ،نمودارهای
چاهپیمایـی و دادههـای لـرزهای سـهبعدی موجود از میدان با اسـتفاده از روشهای زمیـن آماری مدل
سـازی شـده اسـت .مخـزن مورد مطالعـه با ابعاد  150×150×1متر شـبکهبندی شـده و مـدل چینهای و
سـاختمانی میدان سـاخته شـد .در مدلسـازی این میدان با توجه به اینکه مخازن میدان را سـازندهای
ایلام و سـروک تشـکیل دادهانـد ،ایـن سـازندها بـه ضخامـت یک متـری تقسـیم شـدهاند .در انتهای
مرحلـهی الیهبنـدی ،شـبکهی بلوکـی در جهـات طـول ،عـرض و ارتفاع تکمیـل میگـردد .همچنين
بـرای پیبـردن بـه نقـش عوامـل سـاختمانی در توسـعهی تخلخـل ،دادههـای مربـوط بـه گسـلهای
ميـدان نيـز بـه مـدل ارائـه گرديد .مبنـای اوليهی شبيهسـازی ،نقشـهی  UGCمیـدان بوده كه با اسـتفاده
از نرمافـزار مـپكارد آمـاده و وارد محيـط تتـرل گرديـد .تعميـم دادههـای مربـوط بـه چاههایـی كـه
دادههـای پتروفيزيكـی آنهـا بيشـتر مشـخص شـده ،بـه كل ميـدان ،نتايـج قابلقبولـی بهدسـت داده
اسـت .بعـد از مدلسـازی سـهبعدی مخـزن و توزیـع متغیرهـای مخزنـی ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت حجمـی تخمیـن
سـیاالت انجـام شـده اﺳﺖ .ﺑﺮای مشـخص ﺷﺪن همبسـتگی ﻓﻀﺎﯾﯽ ،وارﯾﻮﮔﺮامﻫﺎ بـرايﺗﻤﺎﻣﯽ نواحی
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺷﺒﺎع آب و ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻣﻔﯿﺪ رﺳﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺪل ﺳﻪبعـدی متغیرهـای پتروفیزیکـی
تخلخـل ،اشـباع آب و نسـبت خالـص بـه ناخالص ( )NTGسـاخته شـد .در نهایت با اسـتفاده از روش
شبیهسـازی پیدرپـی گوسـی ( )SGSتوسـط نرمافـزار پتـرل و انجـام محاسـبات حجمـی ،ناحیـهی
سـروک1-بهعنوان بهتریـن ناحیـهی تولیـدی انتخاب شـد.
امروزه در شرکتهای نفتی دنیا ساخت مدلهای سهبعدی زمینشناسی
به فرآیندی معمول تبدیل شده است .این مدلهای سهبعدی تصویری
رقومی را از پراکندگی خواص مخزنی (رخسارهها ،تخلخل ،اشباع آب،
حجم شیل و  )...در اختیار قرار میدهند که با استفاده از آنها میتوان
به بسیاری از مسائل از جمله ارزیابی حجم هیدروکربن درجای مخازن،
طراحی چاههای جدید ،ایجاد تطابق چینهشناسی در بین چاههای حفر
شده ،آنالیز عدم قطعیت نتایج حاصل ،برآورد هزینهها ،شبیهسازی
دینامیک مخزن ،شناسایی درز و شکاف مخزن و ...پاسخ داد [.]1
مدلهای شبیهسازی معموالً برای دست یافتن به خصوصیات مخزن
طراحی میشوند .اﻣﺮوزه در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ دﻧﯿﺎ ،ﻣﺪلﺳﺎزی ﺳﻪﺑﻌﺪی
زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ است و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي
*
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نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()hemmatihamidreza89@gmail.com

تاریخ ارسال نویسنده96/02/12 :
تاریخ ارسال به داور96/02/26 :
تاریخ پذیرش داور96/05/14 :

واژگان کلیدی:

زمین آمار ،متغیرهای پتروفیزیکی،
مدلسازی سهبعدی ،پترل ،تخلخل

ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺗﻼش
ﻣﯽکنند .بهطور کلی فعالیتهای مهم در مدلسازی سهبعدی با شروع
قرن جدید و بههمراه ظاهر و تکمیل شدن نرمافزارهای محاسباتی با
سرعت زیاد آغاز شد [ .]1بهطور کلی مدلسازی سهبعدی زمینشناسی
به دو روش قطعی 1و احتمالی 2انجام میشود .در زمانی که اطالعات
ورودی طیف گستردهای از دادهها را شامل گردد از روش قطعی استفاده
میشود و این روش تنها یک جواب خواهد داشت .زمانیکه اطالعات
موجود میدان کم و پراکنده باشد برای مدلسازی از روشهای احتمالی
3
استفاده میشود .یکی از روشهای قطعی مشهور روش کریجینگ
است و از روشهای احتمالی موجود در نرمافزار پترل نیز میتوان به
روش شبیهسازی متوالی گوسی 4اشاره کرد [ .]2روش شبیهسازی متوالی
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گوسی که به اختصار به آن  SGSگفته میشود الگوریتمی مناسب و
مشهوری جهت شبیهسازی متغیرهای پیوسته بهحساب میآید [ ]3و
از اینرو در مطالعهی حاضر ،برای مدلسازی تخلخل ،اشباع آب و
حجم شیل از همین روش استفاده شده است .این الگوریتم جهت انجام
شبیهسازی نیاز به دادههای استاندارد نرمال دارد [ .]3اساس این روش
نیز روش کریجینگ است؛ با این تفاوت که با استفاده از مقدار تخمینی
حاصل از روش کریجینگ و واریانس خطای حاصل از آن ،توزیعی
نرمال رسم شده و پس از تبدیل این توزیع به نمودار تجمعی شرطی
( ،)CCDFمقدارتصادفی از این نمودار دریافت میشود و بهعنوان مقدار
نقطهی مجهول معرفی میگردد.
توصیف مخزن شامل توصیف فضای خالی و اندازهی دانهها ،ضخامت
مخزن ،تخلخل و تراوایی مخزن و تشخیص رخساره و محیط رسوبی
است [ .]4نرمافزارهای پیچیدهی کنونی ،مدلسازی ،ساختمانهای
پیچیده و نامنظم زمینشناسی در سهبعد را ممکن میکنند که این عمل با
استفاده از نقشههای زمینشناسی و اطالعات ساختمانی جهت دسترسی
به مدلی صحیح انجام میشود [ .]5مدل سهبعدی ،بهترین مکانیزم را
برای لحاظ کردن همهی دادههای موجود فراهم میکند [ .]6مهمترین
مسأله در خصوص مدلسازی ،امکان تلفیق دادهها از منابع مختلف و
استفاده از نتایج هر یک از آنها برای یک مدلسازی مطلوب است .با
یک مدل دقیق و واقعگرایانه میتوان تخمین نسبتاً کاملی از کل مخزن
(حتی مکانهایی که اطالعات قابلدسترس جهت حفاری چاه وجود
ندارد) بهدست آورد و مقدار ذخیرهی درجا و نفت قابلبازیافت از
مخزن را محاسبه کرد.
بهدلیـل امـکان ارائـهی کمیـت خطـا ،عدمقطعیـت و نتایـج مطلـوب
زیرسـطحی و در نهایت ایجاد مدلی دقیقتر و واقعبینانهتر توسـط روش
مدلسـازی زمیـن آمـاری مخـازن ،ایـن روش در مدلسـازی مخـازن
بهعنـوان بهتریـن گزینـه مطـرح اسـت .البتـه بهرهگیـری از ایـن روش،
نیازمنـد تبحـر الزم در علـم زمیـن آمـار و تطبیق دقیق اطالعـات حاصل
ماننـد واریوگـرام بـا اطالعـات زمینشناسـی اسـت .اساسـیترین مسـأله
در اسـتفاده از ایـن روش ،انتخـاب دقیـق نـوع همبسـتگی فضایی اسـت.
نتیجهگیـری مطلـوب ،بـا انتخـاب دقیق همبسـتگی حاصل میشـود و در
غیـر اینصـورت مدلسـازی میتوانـد مخاطرهآمیـز باشـد [.]7
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺣﺎﺿﺮ با ﻫﺪف ﺗﻬﯿﻪی ﻣﺪل ﺳﻪﺑﻌﺪی زمینشناسی (مدل پترو
فیزیکی) برای سازندهای ایالم و سروک در یکی ازمیادین نفتی ایران
برای نخستین بار انجام میشود.
 -1ساخت مدل سهبعدی زمینشناسی
 -1-1سرسازندها

بـرای ایـن کار تمامـی عمقهـا بههمـراه نـام سـازند ،ناحیـه و شـمارهی
چـاه در نرمافـزار اکسـل وارد و ذخیره شـده ،سـپس وارد نرمافـزار پترل
میگـردد و پـس از آن نسـبت بـه عمـق نفـوذ چاههـا بـه سرسـازندها
اصلاح میشـود.

 -2-1چاهها

ورود اطالعات به نرمافزار پترل با معرفی چاهها آغاز میشود .ابتدا باید
مختصات ،ارتفاع میز دوار دکل حفاری از سطح زمین و عمق نهایی
چاهها در نرمافزار وارد شود .پس از اتمام این مرحله چاهها و عمق آنها
مشخص میشود.
 -3-1مدلسازی ساختمانی

مـدل سـاختمانی یک مخـزن ،مدل متداولـی برای افقهای زمينشناسـی
و گسلهاسـت که چهارچوب هندسـی شـبکهی سـهبعدی را شکل داده
و مـرز مدلهـای رخسـارهای و پتروفيزیکـی کـه معـرف خواص سـنگ
هسـتند را ایجـاد میکنـد .بهعلاوه مبنـای محاسـبات سـنجش حجـم،
طراحـی چـاه و شـبکهی شبيهسـازی سـیال مخزن را شـکل میدهـد [.]8
تهيـهی مـدل سـاختمانی مخـزن بهطـور معمـول ،نقطـهی شـروع يـك
مـدل مخزنـی اسـت [ .]9مدلسـازی زمینشناسـی در نرمافزار با سـاخت
یـک دادهی پیشفـرض اولیـه آغـاز میشـود و مدلسـازی سـاختمانی،
رخسـارهای و خـواص مخزنـی در ایـن پایـگاه داده سـاخته خواهد شـد.
بـرای تهیـهی مـدل سـاختمانی بایـد ابتـدا آثـار گسـلش در میـدان نفتـی
بررسـی شـود .بههمیـن منظـور ابتـدا اطالعـات لرزهنـگاری ایـن میـدان
اسـتفاده شـد و بهکمـک نرمافزارهـای ژئوفیزیکـی موجـود در ادارهی
زمینشناسـی ،چنـد بـرش لرزهای در جهـات مختلف از میدان تهیه شـد.
بررسـی ایـن برشهـا نشـان میدهـد که میـدان از یـک تاقدیـس متقارن
بـا رونـد شـرقی-غربی تشـکیل شـده اسـت .بـا سـاخت مدل سـاختمانی
میـدان و اصلاح سرسـازند معلـوم شـد کـه در بخـش شـمالی و جنوبی،
الیههـا بیشـترین شـیب را دارنـد و هرچـه بهسـمت عمـق پیـش میرویم
بههـم خوردگـی و شـیب الیههـا افزایـش مییابـد .همچنیـن بـا توجه به
ایـن رونـد ،گسـلها نقش بسـیار مهمـی در بههمریختگی نظـم بلوکها
و تغییـر شـکل آنهـا دارنـد .از ایـنرو بلوکبنـدی میـدان بـا توجـه بـه
رونـد گسـلها انجـام شـد و جهـات ( Iطولـی) و ( Jعرضـی) گسـلها
معرفـی شـدند و شـبکهبندی میـدان بر این اسـاس انجـام شـد .در انتهای
ایـن مرحلـه شـبکهی بلوکـی در جهـت ( Zارتفـاع) تکمیـل میگـردد و
کار بلوکبنـدی میـدان بـه پایان میرسـد .در این مطالعـه تمامی نواحی
سـازندهای ایلام و سـروک بـه ضخامـت یـک متر بـا اسـتفاده از روش
 Make/Edit surfaceالیهبنـدی شـدند .همچنیـن سـطح تمـاس آب بـا
نفـت در عمـق  -1496متـری (زیـر سـطح دریـا) و سـطح تمـاس نفـت
و گاز در عمـق  -1230متـری (زیـر سـطح دریـا) بـا اسـتفاده از مـاژول
 Make contactsوارد نرمافـزار شـد.
 -1-4مدلسازی متغیرهای پتروفیزیکی

پس از انجام اصالحات الزم ،دادهی ژئوفیزیک (از نوع تخلخل مفید)
برای ورود به محیط مدل آماده است .جهت این کار با انتخاب روش
درونیابی ،دادهی ژئوفیزیک وارد مدل میشود .روشهای درونیابی
مورد استفاده جهت یافتن خواص متغیرهای پتروفیزیکی در فضای بین
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چاهها از روشهای مدلسازی قطعیتپذیر تلقی میشوند .در این روش،
بر اساس نمودار پتروفیزیکی در موقعیت چاهها ،بهکمک الگوریتمی
بهنام تابع درونیاب ،یک مقدار از متغیر مخزن به فضای بین چاهها
اختصاص مییابد .روش مورد نظر بر اساس نوع کاربرد در این مطالعه و
با درنظر داشتن امکانات سختافزاری کامپیوتری انجام شد.

 -1-4-1شبیهسازی گوسی متوالی

روشهای مختلفی برای شبيهسازی وجود دارد که هر کدام از آنها مبتنی بر
الگوريتمهاي خاصي هستند .بهترين روش شناخته شده ،شبيهسازی گوسی
متوالی است که از اوايل دههی  90برای شبيهسازی استفاده شد .اين روش
بهعلت کاهش زمان انجام عمليات و سادگی کاربرد زيادی دارد.
در اين روش باید دادهها نرمال شده و در پايان ،عکس تبديل نرمال روی
نتايج اعمال گردد .روش شبيهسازی گوسی متوالی ،يک روش شبيهسازی
تصادفی است که برای دادههای پيوسته بهکار میرود .بر اساس دادههای
ورودی مشابه و با تغيير در مسير شبيهسازی سلولها ،تعداد زيادی شبيهسازی
میتواند انجام شود.
در اين روش ابتدا شبکهبندی انجام شده و دادهها در محل صحيح خود
قرار میگیرند .سپس توسط توليد کنندهی عدد تصادفی ،نقطهای انتخاب
میشود و مقدار کميت مجهول در آن نقطه ،بهکمک روش کريجينگ
يا کوکريجينگ هم مختصات تخمين زده میشود .تخمين در نقطهی
مورد نظر شامل يک مقدار و يک خطای تخمين استاندارد است .حال
مقدار تخمينی در محل شبکه قرار میگيرد .در این مرحله دوباره توسط
توليدکنندهی عدد تصادفی ،نقطهای جديد از شبکه انتخاب میشود و
مقدار کميت ،مطابق مراحل قبل در اين نقطه تخمين زده میشود .شايان
ذکر است که نقاط تخمينی قبلی نيز در تخمين مقدار نقطهی جديد شبکه
بهکار میروند .پس از پر شدن تمامی نقاط شبکه با مقادير ،نقشه کامل
میشود و میتوان نقشهی جديدی را آغاز کرد [.]10
در اين حالت نسبت به حالت قبل ،بهدليل تفاوت در نحوهی انتخاب
سلولهای شبکه ،نقشهی جديد با نقشهی قبلی متفاوت خواهد بود .برای
نمايش نتايج شبيهسازی روشهای مختلفی وجود دارد .مث ً
ال میتوان
نقشهها را بهصورت نقشهی شاخص نشان داد .اين کار امکان میدهد که
مقادير نمايش داده شده در محدودهای مشخص قرار گيرد .در روش ديگر
نقشههای شبيهسازی شده ميانگينگيری میشود که به آن نقشهی میانگین
یا  E-typeگویند .در شبيهسازی اثر هموارشدگی حاصل از تخمين ،ديده
نمیشود .در نتيجه ،نقشهی حاصل ،تمامي تغييرات متغير موجود در منطقه
را نشان میدهد .با توجه به شکل ،1-الگوريتم روش شبيهسازی گوسی
متوالی ،به چهار مرحله تقسیم میشود.
 -2-4-1محاسبات حجمی

جهت انجام محاسبات حجمی نیازمند مدل اشباع آب ،تخلخل ،نسبت
خالص به ناخالص ،ضریب حجمی نفت و گاز ،عمق سطح تماس آب و
نفت و عمق سطح تماس نفت و گاز خواهیم بود [ .]2روابط محاسباتی
به قرار زیر است:
Bulk Volume = Total
حجم کل سنگ مخزن
Rock Volume

ﺣﺠﻢ ﻣﻔﯿﺪﻣﺨﺰن
1

60

الگوریتم شبیهسازی متوالی گوسی []10

ﺣﺠﻢ ﻓﻀﺎيﻣﺘﺨﻠﺨﻞﻣﺨﺰن

Net Volume = Bulk Volume

* Net/Gross

Pore Volume = Bulk Volume
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ﺣﺠﻢ ﻧﻔﺖدرﺟﺎﻓﻀـﺎی ﺧﺎلی اﺷـﺒﺎع ﺷﺪه ازﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻮر

* Net/Gross * Porosity

HCPV oil = Bulk Volume * Net/Gross * Porosity * So

حجم نفت اولیه درشرایط تانک ذخیره

STOOIP = HCPV oil/

آماری دادههای ورودی معلوم شد که هیچکدام از دادههای ورودی
توزیع نرمال ندارند .از اینرو در بخش آنالیز دادهها 6در نرمافزار پترل،
توزیع دادههای ورودی ،به توزیع نرمال تبدیل شد [ .]11در مرحلهی
آنالیز دادهها روند دادههای مدل برداشته و واریوگرام برای سایر دادهها

Bo + (HCPV gas/Bg) * OGR gas

 HCPV gas = Bulk Volume * Net/Gross * Porosity * Sgو
GIIP=HCPVgas/Bg+(HCPVoil/Bo) *GOR oil

Recoverable Oil=STOOIP *RF oil

و

Recoverable
Gas=GIIP *RF gas

 -2روش کار

در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺑﺘﺪا اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺪان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎي
ﭼﺎهﻧﮕﺎري و ﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﺳﺮﭼﺎﻫﯽ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ .ﻣﺨﺘﺼﺎت چاههای
میدان مورد بررسی در سیستم  ،UTMاﻃﻼﻋﺎت ﻟﺮزهﻧﮕﺎری ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪه
(ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻣﻔﯿﺪ) ،سطح تماس سیاالت درون مخزن ،گزارشهای تکمیلی
زمینشناسی شش چاه این میدان ،عمق ورود چاهها به سرسازندها و
نواحی سازندهای ایالم ،سروک و کژدمی ،نمودارهای پتروفیزیکی
خام برای شش چاه و تفسیر شده برای پنج چاه این میدان و نقشهی
 UGCو اطالعات مربوط به گسلهای میدان دریافت شد .در مرحلهی
بعد ورود اطالعات به نرمافزار پترل با معرفی چاهها آغاز شد .در ابتدا
مختصات ،ارتفاع ( KBارتفاع میز دوار دکل حفاری از سطح زمین)،
عمق نهایی چاهها مشخص و در نرمافزار وارد شد .پس از بارگذاری
شش چاه میدان ،نمودارهای پتروفیزیکی مربوط به این چاهها با
فرمتهای  LAS3و  ASCIIوارد نرمافزار گردید .تصمیم گرفته شد که
میدان هم در جهت طولی و هم در جهت عرضی در فواصل  150متری
بلوکبندی شود .ساخت مدل زمینشناسی نیازمند معرفی سرسازندها
و قاعدهی مخزن است .سرسازندهای ایالم و سروک (سازندهای
مخزنی) و همچنین سرسازند کژدمی جهت قاعدهی مخزن درنظر
گرفته شد .با توجه به اینکه نمودارهای پتروفیزیکی در اندازههای حدود
 15سانتیمتر برداشت و الیهبندی سازندها بهطور معمول در اندازهی
بزرگتر ساخته میشوند باید با استفاده از روش میانگینگیری مقادیر
موجود در نمودارها به درون بلوکها انتقال پیدا کنند .در نتیجه جهت
درشتنمایی 5نمودارهای پتروفیزیکی تخلخل ،حجم شیل ،اشباع آب
جهت ورود آنها به دورن شبکهی بلوکی از روش میانگینگیری حسابی
استفاده شد.
از آنجا که پایه و اساس بیشتر محاسبات روشهای تخمینی زمین
آماری ،همبستگی دادههاست (وجود ساختار فضایی میان دادهها) جهت
مشخص شدن همبستگی فضایی ،واریوگرامها برای تمامی نواحی
سازندهای ایالم و سروک برای نمودارهای اشباع آب ،تخلخل مفید و
حجم شیل رسم گردید .البته قبل از استفاده از واریوگرامها باید مشخص
شود که آیا توزیع دادههای ورودی نرمال است یا خیر؟با رسم توزیع

2

واریوگرامهای رسم شده برای ناحیهی 1-سازندایالم-تخلخل مفید

3

نقشهی میانگین اشباع آب در سازند ایالم

4

نقشهی میانگین اشباع آب در ناحیهی سروک1-

5

نقشهی میانگین تخلخل مفید در سازند ایالم
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6

نقشهی میانگین تخلخل مفید در نواحی سروک2-و1

متغیرهای واریوگرامهای برازش شده برای نمودار تخلخل مفید

1

Minor Vertical
Nuggest SILL
Range Range

Major
مدل
 Rangeواریوگرام

 -3بحث و نتایج

زاویه

نام ناحیه

1

0/028

10/8

5263/8 2405/6

کروی

60

ایالم

1

0/108

14/9

4474/9 2754/8

کروی

60

سروک1-

1

0

14/9

4432 2212/2

کروی

60

سروک2-

1

0/04

8/8

کروی

60

سروک3-

1

0

14/2

5474 3102/4

کروی

60

سروک4-

1

0

14/8

3000

5400

کروی

60

سروک5-

1

0

14/4

3000

5400

کروی

60

سروک6-

5420/6 3006

در ایـن مطالعـه بـا توجـه بـه کمبـود اطالعـات در میـدان (از تنهـا شـش
چـاه) و همچنیـن وجـود دادههـای لرزهنـگاری ،تصمیـم گرفتـه شـد از
روش غیرقطعـی  SGSجهـت مدلسـازی اسـتفاده گـردد .در مبحـث
مدلسـازی پتروفیزیکـی بـر اسـاس مدلسـازی تجربی (شـکلهای 2-تا
 6و جـداول 1-تـا  ،)5بـا اسـتفاده از مدلهـای سـاخته شـده و با بررسـی
میانگیـن حاصـل بـرای هر متغیـر مخزنـی میتـوان ناحیهی مخزنـی برتر
در میـدان را تعییـن کـرد .بـر ایـن اسـاس ناحیـهی سـروک 1-با داشـتن
بیشـترین میانگیـن تخلخل مفیـد ،کمتریـن میانگین اشـباع آب ،میانگین
حجـم شـیل کم و بیشـترین میانگین نسـبت خالـص به ناخالـص بهعنوان
ناحیـهی مخزنـی میـدان معرفـی میگـردد .همچنیـن نتایج نشـان داد که
بهتریـن زاویـه جهـت دریافـت همبسـتگی فضایـی بـرای نمودارهـای
تخلخـل مفیـد زاویـهی  60درجـه بوده و تمامـی واریوگرامهـای برازش

متغیرهای واریوگرامهای برازش شده برای نمودار اشباع آب

2

Minor Vertical
Nuggest SILL
Range Range

62

محاسبه گردید [ .]12همچنین در ناحیههایی که روند قابلمالحظهای
مشاهده شد روندها حذف گردید تا شرط پایایی سیستم برقرار باشد.
پس از آنکه توزیع دادههای اولیه به توزیع نرمال تبدیل شد و روندهای
قابلمالحظه حذف گردید ،نوبت به رسم واریوگرامها میرسد.
واریوگرامها برای تمامی ناحیهها و بر اساس متغیرهای اشباع آب،
تخلخل مفید و حجم شیل رسم شد و متغیرهای مربوط به واریوگرامها
(شاخصهای همبستگی فضایی) مشخص گردید .واریوگرامها بر اساس
دانش زمینشناسی و اطالعات در دسترس از میدان تهیه شده و متغیرهای
پتروفیزیکی در سهبعد مخزن بر اساس این واریوگرامها تخمین زده شد.
در مرحلهی آخر مدلسازی ،بهکمک مدلهای ایجاد شده برآوردی از
حجم مخزن و نفت درجای نواحی مورد مطالعه در میدان انجام گرفت.
پس از تهیهی مدل پتروفیزیکی (مدلهای تخلخل مفید ،اشباع آب ،مدل
نسبت خالص به ناخالص) و با در اختیار داشتن ضریب حجمی نفت و
گاز و سطح تماس سیاالت درون مخزن ،محاسبات متغیرهای حجمی
انجام شد [.]2

Major
مدل
 Rangeواریوگرام

متغیرهای واریوگرامهای برازش شده برای نمودار حجم شیل

3

Minor Vertical
Nuggest SILL
Range Range

Major
مدل
 Rangeواریوگرام

زاویه

نام ناحیه

1

0/01

5

6379/9 2500

کروی

50

ایالم

1

1

0

8/4

4718/2 2500

کروی

50

سروک1-

1

0

1

0

7/7

4740/5 2500

کروی

50

سروک2-

1

0

19

1

0

7/3

2500

کروی

50

سروک3-

1

0

10/6

5566/3 2500

1

0

8/7

6392/1 2500

کروی

50

سروک4-

1

0

11

5655/7 2500

1

0

9/7

2500

6300

کروی

50

سروک5-

1

0

12/8

2500

1

0

16/6

2500

6300

کروی

50

سروک6-

1

0

14/4

2500

4696

زاویه

نام ناحیه

0

3/9

5473/9 2500

کروی

60

ایالم

13/8

5588/7 2500

کروی

60

سروک1-

5633/3 2500

کروی

60

سروک2-

کروی

60

سروک3-

کروی

60

سروک4-

6000

کروی

60

سروک5-

6000

کروی

60

سروک6-
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شـده از نوع کروی هسـتند .همچنین نواحی سـروک2،4،5-و 6کمترین
مقـدار  Nuggestرا دارنـد ،بهتریـن زاویـه جهـت دریافـت همبسـتگی
فضایـی بـرای نمودارهـای اشـباع آب زاویـهای بیـن  50تـا  60درجـه
بـوده و تمامـی واریوگرامهـا بـرازش شـده از نـوع کـروی هسـتند .در
نمودارهای اشـباع نسـبت بـه نمودارهای تخلخل مفید ،مقـدار Nug gest
کمتـری وجـود دارد و بهتریـن زاویه جهـت دریافت همبسـتگی فضایی
بـرای نمودارهـای حجـم شـیل زاویـهی  60درجـه بـوده کـه نسـبت بـه
نمودارهـای تخلخـل مفیـد و اشـباع آب ،اختلاف کوچکـی را نشـان
میدهـد .همچنیـن تمامـی واریوگرامهـای بـرازش شـده از نـوع کروی
بـوده و سـازند ایلام و تمامـی نواحـی سـازند سـروک کمتریـن مقـدار
 Nuggestرا دارنـد.
برای محاسبهی متغیرهای حجمی نیازمند مدلهای تخلخل مفید ،اشباع
آب ،مدل نسبت خالص به ناخالص ،ضریب حجمی نفت و گاز ،سطح
تماس سیاالت درون مخزن هستیم .با استفاده از نرمافزار پترل میتوان
4

متغیرهای حجمی گوناگون بهدست آورد [ .]2پس از انجام محاسبات
حجمی در نرمافزار یک مورد از محاسبات حجمی ساخته خواهد شد
که در جدول 5-نتایج آن ارائه شده است.
ﻋﻠﻢ زﻣﯿﻦ آﻣﺎر مــیﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ روش ﮐﺎرﺑﺮدي رﯾﺎﺿﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻠﻢ
آﻣﺎر در آﻧﺎﻟﯿﺰ ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزي ،ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻮزﯾﻊ اﻃﻼﻋﺎت زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ،
ﭘﺘﺮوﻓﯿﺰﯾﮏ ﯾﺎ ﻫﺮ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻣﺪلﺳﺎزي زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ [ .]13ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ ذﺧﯿﺮه ﺑﻪروش زﻣﯿﻦ آﻣﺎر ﺷﺎﻣﻞ
دو ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻧﺨﺴﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ
و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ (ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ،ﻫﻤﮕﻨﯽ ،ﻧﺎﻫﻤﮕﻦی) مــوﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰاري ﺑﻪﻧﺎم وارﯾﻮﮔﺮام ،اﯾﻦارﺗﺒﺎط ﻓﻀﺎﯾﯽ
مشــخص گــردد .ﺳﭙﺲ در ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮐﺮﯾﺠﯿﻨﮓ
ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺪل وارﯾﻮﮔﺮام ﭘﺮدازش ﺷﺪه در
ﻣﺮﺣﻠﻪی اول واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺨﻤﯿﻦ ذﺧﺎﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽشود [ .]14ﮐﺮﯾﺠﯿﻨﮓ
ﯾﮏ روش ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮك وزندار اﺳﺘﻮار

میانگین تخلخل،اشباع آب،حجم شیل و NTG

میانگینNTG

میانگین حجم
شیل

0/02

4/61

0/50

0/12

3/27

0/43

0/07

0/02

2/51

0/65

0/03

سروک2-

0

30/5

0/86

0/01

سروک3-

کروی

0/0006

2/49

0/96

0/01

سروک4-

کروی

60

0

6/68

0/99

0/01

سروک5-

کروی

60

0

6/43

0/97

0/01

سروک6-

کروی

60

5

نام زون

مدل واریوگرام

زاویه

نام ناحیه

میانگین اشباع آب میانگین تخلخل

0/06

ایالم

کروی

60

ایالم

سروک1-

کروی

60

کروی

60
60

سروک1-
سروک2-
سروک3-
سروک4-
سروک5-
سروک6-

نتایج حاصل از محاسبات حجمی نواحی مورد مطالعه ی میدان

GIIP
][*10^ 6m3

STOIIP
][*10^ 6m3

HCPV gas
][*10^ 6m3

HCPV oil
][10^ 6m3

Pore volume
][*10^ 6m3

Net volume
][*10^ 6m3

Bulk volume
][*10^ 6m3

3

2

2

4

8

69

1832

6

10

4

17

24

252

1454

2

1

1

2

4

56

1668

0

0

0

0

0

0

977

0

0

0

0

0

2

1732

0

0

0

0

0

0

1555

0

0

0

0

0

0

1303

نام ناحیه
ایالم
سروک1-
سروک2-
سروک3-
سروک4-
سروک5-
سروک6-

]Bg:0.68[rm3/sm3] Bo:1.67[rm3/sm3
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اســت .ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻄﺎي ﻣربــوط بــه هــر تخمینــی را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد [.]14
مهمتریــن روش احتمالــی کــه در مدلســازی ﭘﺘﺮوﻓﯿﺰﯾﮑﯽ بـهکار ﻣﯽرود
روش ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﮔﻮﺳﯽ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.
بعــد از ســاخته شــدن مــدل اشــباع آب (شــکل ،)7-بــا توجــه بــه ســطح
آب و نفــت در میــدان ،بــا ارائ ـهی رابط ـهی 1-در محیــط Calculator

نرمافــزار ارزش تمامــی ســلولهایی کــه زیــر ســطح آب و نفــت قــرار
میگرفتنــد برابــر بــا یــک (اشــباع آب کامــل) شــد.
()1

(SWE – FINAL=IF(z<=-1496,1,SWE

جهت تهیهی مدل نسبت خالص به ناخاصلص 7رابطهی 1-در بخش �Cal

 culatorنرمافزار نوشته شده و مدل نسبت خالص به ناخالص بر اساس
مدلهای تخلخل مفید و حجم شیل بهدست آمد (اشکال 8-تا  .)10این
رابطه معرف آنست که اگر شرط زیر مورد قبول باشد بلوک از لحاظ
مخزنی بازده دارد و در غیر اینصورت بلوک غیربازده است [.]15

()2
7

مدل نهایی اشباع آب در میدان نفتی موردمطالعه

8

مدل تخلخل مفید میدان

9

مدل حجم شیل در میدان

10
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مدل نسبت خالص به ناخالص ( )NTGدر میدان نفتی موردمطالعه

نتیجه گیری

NTG- FINAL=If(VOL – ILLITE<=0.5,If
()PHIE>=0.045,If(Final SWE<=0.5,1,0),0),0

■ نتایـج نشـان می دهدکـه شبیه سـازی و مدل سـازی یـک مخـزن
هیدروکربونـی پیچیـده تـا چـه حـد می توانـد در ارزیابـی و مدیریـت
مخـزن مفیـد باشـد .در واقـع بـا اسـتفاده از ایـن ابـزار و شـناخت
مشـخصه های مخـزن و تعریف مناسـب آنهـا در مدل ،می تـوان به نتایج
دلخـواه و مطلـوب رسـید که اسـتفاده از آن در مدیریـت تولید مخزن و
صرفه جویی هـای اقتصـادی نقـش موثـری خواهـد داشـت.
■ با استفاده از مدل های ساخته شده بررسی میانگین حاصل برای هر متغیر
مخزنی می توان ناحیه ی مخزنی برتر در میدان را تعیین کرد .بر این اساس
ناحیه ی سروک 1-با داشتن بیشترین میانگین تخلخل مفید ،کمترین
میانگین اشباع آب ،میانگین حجم شیل کم و داشتن بیشترین میانگین
نسبت خالص به ناخالص به عنوان ناحیه ی مخزنی میدان معرفی می گردد.
■ درایـن مطالعـه نقـش گسـل  ها در جابجایـی طبقـات بررسـی شـد و
بخش هایـی از میـدان کـه در اثـر گسـل خوردگـی جابجایـی دارنـد
مشـخص شـد.
■ بـر اسـاس بررسـی ها معلوم شـد کـه داده ی لرزه نـگاری تخلخل مفید
میـدان مـورد مطالعـه بایـد بـا اسـتفاده از چاه هـای جدیـد در ایـن میدان
بازنگـری گردد.
■ مدل سـازی خـواص مخزنـی (مدل سـازی پتروفیزیکـی) با اسـتفاده از
روش شبیه سـازی متوالـی گوسـی انجـام شـد و معلـوم گردیـد کـه ایـن
روش یکـی از بهتریـن روش هـا در مدل سـازی متغیرهـای پتروفیزیکـی
محسـوب می شـود.
■ انجـام محاسـبات حجمـی و بررسـی خصوصیات حجمی میـدان با در
دسـترس بـودن مدل های تخلخل مفید ،حجم شـیل ،اشـباع آب ،نسـبت
خالـص بـه ناخالص انجام و نتایج آنها بررسـی شـد.
■ با ساخت مدل ساختمانی میدان و اصالح سرسازند معلوم گردید
که در بخش شمالی و جنوبی ،الیه ها بیشترین شیب را دارند و هرچه
به سمت عمق پیش می رویم به هم خوردگی و شیب الیه ها افزایش
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می یابد .با استفاده از مدل ساختمانی می توان به محل تقریبی گسل ها
که به صورت اختالف شیب ناگهانی مشخص می شوند نیز دست یافت.
پیشنهادها

■ باتوجـه بـه اینکـه الگ هـا نقـش مهمـی در تشـخیص خصوصیـات
سـازندها ایفـا می کننـد بهتـر اسـت توسـط شـرکت های معتبـر گرفتـه
شـده و سـعی گـردد در نواحـی مخزنـی ،الگ هـا بـه صـورت کامـل
برداشـت گردنـد .ضمـن اینکه بهتر اسـت الگ هـای سـونیک و گاما از
ابتـدای چـاه اخـذ گـردد تـا واحدهای شـیلی و مرزهـای سکانسـی دقیقاً
مشـخص شـوند.
■ بـه دلیـل آنکـه داده هـای لرزه هـای تخلخـل مفیـد ،همبسـتگی بسـیار
کمـی بـا داده هـای تخلخل مفید نمودارهـای پتروفیزیکی دارند پیشـنهاد
می گـردد کـه داده هـای لرزهـای تفسـیر شـده ی میـدان مـورد بازبینـی
قـرار گرفتـه وداده هـای لـرزه ای باتوجـه بـه ارزیابـی جدیـد نمودارهای
پتروفیزیکـی کـه در بـاال اشـاره شـد بررسـی گردند.
■ بـا توجـه به مخازن کربناتهی میدان ،پیشـنهاد میشـود جهت مشـخص

شـدن مکانیـزم تولیـد و وضعیـت شکسـتگیها ،نمودارهـای تصویـری
 FMI/FMSتهیـه و مدلسـازی درزو شـکافها 8در میـدان انجـام شـود.
■ پیشـنهاد می گـردد جهـت مشـخص شـدن خـواص دقیـق مخزنـی
میـدان ،در برنامـه ی چاه هـای جدیـد ،مغزه گیـری از سـازندهای ایلام
و سـروک لحـاظ شـود.
■ بـا توجـه بـه مشـکالت مشـاهده شـده در اطالعـات گسـل های میدان
پیشـنهاد می شـود که گسـل های جدید بعـد از ارزیابی مجـدد اطالعات
پتروفیزیک تولید و اسـتفاده شـوند.
■ باتوجـه بـه عـدم مطابقت سـطوح حاصل سـازندها از لرزه نـگاری ،با
اطالعـات حاصـل از چاه هـا ،پیشـنهاد می گـردد کـه در چاه هـای جدید
بـرای اصلاح ژئوفیزیـک حتماً نمودار سـرعتی اخذ شـود.
■ باتوجـه بـه نتایـج حاصـل از مدل سـازی خـواص مخزنـی ،پیشـنهاد
می شـود کـه چاه هـای جدیـد حفـر شـده در میـدان در ناحیـه ی
سـروک 1 -آزمایـش شـوند .زیـرا در تمامـی چاه هـای ایـن میـدان
سـازند سـروک توسـط لولـه ی جداری پوشـیده شـده و سـپس ناحیه ی
سـروک 2-مشـبک کاری می گـردد.

7. Net To Gross

4. Sequential Gaussian Simuation

1. Deterministic

8. Fructure Modeling

5. Scale Up

2. Stochastic

6. Data Analysis

3. Kriging
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