مقاالت علمی  -پژوهشی

توصیف و مدلسازی مخزن کربناتهی شکافدار با استفاده از شبکهی ناپیوستهی  شکافها
سیما رحیمی ،دانشگاه شهید چمران   روح انگیز محمدیان ،رضا صالحی مورکانی* ،شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

چکیده

سازند آسماری مخزن اصلی نفت در ایران است که بهطور عمده از واحدهای کربناته تشکیل شده و اعتقاد بر اینست
که در زمان زمینشناس��ی نئوژن ،سیس��تم شکس��تگی مناسبی پیدا کرده اس��ت .يکي از دالیل اصلي پيچيدگي رفتار
مخازن کربناته ،وجود تخلخل دوگانهی حاصل از شکس��تگي صفحات اس��ت .یک روش مرسوم برای توضیح متغیرهای
شکس��تگی استفاده از ش��بکه ناپیوستهی شکاف 1اس��ت .با توجه به کمبود اطالعات و نواقص موجود در مدل شبکهی
ناپیوس��تهی ش��کاف ،هدف اين مقاله ارائهی نتایج روشهای مختلف براي توصيف شكستگي مخزن است .در این راستا
اطالعات نمودارهای تصویری به کار رفته ،با اس��تفاده از تحلیلهای استریونتی ،شکستگیهای اصلی تقسیمبندی شده
است با توجه به نقشههای هادی ،شدت شکستگی در مخزن توزیع شده و با استفاده از روش شبکهی عصبی مصنوعی،
روشهای زمینآمار و پیادهسازی یک گردش کار در نرمافزار پترل 2مدل گسسته ی شکستگیها ساخته شد .پس از آن
مدلس��ازي متغیرهاي مخزني (تخلخل و تراوايی) در مدل مخزن درش��تنمايي شده است .در نتیجه در ناحیههایی از
مخزن که از لحاظ ساختاری شکستگی بیشتری دارند دادههای دینامیکی نیز تطابق خوبی نشان میدهند.
مقدمه

اطالعات مقاله
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سازند آسماری ،شکستگی ،تخلخل
دوگانه ،مدلسازی شبکهی گسستهی
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آرایههای گسلی و توزیع شکستگیهای طبیعی تأثیر مهمی در مهاجرت مقیاس کردن و جنبههای محاسباتی در میادین بزرگ توجه شود [11و.]10
سیال زیرزمینی ،بهتله افتادن و مکانیسم تولید دارند .همچنین میتوانند
نقشی کلیدی در تغییر خصوصیات پتروفیزیکی اصلی مانند تخلخل و  -1پیشزمینهی زمینشناسی و بررسی ساختاری
میدان مدنظر که در دامنهی شمالی فروافتادگی دزفول قرار دارد بخشی از
نفوذپذیری سنگ مخزن داشته باشد [ .]1-3شکستگیها اغلب توسط چاهها
قطع میشوند .بنابراین بهندرت هندسهی واقعی آنها قابلتشخیص است پیشگودال زاگرس است که از شرق به گسل کازرون ،از شمالغرب به ناحیهی
[ .]4شبكههاي درزه معموالً هندسهی پيچيدهاي دارند و از محلي به محل خمشی باالرود و از شمال به ناحیهی خمشی جبههی کوهستانی محدود میشود.
ديگر متفاوتند .هندسهی درزه در تغيير شكلپذيري و قابليت نفوذ تودههاي
سنگي درزهدار تأثير زيادي دارد [ .]5خصوصیات مجموعهی شکستگیهای  -1-1مکانیسم چینخوردگی
این میدان از روند اصلی زاگرس تبعیت میکند (شکل .)1-با توجه به فرم
طبیعی مربوط به رویدادهای زمینشناسی ،فرآیندهای دیاژنزی [ ]4و
تغییرات سنگشناسی [ ]9است .در اين مطالعه يکي از مخازن کربناتهی نامتقارن یالهای ساختمان ،یال جنوبغربی نسبت به یال شمالشرقی فشردگی
شکافدار جنوبغربی ايران با هدف مدلسازي شبکهی گسستهی شکستگي بیشتری دارد .این فشردگی در تعداد شکستگیهای مخزن و عملکرد آنها نیز تأثیر
ارزيابي شده است .روش شبکهی ناپیوستهی شکاف ،شکستگیها را بهصورت گذاشته است .این تاقدیس ،نامتقارن و دارای دو تراست در یالهای جنوبغربی
شکلهای مسطحی که خواص هندسی و فضایی خاص دارند نشان میدهد .و شمالشرقی است [ .]13سکانسهای رسوبی ضخیم در حوضهی زاگرس شامل
اين روش ميتواند بر حسب اطالعات زمينشناسي موجود بهصورت قطعي يا سنگهایی با محدودهی س ّنی کامبرین تا عهد حاضر است [.]12
بهصورت الگوهاي تصادفي ،توزيع شبکهی شکاف در مخزن را بازگو کند .در
اين روش شکافها بهصورت گروهي از صفحات نشان داده ميشوند که در  -2-1نقش گسلها در شکلگیری ساختمان مدنظر
با توجه به وجود گسل تراستي و پیسنگی به موازات يال جنوبي ساختمان
ابتدا با استفاده از تحليلهاي استريونتي شکستگيهاي اصلي تقسيمبندي
شده و سپس با استفاده از شبکههاي عصبي و روشهای زمینآمار مدلسازي مدنظر (شکل )1-و رفتار معکوس این گسل ،نیروی اصلی وارده به میدان
شکستگي و درشت مقیاس کردن مدل جهت کسب متغیرهای تخلخل و ( )σhmaxعمود بر امتداد گسل است .گسلهاي عرضي نشان داده شده روي
نقشهی زیرزمینی 3رفتار امتدادلغز-نرمال دارند (شکل .)1-در چينهايي كه محور
تراوایی انجام میشود.
با این حال باید به برخی مشکالت در اجرای شبکهی ناپیوستهی شکاف از ساختماني آنها انحراف داشته باشد (مانند تاقديس مدنظر) ميتوان شاهد تغييرات
جمله ارزیابی ویژگیهای شکستگی (طول اصلی و دهانه) ،مسائل مربوط به درشت جانبي توسعهی شكستگيها از محور بهسمت يالها بود.
* نويسند   هي عهد 
   هد   ار مکاتبات ()resa1360@gmail.com
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 -3-3طول خط اثر
2335و هندسهی شكستگيها1852
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شکل شکستگیها به تعداد اضالع آنها و یک نسبت طولی ،سادهسازی میشود.
 -1-2اطالعات موجود در منطقهی مورد مطالعه
برای طول خط اثر شكستگيها معموالً تابع تواني بهکار میرود .طول خط اثر و
شبکهی سهبعدی استاتیکی زمینشناسی
مدل ساختمانی در واقع اسکلت زمینشناسی مخزن است که معموالً آغاز امتداد فضايي شكستگيها بهطور تصادفی و با استفاده از شبيهسازي مونتكارلو
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ:
توصیف آندردارداﻳﻦ
اﻧﺠﺎمدرﺷﺪه
مخزن-2-
مدلسازی یک 2
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪشوند [.]19
[ .]14توليد مي
ﻣﺮاﺣﻞنقش مهمی
محسوب میشود و
با استفاده از مدل ساختمانی میتوان مخزن را بهصورت شبکههای تور
مانندﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪي ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ
ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ
 ﺟﻤﻊآوري دادهﻫﺎي
یکسانی تقسیمبندی کرد که تمامی خواص هر سلول در تمام سطح آن یکسان
است [  .]15ﺑﺴﻂ ﻳﻚ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ
اطالعات چاه

ﺳﺎزي
شدتاﻓﺰار
جهت و ﻧﺮم
در این مقاله 
چاهی که نمودار تصویری
ﻣﺪل پنج
شکستگیهای
دارند توسط متخصصان شرکت ملی نفت ایران بهدست آمده است .مشاهدهی
محدودیﻲدر ﻣﺠﺰا
ﺷﻜﺴﺘﮕ
ﺷﺒﻜﻪي
نمودارهای ﻣﺪل
طبیعی درﺳﺎﺧﺖ
شکستگیهای 
تصویری ،معموالً
اطالعات
خصوص جهتگیری ،دهانه و شدت شکستگی ارائه میدهد [.]16
ﻳﻦ در این
 -2-2مراحل انجاما شده
مطالعه ﻛﺎر در ﺷﻜﻞ 2-ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮدش

 1نقش��هی  UGCسرسازن��د آسماری نشاندهندهی عملک��رد گسلهای متعدد
است که باعث شکستگی سنگ مخزن آسماری شدهاند

جمعآوری دادههای شکستگی برای محاسبهی تراکم شکستگی
بسط یک مدل مفهومی
نر مافزار مد لسازی
ساخت مدل شبکهی شکستگی مجزا
این گردش کار در شکل 2-نشان داده شده است.
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 -3مفاهيم ساخت شبكهی درزههاي مجزا

Create
fracture
model

در ايجاد شبكهی درزههاي مجزا سيستم پيچيدهاي از شكستگيها بر مبناي
تغييرات موقعيت فضايي ،شكستگيهاي متقاطع با هم با طولهاي متفاوت و
شبكهی نامنظم بهوجود میآید [ .]17مدلهاي شبكهی درزههاي مجزا میتوانند
هر كدام از متغیرهاي شكستگي مانند :فاصلهداري ،مكان فضايي ،جهتداري و
 2گردش کار برای خواص و مدلسازی مخزن شکستگی
نمودار نرمال،
-2مانند توزيع
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هايﻛﺎر
ﮔﺮدش
ﺷﻜﻞ
گوسي يا توابع توزيع ديگر بيان کنند [.]18
 1اطالعات نمودارهای تصویری چاههای موجود در
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 -1-3توزیع شکستگیها

شماره چاه

عمق چاه
(متر)

درزهﻫﺎي42ﻣﺠﺰا
ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
در محیطهای -3
ﺷﺒﻜﻪ ًاليتصادفی
ها بهطور کام
شود شکستگی
همگن فرض می

2142
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 -2-3جهتداری شكستگ
ﻫﺎي ﻣﺠﺰا ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻓﺎﺻﻠﻪداري ،ﻣﻜﺎن ﻓﻀﺎﻳﻲ ،ﺟﻬﺖ
درزه

جهتداري شكستگيها (شامل شيب و جهت آنها) با استفاده از دادههاي
تحليلي زمينشناسي و الگوریتم فیشر شبيهسازي ميشوند [ .]19جهت فضايي
شكستگيها عمدتاً به نوع شكستگي بستگي دارد.

4

 2حدفاصل نمودارگیری و تعداد آنها در هر چاه
چاه

48

44

42

43

47

بازهی نمود ارگیری (متر)

355

375

286

395

300

تعد اد شکستگی

15

60

91

155

164

85

مقاالت علمی  -پژوهشی

 -4-3دهانهی بازشدگي شكستگيها

دهانهی بازشدگي شكستگيها كه میانگین فاصلهی عمودي ميان صفحات
شكستگي است مهمترين نقش را در عبور جريان دارد .در این مقاله دهانهی
بازشدگي شكستگيها معموالً بهصورت توابع توزيع احتمال نرمال بيان ميشود
[.]20
 -5-3نمودارهای شدت شکستگی

چگالی شکستگی نشاندهندهی تعداد شکستگی در واحد طول در تودهی
سنگ است [ .]21اگر تراکم شکاف با جنس سنگ ارتباط داشته باشد و ضخامت
مفید الیهها اختالف قابلمالحظهای را نشان دهد شدت شکاف خوردگی
(رابط هی )1-مطرح میشود [.]21
شدت شکاف خوردگی= nf
∑nih
i

 -4مدل شبکهی ناپیوستهی شکاف با استفاده از شبکهی عصبی مصنوعی و تحلیل
زمینآمار

براي دستهبندي شكستگيها در نرمافزار پترل از متغیري بهنام ضريب فيشر
استفاده میشود که الگوریتمی است که با قانون توزیع نرمال هماهنگی دارد.
هرچه اين ضريب براي يك دسته بيشتر باشد نشانگر همبستگي بهتر آن دسته
خواهد بود .نتايج تفسير نمودارهای تصویرگر براي شکستگيهاي باز بهصورت
شيب شکستگي و آزيموت شيب شکستگي بيان ميشود (شکل.)3-
بر اساس امتداد شكستگيهای باز چهار دسته شكستگي تعيين گرديد.
اغلب شكستگيهاي یک دسته ميتوانند از نظر طول ،هدايتپذيري و شيب
خواص يكساني داشته باشند [ .]19نمودار شدت شکاف خوردگی برای هر دسته
شکستگی در هر چاه محاسبه و در مدل استفاده میشود:
دستهی سوم ()N140)(class2
دست هی اول ()class0) (E-W
دستهی چهارم ()N40)(class3
دستهی دوم ()class1) (E-W
در نرمافزار پترل اين امكان فراهم شده تا با استفاده از شبکهی عصبی تأثير عوامل
مختلف در ايجاد شكستگي مخزن بررسي و سپس با توجه به همهی اين متغیرها،
تراكم شكستگي در نقاط مختلف محاسبه گردد .سپس نقشههايي كه ارتباط
4

 3نمایش اطالعات شکستگی همراه ناحیهبندی؛ رز دیاگرام در نرمافزار پترل

 4مدل حاصل از درشت مقیاس کردن تخلخل و تراوایی
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) مربوط به شکستگي مشخص شده و مدلSf( ) و اندازهی بلوکهاφf( بيشتر و ضريب همبستگي بزرگتري با تراكم شكستگيها دارند در ساخت نقشهی تخلخل
 برای توزيع شكستگي و در نهايت نقشهی تراكم براي محاسبهی تخلخل دوگانه در نرمافزارهاي شبيهساز جريان سيال آماده6 بهعنوان متغیرهاي هادي5هادي
.]21[  مدل تراوايي مربوط به شکستگيها را نشان ميدهد4- شکل. قبل از انجام فرآیند افزایش مقیاس مدل شکستگی ميگردد. شكستگي استفاده ميشوند
 مقادیری از باز شدگی دهانه و تراوایی،باید به هر صفحهی شکستگی ساخته شده
 نتیجهگیری-6
: تراوایی با استفاده از قانون کوبیک محاسبه میگردد.نسبت داده شود
 نتایج تحلیلهای آماری مدلسازی شکستگی گسسته در مطالعهی ميدان نفتیKin=1⁄12*Aperture2*1015
(2)
ً
:اگرچه عملکرد رابطهی دهانه با طول شکاف بهخوبی درک نمیشود اما احتماال مدنظر بهشرح زیر است
 برای بهروزرسانی این متغیر سناریوی زیر درنظر گرفته مدل شدت شکستگی نهایی نشاندهندهی توزیع ناهمگون شکستگی در داخل.رابطهای خطی وجود دارد
.ناحیهی گسلی است
:میشود
انعطافپذیری و صرفهجویی زمان در محاسبات نرمافزاری از مزایای جریان
Aperture=fracture length*Normal (Mean.Std.dev)
.در نهایت براي مدلسازي چگالي شکستگي از الگوريتم شبيهسازي تابع کاری ارائه شده است
این مدل با دادههای تولید و بهرهبرداری مخزن مقایسه شد که نشاندهندهی
 الگوريتم فیشر جهت توزيع، در اين مدلسازي. استفاده گرديد7تصادفی گوسی
.تطابق معقولی با دادههای تراوایی حاصل از مدلسازی شکستگی است
.پراکندگي شکستگيها بهکار میرود
 دادههای،در ناحیههایی از مخزن که از لحاظ ساختاری شکستگی بیشتری دارد
.دینامیکی نیز تطابق خوبی نشان میدهند
8 درشت مقیاسکردن-5
در امتدادهاي نزديک به قائم که جهت صفحات شکستگي هستند تراوايي
چنين مدل گسستهای در نرمافزارهاي شبيهساز جريان سيال قابلاستفاده
 هيستوگرام فراواني میانگین مقادير تراوايي نشاندهندهی تأثير. بنابراين بايد مدل شبکهی شکاف در يک مدل سلولي مخزن درشت افزايش يافته است.نیست
. زیاد شکستگيها در مکانيزم توليد چاههاي اين ميدان است،)k(  در هر سلول تراوايی، پس از فرآيند درشت مقیاس کردن.مقیاس گردد

پانویس ها
1. DFN- Discrete fracture network
2. PETREL
3. UGC
4. Fisher Coefficient

5. Driver Map
6. Driving Parameters
7. GRFS
8. Upscaling
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