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مقاالت پژوهشی

علم زمین آمار1 در صنعت نفت از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت. دلیل اصلی 
این امر را می توان در همبســتگی فضایی داده های پترو فیزیکی مخازن شامل 
تخلخل و تراوایی یافت. عالوه  بر این با در نظر گرفتن این نکته که برداشــت 
داده ها در ارزیابی مخازن از حجم محدودی از مخزن در مقایسه با کل مخزن 
انجام می شود، تخمین توزیع فضایی این پارامتر های پترو فیزیکی2 در مخزن 
الزامی اســت.]1[ یکی از ملزومات استفاده از این روش نیاز به میانگین گیری 
اســت. با استفاده از روش های کمی و بلوک بندی، دامنه ای از داده ها مشخص 
شده و برای پارامتر پترو فیزیکی چندین واقعیت محتمل شبیه سازی می شود.]2[ 
برای استفاده از این روش، برقراری ارتباط بین مقـادير مختلـف يـك كميـت 
در جامعـه ی نمونـه هـا و فاصـــله و جهـت قرار گيري نمونه ها نسبت به هم 

موردنیاز است. 
اين ارتباط فضايي بين مقدار يـــك پارامتر در جامعه ی نمونه ها باید به زبان 
ریاضی بیان کرد که به آن ســاختار فضایی گفته می شود. در نتیجه می توان 
گفت زمین آمار بررسی متغیرهایی  است که رفتار ساختار فضایی دارند.]3[ در 
علم زمین آمار، ساختار و یا ارتباطی فضایی، پیوستگی، همگنی و یا نا همگنی 

موجود بین نمونه ها بررســی می شــود. به این منظور ابزاري به نام واریوگرام 
مورد استفاده قرار می گیرد. ســپس توسط روش کریجینگ و یا شبیه سازي 
تخمین پارامتر ها انجام می شود.]4[ اســتفاده از تکنیک های زمین آماری در 
مخازن هیدروکربنی به خاطر ســاختار پیچیده و حساسیت آن کاربرد بسیار 
زیادی دارد. با اســتفاده از روش های مختلف زمین آماری مانند کریجینگ3، 
کوکریجینگ هم مختصات، شبیه ســازی گوسی متوالیSGS(4( و شبیه سازی 
گوســی متوالی توام و غیره، تخمین و یا شبیه ســازی ایــن پارامتر ها مانند 

تخلخل و تراوایی و اشباعیت و... انجام می شود. 
در این تحقیق با استفاده ازروش های شبیه سازی گوسی متوالی و کریجینگ 
که کاربردی ســاده و در عین حال انعطاف پذیر دارند، با بهره گیری از نرم افزار 
پترل5، پارامتر های پتروفیزیکی تخلخل، تراوایی و اشباع آب میدانی تخمین 
زده شــده اند و با پارامترهای برداشــت شــده در محل چاه های میدان مورد 
مطالعه مقایســه شــده اند. پارامترهای تخمین زده شده سپس توسط روش 

کنن2015 کنترل کیفیت شده اند.
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پارامتر های پتروفیزیکی مانند تخلخل، تراوایی و اشــباع آب از اهمیت قابل توجهی در شبیه سازی دینامیک مخازن 
برخوردار هســتند. تخمین این پارامتر ها از طریق روش های شبیه ســازی پتروفیزیکی دارای مزیت های بسیاری از 
قبیل: دقت مناســب، صرفه ی اقتصادی و زمان بســیار پایین تر نسبت به ســایر روش ها، مانند چاه پیمایی بوده و 
در نتیجه، بســیار کاربردی اســت. شناسایی و بررســی پارامتر های پتروفیزیکی ضروری بوده و برای بهینه کردن 
اکتشاف و تولید مورد استفاده قرار می گیرند. از دیگر کاربرد های این روش، پیش بینی رفتار مخزن در آینده است. 
گرچه این گونه به نظر می رسد که بررسی پارامتر های پتروفیزیکی مخازن در برخی نواحی با ساختار پیچیده عمال 
ممکن نیســت. در مطالعه ی حاضر، تخمین پارامترهای پتروفیزیکی یکی از میادین نفتی ایران توســط روش های 
کریجینگ و شبیه سازی گوسی متوالی بررسی شده است. در این روش ها مقدار پارامتر های مجهول پتروفیزیکی با 
اســتفاده از مقادیر معلوم آنها با استفاده از روش های آماری ـ ریاضی با دقت قابل قبولی محاسبه شده است. با توجه 
به نتایج روش شبیه ســازی گوســی متوالی، مقدار میانگین کل میدانی پارامترهای پتروفیزیکی تخلخل، تراوایی و 
اشــباع آب بــه ترتیب برابر با 0/295، 0/405 و 0/325 و در روش تخمیــن کریجینگ، به ترتیب برابر با 0/390، 
0/810 و 0/401 به دســت آمده اند. نتایج این تحقیق همچنین نشــان دهنده ی این واقعیت است که نسبت دادن 
یک مقدار کلی و واحد از یک ناحیه ی خاص از سازند به کل سازند به دور از واقعیت بوده و دقت نتایج شبیه سازی 
را پایین می آورد و لذا نیازمند اســتفاده از روش های شبیه ســازی برای تعیین پارامتر های پتروفیزیکی در نواحی 

مختلف سازند مخزنی می باشد. 
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یکی از میادین نفتی ایران
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 2-روش کار
 مدل اســتاتیک میدان موردنظر در نرم افزار پترل ساخته شده و با وارد کردن 
داده های خام در دســترس و اســتفاده از ماژول مدل سازی پتروفیزیکی، سه 
متغیر پتروفیزیکی بســیار مهــم تخلخل، تراوایی و اشــباع آب میدان مورد 
بررســی مورد شبیه ســازی پتروفیزیکی قرار گرفته و با استفاده از دو روش 

شبیه سازی گوسی متوالی و کریجینگ تخمین پتروفیزیکی انجام می شود. 
صحت سنجی و اعتبارسنجی داده های خام بر اساس روش کنن2015 به این 

شرح انجام می شود:
1- داده های خام در نرم افزار پردازش وارد شــده و از نظر بصری با چاپ های 
میدانی مقایســه می شــوند. این مرحله یک مرحله ی اساسی کنترل کیفیت 

است به خصوص اگر الگ های مربوطه دیجیتالی باشند. 
2- تمام اطالعات هدر برای شناســایی نوع ابزار، شــرایط گمانه و مشخصات 
دما و گل، جمع آوری می شوند. عمق باال و پایین برای هر بار ورود به سیستم 

تعیین می شود.
3-الگ های مربوط به حذف داده های اشتباه مانند فواصل چسبندگی ابزار یا 

گمانه ی خارج از حد بزرگ/شسته شده، ویرایش می شوند.
4- عمق همه ی الگ ها با توجه به الگ مرجع )معموال گاما یا چگالی/نوترون( 
تغییر داده می شــوند. الگ های مورد اشــاره اغلب آهســته ترین مجموعه ی 

نمودارگیری در اکثر چاه ها هستند.
5- تغییــر عمق داده های مغزه با توجه به مرجع نمودارگیری، معموال با ثبت 

گامای مغزه یا داده های چگالی دانه های ماتریکس انجام می شود.
6- اصالحات محیطی شــامل اندازه ی گمانه، دما، فشــار، خصوصیات گل و 
سایر عواملی که ممکن اســت بر واکنش های ورود به سیستم تاثیر بگذارند، 

اعمال می شوند.

در این مدل از سه چاه استفاده شده است که در طول طاقدیس میدان مورد 
مطالعه، در راســتای شمال غرب ـ جنوب شرق به صورت متوالی قرار گرفته اند. 
این ســه چاه تقریبا در قســمت میانی میدان و نزدیک به کرست طاقدیس 
میدان مورد مطالعه قرار گرفته اند. دو چاه اول در نزدیکی یکدیگر و با فاصله ی 
اندک از هم در جنوب شــرق میدان و چاه ســوم با فاصله از دو چاه دیگر در 

قسمت مرکز میدان قرار گرفته است.

1-2- موقعیت جغرافیایی میدان مورد مطالعه
حوضه ی مورد مطالعه كه در جنوب باختري ايران و شــمال عراق قرار گرفته 
اســت از لحاظ وضعيت زمين ســاختي، حاشــيه ی غيرفعال شمال خاوري 
صفحه ی عربســتان را تشــكيل مي دهد. تاريخچه ی زمين شناسي آن شامل 
دوره هاي طوالني مدت فرونشســت و رســوب گذاري مي باشــد كه همراه با 
دوره هاي كوتاه مدت باالآمدگي است. حركات زمين ساختي تنها در ميوسن و 
پليوســن شديدا این حوضه را تحت تاثير قرار داده اند كه اكنون نيز ادامه دارد 
و سبب شكل گيري تاقديس هاي كشيده، شده است. تله هاي نفتي اصلي اين 

ناحيه را تاقديس ها تشــكيل مي دهند. دامنه ی این حوضه، از يك ســامانه ی 
چين خورده ی بزرگ مقياس كه در نتيجه ی كوه زايي اواخر ميوسن تا پليوسن 

تشكيل شده است و شامل دو منطقه ی باال آمده، مي باشد.
بيشــتر ذخاير نفت خام ايران، در ميدان هاي بزرگ نفتي فروافتادگي دزفول 
واقع در باختر زاگرس قرار دارند. بر اساس بررسي هاي غضبان) 2007(، ايران 
داراي 40 ميدان نفتي توليدي اســت كه تعداد 27 ميدان، درون خشــكي و 

تعداد 13ميدان، فراساحل هستند.

2-2- شبیه سازی پتروفیزیکی گوسی متوالی
شبیه سازی پتروفیزیکی عبارت است از ساخت یک حالت ممکن از پراکندگی 
تابــع تصادفی متغیر ناحیه ای میدان، )x(g که )gs)x نامیده می شــود. متغیر 
ناحیه ای )پارامتر های پتروفیزیکی( میدان شبیه ســازی شده و میدان واقعی 
در هــر بلوك مقادیر متفاوتی داشــته، در حالی که هــر دو از یک واریوگرام 
تبعیت می کنند و هر دو مشــاهداتی متفاوت از یــک تابع تصادفی بوده که 
میانگین و واریانس هر دو یکی اســت، اما شبیه سازی پتروفیزیکی قادر بوده 
که برای همه جای میدان مورد بررســی مقداری را ارائه دهد، نه صرفا برای 
جاهایی که داده های تجربی در دســترس باشد. جهت بررسی واضح تر تفاوت 
بین روش های شبیه سازی پتروفیزیکی و تخمین پتروفیزیکی، تفاوت مقادیر 
واقعی با مقادیر شبیه سازی شده )شبیه سازی پتروفیزیکی ـ شبیه سازی گوسی 
متوالی( و تخمین زده شــده )تخمیــن پتروفیزیکی ـ تخمین کریجینگ( در 

آنالیز پتروفیزیکی در شکل1 نشان داده شده است.]4[
در روش شبیه سازی گوسی متوالی هر گره مربوط به شبکه بندی میدان مورد 
مطالعه بر اســاس یک مسیر تصادفی و به صورت متوالی شبیه سازی می شود. 
از داده هایی شــامل همه ی داده های خام و مقادیر شبیه ســازی شده ی قبلی 
واقع در همســایگی گره به عنوان داده های شرطی ساز استفاده می شود. تابع 
توزیع تجمعی )Z)cdf به عنوان یک متغیر پیوســته در نظر گرفته شده است. 

شبیه سازی شرطی بر مبنای مدل گوسی متوالی به این صورت است: 
1- تابع توزیع تجمعی تک متغیره ی Z بر اساس همه ی داده های خام تشکیل 
می شــود. همچنین جهت نرماالیز کردن داده هــا از  z به y از یک تابع توزیع 

تجمعی نرمال استاندارد استفاده می شود. 
2- یک مســیر تصادفی تعریف می شود به نحوی که بر اساس این مسیر هر 
گره تنها یک بار بررسی شود. در هر گره شماری از داده های شرطی ساز شامل 
داده ی y نرمال شده و برخی از مقادیر شبیه سازی شده در گره های قبلی که 
به داده های گره ی تحت شبیه ســازی نزدیک بوده، مشخص می شوند. سپس 
میانگیــن و واریانس تابــع توزیع تجمعی برای )y)x در هر گره x مشــخص 

می شود. 
مقدار میانگین تابع توزیع تجمعی برای )y)x برابر است با: 

معادله ی )1(:                                                        
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واریانس تابع توزیع تجمعی برای)y)x که معیاری از میزان پراکندگی داده ها 
می باشد نیز عبارت است از:

معادله ی )2(:                                              
3- مقدار شبیه ســازی شــده ی )yx )1 با توجه به تابع توزیع تجمعی تعریف 
شده در بخش قبلی، محاسبه می شود. سپس مقدار شبیه سازی شده ی گره ی 
اول به مجموعه ی داده های شرطی ساز برای شبیه سازی گره های بعدی اضافه 
شــده و این عملیات برای گره های بعدی تکرار می شود. هنگامی که آخرین 

گره، شبیه سازی شد یک دور شبیه سازی پایان یافته است. 
4- برای تمامی گره های مدل شبیه ســازی شده،  )1( y به مقادیر )x )1 تبدیل 

خواهد شد.)اعمال تبدیل عکس(

3-2- تخمین پتروفیزیکی کریجینگ
در روش تخمیــن پتروفیزیکــی كريجینگ معمولي، مقــدار متغیر ناحیه ای 
يك بلوك، )z*)v، به وسيله ی تركيب خطي از داده های همسایه بـــه صورت 

معادله ی3 تخمين زده مي شود:
معادله ی )3(:                                                      

به نحوی كه در این رابطه:
)v(*z: مقدار تخمين زده شده در بلوك )v( )متغیر ناحیه ای تخميني(

)v(تعداد نمونه هاي نزديك يا همسایه بلوك :n
viمقدار متغیر ناحیه ای در موقعيت :z )vi(

iضريب وزني اعمال شده بر نمونه ی :λi
می باشند. 

اين نوع كريجينگ را كريجينگ خطي مي نامند، زيرا تركيب خطي از n نمونه 
است. شـــرط اسـتفاده از اين تخمين گر آن بوده كه متغير ناحیه ای z توزيع 
نرمال داشــته باشد. تخمين گر كريجينگ بهترين تخمين گر نا اريب است، لذا 

باید دو شرط در آن رعایت شود:
شرط اول: خطاي سيستماتيك نداشته باشد.

معادله ی )4(:                                       

لذا در شرط اول مي توان ثابت کرد كه بايد مجموع ضرايب كريجينگ معادل 
يك باشد.

معادله ی )5(:                               
شرط دوم: واريانس تخمين آن حداقل باشد.]5و6[

ـ تخمین پتروفیزیکی 4-2- پارامتر های اساسی شبیه سازی 
ویژگی های مربوط به شــبکه بندی یک مدل استاتیک به طور مستقیم بر 
نتایج خروجی مدل سازی تاثیر گذار خواهد بود و لذا نحوه ی شبکه بندی در 
این مسئله، امری مهم تلقی می شود. در جدول1 ویژگی های شبکه بندی 

مدل استاتیک مورد مطالعه گزارش شده است.

با توجه به جدول1مشــخص است که مدل استاتیک موردنظر متشکل از 
7 افق، 6 ناحیه و 6×18×30 سلول ســه بُعدی )3240 سلول سه بعدی( 
می باشد. نوع شبکه بندی مدل استاتیک مورد مطالعه بر اساس شبکه بندی 
ستون ـ میله )پیالر( است که از تقاطع ستون ها با افق ها و تشکیل گره هایی 
بر روی صفحات افق ها حاصل می شــود. نوع سلول های شبکه بندی نیز از 
نوع نا منظم بوده که هندســه و اندازه ی متفاوتی دارند که باعث می شود 
تا مدل اســتاتیک، همه ی نواحی مدل واقعی را شــامل شــود )گوشه ها 
و کناره هــا( و لذا نتایــج خروجی دقت قابل قبولی از خود نشــان دهند. 
شبکه بندی مدل اســتاتیک به نوع، تعداد و نحوه ی گسترش سلول های 
شبکه وابسته است. در ادامه شــماتیک شبکه بندی مدل استاتیک مورد 

مطالعه در شکل2 نشان داده شده است. 

1  تفاوت مقادیر واقعی با مقادیر شبیه ســازی شــده و تخمین زده شده در 
پتروفیزیکی]4[ آنالیز 

2  شماتیک شــبکه بندی مدل استاتیک مورد مطالعه

  1     ویژگی های شــبکه بندی مدل استاتیک مورد مطالعه

 x-y تعداد سلول در صفحه 
)nJ×nI(

z تعداد سلول در طول محور
)nk(

تعداد افق 
)Horizon(

تعداد ناحیه 
)Zone(

30×18676
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با توجه به شــکل 2 مشــخص است که هندســه ی میدان مورد مطالعه یک 
ذخیــره ی زیر زمینی متشــکل از هیدروکربن ها )نفت و گاز( و آب را نشــان 
می دهد. در نهایت شــماتیک اسکلت بندی مدل اســتاتیک مورد مطالعه در 

شکل3 نشان داده شده است. 

با توجه به شکل باال مدل استاتیک مورد مطالعه دارای سه اسکلت بندی 
باالیی، میانی و پایینی است که به ترتیب دارای عمق کم، متوسط و زیاد 
می باشند. در اسکلت بندی مدل استاتیک مورد مطالعه پستی و بلندی ها 
نشان دهنده ی عمق بوده و بر اساس عمق از سطح آزاد دریا تغییراتی در 

نمودار های سه بُعدی مشاهده می شود. 
باید توجه کرد که اســکلت بندی باالیی، میانی و پایینی مدل اســتاتیک 
مورد مطالعه بیانگر صفحاتی هم عمق هستند. لذا تمامی نقاط موجود بر 
روی هر یک از اسکلت بندی باالیی، میانی و پایینی دارای نقاطی با عمق 
یکسان می باشند. همچنین مشخص است که اسکلت بندی این میدان در 

فواصل عمقی بین 1700 تا 2300متر گسترش یافته است.
در جــدول2 ویژگی های افق بندی مدل اســتاتیک مورد مطالعه گزارش 

شده است.

با توجه به جدول2 مشــخص اســت که هر افق، متشکل از 19×31 گره 
)589گره( می باشــد. لذا مشخص است که هر ناحیه نیز متشکل از 589 
ســتون بوده که در اثر تالقی با افق ها تشــکیل این تعداد گره را بر روی 
سطح هر افق داده است. همچنین افق ها ارتفاع متفاوتی داشته و از ارتفاع 

کم تا زیاد، بسته به ساختار هندسی مدل واقعی گسترش یافته اند.
در جــدول3 نیز ویژگی هــای ناحیه بندی مدل اســتاتیک مورد مطالعه 

گزارش شده است.

با توجه به جدول3 مشــخص اســت که هر ناحیه متشکل از 2×19×31 
گره )1178گره( است که بر روی دو افق متوالی هر ناحیه قرار می گیرند.

5-2- توزیع اولیه ی پارامتر های پتروفیزیکی مدل استاتیک
در ابتدا توزیع اولیه ی پارامتر های پتروفیزیکی مورد مطالعه نمایش داده شده 
است. این توزیع اولیه ی پارامترهای پتروفیزیکی به فرم توزیع دو و سه بُعدی 

و همچنین هیستوگرام نمایش داده شده است.
توزیع دوبُعدی، ســه بعدی و هیســتوگرام مقدار اولیه ی پارامتر پتروفیزیکی 
تخلخل در شــکل4 نشان داده شده اســت. با توجه به این شکل ها مشخص 
اســت که پراکندگی داده های اولیه ی تخلخل، پایین بــوده که این به دلیل 
نا مشــخص بودن مقادیر اولیه ی تخلخل در بســیاری از نقاط میدانی است. 
همچنین مقادیر اولیه ی مشخص تخلخل، مقادیر کوچکی را از بازه ی صفر تا 

0.15 شامل می شوند. 
توزیع دوبعدی، ســه بعدی و هیســتوگرام مقدار اولیه ی پارامتر پتروفیزیکی 
تراوایی نیز در شــکل5 نشان داده شده اســت. بر اساس اطالعات ارائه شده 
در این شکل مشخص است که پراکندگی داده های اولیه ی تراوایی نیز پایین 
بــوده که این نیز می تواند به دلیل نامشــخص بودن مقادیــر اولیه ی تراوایی 
در بسیاری از نقاط میدانی باشــد. همچنین مقادیر اولیه ی مشخص تراوایی 

مقادیر متوسطی را از بازه ی صفر تا 3.5 شامل می شوند. 

3  شماتیک اســکلت بندی مدل استاتیک مورد مطالعه

  2     ویژگی های افق بندی مدل اســتاتیک مورد مطالعه

شاخصتعداد گره هاارتفاع )m(افق

134431×191

234531×192

335231×193

435831×194

536531×195

636531×196

736531×197

  3     ویژگی های ناحیه بندی مدل اســتاتیک مورد مطالعه

تعداد گره هاافق های محدود ناحیه

11-231×19×2

22-331×19×2

33-431×19×2

44-531×19×2

55-631×19×2
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 4  توزیع دوبعدی، ســه بعدی و هیســتوگرام مقدار اولیه ی پارامتر پتروفیزیکی تخلخل

 5  توزیع دوبعدی، ســه بعدی و هیســتوگرام مقدار اولیه ی پارامتر پتروفیزیکی تراوایی )میلی دارسی(
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)SGS( 3- شبیه سازی پتروفیزیکی تخلخل
در ابتدا جهت انجام مدل ســازی پتروفیزیکی، واریوگرام پارامتر پتروفیزیکی 
تخلخل در روش SGS برای نواحی مختلف در شــکل6 نشان داده شده است.

)پارامتر های واریوگرام در جدول4 گزارش شده اند( 
با توجه به شکل، مشخص است که برای همه ی نواحی مورد مطالعه بازه ی باالیی 
از پارامتر پتروفیزیکی تخلخل تولید شــده است که فراوانی داده های کوچک و 
نزدیک به صفر باال تر از ســایر داده های تولید شده می باشد. برای هر ناحیه نیز 
می توان فراوانی )درصد تعداد داده ی خاص نســبت به کل داده های تولید شده( 

داده هایی با مقادیر مختلف را از هیستوگرام های رسم شده، پیدا کرد. 

  4     پارامتر های واریوگرام در مدل ســازی پتروفیزیکی تخلخل

نوعمحدودهآستانهقطعهناحیه

کروی10.2511.11403.2

کروی20.2021.01866.7

کروی30.5980.8851547.4

کروی40.5850.9311597.7

کروی50.7340.8581728.4

کروی60.4610.8291299.1

6)f 5 و)e ،4)d ،3)c ،2)b ،1)a، برای نواحی SGS 6  واریوگــرام پارامتــر پتروفیزیکی تخلخل در روش 
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مقادیر میانگین پارامتر پتروفیزیکی تخلخل به دست آمده از روش  SGS برای 
نواحی مختلف و مقادیر انحراف معیار این مقادیر در جدول5 گزارش شده اند.

با توجه به جدول مقادیر میانگین پارامتر پتروفیزیکی تخلخل برای هر ناحیه 
با اســتفاده از روش شبیه سازی گوســی متوالی گزارش شده است. انحراف 
اســتاندارد این پارامتر پتروفیزیکی نیز نشان دهنده ی انحراف داده های تولید 
شده ی هر ناحیه نسبت به داده ی میانگین آن ناحیه است که در اینجا مقادیر 
نســبتا پایینی حاصل شــده اند. مقادیر بیشــینه و کمینه ی تولیدی پارامتر 
پتروفیزیکی تخلخل با روش شبیه ســازی گوســی متوالی بــه ترتیب برابر با 
0.33 و 0.25 می باشــند که به ترتیب مربوط به نواحی 4 و 2 می شــوند. در 
حالی که مقدار میانگین کل مدل میدانی پارامتر پتروفیزیکی تخلخل با روش 

شبیه سازی گوسی متوالی برابر با 0.295 حاصل می شود.

)SGS( 1-3- شبیه سازی پتروفیزیکی تراوایی
در ایــن بخش نیــز در ابتدا جهت انجام مدل ســازی پتروفیزیکی، واریوگرام 
پارامتر پتروفیزیکی تراوایی در روش SGS برای نواحی مختلف در شــکل7 

نشان داده شده است.)پارامتر های واریوگرام در جدول6 گزارش شده اند(

  5     مقادیــر میانگین پارامتر پتروفیزیکی تخلخل به دســت آمده از روش 

SGS برای نواحی مختلف

انحراف استانداردتخلخلناحیه

10.310.401
20.250.371
30.330.399
40.330.397
50.270.384
60.290.372

  6     پارامتر های واریوگرام در مدل ســازی پتروفیزیکی تراوایی

نوعمحدودهآستانه7قطعه6ناحیه

کروی10.2861.211866.7
کروی20.4980.921513.3
کروی30.4230.8131129.2
کروی40.2471.101728.4
کروی50.4460.9811866.7
کروی60.4720.6831734.2

6)f 5 و)e ،4)d ،3)c ،2)b ،1)a برای نواحی SGS 7  واریوگــرام پارامتــر پتروفیزیکی تراوایی در روش 
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مطابق مطالب گفته شده در مورد نقشه ی مقدار میانگین پارامتر های پتروفیزیکی، 
نقشه ی مقدار میانگین پارامتر پتروفیزیکی تراوایی برای هر ناحیه رسم می شود. با 
تفسیر این نقشه می توان برای بخش های مختلف یک ناحیه نیز مقادیر میانگین 
پارامتــر پتروفیزیکی تراوایی را به دســت آورد و یا بــه عبارتی مقادیر میانگین 
بخش های مختلف یک ناحیه را از روی نقشــه خواند و در سایر شبیه سازی های 
دینامیــک و اســتاتیک از این مقدار که دقیق تر بوده، اســتفاده کرد. لذا مقادیر 
میانگین پارامتر پتروفیزیکی تراوایی به دســت آمده از روش SGS برای نواحی 

مختلف و مقادیر انحراف معیار این مقادیر در جدول7 گزارش شده اند.

بــا توجه به جدول7 مقادیر میانگین پارامتر پتروفیزیکی تراوایی برای هر 
ناحیه با اســتفاده از روش شبیه سازی گوسی متوالی گزارش شده است. 
انحراف اســتاندارد این پارامتر پتروفیزیکی نیز مقادیر نســبتا پایینی را 
نشان می دهند. مقادیر بیشــینه و کمینه ی تولیدی پارامتر پتروفیزیکی 
تراوایی با روش شبیه سازی گوسی متوالی به ترتیب برابر با 0.48 و 0.29 
هستند که به ترتیب مربوط به نواحی 1 و 2 می شوند. در حالی که مقدار 
میانگین کل مدل میدانی پارامتر پتروفیزیکی تراوایی با روش شبیه سازی 

گوسی متوالی برابر با 0.405 حاصل می شود.

4-نتایج تخمین پتروفیزیکی کریجینگ8
1-4- تخمین پتروفیزیکی تخلخل )کریجینگ(

در ایــن بخش مقادیر میانگین پارامتــر پتروفیزیکی تخلخل تخمین زده 
شــده با روش کریجینگ برای نواحی مختلف و مقادیر انحراف معیار این 

مقادیر در جدول8 گزارش شده اند.

با توجه به جــدول8 مقادیر میانگین پارامتــر پتروفیزیکی تخلخل برای 
هر ناحیه با اســتفاده از روش تخمین کریجینگ گزارش شــده اســت. 
مقادیر تخمین زده شــده ی پارامتر پتروفیزیکی تخلخل با روش تخمین 
کریجینگ در همه ی نواحی باال تر از مقادیر تولید شده با استفاده از روش 
شبیه سازی گوسی متوالی می باشند و انحراف استاندارد باال تری نیز دارند. 
در حالی که روند تغییرات این پارامتر پتروفیزیکی در نواحی مختلف برای 

هر دو روش یکسان است. 
مقادیر بیشــینه و کمینه ی تخمینی پارامتر پتروفیزیکی تخلخل با روش 
تخمین کریجینگ به ترتیب برابر با 0.41 و 0.35 هســتند که به ترتیب 
مربوط به نواحی 4 و 2 می شــوند. در حالی که مقدار میانگین کل مدل 
میدانــی پارامتر پتروفیزیکی تخلخل بــا روش تخمین کریجینگ برابر با 

0.390 حاصل می شود.

2-4- تخمین پتروفیزیکی تراوایی )کریجینگ(
در این بخش نیز مقادیر میانگین پارامتر پتروفیزیکی تراوایی تخمین زده 
شــده با روش کریجینگ برای نواحی مختلف و مقادیر انحراف معیار این 

مقادیر در جدول9 گزارش شده اند.

بــا توجه به جدول9 نیز مقادیر میانگین پارامتر پتروفیزیکی تراوایی برای 
هر ناحیه با استفاده از روش تخمین کریجینگ گزارش شده است. مقادیر 
تخمین زده شده پارامتر پتروفیزیکی تراوایی با روش تخمین کریجینگ 
در همه ی نواحی باال تر از مقادیر تولید شده با استفاده از روش شبیه سازی 
گوسی متوالی می باشــند و انحراف استاندارد باال تری نیز دارند. در حالی 
کــه روند تغییرات این پارامتر پتروفیزیکی در نواحی مختلف برای هر دو 

روش یکسان است. 
مقادیر بیشــینه و کمینه ی تخمینی پارامتر پتروفیزیکی تراوایی با روش 
تخمین کریجینگ به ترتیب برابر با 0.87 و 0.68 هســتند که به ترتیب 
مربوط به نواحی 1 و 2 می شــوند. در حالی که مقدار میانگین کل مدل 
میدانــی پارامتر پتروفیزیکی تراوایی بــا روش تخمین کریجینگ برابر با 

0.810 حاصل می شود.

  7     مقادیر میانگین پارامتر پتروفیزیکی تراوایی به دســت آمده از 

SGS برای نواحی مختلف روش 

انحراف استانداردتراواییناحیه

10.480.660
20.290.500
30.360.550
40.450.620
50.390.570
60.450.630

  8     مقادیــر میانگین پارامتر پتروفیزیکی تخلخل تخمین زده شــده با 

روش کریجینگ برای نواحی مختلف

انحراف استانداردتخلخلناحیه

10.400.458
20.350.451
30.410.457
40.410.457
50.370.455
60.400.454

  9     مقادیــر میانگین پارامتر پتروفیزیکی تراوایی تخمین زده شــده 

روش کریجینگ برای نواحی مختلف

انحراف استانداردتراواییناحیه

10.871.24
20.681.09
30.761.13
40.841.20
50.791.16
60.851.21
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مقاالت پژوهشی

نتیجه گیری
در ایــن مطالعــه پارامتر های پتروفیزیکی تخلخل، تراوایی و اشــباع آب 
میدانی توســط روش های شبیه سازی گوســی متوالی و کریجینگ و با 
بهره گیری از نرم افزار پترل، تخمین زده شده اند و با پارامترهای برداشت 
شــده در محل چاه های میدان مورد مطالعه مقایسه شده اند. پارامترهای 

تخمین زده شده توسط روش کنن2015 کنترل کیفیت شده اند.
1. با توجه به نتایج روش شبیه سازی گوسی متوالی و تخمین کریجینگ، 
انحراف استاندارد پارامتر های پتروفیزیکی شبیه سازی شده و تخمین زده 
شده به ترتیب برای تخلخل، اشباع آب و تراوایی از کمترین به بیشترین 

است. 

2. با توجه به نتایج روش شبیه سازی گوسی متوالی و تخمین کریجینگ، 
انحراف اســتاندارد پارامتر های پتروفیزیکی تخمین زده شده ی مربوط به 
نتایج روش تخمین کریجینگ نســبت به انحراف اســتاندارد پارامتر های 
پتروفیزیکی شبیه سازی شده ی مربوط به نتایج روش شبیه سازی گوسی 

متوالی بیشتر است.  
3. بر اساس توزیع دو بعدی پارامتر های پتروفیزیکی، مدل استاتیک سازند 
مخزن مورد مطالعه از نقطه نظر ویژگی های اولیه ی ورودی، مدلی ســاده 
در نظر گرفته نشــده که یک ویژگی در همه ی سطح مدل یکسان باشد، 
بلکه مدلی نا همگن می باشــد که داده هــای ورودی برای نواحی مختلف 

متفاوت است.
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