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در این مطالعه ،از روش وارونس��ازی بیزین دادههای لرزهای ،جهت تعیین مدلهای دو بعدی و س��ه ِ
بعدی توزیع و پراکندگی رخس��ارههای
مخزن در بخش کوچکی از میدان گازی  Xاس��تفاده ش��ده اس��ت .براس��اس این مطالعه ،تخلخل ،فاکتور انعطافپذیری س��اختاری(که بیش
از مقدار تخلخل ،به نوع تخلخل وابس��ته اس��ت) و مدول حجمی سیال ،میتوانند بهعنوان مناس��بترین پارامترهای پتروفیزیکی جهت مطالعه
ِ
رخسارههای مخازن کربناته معرفی گردند .بنابراین ،با برازش یک توزیع سه مولفه ِ
مختلط گوسی به روی دادهها در فضای سهمتغیرهی این
ای
پارامترها ،رخسارههای مطلوب ،نامطلوب و انتقالی در این مخزن تعریف شدند .نتایج وارونسازی رخسارهها در امتداد چاه ،نشاندهنده دقت
 67درصدی این روش اس��ت .همچنین ،نتایج س��ه بعدی ،دو واحد  K2و  K4را بهعنوان واحدهای با کیفیت مخزنی مناسب معرفی میکند که
مطالعات قبلی نیز موید همین مطلب است.
مخازن کربناته ،پراکندگی رخساره ،وارونسازی بیزین ،میدان گازی X
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جهت استفاده در مخازن کربناته بهبود بخشیدند .در این مطالعه ،ابتدا
مقدمه
سپس،در
شود.ﻪﺳﺰاﻳﻲ
ی ،ﻧﻘﺶ ﺑ
رﻳﺴﻚ
ﻛﺎﻫﺶ
رخسارهﺿﻤﻦ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺨﺰن،
ﺗﻮﻟﻴﺪ و
ﻫﻢ در ﻓﺎز
اﻛﺘﺸﺎف و
رابطه در ﻓﺎز
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﻫﻢ
ﻋﺪم
داده م
شرح
بیزین
س��ازی
وارون
عمومی
ﻗﻄﻌﻴﺖ و
هیدروکربنی
تخمین پارامتره��ا ،ویژگیها و خصوصیات مخ��ازن
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮيﻫﺎي آﺗﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ دارد .دادهﻫﺎي ﻟﺮزهاي ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﻳﻚ ﻧﻮع ﻟﻴﺘﻮﻟﻮژي و ﻳﺎ ﺳﻴﺎل ﺧﺎص
مناسب
گرفته و
کربناته
مخازن
ﺑﻴﺰﻳﻦ
پارامترهایﺳﺎزي
رﺧﺴﺎره اﺳﺖ .وارون
قرارﻋﺒﺎرﺗﻲ
بحث ﻳﺎ ﺑﻪ
موردﺳﻴﺎل( و
ﺳﻨﮓ و
)ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از
مشکالتﺳﻨﮓﻛﻞ
همﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از
مربوطه،ﺑﻠﻜﻪ
آگاهی از توزیع فضایی آنها ،ضمن ارزیابی عدمقطعیتهای ﻧﻴﺴﺖ،
رﺧﺴﺎره از ﺟﻤﻠﻪ روشﻫﺎي ﻣﺘﺪاول و ﻣﺮﺳﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ رﺧﺴﺎرهﻫﺎ از روي دادهﻫﺎي ﻟﺮزهاي ،ﻣﻘﺪار ﻋﺪم
در فاز اکتشاف و هم در فاز تولید و توسعه مخزن ،ضمن کاهش ریسک ،معرف��ی میگردند .در پایان ،نتایج پیادهس��ازی این روش روی بخش
ﻗﻄﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺗﺨﻤﻴﻦﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪﺻﻮرت ﻛﻤﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
شود.
ﺑﻴﺰﻳﻦارائه می
ﺳﺎزي X
گازیوارونمیدان
مخزن
های
داده
نقش بهسزایی در تصمیمگیریهای آتی و مدیریت این منابع دارد .داده
ﻛﺸﺴﺎنِ ﺳﻨﮓ ﻣﺨﺰن
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﺧﻄﻲ ﺑﺮاي
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ
ﻫﺎي
کوچکی ازازروش
هایُﻣﺮه در ﺳﺎل ،2003
ﺑﻮﻻﻧﺪ و ا
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﻮﻻﻧﺪ و ﻫﻤﻜﺎران ،اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را در ﺳﺎل  2008ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺧﺴﺎرهﻫﺎي ﻣﺨﺰن ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ .ﮔﺮاﻧﺎ و
لرزهای ،پاسخ مشخصی از یک نوع لیتولوژی و یا سیال خاص نیست ،بلکه
دﻻروﺳﺎ) (2010ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﺎﻣﻞﺗﺮي در ﻣﺨﺎزن ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮕﻲ اراﺋﻪ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻛﺮﻳﻢﭘﻮﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران) 2013اﻟﻒ و ب( ﺿﻤﻦ
تحقيق
-1روش
ﺗﻐﻴﻴﺮعبارتی
حاوی اطالعاتی از س��نگکل(تلفیقی از سنگ و س��یال) و یا به
اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ روشﻫﺎ را ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺨﺎزن ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪﻧﺪ .در اﻳﻦ
ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ،
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﻣﺪلﻫﺎي
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،اﺑﺘﺪا راﺑﻄﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ وارونﺳﺎزي ﺑﻴﺰﻳﻦ رﺧﺴﺎره ﺷﺮح داده ﻣﻲﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ،ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺨﺎزن ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
 1-1روش وارونسازی بیزین رخساره
رخساره اس��ت .وارونسازی بیزین رخساره از جمله روشهای متداول و
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي اﻳﻦ روش روي ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از دادهﻫﺎي
فرضﺷﻮد.کنید  Sپاس��خ لرزهای برداش��ت شده در س��طح m ،ماتریس
لرزه
مرسومی است که عالوه بر تخمین رخس��ارهها از روی دادههای
ای،ﻣﻴﺪان  Xاراﺋﻪ ﻣﻲ
ﮔﺎزي
ﻣﺨﺰن
کند.روش ﺗﺤﻘﻴﻖ پارامترهای کشسان سنگکل مانند سرعتها یا مقاومتهای لرزهایی،
مقدار عدم قطعیت این تخمینها را نیز بهصورت ک ّمی ارائه می
-1
وارونﺳﺎزيRﺑﻴﺰﻳﻦ
بوالن��د و اُم��ره در س��ال  ،2003از روشهای تحلیل��ی 1-1
رﺧﺴﺎرهپارامترهای پتروفیزیکی مانند تخلخل ،اشباع از آب و غیره
ماتریس
خطیروشبرای
ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ  Sﭘﺎﺳﺦ ﻟﺮزهاي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ m ،ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﺸﺴﺎن ﺳﻨﮓﻛﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎ ﻳﺎ
وارونس��ازی بیزین پارامترهای کشسا ِن سنگ مخزن استفاده کردند .و  fرخس��اره موردنظر باش��د .احتمال رخداد یک رخساره در عمق z
ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎي ﻟﺮزهاﻳﻲ R ،ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻠﺨﻞ ،اﺷﺒﺎع از آب و ﻏﻴﺮه و  fرﺧﺴﺎره ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
رﺧﺴﺎره در
صورتﻧﻮﺷﺖ
توان ﺑﻪبهﺻﻮرت زﻳﺮ
ﺷﺪه مرایﻣﻲﺗﻮان
ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﭘﺎﺳﺦ ﻟﺮزهاي
شرطﻋﻤﻖ z
زیر :نوشت:
شده را
مشاهده
ﺷﺮطهای
پاسخﺑﻪ لرز
رﺧﺪاد ﻳﻚ به
اﺣﺘﻤﺎلههای
بوالند و همکاران ،این مطالعه را در سال  2008برای تعیین رخسار
(P( f |S )   P ( f | f )    P ( R | f ) P( R | m ) P(m | m ) P( m | S )dRdm dm )1
تری در
ل(1
مخزن گس��ترش دادند .گرانا و دالروسا( )2010مباحث کام )
ﻣﻌﺎدﻟﻪو ،1-اﻧﺪﻳﺲﻫﺎي  wو  sﺑﻴﺎنﮔﺮ ﻣﻘﻴﺎس دادهﻫﺎ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ در ﭼﺎه و دادهﻫﺎي ﻟﺮزهاي اﺳﺖ .ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ
مخازن ماسهسنگی ارائه کردند .کریمپولی و همکاران( 2013درالف
راﺑﻄﻪ ،ﺑﻴﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮيِ آن در ﺷﻜﻞ 1-آﻣﺪه اﺳﺖ.
ب) ضمن تغییر پارامترها و مدلهای پتروفیزیکی ،اینگونه روشها را در معادله ،1-اندیسهای  wو  sبیانگر مقیاس دادهها بهترتیب در چاه
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ﺷﻜﻞ  .1ﻧﻤﺎﻳﺶ رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻴﺎن رﺧﺴﺎرهﻫﺎ ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﺸﺴﺎن و دادهﻫﺎي ﻟﺮزهاي
)ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪه از ﻛﺮﻳﻢﭘﻮﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  2013ب(.

مقاالت علمي  -پژوهشی

ِ
تصویری آن
و دادههای لرزهای است .برای درک بهتر این رابطه ،بیان
در شکل 1-آمده است.
 2-1پارامترهای مناسب پتروفیزیکی در مخازن کربناته

که جهت تعریف رخس��اره بس��یار مناسب اس��ت .بنابراین ،تخلخل،
فاکتور انعطافپذیری س��اختاری و مدول حجمی س��یال بهعنوان سه
پارامت ِر پتروفیزیکیِ اصلی و تأثیرگذار در تخمین رخس��ارهی مخازن
کربناته معرفی میگردد.

در اهمیت انتخاب پارامتر پتروفیزیکی مناسب باید به سه نکته اشاره
 3-1مورد مطالعاتی
ک��رد :اول آن که پاس��خ لرزهای مبهم س��نگهای کربناته ،محصول
میدان گازی  Xبهنظر میرسد که در زمان ریفت نجد با سنکامبرین
مس��تقیم این پارامترها هس��تند .دوم ،انتخاب مدله��ای پتروفیزیکی
ِ
محاس��بات تخمینِ رخس��اره ،مورد نیاز هستند ،بهطور مستقیم پیش��ین تش��کیل ش��ده اس��ت .اصلیترین مخازن گازدار این میدان،
که در
تحت تأثیر این پارامترها بوده و س��وم ،اهمیت توزیع دادهها در فضای س��ازندهای داالن و کنگان به ترتیب با ِس��ن پرمی��ن فوقانی و تریاس
پارامترهای پتروفیزیکی اس��ت که اس��اس تعریف رخساره را تشکیل زیرین با توالی کربناته -تبخیری میباش��ند .در بخش مخزنی ،کنگان
به دو زیرعضو مخزنی  K1و  K2و داالن ،خود به چهار زیرعضو K3،
میدهد.
3
ﺴﺘﻴﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻧﻔﺖ
 ،K4نار و  K5تقس��یم میشود که  K3و  K4واحدهای مخزنی هستند.
مطالعات زیادی(آن ِس��ل ِمتی و اِبرلی  ،1999آ ِسفا و همکاران ،2003
ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﻫﻢ در ﻓﺎز اﻛﺘﺸﺎف و ﻫﻢ در ﻓﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺨﺰن ،ﺿﻤﻦ ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ ،ﻧﻘﺶ ﺑﻪﺳﺰاﻳﻲ در
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮيﻫﺎي آﺗﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ دارد .دادهﻫﺎي ﻟﺮزهاي ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﻳﻚ ﻧﻮع ﻟﻴﺘﻮﻟﻮژي و ﻳﺎ ﺳﻴﺎل ﺧﺎص
لیتول��وژی غال��ب در بخش مخزنی ،دولومیت ،آه��ک و تا حدودی
آدام و همکاران  ،)2006نشان دادند که تغییرات زیاد سیستم تخلخل
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﺳﻨﮓﻛﻞ)ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از ﺳﻨﮓ و ﺳﻴﺎل( و ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﻲ رﺧﺴﺎره اﺳﺖ .وارونﺳﺎزي ﺑﻴﺰﻳﻦ
ﻣﻮﺟﻮد در رﻓﺘﺎر ﻟﺮزهاي
اﺑﻬﺎﻣﺎت
ﺑﺮاي
ﺗﻮﺟﻴﻪﻛﻨﻨﺪه
ﺗﻮاﻧﺪ
دﻳﮕﺮ،
ﻋﺒﺎرت
د ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار ﻋﺪم
ﻫﺎي ﻟﺮزهاي،
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲداده
رﺧﺴﺎرهﻫﺎ از روي
ﻣﻲﻛﻪ
ﺗﺨﻠﺨﻞاﺳﺖ
ﻧﻮع و ﻣﺮﺳﻮﻣﻲ
ﻣﺘﺪاول
روشﻫﺎي
مناس��بی برای انیدریت است.
ﺗﺨﻤﻴﻦتوجیهکننده
ﻋﻼوهیﺑﺮتواند
تخلخل م
ن��وع
دیگر،
عب��ارت
ﺟﻤﻠﻪبه
رﺧﺴﺎره از و
ﻛﻨﺪ.
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ
ﺑﻪﺻﻮرت ﻛﻤ
ﺗﺨﻤﻴﻦﻫﺎ را ﻧﻴﺰ
ﮓﻫﺎي ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪﻗﻄﻌﻴﺖ
ﭘﺬﻳﺮي ﺳﺎﺧﺘﺎري را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از
اﻧﻌﻄﺎف
(2004
ﺑﺎﺷﺪ.اﻳﻦ ﺳﺎن)
ﺑﻮﻻﻧﺪ و اُﻣﺮه در ﺳﺎل  ،2003از روشﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺧﻄﻲ ﺑﺮاي وارونﺳﺎزي ﺑﻴﺰﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﺸﺴﺎنِ ﺳﻨﮓ ﻣﺨﺰن
انعطافپذیری س��اختاری نش��ان داد که سه نوع
فاکتور
محاس��به
()2004
ﺟﻬﺖسان
کربناتهد .باشد.
گهای
ای سن
رفتار لرزه
موجود در
ﺣﺠﻤﻲ
ﻣﺪول
ﺳﻴﺎلو ﻧﻴﺰ،
ﻧﻮع
ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮ
دارد،
ﺑﺴﺘﮕﻲ
ﻣﺤﻴﻂ
ابهاماتﻣﻮج در
ﺨﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺳﺮﻋﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﻮﻻﻧﺪ و ﻫﻤﻜﺎران ،اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را در ﺳﺎل  2008ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺧﺴﺎرهﻫﺎي ﻣﺨﺰن ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ .ﮔﺮاﻧﺎ
ﺿﻤﻦ
اﻟﻒ و ب(
ﻫﺎيﭘﻮﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران)
ﻣﺪل ﻛﺮﻳﻢ
ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ.
آن اراﺋﻪ
ﺳﻨﮕﻲ
رﺳﺪ:ﻣﺎﺳﻪ
ﻣﻲﻣﺨﺎزن
ﺗﺮي در
ﺎل ﺑﻪ دو دﻟﻴﻞ،دﻻروﺳﺎ)
ﻫﺴﺘﻨﺪ .دوم ،ﺟﻮاﻣﻊ
واﺑﺴﺘﻪ
 2013آن
ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ
اول
ﻛﺎﻣﻞﻧﻈﺮ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
س��اختار تخلخل توس��ط این پارامتر از هم تش��خیص داده میشوند:
ﭘﺎراﻣﺘﺮ(2010فاکتور انعطافپذیری ساختاری را بهعنوان پارامتری پتروفیزیکی که
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﻣﺪلﻫﺎي ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ روشﻫﺎ را ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺨﺎزن ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪﻧﺪ .در
اﻳﻦ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ
ﻧﺸﺎن
ري دادهﻫﺎي ﭼﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺟﺪاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺷﺒﺎع از آب
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،اﺑﺘﺪا راﺑﻄﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ وارونﺳﺎزي ﺑﻴﺰﻳﻦ رﺧﺴﺎره ﺷﺮح داده ﻣﻲﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ،ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺨﺎزن ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻋﻨﻮاناییﺳﻪو شکس��تگیها .2 .ترکها و ریزشکس��تگیها
تخلخ��لﺑﻪحفره
دارد ،از داده.1
بستگی
ﭘﺬﻳﺮيمحیط
ﺳﺎزيدر
موج
ﭘﺎﻳﺎن،سرعت
تخلخل و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،به نوع
تخلخل
ﻣﻨﺎﺳﺐبیش از
ﻫﺎي ﺳﻴﺎل
ﺣﺠﻤﻲ
ﻣﺪول
ﺳﺎﺧﺘﺎري و
اﻧﻌﻄﺎف
ﻳﻒ رﺧﺴﺎره
ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ
اﻳﻦ روش روي
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻴﺎده
ﺗﺨﻠﺨﻞ ،در
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﻗﺮار
اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﻣﺨﺰن ﮔﺎزي ﻣﻴﺪان  Xاراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ
ﺨﺎزن
نوعي ﻣ
رﺧﺴﺎره
ﺛﻴﺮﮔﺬار در
ﻣﺘﺮِ ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲِ اﺻﻠﻲ و ﺗﺄ
ﮔﺮدد.دو و  .3ریزتخلخلها .در ادامه ،تعریف رخس��ارهها براساس پراکندگی
س��یال به
ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪحجمی
نیز ،مدول
س��یال
ﺗﺨﻤﻴﻦتعیین
کرد .جهت
معرف��ی
-1روش ﺗﺤﻘﻴﻖ
مناسبی به نظر میرسد :اول آن که مدلهای پتروفیزیکی دادهها در فض��ای پارامترهای پتروفیزیکی مخ��زن صورت پذیرفت.
پارامتر
دلیل،
رﺧﺴﺎره
ﺳﺎزي ﺑﻴﺰﻳﻦ
 1-1روش وارون
 3ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ  Sﭘﺎﺳﺦ ﻟﺮزهاي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ m ،ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﺸﺴﺎن ﺳﻨﮓﻛﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎ ﻳﺎ
پراکندگی دادهها در فضای سهبعدی تخلخل ،فاکتور
شکل 2-نمودار
رﺧﺴﺎرهاین
استفاده از
چاه با
داده
آماری
دوم،
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲهستند.
آن Rوابسته
ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎي به
ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻏﻴﺮه و f
های آب و
اﺷﺒﺎع از
ﺗﺨﻠﺨﻞ،
جوامعﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﻟﺮزهاﻳﻲ،
ﻧﻮﺷﺖ:ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﺨﺎزن
ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻴﺪان ﮔﺎزي  Xﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ در زﻣﺎن رﻳﻔﺖ ﻧﺠﺪ ﺑﺎ ﺳﻦﻛﺎﻣﺒﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸﻴﻦ
اﺣﺘﻤﺎل رﺧﺪاد ﻳﻚ رﺧﺴﺎره در ﻋﻤﻖ  zﺑﻪ ﺷﺮط ﭘﺎﺳﺦ ﻟﺮزهاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ
س��اختاری و مدول حجمی س��یال را نشان میدهد .با
انعطاف
آب نشان
اشباع از
بهﻦپارامتر
بیشتری
جدایش
دار اﻳﻦ ﻣﻴﺪان ،ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎيپارامتر
پذیریﺗﺒﺨﻴﺮي
ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ-
دهند ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ
ﺗﺮﻳﺎسمیزﻳﺮﻳﻦ
ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و
ﭘﺮﻣﻴﻦ
نس��بت ﺳ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ
ﻛﻨﮕﺎن ﺑﻪ
داﻻن و
2
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ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺰﻧﻲ ،ﻛﻨﮕﺎن ﺑﻪ دو زﻳﺮﻋﻀﻮ ﻣﺨﺰﻧﻲ  K1و  K2و داﻻن ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻬﺎر زﻳﺮﻋﻀﻮ  ،K4 ،K3ﻧﺎر و K5
R mwm s

z

z

در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ،1-اﻧﺪﻳﺲﻫﺎي  wو  sﺑﻴﺎنﮔﺮ ﻣﻘﻴﺎس دادهﻫﺎ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ در ﭼﺎه و دادهﻫﺎي ﻟﺮزهاي اﺳﺖ .ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻟﻴﺘﻮﻟﻮژي ﻏﺎﻟﺐ در ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺰﻧﻲ ،دوﻟﻮﻣﻴﺖ ،آﻫﻚ
واﺣﺪﻫﺎي
ﺑﻴﺎن K4
 K3و
ﻣﺨﺰﻧﻲاﺳﺖ.
ﺷﻜﻞ 1-آﻣﺪه
ﺗﺼﻮﻳﺮيِ آن در
ﻛﻪراﺑﻄﻪ،

و ﺗﺎ ﺣﺪودي

ﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد
ﺪرﻳﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ از ﻫﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .1 :ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺣﻔﺮهاﻳﻲ و ﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎ .2 .ﺗﺮكﻫﺎ و رﻳﺰﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻫﺎ و  .3رﻳﺰﺗﺨﻠﺨﻞﻫﺎ .در اداﻣﻪ ،ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺴﺎرهﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ دادهﻫﺎ در ﻓﻀﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺨﺰن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .ﺷﻜﻞ 2-ﻧﻤﻮدار
ﻛﻨﺪﮔﻲ دادهﻫﺎ در ﻓﻀﺎي ﺳﻪﺑﻌﺪي ﺗﺨﻠﺨﻞ ،ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮي ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻣﺪول ﺣﺠﻤﻲ ﺳﻴﺎل را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﺎ
اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد .رﺧﺴﺎره
ش ﻳﻚ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﮔﻮﺳﻲ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﻴﺔﺗﻮان ﺳﻪ رﺧﺴﺎره ﻣﻄﻠﻮب ،ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و
ﺷﻜﻞ  .1ﻧﻤﺎﻳﺶ رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻴﺎن رﺧﺴﺎرهﻫﺎ ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﺸﺴﺎن و دادهﻫﺎي ﻟﺮزهاي
ن 2013ب(.
ﻫﻤﻜﺎران
ﻛﺮﻳﻢﭘﻮﻟﻲ و
)ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪه از
پارامترهایﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪﺷﻤﺎر آﻣﺪه و
ﻣﺨﺰن ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ
ﮔﺎز ،ﺑﻴﺎ
ﻣﺤﺘﻮي
ﺳﻴﺎل
ﻠﻮب ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻي ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻧﻮع ) (11و
رخس��ارازهها،
ﮔﺮمی��ان
معکوس
مس��تقیم و
رواب��ط
نمای��ش
اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ اﺳﺖ.
ﻘﺸﻪ درآرودن آن ،ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
پارامترهای کشسان و دادههای لرزهای
پتروفیزیکی،
 2-1ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻣﺨﺎزن ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ

در اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد .اول آن ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻟﺮزهاي ﻣﺒﻬﻢ ﺳﻨﮓﻫﺎي
ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ،ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .دوم ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪلﻫﺎي ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺨﻤﻴﻦِ رﺧﺴﺎره
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﻮده و ﺳﻮم ،اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮزﻳﻊ دادهﻫﺎ در ﻓﻀﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ رﺧﺴﺎره را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي)آﻧﺴﻠﻤﺘﻲ و اﺑﺮﻟﻲ  ،1999آﺳﻔﺎ و ﻫﻤﻜﺎران  ،2003آدام و ﻫﻤﻜﺎران  ،(2006ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات

رخساره)ﺳﺒﺰ:
(سبز :اﻟﻒ
در ﭼﺎه
ﺗﺨﻤﻴﻦ
ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﺷﻜﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻂ
ﺗﻮزﻳﻊ
اﺳﺘﻔﺎده
ﺿﻤﻦ
پتروفیزیک��یاﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
ﻣﻄﻠﻮب ،ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و
رﺧﺴﺎرهﻫﺎي
ﻣﺨﺰن.
ﭘﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﺘﺮﻫﺎي
.3از 3
ﻜﻞ  .2ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ دادهﻫﺎ در ﻓﻀﺎي ﭘﺎراﻣ 2
مطلوب،
رﺧﺴﺎرهالف
رخساره در چاه
ﺑﺮايتخمین
نهایی برای
ﻧﺘﺎﻳﺞنتایج
مخ��زن.
پارامتره��ای
در فض��ای
دادهه��ا
پراکندگ��ی
 2013ب(.
ﻫﻤﻜﺎران
ﻛﺮﻳﻢﭘﻮﻟﻲ
انتقالی از
)ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪه
اﺳﺖ
اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ
ﮔﻮﺳﻲ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ)دواﻳﺮ ﻗﺮﻣﺰ(
قرمز :رخساره نامطلوب و آبی :رخساره انتقالی) .الف -نمودار احتمال
مختلط
استفادهواز توزیع
ضمن
نامطلوب و
مطلوب،
رخسارههای
گوسی با س��ه مولفه(دوایر قرمز) امکانپذیر است(تصحیح شده ازرﺧﺴﺎره ﻣﻄﻠﻮب ،ﻗﺮﻣﺰ :رﺧﺴﺎره ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و آﺑﻲ :رﺧﺴﺎره اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ(.
ش��رطی رخداد رخس��اره ،ب -بیش��ینه مق��دار توزیع پس��ین و ج-
 2013ب).
همکاران
پولی و
(تصحیح شده از
واقعی
رخسارههای
آﻣﺪه2013
همکاران
درمپولی
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺨﻤﻴﻦ رﺧﺴﺎره در اﻣﺘﺪاد ﭼﺎه کری
ﺗﻮزﻳﻊ
ﻣﻘﺪار
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
رﺧﺴﺎره،کریبم-
رﺧﺪاد
ﺷﺮﻃﻲ
اﺻﻠﻲ ﻧﻤﻮدار
اﺳﺖ.ب).رﺧﺴﺎره ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻪ ﻫﺪف اﻟﻒ-
دﻗﺖ
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎ
اﻛﺘﺸﺎف اﺳﺖ،
ﺷﻜﻞو3-

ﺳﻄﺢ
ﺑﻮده -و در
ﺒﺘﺎً ﺧﻮﺑﻲ و در  67درﺻﺪ ﻣﻮارد درﺳﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه ﻛﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ،ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻌﻨﻲ
ﻗﺎﺑﻞواﻗﻌﻲ)ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪه از ﻛﺮﻳﻢﭘﻮﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
ﻫﺎي
رﺧﺴﺎره
دار و ج
ﭘﺴﻴﻦ
ﻤﺎدي ﻗﺮار دارد .ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐِ اﻳﻦ روش آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ردﻟﺮزه اﺳﺖ .از اﻳﻦرو ،ﺣﺘﻲ دﺳﺖﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ
 2013ب(.
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لﻫﺎي ﺳﻪﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮاي دادهﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در ﺷﻜﻞ 4-ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه

ﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ،ﭼﮕﺎﻟﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ رﺧﺴﺎره ﻣﻄﻠﻮب در دو ﻻﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻤﻖ ،ﺑﻪ ﻻﻳﻪﻫﺎي K2

 K4ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺨﺰن ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در آن ،از اﻳﻦ دو ﻻﻳﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي
ﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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برازش یک توزیع مختلط گوس��ی با س��ه مولفه می توان سه رخساره
مطلوب ،نامطلوب و انتقالی را تعیین نمود .رخس��اره مطلوب با مقدار
باالی تخلخل نوع ( )1و س��یال محتوی گاز ،بیانگر مناطقی از مخزن
ب��ا کیفیت باال بهش��مار آم��ده و بهنقش��ه درآرودن آن ،هدف نهایی
مطالعات اکتشافی است.
نتای��ج تخمین رخس��اره در امتداد چاه در ش��کل 3-آمده اس��ت.
رخس��اره مطلوب که هدف اصلی اکتشاف است ،با دقت نسبتاً خوبی
و در  67درص��د موارد ،درس��ت تخمین زده ش��ده ک��ه از نقطه نظر
4
آماری ،کام ً
یکی
ال معنیدار بوده و در سطح قابل اعتمادی قرار دارد.
ِ
مناس��ب این روش آن است که براساس ردلرزه است.
از ویژگیهای

اﻟﻒ )ﺳﺒﺰ:

ﺎره اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ(.
ﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻮزﻳﻊ
ﻮﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران

 4مدل سه بعدی پراکندگی رخساره مطلوب در محدوده مخزنی (تصحیح
شده از کریمپولی و همکاران  2013الف).
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از اینرو ،حتی دستیابی به مدلهای سهبعدی به سهولت امکانپذیر
اس��ت .این کار برای دادههای حاضر ،انجام شده و در شکل 4-نشان
داده شده اس��ت .با توجه به این ش��کل ،چگالی پراکندگی رخساره
مطلوب در دو الیه بیشتر بوده که براساس عمق ،به الیههای  K2و K4
تفس��یر میشوند .این تفسیر با مطالعات قبلی مخزن تطابق کاملی نشان
میدهد که در آن ،از این دو الیه بهعنوان الیههایی با کیفیت مناسب
مخزنی نام برده شده است.
نتيجهگيري

از آنجاییک��ه پاس��خ ل��رزهای زمی��ن ،محص��ول رفت��ار حجمی
س��نگ(مجموع ن��وع لیتول��وژی و ن��وع س��یال) اس��ت ،پراکندگی
رخس��اره گازی در مخزن ،مورد توجه قرار گرف��ت .در این مطالعه،
تخلخل ،فاکت��ور انعطافپذیری س��اختاری و مدول حجمی س��یال
بهعنوان پارامترهای پتروفیزیکی مناس��ب برای تعریف رخس��اره در
مخازن کربناته معرفی ش��د و جهت تعیی��ن پراکندگی آن ،از روش
وارونس��ازی بیزین اس��تفاده گردید .نتایج نشان داد که این روش در
ح��دود  67درصد رخس��اره مطلوب را بهدرس��تی پیشبینی میکند.
همچنین ،تعمیم این نتایج در مدلهای دو و سه بعدی ،معرف الیههای
 K2و  K4ب��ه عنوان الیههایی با ویژگیهای مخزنی مناس��ب بوده که
تطابق مناسبی با مطالعات قبلی دارد.
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