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مقدمه
مدیریت مخزن شامل اتخاذ و اجراي بهترین 
تصمیمات براي نیل به اهداف مدنظر است. این 
اهداف براي یک میدان نفتي ش��امل افزایش 
ضری��ب بازیافت، تثبی��ت یا افزای��ش تولید، 
کاه��ش هزینه ه��ا و ریس��ک ها، بهره برداری 
حداکثر ي از ذخایر و اس��تمرار تولید اس��ت. 
مدیریت مخزن به علت برگشت ناپذیري برخي 
پدیده ه��ا )از قبیل تخلیه و آش��ام، جداش��دن 
مای��ع از گازهاي میعاني، خارج ش��دن گاز از 

نفت و ...( بسیار اهمیت دارد ]1و2[. مدیریت 
متفاوت بر دو مخزن مش��ابه، منجر به بازیافت 
نهایي متفاوت دو مخزن خواهد شد. مدیریت 
ریس��ک که زیرمجموع��ه ي مدیریت مخزن 
است مجموعه ی ساختارها و فرآیندهایي است 
که جهت کاهش آثار منفي تهدیدات و ایجاد 
امکان بهره برداري از فرصت ها انجام مي گیرد. 
انواع ریسک ها عبارتند از ریسک هاي محیطي 
)مانند مشکالت نقل و انتقال مالي شرکت ها(، 
ریس��ک هاي اطالعاتي و ریسک هاي فرآیند 

)مانند ع��دم انجام به موقع پ��روژه، عدم تأمین 
به موقع کاال و ...( ]3[. جهت کاهش ریس��ک 
اطالعات��ي باید ش��یوه هاي مدیریت کس��ب 
اطالعات پیاده سازي شده و داده های مورد نیاز 
در زمان مناسب، با کیفیت و کمیت مطلوب و 

همچنین با هزینه هاي معقول تهیه شوند.
براي تطبیق تاریخچه معم��والً از داده هاي 
تولیدي مث��ل نرخ نف��ت، گاز و آب تولیدي 
و فشار ته چاه اس��تفاده مي شود. این اطالعات 
که تنها نماینده ي بخ��ش کوچکي از مخزن 
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اس�تفاده از لرزه نگاري چهاربعدي جه�ت تطبيق بهتر تاريخچه ي 
توليدي، به همراه مطالعه موردی در ميدان نلسون

تطبیق تاریخچه ي تولید جهت ارزیابي مدل شبیه سازي شده ي مخزن و انتخاب بهترین سناریوي تولیدي بر اساس مدل، بسیار حائز اهمیت است. 
پذیرش تطبیق تاریخچه به این معناست که مدل قادر به پیش بیني رفتار مخزن است. در صورت کافي نبودن کیفیت یا کمیت داده هاي ورودي 
به شبیه س��از، تطابِق انجام ش��ده مناس��ب نخواهد بود. عالوه بر این خطاي ناشي از ساده سازي جهت تعریف مس��ئله با معادالت ریاضي، خطاي 

محاسباتي شبیه ساز و عدم قطعیت داده هاي ورودي از دیگر ضعف هاي شبیه سازي است.
از طری��ق آمیخت��ن اطالعات لرزه نگاري چهار بعدي با داده هاي تولیدي مي توان مدل شبیه سازي ش��ده را محدودتر کرد تا تطبیق تاریخچه بهتر 
ص��ورت گیرد. با اس��تفاده از لرزه نگاري چهاربعدي که با انجام مکرر لرزه نگاري س��ه بعدي در زمان هاي متف��اوت صورت می گیرد مي توان 

جابجایي سیال را در مخزن و به ویژه بین چاه هاي تولیدي و تزریقي )که معموالً اطالعات کمي از این نواحي موجود است( بررسي کرد.
در این مطالعه، لرزه نگاري چهاربعدي بررسي شده و درباره ي جایگاه این شیوه ي نوین در صنعت نفت و نحوه ي بهره گیري از نتایج آن بحث 
خواهد شد. در نهایت با مطالعه ي موردي روي میدان نلسون در دریاي شمال، به شرح نحوه ي اجرا و تحلیل نتایج بهره گیري از نتایج لرزه نگاري 

چهاربعدي در کنار داده هاي تولیدي جهت تطبیق بهتر تاریخچه ي تولیدي خواهیم پرداخت.
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هستند به بخش عظیمي از مخزن هیدروکربني 
که ب��ا چاه هاي تولی��دي فاصله دارد نس��بت 
داده مي ش��وند ک��ه این امر س��بب بروز خطا 
خواهد بود. با لرزه نگاري س��ه بعدي مي توان 
مدل استاتیک مخزن، الیه هاي زمین شناسي، 
گس��ل ها و س��اختار مخزن را مشخص کرد. 
اما با تکرار لرزه ن��گاري در طول زمان، رفتار 
دینامیک مخ��زن در واحد س��طح در نقاطي 
دور از چاه هاي تولیدي اندازه گیري مي ش��ود 
]4[. داده ه��اي لرزه ن��گاري چهاربعدي لزوماً 
به مکاني که لرزه ن��گاري در آن انجام گرفته 
محدود نشده و در بسیاري از موارد، نتایج آن 
نش��انگر رفتار تمامي نواحي مخزني مرتبط با 
هم اس��ت. بنابراین تجربه و دقت نقش مهمي 
در تفسیر صحیح نتایج لرزه نگاري چهاربعدي 

خواهد داشت.
با استفاده از لرزه نگاري چهاربعدي می توان 
بس��یاری از خصوصی��ات مخ��زن و ش��رایط 
جریان را بررس��ي کرد. از جمله آنکه با توجه 
به اطالع��ات حاص��ل می توان م��دل مخزن 
را به روزرس��اني نمود ]3و5[، ب��ر فرآیندهاي 
مخزني مثل جداشدن گاز از نفت، تزریق آب 
ی��ا حرکت آب از آبده نظ��ارت کرد ]6و7[، 
ارتباط فش��اري و نواحي با فشارهاي متفاوت 
در گس��تره ي مخزن را تش��خیص داد ]6و8[، 
تراوایي گس��ل را تخمین زد ]7و9[ و چاه هاي 
پُرکننده1 را به ش��کل صحی��ح مدیریت کرد 

.]10[

گرچه لرزه نگاري سه بعدي روشي کارآمد 
براي تعیین مشخصات استاتیکي مخزن است 
اما هی��چ اطالعاتي درب��اره ي رفتار دینامیکي 
مخزن نمي دهد. لرزه ن��گاري چهاربعدي که 
تک��رار لرزه ن��گاري س��ه بعدي در زمان هاي 
مختلف اس��ت عالوه بر اطالعات اس��تاتیکي 
مخ��زن، جابجایي س��یاالت درون مخزن )که 
ناشي از تغییرات فشار، اش��باع، تراکم پذیري 
و ... اس��ت( را نیز نش��ان مي دهد. لرزه نگاري 
چهاربعدي بر مبن��اي اندازه گیري اثر تغییرات 
ناش��ي از تولید مخ��زن در زمان هاي مختلف 
بر س��یگنال هاي لرزه نگاري است. نظارت بر 
جابجایي سیاالت مخزن مي تواند فرآیندهایي 
از قبیل تخلی��ه ي مخ��زن در مراحل مختلف 
تولیدي )از تولید اولیه تا ثالثیه( را نش��ان دهد. 
در تولید اولیه مي توان آثار تغییر فشار منفذي 
ناشي از فشردگي )که بیشتر در مخازني که از 
لحاظ ژئومکانیکي فعال هستند رخ مي دهد(، 
افت فش��ار و جداشدن گاز از نفت را مشاهده 
کرد. در تولید ثانویه نیز مي توان اش��باع آب و 
تغییرات فشار منفذي را بررسي نمود. معموالً 
تولید ثالثیه با تغییرات دمایي و تغییر اشباع فازها 
همراه اس��ت که این تغییرات بر مش��خصات 
ژئوفیزیکي سنگ مثل تراکم پذیري سنگ و 
سیال، مدول برشي و مدول بالک اثر مي گذارد 
و از این طریق تغییرات دمایي و تغییرات اشباع 
ثبت مي شوند. شکل-1 پروژه هاي لرزه نگاري 
 BP چهاربعدي انجام ش��ده توس��ط ش��رکت

را نش��ان مي ده��د. در س��ال هاي اخی��ر ای��ن 
روش مطالعاتي در صنع��ت نفت مورد توجه 
 بیش��تري قرار گرفته اس��ت. همان طور که در 
شکل-1 مشخص است اغلب لرزه نگاري هاي 
چهاربع��دي در دری��اي ش��مال )74 مورد( و 
خلیج مکزیک انجام گرفته اند. در این ش��کل 
رنگ دایره ها نشانگر مکان انجام لرزه نگاري و 
اندازه ي آنها متناسب با تعداد لرزه نگاري هاي 
انجام شده در مقایسه با تعداد لرزه نگاري ها در 

دریاي شمال است ]11[.
در این مطالعه نخس��ت روش به کارگیري 
نتایج لرزه نگاري چهاربعدي در کنار داده هاي 
تولیدي جهت تطبیق بهتر تاریخچه ي تولیدي 
بررس��ي شده و س��پس بر اس��اس این روش، 

مطالعه ي موردي میدان نلسون انجام مي شود.

1- تطبيق تاريخچه
م��دل  ش��د،  گفت��ه  ک��ه  همان گون��ه 
شبیه سازي شده ي مخزن منحصر به  فرد نیست. 
در صورت اس��تفاده از اطالع��ات دینامیکي 
مخزن در کنار اطالعات استاتیکي آن، مي توان 
م��دل را به واقعیت نزدیک تر کرد. از س��وی 
دیگر مي توان با مح��دود کردن مدل به نتایج 
لرزه ن��گاري چهاربعدي، می��زان عدم اطمینان 
مدل را کاهش داد. به هرحال بادقیق تر ش��دن 
مدل، تطبیق تاریخچه دش��وارتر خواهد شد و 
به همین علت در این بخ��ش تطبیق تاریخچه 
بررسي خواهد شد. تطبیق تاریخچه را مي توان 

از دو دیدگاه بررسي کرد:
الف( اطالعاتي که ب��راي تطبیق تاریخچه 
مورد اس��تفاده قرار مي گیرن��د. این اطالعات 
مي تواند داده هاي تولیدي، نتایج لرزه نگاري یا 

آمیخته اي از این دو باشد.
ب( روش تطبیق تاریخچه که ممکن است 
به صورت خودکار2 یا توس��ط مهندسان نفت 

)به شکل دستي3( انجام شود.

1-1- اطالعات منتخب براي تطبيق تاريخچه
به طور کلي، اطالعات منتخب جهت تطبیق 

  1  پروژه هاي لرزه نگاري چهاربعدي شرکتBP  در طول 25 سال )تا سال 2007( ]11[

3 
 

كه  استمراه همعموالً توليد ثالثيه با تغييرات دمايي و تغيير اشباع فازها . نمودتغييرات فشار منفذي را بررسي 
پذيري سنگ و سيال، مدول برشي و مدول بالك اثر  اين تغييرات بر مشخصات ژئوفيزيكي سنگ مثل تراكم

چهاربعدي  نگاري هاي لرزه پروژه 1-شكل .شوند اين طريق تغييرات دمايي و تغييرات اشباع ثبت مي ازو  گذارد مي
توجه مورد اين روش مطالعاتي در صنعت نفت هاي اخير  در سال. دهد را نشان مي BPتوسط شركت  شدهانجام 

 هاي چهاربعدي در درياي نگاري لرزه اغلب مشخص است 1-طور كه در شكل همان. است قرار گرفتهبيشتري 
نگاري و  ها نشانگر مكان انجام لرزه در اين شكل رنگ دايره .اند انجام گرفتهو خليج مكزيك  )مورد 74( شمال
ها در درياي شمال است  نگاري هاي انجام شده در مقايسه با تعداد لرزه نگاري اسب با تعداد لرزهي آنها متن اندازه

]11.[  
 

 
  ]11[ )2007تا سال (سال  25در طول   BPشركتچهاربعدي  نگاري لرزههاي  پروژه - 1شكل

  

تطبيق بهتر  جهت هاي توليدي در كنار دادهنگاري چهاربعدي  كارگيري نتايج لرزه در اين مطالعه نخست روش به
  .شود ميانجام  ي موردي ميدان نلسون مطالعه ،روشاين شده و سپس بر اساس بررسي توليدي  ي تاريخچه

  
  تطبيق تاريخچه - 1



48

مقاالت تحلیلي-کاربردي

تاریخچه شامل نرخ نفت، گاز و آب تولیدي، 
نسبت آب به نفت، نسبت گاز به نفت، نسبت 
آب به گاز تولیدي، زمان میان شکاف4 آب و 
گاز و اشباع سیاالت است. همچنین مي توان از 
نتایج آزمایش RFT و فشار جریاني ته چاه براي 
تطبیق تاریخچه اس��تفاده کرد ]1[. این داده ها 
به عن��وان داده هاي دینامیکي مخزن ش��ناخته 
مي شوند؛ چراکه با جابجایي دینامیکي سیال 
مخزن در اثر تولید مرتبط هس��تند. اطالعات 
دینامیکي ب��ا اطالعات اس��تاتیکي )الگ ها، 
داده ه��اي حاص��ل از مغ��زه و چاه آزمای��ي( 
مغایرت دارند. اطالعات استاتیکي براي تعیین 

ساختار زمین شناسي مخزن استفاده مي شوند.
لرزه ن��گاري چهاربعدي نی��ز از اطالعات 
دینامیک مخزن اس��ت که مي تواند با نمایش 
جابجایي سیال و تغییرات استرس درون مخزن 
به تطبیق بهتر تاریخچه ي تولیدي کمک کند. 
نتایج لرزه نگاري چهاربعدي مي تواند به مقدار 
متف��اوت از لحاظ کیفي ]2[ یا کمي ]3و7و9[ 
در تطبی��ق تاریخچ��ه اعمال ش��ود. اس��تفاده 
از نتای��ج لرزه نگاري چهاربع��دي به صورت 
کیفي اغلب مناس��ب دوره ه��اي نهایي تولید 
مخزن اس��ت؛ چراکه از این طری��ق مي توان 
نواحي جاروب نش��ده را مستقل از آنچه مدل 
شبیه سازي ش��ده تعیین کرده شناس��ایي نمود 
و ب��راي عملیات ازدیادبرداش��ت برنامه ریزي 
بهتري انجام داد. نخس��تین استفاده ي کیفي از 
نتایج لرزه نگاري چهاربعدي، مقایسه ي عیني 

نتایج شبیه س��ازي )فشار و اش��باع سیاالت( با 
 نتای��ج لرزه نگاري اس��ت. در ی��ک مطالعه ي

 نیمه-کیف��ي، داده ه��اي لرزه ن��گاري به طور 
ساختگي شبیه سازي شده و از طریق مقایسه ي 
آن با مقادیر واقعي، مدل س��طحي یا حجمي 
مخزن به روزرساني مي شود. در یک مطالعه ي 
کام��اًل کیفي، نتایج س��اختگي لرزه نگاري بر 
اس��اس داده هاي واقعي کالیبره مي ش��وند. در 
یک مطالع��ه، داده ه��اي امپدان��س برخي از 
چاه ها از الگ صوتي محاس��به شده از طریق 
مقایسه  با امپدانس یک مدل شبیه سازي شده ي 
س��نگي-فیزیکي، م��دل مورد س��نجش قرار 
گرفته اس��ت ]12[. در روشي دیگر مي توان با 
مطالعه ي لرزه نگاري در بُعد مخزن به بررسي 
ناهمگوني هاي مخزن )وجود گسل، شکاف و 

...( پرداخت.

لرزه ن�گاري  داده ه�اي  از  اس�تفاده   -2-1
چهاربعدي جهت تطبيق تاريخچه

براي تطبی��ق تاریخچه با اس��تفاده از نتایج 
لرزه ن��گاري چهاربع��دي، مي ت��وان مراحل 
حلقه ي ش��کل-2 را اجرا ک��رد. در این حلقه 
نخس��ت مدل شبیه سازي شده ي اولیه ي مخزن 
تهیه مي ش��ود. س��پس ب��ا تغیی��ردادن برخي 
متغیره��ا به صورت تصادف��ي، چندین مدل از 
مخزن س��اخته مي ش��ود. براي به روز رس��اني 
هر م��دل، بخش هایي از مخزن ب��راي اعمال 
تغییرات انتخاب مي شود. سپس جریان سیال، 

شبیه سازي شده و با استفاده از تابع هدف، تفاوت 
داده هاي لرزه نگاري و تولیدِي شبیه سازي شده 
با داده هاي واقعي بررسي مي شود و در نهایت 
با اعمال الگوریتم هاي بهینه سازي، این تفاوت 
به حداقل مي رس��د. نکات مهم در این حلقه، 
انتخاب متغیرها، ناحیه هایي از مخزن که باید در 
آن متغیرها به روز شوند و شیوه ی آماده سازي 
داده ه��اي  اس��ت.  لرزه ن��گاري  داده ه��اي 
لرزه نگاري باید از نظر فیزیکي تفس��یر ش��ده 
و واحده��اي اندازه گیري آنها با س��ایر داده ها 
سنخیت داشته باشد. به عبارتي باید این داده ها 

نرمال سازي5 شوند ]3[.
در شکل-3 تفاوت نتایج لرزه نگاري براي 
داده ه��اي واقعي و داده هاي شبیه سازي ش��ده 
 Schiehallion می��دان  در  کیف��ي  به ش��کل 
قابل مش��اهده اس��ت. این نقش��ه براي بررسي 
ارتباط فش��اري بی��ن نواح��ي مختلف مخزن 
حائز اهمیت اس��ت. خط��ا و محدودیت، هم 
در اس��تفاده ي کمي و هم در استفاده ي کیفي 
از اطالع��ات لرزه ن��گاري چهاربعدي وجود 
دارد. در اس��تفاده ي کم��ي، مي ت��وان به چند 
شیوه داده هاي واقعي را با مقادیر پیش بیني شده 
مقایس��ه ک��رد. این داده ه��ا ش��امل داده هاي 
لرزه نگاري، امپدانس )یا شبه-امپدانس(، فشار 
و اشباع هستند )شکل-4(. اگر مطالعه از مدل 
شبیه سازي شده آغاز گشته و نتایج لرزه نگاري 
شبیه س��ازي ش��ود دو نوع خطا )یکي در مدل 
پترو-االستیک و دیگري در شبیه سازي نتایج 
لرزه نگاري( وارد شده است. الزم به ذکر است 
ک��ه مدل پترو-االس��تیک جهت محاس��به ي 
امپدانس یا س��ایر ویژگي هاي االس��تیکي بر 
اساس اشباع و فشار س��یاالت شبیه سازي شده 
اس��تفاده مي ش��ود. از طرفي، محاسبه ی فشار 
و اشباع با اس��تفاده از داده هاي لرزه نگاري نیز 
با خطاي ناشي از محاس��بات تبدیل داده هاي 
لرزه نگاري به فش��ار و اش��باع و کالیبره کردن 
تجربي مقادیر همراه اس��ت ]13[. مطالعات در 
مورد بهترین حالت مقایسه ي داده هاي واقعي و 
ساختگي لرزه نگاري کماکان ادامه دارد ]14[.

  2  مراحل تطبیق تاریخچه با استفاده از داده هاي تولیدي و نتایج لرزه نگاري چهاربعدي ]14[

5 
 

 توان مي ديگر يدر روش .]12[ ه استش قرار گرفتسنجمورد  ، مدلفيزيكي-سنگيي  شده سازي شبيهيك مدل 
  .پرداخت ...)وجود گسل، شكاف و ( هاي مخزن عد مخزن به بررسي ناهمگونيدر ب نگاري لرزه ي با مطالعه

  
 تطبيق تاريخچه جهت چهاربعدي نگاري لرزه هاي دادهاستفاده از  -2- 1

در . كردجرا را ا 2- ي شكل مراحل حلقه توان مي، چهاربعدي نگاري لرزهبراي تطبيق تاريخچه با استفاده از نتايج 
رها غيمتدادن برخي با تغيير سپس. شود ميمخزن تهيه  ي ي اوليه شده سازي شبيهاين حلقه نخست مدل 

هايي از مخزن براي  بخش ،هر مدل رساني روز براي به .شود ميمخزن ساخته  از ، چندين مدلصورت تصادفي هب
 هاي دادهتفاوت  ،شده و با استفاده از تابع هدف سازي شبيه ،سپس جريان سيال .شود مياعمال تغييرات انتخاب 

هاي  ا اعمال الگوريتمب نهايتدر  و شود ميبررسي واقعي  هاي دادهشده با  سازي شبيه و توليديِ نگاري لرزه
بايد كه  مخزناز  هايي ناحيه ها،رغيمتانتخاب  ،نكات مهم در اين حلقه. درس مي حداقل بهاين تفاوت  ،سازي بهينه

از نظر فيزيكي بايد  نگاري هاي لرزه داده. است نگاري لرزه هاي دادهسازي  شيوه آماده شوند و روز بهرها غيدر آن مت
ها  اين داده بايدعبارتي  به .سنخيت داشته باشدها  داده سايربا  آنها گيري اندازه هايو واحد هتفسير شد

  .]3[ شوند 5سازي نرمال
  

 
  ]14[ چهاربعدي نگاري لرزهتوليدي و نتايج  هاي دادهمراحل تطبيق تاريخچه با استفاده از 2شكل
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تطبیق تاریخچه به دو شکل دستی و خودکار 
انجام می ش��ود. در تطبیق تاریخچه ي دستي، 
مهندس��ان ِنفت حرکت س��یال را شبیه سازي 
کرده، نتایج را تحلیل مي کنند و با حدس و خطا 
متغیرها را تغییر مي دهند. در تطبیق تاریخچه ي 
اتوماتیک، انتخاب مقادیر متغیرها طي فرآیند 
بهینه س��ازي انجام مي شود اما مثل حالت قبل، 
نتایج باید توسط مهندسان بررسي شوند تا از 
صحت ج��واب اطمینان حاصل گردد. هدف 
از تطبی��ق تاریخچه ي اتوماتی��ک، کمک به 
مهندسان با استفاده از روش هاي ریاضي جهت 
تشخیص متغیرهاي حساس مخزني است که 
این ام��ر منجر به صرفه جویي در زمان خواهد 
ش��د ]16[. البته تطبیق تاریخچه ي خودکار و 
دستي شباهت هایي نیز با یکدیگر دارند. براي 
مثال در ه��ر دو روش باید میزان و چگونگي 

تغییر متغیرها بر اساس نتایج حساسیت سنجي، 
تعیین می��زان خطاي داده ه��ا و تحلیل اولیه ي 
داده ه��ا انجام گی��رد. با توجه به دش��واري و 
زمان بر بودن تطبیق تاریخچه ي دستي، امروزه 
شبیه سازي مبتني بر بهینه سازي خواص مخزني، 

متداول تر از اعمال تغییرات دستي است.

2- مطالعه ي موردي تطبيق تاريخچه با استفاده 
از داده هاي لرزه نگاري؛ ميدان نلسون

میدان نلس��ون که میداني با نفت زیر اشباع 
اس��ت در دریاي ش��مال )بلوک هاي 22/11، 
22/6a، 22/12( واقع ش��ده اس��ت. نخس��تین 
چاه اکتش��افي این میدان در 1967 حفر ش��د. 
نخس��تین لرزه نگاري س��ه بعدي میدان نلسون 
که در 1985 انج��ام گرفت در 1988 منجر به 
کش��ف منابع هیدروکربني ش��د. تولید از این 

می��دان در 1994 آغاز ش��د و تا س��ال 2000، 
تعداد چاه هاي تولیدي آن به 27 حلقه رس��ید. 
نفت درجاي اولیه ي میدان نلسون 126 میلیون 
مترمکعب تخمین زده ش��ده که تا سال 2000 
مق��دار 46 میلیون مترمکعب آن تولید ش��ده 
اس��ت ]17[. تولید از این میدان با تقویت فشار 
حاصل از آبده و چهار حلقه چاه ترزیق آب در 
مرزهاي مخزن انجام مي شود. این مخزن شني 
داراي تخلل 23 درصد، تراوایي در محدوده ي 
200 تا1700 میلي دارس��ي و سه الیه ي متمایز 
زمین شناسي اس��ت که اغلب توسط الیه هاي 
ش��یلي از هم ج��دا ش��ده اند. به دلی��ل وجود 
کانال های��ي6 در محیط متخلخل، تعیین میزان 
و توزی��ع ش��یل در داخل و مابی��ن کانال ها با 
خطا همراه اس��ت. به همین علت تراوایي افقي 
و عمودي و نس��بت ضخام��ت خالص به کل 
س��ازند7 براي به روزرس��اني و بهب��ود تطبیق 
تاریخچه انتخاب شده اند. این متغیرها میزان و 
توزیع ش��یل را در مخزن نشان داده و حرکت 
آب را در مخزن تعیین مي کنند. پس از شروع 
تولید از مخزن، هر س��ه سال یک بار در میدان 
نلس��ون لرزه نگاري س��ه بعدي انجام مي شود. 
نتایج این لرزه نگاري ها بر اس��اس لرزه نگاري 
س��ال 1990 این میدان سنجیده شده و با توجه 
به این مقایسه، نقشه ي لرزه نگاري چهاربعدي 

مخزن تهیه مي گردد.
در این مطالعه، براي تطبی��ق تاریخچه، 13 
چاهي که تطبی��ق تاریخچه ي تولیدي در آنها 
ضعیف تر بوده انتخاب شده اند و به ازاي هر چاه 
در مخزن، گروهي از نقاط )بین 9 تا 25 نقطه( 
براي به روزرساني متغیرها مدنظر قرار گرفته اند. 
چاه ه��اي انتخاب ش��ده، عام��ل 84 درصد از 
خطاي تطبیق تاریخچه هستند. تعداد 7 چاه از 
این 13 چاه تنه��ا در الیه ي اول مخزن تکمیل 
شده اند و بنابراین تنها متغیرهاي الیه هاي اول 
به روز مي شوند. تعداد 6 چاه دیگر در دو الیه 
تکمیل شده اند. مسئله ي تطبیق تاریخچه، در 7 
چاه نخست، سه بعدي )سه متغیر در یک الیه( 
و در 6 چاه دوم، ش��ش بعدي )سه متغیر در هر 

  3  تفاوت نتایج لرزه نگاري براي داده هاي واقعي )راست( و داده هاي شبیه سازي شده )چپ( ]15[
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كيفي در ميدان  شكل هشده ب سازي هاي شبيه و داده هاي واقعي نگاري براي داده لرزهتفاوت نتايج  3-شكلدر 
Schiehallion اين نقشه براي بررسي ارتباط فشاري بين نواحي مختلف مخزن حائز اهميت . مشاهده است قابل

چهاربعدي وجود  نگاري از اطالعات لرزهكيفي  ي در استفادهو هم كمي  ي در استفاده هم ،خطا و محدوديت .ستا
اين . كردشده مقايسه  بيني هاي واقعي را با مقادير پيش چند شيوه داده بهتوان  مي ،كمي ي در استفاده .دارد
اگر مطالعه از . )4-شكل( ، فشار و اشباع هستند)امپدانس- يا شبه(نگاري، امپدانس  هاي لرزه ها شامل داده داده

االستيك و -كي در مدل پتروي( دو نوع خطا شودسازي  نگاري شبيه و نتايج لرزه گشتهشده آغاز  سازي مدل شبيه
 جهتاالستيك - مدل پتروذكر است كه  الزم به .استشده وارد  )نگاري سازي نتايج لرزه ديگري در شبيه

 شده استفاده سازي هاي االستيكي بر اساس اشباع و فشار سياالت شبيه ويژگي سايرامپدانس يا  ي محاسبه
نگاري نيز با خطاي ناشي از محاسبات تبديل  هاي لرزه محاسبه فشار و اشباع با استفاده از داده ،از طرفي .شود مي
بهترين مطالعات در مورد  .]13[ كردن تجربي مقادير همراه است نگاري به فشار و اشباع و كاليبره هاي لرزه داده

  .]14[ ادامه دارد كماكاننگاري  هاي واقعي و ساختگي لرزه داده ي حالت مقايسه
  

 
  ]15[ )چپ(شده  سازي شبيه هاي دادهو ) راست(واقعي  هاي دادهبراي  نگاري لرزهتفاوت نتايج  - 3شكل

  
نفت حركت ِ انمهندس ،دستي ي در تطبيق تاريخچه. شود دستي و خودكار انجام مي شكلتطبيق تاريخچه به دو 

در تطبيق . دنده را تغيير مي متغيرهاو با حدس و خطا كنند  ميسازي كرده، نتايج را تحليل  سيال را شبيه
، نتايج بايد مثل حالت قبلد اما شو مي انجامسازي  يند بهينهآطي فر متغيرهاانتخاب مقادير  ،اتوماتيك ي تاريخچه

 ،اتوماتيك ي هدف از تطبيق تاريخچه. بررسي شوند تا از صحت جواب اطمينان حاصل گردد انتوسط مهندس
اين امر كه  متغيرهاي حساس مخزني استتشخيص  جهتهاي رياضي  از روش با استفاده انكمك به مهندس

  4  انواع استفاده از داده هاي لرزه نگاري چهاربعدي اندازه گیري شده و داده هاي شبیه سازي شده ]14[

7 
 

با نيز هايي  خودكار و دستي شباهت ي البته تطبيق تاريخچه. ]16[ خواهد شدجويي در زمان  منجر به صرفه
سنجي،  بر اساس نتايج حساسيت متغيرهابايد ميزان و چگونگي تغيير روش براي مثال در هر دو  .دارند يكديگر

تطبيق  بودن بر زمانو  يدشواربا توجه به . ها انجام گيرد داده ي ها و تحليل اوليه تعيين ميزان خطاي داده
ي تر از اعمال تغييرات دست متداول ،سازي خواص مخزني سازي مبتني بر بهينه امروزه شبيهدستي،  ي تاريخچه

  .است
 

 
 ]14[ شده سازي شبيههاي  دادهشده و  گيري اندازه چهاربعدي نگاري لرزه هاي دادهانواع استفاده از  - 4شكل

  
 ميدان نلسون ؛نگاري هاي لرزه ي موردي تطبيق تاريخچه با استفاده از داده مطالعه - 2

واقع شده ) a6/22 ،12/22، 11/22هاي  بلوك(شمال  در درياياست ميداني با نفت زير اشباع  كهميدان نلسون 
در كه بعدي ميدان نلسون  نگاري سه لرزه نخستين. حفر شد 1967در  اين ميدانچاه اكتشافي  نخستين. است

و تا شد آغاز  1994در از اين ميدان توليد . منجر به كشف منابع هيدروكربني شد 1988در انجام گرفت  1985
ليون يم 126 ميدان نلسون ي اوليه نفت درجاي. حلقه رسيد 27به  آن توليدي هاي ، تعداد چاه2000سال 



50

مقاالت تحلیلي-کاربردي

یک از دو الیه( اس��ت. از ترکیب 7 مس��ئله ي 
سه بعدي و 6 مسئله ي شش بعدي، مسئله اي 57 

بعدي حاصل مي شود.
حجم داده هاي لرزه نگاري بسیار زیاد بوده 
و این داده ها در برخ��ي نواحي مخزني داراي 
خطاهایي هس��تند یا اینکه مورد نیاز نیس��تند. 
بنابرای��ن بای��د روي اطالع��ات لرزه ن��گاري 
چهاربعدي تغییراتي انجام شود )نرمال سازي( 
تا بتوان به شکل بهتري از این اطالعات استفاده 

کرد. براي این کار دو روش وجود دارد:
الف( روش نقشه-محور

در این روش براي هر س��لول شبیه س��ازي، 
نمودار داده  هاي شبیه سازي ش��ده بر حس��ب 
داده هاي واقعي لرزه نگاري رسم مي گردد. در 

این روش تمام مخزن درنظر گرفته مي شود.
ب( روش چاه-محور

برخ��ي س��لول هاي  تنه��ا  ای��ن روش  در 
شبیه س��ازي اطراف چاه هاي عم��ودي درنظر 

گرفته مي شوند.
براي تطبیق تاریخچه ي میدان نلس��ون، پنج 
مدل اولیه براي مخزن درنظر گرفته شده است:
 مدل مبنا )مدلي است که کارفرما در اختیار 

مهندسان قرار مي دهد( به روش نقشه-محور
 مدل برتر )مدلي که با اعمال تغییراتي روي 
آن، بهترین تطبیق تاریخچه را نش��ان مي دهد( 

به روش نقشه-محور
 مدل مبنا به روش چاه-محور

 مدل برتر به روش چاه-محور

 م��دل برتر به روش چاه-مح��ور که از دو 
حلقه چاه تولیدي صرف نظر شده است. )علت 
صرف نظر از چاه نخست، بس��ته بودن آن در 
زمان اجراي لرزه نگاري بوده و داده هاي فشار 

چاه دیگر نیز خطاي غیرقابل قبولي داشته اند(
در نهایت پس از اجراي تمامي مراحل نشان 
داده ش��ده در شکل-2، نتایج تطبیق تاریخچه 
بر اساس نتایج لرزه نگاري و داده هاي تولیدي 
روي پن��ج مدل ذکر ش��ده، طب��ق جدول-1 

خواهد بود.
با توجه ب��ه جدول-1 مي توان نتیجه گرفت 
که ب��راي تمام��ي مدل ه��اي درنظ��ر گرفته 
 ش��ده، تطبی��ق تاریخچ��ه بهبود یافته اس��ت. 
مدل هاي-4و5 نس��بت به س��ایر مدل ها تطبیق 
تاریخچ��ه ي ضعیف تري دارند. از مقایس��ه ي 
تغیی��ر خطاي تطبی��ق تاریخچه ب��راي تمامي 
چاه ه��اي تولی��دي مي ت��وان اث��ر تغیی��رات 
اعمال ش��ده را روي سایر چاه ها مشاهده کرد. 
خط��اي چاه های��ي که ج��زء 13 چ��اه مدنظر 
نبوده اند در ابتدا شامل 16 درصد خطاي تطبیق 
تاریخچ��ه ي کل مخ��زن بوده ول��ي این عدد 
 در حی��ن تطبیق تاریخچه تغییر کرده اس��ت. 
م��دل-4 باع��ث کاه��ش کلي خط��اي این 
چاه هاست ولي س��ایر مدل ها منجر به افزایش 
جزیي این خطا ش��ده اند. از مقایسه ي خطاي 
تطبیق نتایج لرزه ن��گاري چهاربعدي مي توان 
نتیج��ه گرفت ک��ه بهترین تطبی��ق تاریخچه 
براي مدلي اس��ت که بیش��ترین خطاي تطبیق 

تاریخچه ي تولیدي را داراست. این مطلب نشان 
مي دهد که بهترین تطبیق تاریخچه ي تولیدي با 
بهترین تطبیق نتایج لرزه نگاري، به طور هم زمان 
اتف��اق نمي افتند. مقدار کاهش خطا در تطبیق 
نتایج لرزه نگاري نسبت به داده هاي تولیدي کم 
است؛ زیرا بیشترین خطاي لرزه نگاري ناشي از 
نویز و نواحي غیرمخزني است. بررسي خطاي 
نتایج لرزه نگاري در مقایس��ه با مدل برتر نشان 
مي دهد که می��زان تغییر خطا، از خطاي نتایج 
لرزه نگاري در مقایسه با مدل مبنا بیشتر است. 
علت این امر بیش��تر بودن خطاي اولیه در مدل 
برتر در تطبیق نتایج لرزه نگاري است. خطاي 
تمامي نتایج لرزه ن��گاري و داده هاي تولیدي 
به میزان دخیل کردن این دو نوع داده در نتیجه 
نهایي بس��تگي دارد که این مطلب نیز در گرو 

دقت داده هاست.

نتيجه گيري
هدف این مقاله بررس��ي چگونگي استفاده 
از نتای��ج لرزه ن��گاري چهاربع��دي در تطبیق 
بهت��ر تاریخچه تولی��دي اس��ت. در این مقاله  
نقش مؤث��ر داده ه��اي لرزه ن��گاري در حین 
بررسي مراحل یک تطبیق تاریخچه )به روش 
اتوماتیک و دس��تي( بررسي ش��د و بر اساس 
نتای��ج آن، مطالع��ه ي م��وردي روي می��دان 
نلس��ون انجام گرفت. در این مطالعه مشخص 
شد که ش��یوه هایي که براي تشخیص نواحي 
مخزني جهت به روزرس��انی انتخاب مي شوند 
و روش هاي متغیرس��ازي که مي توانند تطبیق 
تاریخچ��ه را س��اده ترکنند، در نتیجه ي نهایي 
تطبیق تاریخچه بسیار اثرگذار هستند. از جمله 
اینکه در میدان نلسون روش چاه-محور بهترین 
تطبیق تاریخچه را به دس��ت مي دهد. همچنین 
لرزه ن��گاري معتبر و  تغییر صحیح ابعاد داده ها 
جه��ت ایجاد امکان مقایس��ه ي نتایج واقعي با 
نتایج پیش بیني ش��ده و به روزرس��اني مدل بر 
اس��اس توصیف بهتر پدیده هاي زمین شناسي 
مخزني نی��ز در نتیجه ي نهایي تطبیق تاریخچه 

بسیار مؤثر است.

مدل 

درصد کاهش خطا در تطبیق تاریخچه در مقایسه با مدل مبنا )به جز ستون 
مقایسه با مدل برتر(

13 چاه 
منتخب

همه چاه هاي 
توليدي

نتايج 
لرزه نگاري

نتايج لرزه نگاري در 
مقايسه با مدل برتر

همه ي نتايج لرزه نگاري و داده هاي 
توليدي همه ي چاه ها

---7645مدل مبنا

7647247.3مدل مبنا، روش نقشه-محور

76481.52.77.4مدل برتر، روش نقشه-محور

68498.2910.5مدل مبنا، روش چاه-محور

433611.51212مدل برتر، روش چاه-محور

مدل برتر، روش نقشه-محور )با 
54436.511.86.4صرف نظر از دو حلقه چاه(

 1    نتایج تطبیق تاریخچه روی پنج مدل نرمال سازی شده در مقایسه با مدل مبنا
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       پا نویس ها
1.Infill wells
2.Manual
3.Outomatic
4.Breakthrough Time

5.Normalization
6.channels
7.Net to Gross Ratio
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