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وجود  شکس��تگي ها د ر اکثر رخنمون ها موضوع��ی کاماًل معمول 
است. این بد ان معني است که احتماالً بیشتر مخازن نفت و گاز جهان 
تحت تأثیر ای��ن پد ید ه قرار د ارند . شکس��تگي هاي طبیعي مي توانند  
سبب ناهمگني یا ناهمس��اني زیاد ي د ر مخازن شد ه و بر جریان سیال 
اثر بگذارن��د . بنابراین د ر توسعه و مد یریت مخ��ازن، توصیف د قیق 

شبکه ی شکستگي هاي مخزن اهمیت فراوانی د ارد .
از مطالعات پیش��ین انجام ش��د ه د ر ای��ن زمینه مي ت��وان مطالعه ی 
ش��بیه سازي مخ��زن آسماري می��د ان پازنان و فاز تعیین مش��خصات 
مطالع��ه ی جامع مخزن آسم��اري )بخش مطالعه ی شکس��تگي ها( را 
نام برد . د ر تحقیق نخس��ت، ب��راي مطالعه ی شکس��تگي ها از هر د و 
روش مستقیم و غیرمس��تقیم استفاد ه شد ه است. این مطالعه با تکیه بر 
اطالعات محد ود  مغزه و اطالعات د ینامیکي انجام شد ه است. اما د ر 
مطالعه ی د وم عالوه بر اطالعات مذکور، از د اد ه هاي استاتیک شامل 
اطالعات نمود ارهاي تصویري و ساختارها نیز استفاد ه شد ه که براي 
این منظور نرم اف��زار Fraca flow جهت مد ل سازي شکس��تگي هاي 

مخزن به کار رفته است.
ساختمان تاقد یس��ي نامتق��ارن مید ان پازنان با روند  ش��مال غربي-

جنوب ش��رقي د ر ناحیه ی جنوب غرب��ي ایران قرار د ارد . ش��یب این 
ساختمان د ر یال جنوبي نسبت به یال شمالي تند تر بود ه و د ر ناحیه ی 

مرک��زي به سمت د اخل ساختمان از ش��یب آن کاسته مي ش��ود  ]1[. 
عالوه بر گس��ل معکوس و بزرگي که د ر امت��د اد  یال جنوبي وجود  
د ارد  گس��ل هاي نرمال نی��ز د ر ساختمان پازنان تأثیر د اش��ته اند . این 
گس��ل ها بیش��تر روي یال جنوبي که ش��یب تند ت��ري د ارد  به وجود  

آمد ه اند  )شکل-1(.
مقال��ه ی حاضر برگرفته از مطالعه اي است که با هد ف بررسي توانایي هاي 

نرم افزار Petrel د ر مد ل سازي شکستگي ها انجام شد ه است.

                          صد یقه ایزد ي*، ابراهیم شریفي د اراني  شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب

توصیف و تعیین د قیق مشخصات شبکه ی شکاف براي تمامی مراحل مد یریت مخزن )اعم از حفاري(، تعیین محل 
چاه ها، شبیه سازي، تکمیل و طراحي پروفایل تولید  اهمیت ویژه ای د ارد . د ر این مقاله مطالعه ای مورد ي براي توضیح 
روش جمع بند ي اطالعات به منظور د ستیابی به متغیرهاي مورد  نیاز د ر شبیه سازي شکستگي هاي مخزن انجام شد ه 
است. همچنین با استفاد ه از نرم افزار Petrel روند ی کلي نیز براي مد ل سازي استاتیک مخازن شکاف د ار ارائه شد ه است.

شیوه ی کار مورد  استفاد ه د ر این مطالعه بد ین ترتیب است که ابتد ا به منظور شناسایي سیستم هاي مختلف شکستگي، 
آنالیز آماري اطالعات انجام شد ه و نمود ار شد ت شکاف خورد گي براي هر د سته شکستگي محاسبه مي شود . سپس با 
استفاد ه از متغیرهاي مختلف زمین شناسي، ژئومکانیکي و ساختماني به عنوان متغیرهاي هاد ي، متغیرهاي شکستگي 
مد ل سازي مي شوند . د ر انتها با استفاد ه از مد ل شبکه ی شکاف و افزایش مقیاس آن به شبکه ی سه بعد ي مخزن، خواص 
شکاف محاسبه مي ش��وند . بر اساس نتایج این مطالعه، صرف نظر از شد ت شکاف خورد گي، شکاف ها د ر تمامی نواحی 
گس��ترش د ارند . ناحیه ی-1 بیشترین و نواحی-7و6 کمترین شد ت شکاف خورد گي را د ارند . میانگین تخلخل شکاف 
به د ست آمد ه د ر این مطالعه 0/2 د رصد  و میانگین مقاد یر نفوذپذیري مؤثر شکاف به د ست آمد ه د ر جهات Y، X و Z نیز 

به ترتیب 1768، 2215 و 2733 میلي د ارسي است.
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مد ل سازي شکستگي هاي مخزن آسماري مید ان پازنان 
Petrel با استفاد ه از نرم افزار

    ( sedighehizadi.83@gmail.com) نویسند ه ی عهد ه  د ار مکاتبات*

1  روند  کلي و محل گسل ها د ر ساختمان تاقد یس مید ان پازنان   پازنان ميدان تاقديس ساختمان در هاگسل محل و كلي روند-1شكل 
  

  هايل دادهتجزيه و تحل-1
افزار، بر اساس شيب و جهتشان ها پس از بارگذاري در نرماي شكستگيطي اين مرحله، اطالعات نقطه

بندي شدند و در نتيجه چهار دسته شكستگي شناسايي شد: يك دسته شكستگي طولي، دو دسته دسته
در انجام شد.  Fisherروش هاي شكستگي بهشكستگي مورب و يك دسته شكستگي عرضي. آناليز آماري داده

 ديدهشكل ن ياطور كه در مشاهده است. همانوضوح قابلها بهوضعيت شيب و جهت شيب شكستگي 2-شكل
ها اعم از باز يا بسته و ، انواع شكستگيهاتجزيه و تحليل دادهامكان  كردنفراهم  جهت در اين مطالعه شودمي

 يدسته يطور كلبه. افزار بارگذاري شدهاي تصويري در نرمها و نمودارهاي مشاهده شده در مغزهپديده ساير
 ترين نوع شكاف در سازند آسماري هستندشرقي) فراوان-يشمال يدرجه 130هاي طولي (با آزيموت شكستگي

 بيشتريها فراواني شكستگي سايرها نسبت به ميدان پازنان نيز از اين موضوع مستثني نيست و اين شكاف؛ ]2[
 .شوندهستند كه موازي با محور چين تشكيل مي 1هاي محوريشكستگيها در واقع همان ن شكستگيدارند. اي

- شمالهاي با امتداد شكستگي يدسته، N130هاي با امتداد پس از شكستگي از نظر فراوانيدر ميدان پازنان 
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1- تجزیه و تحلیل د اد ه ها
طي این مرحله، اطالعات نقطه اي شکس��تگي ها پس از بارگذاري 
د ر نرم افزار، بر اساس ش��یب و جهتشان د سته بند ي شد ند  و د ر نتیجه 
چهار د سته شکس��تگي شناسایي شد : یک د سته شکستگي طولي، د و 
د سته شکستگي مورب و یک د سته شکستگي عرضي. آنالیز آماري 
د اد ه هاي شکس��تگي به روش Fisher انجام شد . د ر شکل-2 وضعیت 
ش��یب و جهت ش��یب شکس��تگي ها به وض��وح قابل مش��اهد ه است. 
همان طور که د ر این شکل د ید ه مي شود  د ر این مطالعه جهت فراهم 
کرد ن امکان تجزیه و تحلیل د اد ه ها، انواع شکس��تگي ها اعم از باز یا 
بسته و سایر پد ید ه هاي مشاهد ه شد ه د ر مغزه ها و نمود ارهاي تصویري 
د ر نرم افزار بارگذاري شد . به طور کلی د سته ی شکستگي هاي طولي 

)با آزیموت 130 د رجه ی شمالي-شرقي( فراوان ترین نوع شکاف د ر 
سازند  آسماري هس��تند  ]2[؛ مید ان پازنان نیز از این موضوع مس��تثني 
نیست و این ش��کاف ها نسبت به سایر شکس��تگي ها فراواني بیشتري 
د ارند . این شکستگي ها د ر واقع همان شکستگي هاي محوري1 هستند  
که موازي با محور چین تش��کیل مي ش��وند . د ر می��د ان پازنان از نظر 
فراواني پس از شکستگي هاي با امتد اد  N130، د سته ی شکستگي هاي 
با امتد اد  شمال-جنوب رتبه ی د وم را د ارند . این د سته از شکاف هاي 
مورب نیز مرتبط با گسل هستند  و بنابراین عالوه بر حضور د ر تمامی 
چاه هاي مید ان، بیش��ترین فراوان��ي را د ر چاه هاي واقع د ر یال جنوبي 

مید ان د ارند .
د ر نرم اف��زار Petrel، به ج��اي متغی��ر تراک��م ش��کاف از متغی��ر 
ش��د ت ش��کاف خورد گي2 استف��اد ه مي ش��ود  ]3[. نمود ار ش��د ت 
ش��کاف خورد گي براي هر کد ام از د سته شکس��تگي هاي ش��ناسایي 
 arithmetic ش��د ه، به تفکیک محاسبه گرد ید  )ش��کل-3( و به روش
به سلول هاي شبکه ی مخزن افزایش مقیاس د اد ه شد . براي محاسبه ی 
ضخامت نواحی مکانیکي نمود ار تجمعي ش��د ت ش��کاف خورد گي 
استفاد ه مي ش��ود . همان طور که د ر شکل-4 مشخص است د ر اغلب 
چاه ها ناحیه ی-1 از لحاظ ش��د ت شکاف خورد گي بهترین وضعیت 
را د ارد . نقشه ی تراکم شکستگي نیز براي نواحی مختلف تهیه شد  تا 
بت��وان وضعیت تقریبي هر ناحیه را از لحاظ مقد ار ش��کاف خورد گي 

بررسي کرد .
 از آنج��ا که لیتول��وژي سازند  آسماري د ر این می��د ان عمد تاً کربناته 
است نبود  اطالعات نوع سنگ و رخس��اره تأثی��ر چند اني د ر د قت مد ل 

ند ارد .

4  بررسي همبستگي چاه هاي د اراي نمود ار تصویري مید ان پازنان از 
نظر شد ت شکاف خورد گي

 از كدام هر براي شده محاسبه تجمعي خوردگيشكاف شدت و خوردگيشكاف شدت نمودارهاي -3ل شك
  پازنان ميدان هايچاه از يكي شكستگي هايدسته

  

  يخوردگشكاف شدت نظر از پازنان ميدان تصويري نمودار داراي هايچاه همبستگي بررسي -4شكل 

 از كدام هر براي شده محاسبه تجمعي خوردگيشكاف شدت و خوردگيشكاف شدت نمودارهاي -3ل شك
  پازنان ميدان هايچاه از يكي شكستگي هايدسته

  

  يخوردگشكاف شدت نظر از پازنان ميدان تصويري نمودار داراي هايچاه همبستگي بررسي -4شكل 

 از كدام هر براي شده محاسبه تجمعي خوردگيشكاف شدت و خوردگيشكاف شدت نمودارهاي -3ل شك
  پازنان ميدان هايچاه از يكي شكستگي هايدسته

  

  يخوردگشكاف شدت نظر از پازنان ميدان تصويري نمودار داراي هايچاه همبستگي بررسي -4شكل 

2  نمایش اطالعات نقطه اي شکســتگي ها د ر مخزن آســماري مید ان 
پازنان

حضور  و بنابراين عالوه بر هاي مورب نيز مرتبط با گسل هستنددوم را دارند. اين دسته از شكاف يجنوب رتبه
  هاي واقع در يال جنوبي ميدان دارند.هاي ميدان، بيشترين فراواني را در چاهچاه تمامي در
  

  پازنان ميدان آسماري مخزن در هاشكستگي اينقطه اطالعات نمايش-2شكل 

نمودار  .]3[ شوداستفاده مي2خوردگيشكافشدت  از متغيرتراكم شكاف متغير جاي به، Petrelافزار در نرم
) 3- ده (شكلگرديتفكيك محاسبه هاي شناسايي شده، بهخوردگي براي هر كدام از دسته شكستگيشدت شكاف

 نواحيضخامت  يمخزن افزايش مقياس داده شد. براي محاسبه يهاي شبكهبه سلول arithmeticروش و به
در شود مشاهده مي 4- شكل طور كه درد. همانشومياستفاده خوردگي افنمودار تجمعي شدت شكمكانيكي 
تراكم شكستگي نيز براي  ينقشهبهترين وضعيت را دارد. خوردگي از لحاظ شدت شكاف 1-يناحيهها اغلب چاه

  خوردگي بررسي كرد.شكاف قداررا از لحاظ م ناحيهمختلف تهيه شد تا بتوان وضعيت تقريبي هر  نواحي

3  نمود ارهاي شد ت شکاف خورد گي و شد ت شکاف خورد گي تجمعي 
محاســبه شــد ه براي هر کد ام از د ســته هاي شکســتگي یکي از 

چاه هاي مید ان پازنان

 از كدام هر براي شده محاسبه تجمعي خوردگيشكاف شدت و خوردگيشكاف شدت نمودارهاي -3ل شك
  پازنان ميدان هايچاه از يكي شكستگي هايدسته

  

  يخوردگشكاف شدت نظر از پازنان ميدان تصويري نمودار داراي هايچاه همبستگي بررسي -4شكل 
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2- مد ل سازي متغیرهاي شکستگي
 Petrel مد ل زمین شناسي مخزن آسماري قباًل با استفاد ه از نرم افزار
ساخته شد ه که د ر آن سازند  آسماري به هشت ناحیه تقسیم گرد ید ه 

که ناحیه ی-1 د ارای یک زیرناحیه است )شکل-6(.
د ر این مطالعه براي مد ل سازي ش��د ت ش��کاف خورد گي د ر بین 
چاه ها، جایي که اطالعات مستقیمي از وضعیت شکستگي مخزن د ر 
د ست نیست، از روش شبکه هاي عصبي مصنوعي3 استفاد ه شد . بد ین 
منظ��ور ابتد ا اطالعات مورد  نیاز از جمل��ه گرید  سه بعد ي، متغیرهاي 
هاد ي )خواص ثانویه4( و متغیر ناظر براي هر د سته شکس��تگي تعیین 

می گرد د  و شبکه ی عصبي مورد  نظر آموزش د اد ه مي شود .
قبل از آغاز آموزش ش��بکه ی عصبي، د ر بخش آنالیز همبستگي5 
مقد ار همبس��تگي متغیرهاي ه��اد ي مختلف با متغیر هد ف )ش��د ت 

شکاف خورد گي( بررسي ش��د ه و بهترین متغیرها به عنوان متغیرهاي 
هاد ي انتخاب مي ش��وند  )ش��کل-7(. د ر این مطالعه ب��راي هر د سته 
شکس��تگي سه متغیری که بیش��ترین ضریب همبس��تگي را با ش��د ت 
ش��کاف خورد گي د سته ی مربوطه د اش��تند  به عنوان متغیرهاي هاد ي 
انتخاب و د ر مد ل سازي ش��د ت ش��کاف خورد گي آن د سته استفاد ه 

شد ند .
متغیرهاي هاد ي انتخاب ش��د ه براي هر د سته شکستگي به قرار زیر 

بود ه اند :
 د سته ی شکستگي هايclass 0 (با امتد اد  NI130): فاصله از ستیغ، 

فاصله از گسل و شاخص تولید 
 د سته ی شکستگي هاي با امتد اد  class 1 (با امتد اد  N-S): حد اکثر 

تولید ، شیب ساختماني و شاخص تولید 
 :(E-W  با امت��د اد) class 2  د سته ی شکس��تگي هاي ب��ا امت��د اد 

حد اکثر تولید ، نمود ار نگار تولید  و شیب ساختماني
 :(N040  با امت��د اد) class 3  د ست��ه ی شکس��تگي هاي با امت��د اد 

حد اکثر تولید ، شاخص تولید  و هرزروي گل
بد ین ترتی��ب، متغیر هد ف د ر بخش های��ي از مید ان که اطالعات 
شکستگي حاصل از نمود ارهاي تصویري موجود  نیست محاسبه شد ه 
و پس از کنترل کیفیت، به عنوان ورود ي د ر مرحله ی ساخت شبکه ی 
شکاف استفاد ه خواهد  شد . با استفاد ه از رسم نمود ار اطالعات مورد  
استفاد ه براي آموزش شبکه ی عصبي بر حسب نتایج تولید ي، کنترل 
کیفی��ت نتایج انجام مي ش��ود  )ش��کل-7(. این کار ب��راي هر د سته 

5  نقشه ی د وبعد ي تراکم شکستگي براي ناحیه ی-1 مخزن آسماري 
مید ان پازنان

پازنان ميدان آسماري مخزن 1-يناحيه براي شكستگي تراكم دوبعدي ينقشه-5شكل 
  

تأثير ليتولوژي سازند آسماري در اين ميدان عمدتاً كربناته است نبود اطالعات نوع سنگ و رخساره  از آنجا كه
  .دارددر دقت مدل نچنداني 

  شكستگي متغيرهايسازي مدل-2
ساخته شده كه در آن سازند آسماري به  Petrelافزار شناسي مخزن آسماري قبالً با استفاده از نرمزمينمدل 
  ).6-است (شكلداراي يك زيرناحيه  1-يناحيه كهتقسيم شده  ناحيه هشت

6  مد ل سه بعد ي مخزن آسماري مید ان پازنان
  پازنان ميدان آسماري مخزن بعديسه مدل-6شكل 

  

ها، جايي كه اطالعات مستقيمي از وضعيت خوردگي در بين چاهدت شكافسازي شدر اين مطالعه براي مدل
ين منظور ابتدا اطالعات استفاده شد. بد 3هاي عصبي مصنوعيشبكهشكستگي مخزن در دست نيست، از روش 

ر ناظر براي هر دسته شكستگي غي) و مت4خواص ثانويههادي ( متغيرهايبعدي، مورد نياز از جمله گريد سه
  شود.عصبي مورد نظر آموزش داده مي يد و شبكهگردميتعيين 

هادي مختلف با  متغيرهايهمبستگي  قدارم 5يز همبستگيآنال عصبي، در بخش يآموزش شبكه آغازاز قبل 
شوند هادي انتخاب مي متغيرهايعنوان رها بهغيخوردگي) بررسي شده و بهترين متر هدف (شدت شكافغيمت

كه بيشترين ضريب همبستگي را با شدت  يمتغيرراي هر دسته شكستگي سه ). در اين مطالعه ب7- (شكل
خوردگي سازي شدت شكافهادي انتخاب و در مدل متغيرهايعنوان مربوطه داشتند به يخوردگي دستهشكاف

  ند.استفاده شددسته  آن
  اند:بودهزير قرار بههادي انتخاب شده براي هر دسته شكستگي  متغيرهاي

هاي با امتدادگيشكست يدسته class 0)(N130 ستيغ، فاصله از گسل و شاخص توليد: فاصله از  
هاي با امتداد شكستگي يدستهclass   ): حداكثر توليد، شيب ساختماني و شاخص توليدN-S(با امتداد  1
هاي با امتداد شكستگي يدستهclass ب ): حداكثر توليد، نمودار نگار توليد و شيE-W(با امتداد  2

  ساختماني
هاي با امتداد شكستگي يدستهclass   حداكثر توليد، شاخص توليد و هرزروي گل ):N040(با امتداد  3

7  بررســي مقــد ار همبســتگي متغیرهــاي مختلف زمین شناســي 
و ســاختماني بــا متغیــر شــد ت شــکاف  خورد گي برای د ســته ی 

  ( NI130) class 0  شکستگي هاي با امتد اد

  
ز نمودارهاي تصويري موجود هايي از ميدان كه اطالعات شكستگي حاصل ابخشهدف در  متغيرين ترتيب، بد

شكاف استفاده خواهد  يساخت شبكه يعنوان ورودي در مرحلهمحاسبه شده و پس از كنترل كيفيت، به نيست
كنترل  ،عصبي بر حسب نتايج توليدي يبا استفاده از رسم نمودار اطالعات مورد استفاده براي آموزش شبكه .شد

.گرديدتفكيك انجام . اين كار براي هر دسته شكستگي به)7-(شكل دشوانجام ميكيفيت نتايج 
مخزن بيشتر در يال شمالي و نزديك به ستيغ  N130با امتداد هاي شكستگي يدهد كه دستهنتايج نشان مي

ارتباط بي شوندخوردگي تشكيل ميها كه تحت تأثير چينگسترش دارند. اين موضوع با ماهيت اين نوع شكاف
 خوردگي قرار گرفته و بنابراينتأثير گسلها، يال شمالي كمتر تحتتجزيه و تحليل گسل اساس بركه نيست؛ چرا

توجه در اين نقشه، حضور اين جالب يخوردگي است. نكتهاگر شكستگي در آن ايجاد شده باشد، ناشي از چين
كه بيشترين  يمتغير ،اين دسته دراست.  20تا  13-هايچاه يها در بخش شرقي مخزن در محدودهشكستگي

كه فراواني اين چرا دارد؛ يخوانهم حاصلج يبا نتاكامالً كه فاصله از ستيغ بوده داشته ضريب همبستگي را 
انجام  ي شكستگيدر آخرين مطالعهيابد. اين در حالي است كه ها با كاهش فاصله از ستيغ كاهش ميشكاف
  .]2[ دهدنشان ميرا حضور آنها در تمامي مخزن ها تراكم اين دسته از شكستگي ينقشهشده، 

  

 خوردگيشكاف شدت متغير با ساختماني و شناسيزمين مختلف متغيرهاي ستگيهمب قدارم بررسي - 7شكل 
  class 0)(N130 هاي با امتدادشكستگي يدسته يبرا
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ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره ی 130 

 1  خواص شکاف حاصل از مد ل سازي شکستگي هاي مخزن آسماري 
مید ان پازنان

valueProperty(avg)
0.002Phi (Fraction)

1768Ki (md)

2215Kj (md)

2733Kz (md)

0.227Sigma

شکستگي به تفکیک انجام گرد ید .
نتایج نشان مي د هد  که د سته ی شکستگي هاي با امتد اد  N130 بیشتر 
د ر یال ش��مالي و نزد یک به ستیغ مخزن گسترش د ارند . این موضوع 
با ماهیت این نوع ش��کاف ها که تحت تأثیر چین خورد گي تش��کیل 
مي ش��وند  بي ارتباط نیست؛ چراکه بر اساس تجزیه و تحلیل گسل ها، 
یال شمالي کمتر تحت تأثیر گسل خورد گي قرار گرفته و بنابراین اگر 
شکس��تگي د ر آن ایجاد  ش��د ه باشد ، ناش��ي از چین خورد گي است. 
نکته ی جالب توجه د ر این نقش��ه، حضور این شکستگي ها د ر بخش 
ش��رقي مخزن د ر محد ود ه ی چاه هاي-13 تا 20 است. د ر این د سته، 
متغیری که بیشترین ضریب همبستگي را د اشته فاصله از ستیغ بود ه که 
کاماًل با نتایج حاصل هم خوانی د ارد ؛ چراکه فراواني این ش��کاف ها 
ب��ا کاهش فاصله از ستیغ کاهش مي یاب��د . این د ر حالي است که د ر 
آخرین مطالعه ی شکس��تگي انجام شد ه، نقش��ه ی تراکم این د سته از 

شکستگي ها حضور آنها د ر تمامي مخزن را نشان مي د هد  ]2[.

د سته ی شکس��تگي هاي با امتد اد  N-S، د رمحد ود ه ی شمال، غرب 
و مرکز مخزن گسترش خوبي د ارند  و بیشترین ضریب همبستگي را با 
حد اکثر تولید  روزانه نشان می د هند . نتیجه ی مطالعه ی اخیر این د سته 

شکستگي نیز مؤید  همین مطلب است.
د سته ی  شکستگي هاي E-W نیز فقط د ر یال شمالي تاقد یس پازنان 
و د ر محد ود ه ی چاه هاي-12و9و7 د ید ه مي شوند . این نحوه ی توزیع 
مي تواند  بیش��تر متأثر از حد اکثر تولید  روزانه ی چاه ها به عنوان عامل 
شکستگي با بیشترین ضریب همبس��تگي باشد ؛ چراکه این چاه ها د ر 

مقایسه با سایر چاه ها بهترین وضعیت تولید  را د اشته اند .
 N040 توزیع شد ت شکاف خورد گي مربوط به د سته ی شکستگي
به صورت محلي د ر بخش مرکزي و ش��مال غربي مخزن و د ر هر د و 
یال د ید ه مي ش��ود . براي این د سته نیز مش��ابه د و د سته ی شکس��تگي 
N-S و E-W، حد اکثر تولید ، بیش��ترین ضریب همبستگي و بنابراین 

بیشترین تأثیر را بر نحوه ی توزیع آنها د اشته است.

3- ساختن شبکه ی شکاف گسسته6
یک محد ود یت د ر مد ل سازي شکس��تگي گسسته به شیوه ی سنتي 
آنس��ت که تعد اد  ش��کاف هایي که باید  د ر مید ان مد ل سازي شوند  
بس��یار زیاد  است. به د لی��ل محد ود یت هاي حافظه ی سیس��تم، اغلب، 
ت��الش براي گنجاند ن هم��ه ی آنها به صورت صری��ح7 د ر مد ل کار 
د ش��واري است. ب��ا این وجود  ب��رای توصیف تغییرات د ر ش��بکه ی 
ش��کاف بس��یار خوب عمل مي کنند . د ر نرم اف��زار Petrel این امکان 
وجود  د ارد  که مد لی به صورت ترکیبي از ش��بکه ی شکس��تگي هاي 
گسس��ته و مد ل شکستگي ضمني8 ساخته شود . جایي که شکاف هاي 
ب��زرگ و مهم تر به صورت صریح و سایر ش��کاف ها )ش��کاف هاي 
کوچک تر( به ص��ورت ضمني د ر قالب خ��واص گرید  نمایش د اد ه 
مي ش��وند . خواص پیوسته ی گرید  بسیار کاربرد ي بود ه و کار کرد ن 
با آنها آسان است اما اغلب مانند  شکاف هاي صریح توصیفي نیستند .

9  نمود ار فراواني آماري بازشد گي د هانه ی شکستگي ها د ر یکي از 
چاه هاي مید ان

ذكر است الزم به ها نيز كاليبره شده باشد.از مغزه صلاحد قبالً با مقادير ي. البته اين مقدار باگرديدافزار وارد نرم
  .ه استنظر گرفته نشدها با طول آنها درشكستگي يدر اين مطالعه همبستگي بازشدگي دهانهكه 
نفوذپذيري شكاف و ضريب انتقال  وشكاف ساخته شده، تخلخل  يين ترتيب، پس از افزايش مقياس شبكهبد

  ).1-بين ماتريس و شكاف براي هر سلول محاسبه شد (جدول
  

  ميدان هايچاه از يكي در اهشكستگي يدهانه بازشدگي آماري فراواني نمودار -9شكل 
  

  هاي مخزن آسماري ميدان پازنانسازي شكستگيخواص شكاف حاصل از مدل -1جدول 
Property)avg( value
Phi (Fraction) 0.002

Ki (md) 1768
Kj (md) 2215
Kz (md) 2733
Sigma 0.227

  
گيرينتيجه

شكاف  يبعدي و همچنين ساخت شبكهريد سهشكستگي در گ متغيرهايبراي توزيع  Petrelافزار نرم
نهاست.آاز  يكيهاي عصبي روش شبكه ي دارد كهتنوعم هايالگوريتم
گسترش  مخزن آسماري ميدان پازنان تمامي نواحيها در خوردگي، شكستگينظر از شدت شكافصرف

ين موضوع با توجه به خوردگي را دارند كه اكمترين شدت شكاف 6و7- نواحيبيشترين و  1-يناحيهدارند. 
توجيه است.قابل ،ها با افزايش عمقبين شكستگي يافزايش فاصله

درصد است. 2/0دست آمده در اين مطالعه به يانگين تخلخل شكافم

8  نحــوه ی کنتــرل کیفیت شــبکه ی عصبي ســاخته شــد ه به منظور 
مد ل ســازي متغیر شــد ت شــکاف خورد گي براي یکــي از چاه هاي 
(N130)  class 0   مید ان پازنان برای د سته شکستگي هاي با امتد اد

 خوردگيشكاف شدت متغير سازيمدل منظوربه شده ساخته عصبي يشبكه كيفيت كنترل ينحوه -8شكل 
  class 0)(N130 هاي با امتداددسته شكستگي يبرا نانپاز ميدان هايچاه از يكي براي

  

بيشترين و  غرب و مركز مخزن گسترش خوبي دارند، شمال ي، درمحدودهN-Sهاي با امتداد شكستگي يدسته
نيز مؤيد اخير اين دسته شكستگي  يمطالعه ي. نتيجهدهندنشان ميحداكثر توليد روزانه  باضريب همبستگي را 

  ت.اس همين مطلب
ديده  12و9و7-هايچاه ينيز فقط در يال شمالي تاقديس پازنان و در محدوده E-Wهاي شكستگي دسته
گي با عنوان درايور شكستها بهچاه يحداكثر توليد روزانه تواند بيشتر متأثر ازي توزيع ميشوند. اين نحوهمي

  اند.ها بهترين وضعيت توليد را داشتهچاه ايرس مقايسه بادر ها اين چاهكه بيشترين ضريب همبستگي باشد؛ چرا
ربي غصورت محلي در بخش مركزي و شمالبه N040شكستگي  يخوردگي مربوط به دستهتوزيع شدت شكاف

، حداكثر E-Wو  N-Sشكستگي  يمشابه دو دستهنيز براي اين دسته شود. مخزن و در هر دو يال ديده مي
ي توزيع آنها داشته است.ابراين بيشترين تأثير را بر نحوهبيشترين ضريب همبستگي و بن ،توليد

  
  6شكاف گسسته يساختن شبكه-3

در ميدان  بايدهايي كه نست كه تعداد شكافسنتي آ يشيوهسازي شكستگي گسسته بهيك محدوديت در مدل
 ينجاندن همهتالش براي گ ،اغلب ،سيستم يهاي حافظهمحدوديتدليل بهسازي شوند بسيار زياد است. مدل
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مقاالت علمي - پژوهشی

       منــــابع    
]1[ مطالعه ی زمین شناسي سازند  آسماري، گلریز و مرعشي، گزارش شماره ی-3797، 1983

[2]. Petroleum Engineering and Geology Department, NISOC, 

Reservoir Characterization of Pazanan Field, 2012
[3]. Production research division, Mobil Oil Company, Fractured 

reservoirs of the Asmari Type, P1962 ,606-

       پا نویس ها
1. Axial Fractures
2. Fracture Intensity
3. Artificial Neural Network
4. Fracture Drivers
5. correlation analysis
6. Discrete Fracture Network (DFN)

7. Explicit
8. Implicit Fracture Model (IFM)
9. Maximum Implicit Fracture Length
10. Deterministic
11. Stochastic
12. Cubic law

نش��ان گرهاي مد ل ش��کاف هاي ضمن��ي (IFM)، بیانگ��ر مقاد یر 
میانگی��ن توزیع ه��اي متغیرهاي آم��اري به ازاي هر سل��ول از گرید ، 
به ع��الوه ی د و خاصیت   و     است 
ک��ه به ترتیب بیانگر تراکم ش��کاف کل مد ل ترکیب��ي و تراکم مد ل 

IFM هستند .

به منظور ساختن مد ل ترکیبي شکاف، متغیر ی طولی به نام حد اکثر 
طول شکاف هاي ضمني9 تعریف مي شود . این متغیر، آستانه ی جد ایي 
است که تعیین مي کند  کد ام ش��کاف ها به ص��ورت صریح یا ضمني 
مد ل سازي ش��وند . تمامی ش��کاف هاي با طول بی��ن صفر و آستانه ی 
مفروض، به صورت ضمني مد ل سازی مي شوند  )شکاف ها به صورت 
خواص ش��بکه نمایش د اد ه مي ش��وند (؛ د ر حالي که شکاف هاي با 
ط��ول بین این آستان��ه و حد اکثر طول ش��کاف ها د ر مد ل به صورت 

صفحات صریح د رنظر گرفته مي شوند .
ساختن م��د ل DFN  ب��ه د و روش قطع��ي10 و احتمال��ي11 انجام 
مي گ��رد د . د ر این مطالع��ه ترکیبي از ه��ر د و روش به ترتیب براي 
مد ل سازی گس��ل ها و د سته هاي مختلف شکس��تگي استفاد ه ش��د ه 

است.
د ر ای��ن مرحله براي ساختن ش��بکه ی ش��کاف، اطالعات تراکم 
شکس��تگي، محاسبه ش��د ه، براي د سته هاي مختلف شکس��تگي د ر 
مرحل��ه ی قبل، ش��کل صفحات شکس��تگي به ص��ورت مربعي و با 
نسبت اضالع 0/6، توزیع طول شکاف ها به صورت تواني با حد اکثر 
ط��ول ش��کاف 1000 فوت، حد اکثر طول ش��کاف د ر مد ل ضمني 
300 فوت، توزیع مقاد یر بازشد گي د هانه ی شکستگي ها به صورت 
لگاریتم��ي نرمال )ش��کل-8( و میانگین ش��یب و جهت هر د سته از 
شگستگي ها بر اساس د سته بند ِي انجام شد ه د ر بخش د وم این مقاله 
و همچنین نحوه ی محاسبه ی نفوذپذیري شکاف با استفاد ه از قانون 
مربع12، به نرم افزار معرفی گرد ید . الزم به ذکر است به د لیل د ر د ست 

نبود ن اطالعاتي از طول ش��کاف ها د ر مید ان پازنان، طول صفحات 
شکس��تگي به صورت تقریبي و با توجه به مطالعات انجام شد ه روي 
رخنمون ه��اي سازند  آسماري د ر جنوب غرب ایران به نرم افزار د اد ه 
ش��د . همچنین، توزیع متغیر بازشد گي د هانه ی شکستگي ها بر اساس 
مقاد یر حاصل از تفسیر نمود ار تصویري مربوط به یکي از چاه ها د ر 
نرم اف��زار وارد  گرد ید . البته این مقد ار بای��د  قباًل با مقاد یر حاصل از 
مغزه ها نیز کالیبره ش��د ه باش��د . الزم به ذکر است که د ر این مطالعه 
همبس��تگي بازشد گي د هانه ی شکستگي ها با طول آنها د رنظر گرفته 

نشد ه است.
بد ین ترتیب پس از افزایش مقیاس ش��بکه ی شکاف ساخته شد ه، 
تخلخل و نفوذپذیري آن و ضریب انتقال بین ماتریس و شکاف براي 

هر سلول محاسبه شد  )جد ول-1(.

نتیجه گیري
نرم افزار Petrel براي توزیع متغیرهاي شکستگي د ر گرید  سه بعد ي 
و همچنین ساخت شبکه ی ش��کاف، الگوریتم های متنوعی د ارد  که 

روش شبکه هاي عصبي یکي از آنهاست.
 صرف نظر از ش��د ت شکاف خورد گي، شکس��تگي ها د ر تمامی 
نواحی مخ��زن آسماری مید ان پازنان گس��ترش د ارن��د . ناحیه ی-1 
بیشترین و نواحی-7و6 کمترین شد ت شکاف خورد گي را د ارند  که 
ای��ن موضوع با توجه به افزایش فاصله ی بین شکس��تگي ها با افزایش 

عمق، قابل توجیه است.
 میانگین تخلخل شکاف به د ست آمد ه د ر این مطالعه 0/2 د رصد  است.

 میانگین مقاد یر نفوذپذیري مؤثر شکاف به د ست آمد ه د ر جهات 
Y،X و Z به ترتیب برابر 1768، 2215 و 2733 میلي د ارسي است.

 ب��ر اس��اس نتایج حاصل از ای��ن مطالعه تخلخل ش��کاف، به طور 
میانگین کمتر از یک د رصد  تخلخل کل را تشکیل مي د هد .


