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تعيين مدل پراکندگی رخساره های مخازن کربناته به روش وارون سازی بيزين

در این مطالعه، از روش وارون س��ازی بیزین داده های لرزه ای، جهت تعیین مدل های دو بعدی و س��ه بعدِی توزیع و پراکندگی رخس��اره های 
مخزن در بخش کوچکی از میدان گازی X اس��تفاده ش��ده اس��ت. براس��اس این مطالعه، تخلخل، فاکتور انعطاف پذیری س��اختاری )که بیش 
از مقدار تخلخل، به نوع تخلخل وابس��ته اس��ت( و مدول حجمی سیال، می توانند به عنوان مناس��ب ترین پارامترهای پتروفیزیکی جهت مطالعه 
رخساره های مخازن کربناته معرفی گردند. بنابراین، با برازش یك توزیع سه مولفه اِی مختلِط گوسی به روی داده ها در فضای سه متغیره ی این 
پارامترها، رخساره های مطلوب، نامطلوب و انتقالی در این مخزن تعریف شدند. نتایج وارون سازی رخساره ها در امتداد چاه، نشان دهنده دقت 
67 درصدی این روش اس��ت. همچنین، نتایج س��ه بعدی، دو واحد K2 و K4 را به عنوان واحدهای با کیفیت مخزنی مناسب معرفی می کند که 

مطالعات قبلی نیز موید همین مطلب است.

مقدمه

تخمین پارامتره��ا، ویژگی ها و خصوصیات مخ��ازن هیدروکربنی و 
آگاهی از توزیع فضایی آن   ها، ضمن ارزیابی عدم قطعیت های مربوطه، هم 
در فاز اکتشاف و هم در فاز تولید و توسعه مخزن، ضمن کاهش ریسك، 
نقش به سزایی در تصمیم گیری های آتی و مدیریت این منابع دارد. داده های 
لرزه ای، پاسخ مشخصی از یك نوع لیتولوژی و یا سیال خاص نیست، بلکه 
حاوی اطالعاتی از س��نگ کل )تلفیقی از سنگ و س��یال( و یا به عبارتی 
رخساره اس��ت. وارون سازی بیزین رخساره از جمله روش های متداول و 
مرسومی است که عالوه بر تخمین رخس��اره ها از روی داده های لرزه ای، 

مقدار عدم قطعیت این تخمین ها را نیز به صورت کّمی ارائه می کند.
بوالن��د و اُم��ره در س��ال 2003، از روش های تحلیل��ی خطی برای 
وارون س��ازی بیزین پارامترهای کشساِن سنگ مخزن استفاده کردند. 
بوالند و همکاران، این مطالعه را در سال 2008 برای تعیین رخساره های 
مخزن گس��ترش دادند. گرانا و دالروسا )2010( مباحث کامل تری در 
مخازن ماسه سنگی ارائه کردند. کریم پولی و همکاران )2013 الف و 
ب( ضمن تغییر پارامترها و مدل های پتروفیزیکی، این گونه روش ها را 

جهت استفاده در مخازن کربناته بهبود بخشیدند. در این مطالعه، ابتدا 
رابطه عمومی وارون س��ازی بیزین رخساره شرح داده می شود. سپس، 
مشکالت مخازن کربناته مورد بحث قرار گرفته و پارامترهای مناسب 
معرف��ی می گردند. در پایان، نتایج پیاده س��ازی این روش روی بخش 

کوچکی از داده های مخزن گازی میدان X ارائه می شود.

1-روش تحقيق

1-1 روش وارون سازی بيزين رخساره

فرض کنید S پاس��خ لرزه ای برداش��ت شده در س��طح، m ماتریس 
پارامترهای کشسان سنگ کل مانند سرعت ها یا مقاومت های لرزه ایی، 
R ماتریس پارامترهای پتروفیزیکی مانند تخلخل، اشباع از آب و غیره 
 z رخس��اره مورد نظر باش��د. احتمال رخداد یك رخساره در عمق  f و

به شرط پاسخ لرزه ای مشاهده شده را می توان به صورت زیر نوشت:

 2

سزايي در هنقش ب ،ضمن كاهش ريسك ،هاي مربوطه، هم در فاز اكتشاف و هم در فاز توليد و توسعه مخزنقطعيتدمع
اي، پاسخ مشخصي از يك نوع ليتولوژي و يا سيال خاص هاي لرزههاي آتي و مديريت اين منابع دارد. دادهگيريتصميم

 سازي بيزينواروناست.  عبارتي رخسارهو يا به و سيال) (تلفيقي از سنگكلنيست، بلكه حاوي اطالعاتي از سنگ
، مقدار عدم ايلرزههاي از روي داده هارخسارههاي متداول و مرسومي است كه عالوه بر تخمين از جمله روش رخساره

  د.كنصورت كمي ارائه ميها را نيز بهقطعيت اين تخمين
 مخزن سنگ كشسانِ پارامترهاي بيزين سازيوارون براي خطي يتحليل هاي، از روش2003اُمره در سال  و بوالند
هاي مخزن گسترش دادند. گرانا و براي تعيين رخساره 2008در سال  را مطالعهاين  ،د. بوالند و همكارانكردن استفاده
ب) ضمن الف و  2013(پولي و همكارانكريم ارائه كردند. سنگيتري در مخازن ماسهمباحث كامل )2010(دالروسا

در اين  ها را جهت استفاده در مخازن كربناته بهبود بخشيدند.گونه روشاين ،هاي پتروفيزيكيتغيير پارامترها و مدل
شود. سپس، مشكالت مخازن كربناته مورد بحث ميشرح داده سازي بيزين رخساره مطالعه، ابتدا رابطه عمومي وارون

 هايدادهبخش كوچكي از  اين روش رويسازي نتايج پياده ،در پايانگردند. قرار گرفته و پارامترهاي مناسب معرفي مي
  شود.ارائه مي Xميدان زن گازي مخ
 
  روش تحقيق-1
  سازي بيزين رخسارهروش وارون 1-1

ها يا كل مانند سرعتماتريس پارامترهاي كشسان سنگ mاي برداشت شده در سطح، پاسخ لرزه Sفرض كنيد 
نظر باشد. رخساره مورد  fماتريس پارامترهاي پتروفيزيكي مانند تخلخل، اشباع از آب و غيره و  Rي، ايهاي لرزهمقاومت

  :نوشتبه صورت زير  توانرا مياي مشاهده شده به شرط پاسخ لرزه zاحتمال رخداد يك رخساره در عمق 

اي است. براي درك بهتر اين هاي لرزهترتيب در چاه و دادهها بهگر مقياس دادهبيان sو  wهاي ، انديس1-معادلهدر 
  آمده است.  1-آن در شكل رابطه، بيان تصويريِ

  
   ايهاي لرزهداده رامترهاي كشسان واي پتروفيزيكي، پاها، پارامترهميان رخسارهمستقيم و معكوس نمايش روابط  .1 شكل

  .)ب 2013پولي و همكاران (تصحيح شده از كريم
  

  پارامترهاي مناسب پتروفيزيكي در مخازن كربناته 1-2
هاي اي مبهم سنگپاسخ لرزه د. اول آن كهكرنكته اشاره  سهدر اهميت انتخاب پارامتر پتروفيزيكي مناسب بايد به 

رخساره  تخمينِ هاي پتروفيزيكي كه در محاسباتانتخاب مدل ن پارامترها هستند. دوم،ايمحصول مستقيم ، كربناته
ها در فضاي پارامترهاي توزيع داده اهميت وم،س و بودهثير اين پارامترها أم تحت تطور مستقيد، بههستن مورد نياز

  دهد.پتروفيزيكي است كه اساس تعريف رخساره را تشكيل مي
نشان دادند كه تغييرات  ،)2006 ، آدام و همكاران2003، آسفا و همكاران 1999لمتي و ابرلي (آنسمطالعات زيادي
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و داده های لرزه ای است. برای درک بهتر این رابطه، بیان تصویرِی آن 
در شکل-1 آمده است. 

 
1-2 پارامترهای مناسب پتروفيزيكی در مخازن کربناته

در اهمیت انتخاب پارامتر پتروفیزیکی مناسب باید به سه نکته اشاره 
ک��رد: اول آن که پاس��خ لرزه ای مبهم س��نگ های کربناته، محصول 
مس��تقیم این پارامترها هس��تند. دوم، انتخاب مدل ه��ای پتروفیزیکی 
که در محاس��باِت تخمیِن رخس��اره، مورد نیاز هستند، به طور مستقیم 
تحت تأثیر این پارامترها بوده و س��وم، اهمیت توزیع داده ها در فضای 
پارامترهای پتروفیزیکی اس��ت که اس��اس تعریف رخساره را تشکیل 

می دهد.
مطالعات زیادی )آنِس��لِمتی و اِبرلی 1999، آِسفا و همکاران 2003، 
آدام و همکاران 2006(، نشان دادند که تغییرات زیاد سیستم تخلخل 
و به عب��ارت دیگر، ن��وع تخلخل می تواند توجیه کننده مناس��بی برای 
ابهامات موجود در رفتار لرزه ای سنگ های کربناته باشد. سان )2004( 
فاکتور انعطاف پذیری ساختاری را به عنوان پارامتری پتروفیزیکی که 
بیش از تخلخل به نوع تخلخل و سرعت موج در محیط بستگی دارد، 
معرف��ی کرد. جهت تعیین نوع س��یال نیز، مدول حجمی س��یال به دو 
دلیل، پارامتر مناسبی به نظر می رسد: اول آن که مدل های پتروفیزیکی 
به آن وابسته هستند. دوم، جوامع آماری داده های چاه با استفاده از این 
پارامتر جدایش بیشتری نس��بت به پارامتر اشباع از آب نشان می دهند 

که جهت تعریف رخس��اره بس��یار مناسب اس��ت. بنابراین، تخلخل، 
فاکتور انعطاف پذیری س��اختاری و مدول حجمی س��یال به عنوان سه 
پارامتِر پتروفیزیکِی اصلی و تأثیرگذار در تخمین رخس��اره ی مخازن 

کربناته معرفی می گردد.

1-3 مورد مطالعاتی

میدان گازی X به نظر می رسد که در زمان ریفت نجد با سن کامبرین 
پیش��ین تش��کیل ش��ده اس��ت. اصلی ترین مخازن گازدار این میدان، 
س��ازندهای داالن و کنگان به ترتیب با ِس��ن پرمی��ن فوقانی و تریاس 
زیرین با توالی کربناته- تبخیری می باش��ند. در بخش مخزنی، کنگان 
 K3، و داالن، خود به چهار زیرعضو K2 و K1 به دو زیرعضو مخزنی
K4، نار و K5 تقس��یم می شود که K3 و K4 واحدهای مخزنی هستند. 

لیتول��وژی غال��ب در بخش مخزنی، دولومیت، آه��ك و تا حدودی 
انیدریت است.

محاس��به فاکتور انعطاف پذیری س��اختاری نش��ان داد که سه نوع 
س��اختار تخلخل توس��ط این پارامتر از هم تش��خیص داده می شوند: 
1. تخلخ��ل حفره ایی و شکس��تگی ها. 2. ترک ها و ریزشکس��تگی ها 
و 3. ریزتخلخل ها. در ادامه، تعریف رخس��اره ها براساس پراکندگی 
 داده ها در فض��ای پارامترهای پتروفیزیکی مخ��زن صورت پذیرفت. 
شکل-2 نمودار پراکندگی داده ها در فضای سه بعدی تخلخل، فاکتور 
انعطاف پذیری س��اختاری و مدول حجمی س��یال را نشان می دهد. با 

  وفيزيك اكتشافي نفتنخستين سمينار ژئ
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اي موجود در رفتار لرزه كننده مناسبي براي ابهاماتد توجيهتواننوع تخلخل مي ،عبارت ديگرو بهزياد سيستم تخلخل 
از  بيشعنوان پارامتري پتروفيزيكي كه را به پذيري ساختاري) فاكتور انعطاف2004(سان باشد. هاي كربناتهسنگ

مدول حجمي  ،جهت تعيين نوع سيال نيز د.كرسرعت موج در محيط بستگي دارد، معرفي و تخلخل به نوع تخلخل 
هاي پتروفيزيكي به آن وابسته هستند. دوم، جوامع اول آن كه مدل :رسدپارامتر مناسبي به نظر مي ،به دو دليلسيال 

دهند كه جهت هاي چاه با استفاده از اين پارامتر جدايش بيشتري نسبت به پارامتر اشباع از آب نشان ميآماري داده
عنوان سه پذيري ساختاري و مدول حجمي سيال بهتخلخل، فاكتور انعطاف ،بنابراينتعريف رخساره بسيار مناسب است. 

  گردد.خازن كربناته معرفي ميم يثيرگذار در تخمين رخسارهأاصلي و ت پتروفيزيكيِ پارامترِ
  

  مورد مطالعاتي 1-3
 مخازن تريناصلي. كامبرين پيشين تشكيل شده استدر زمان ريفت نجد با سن كه رسدمي نظربه X گازي ميدان

 تبخيري -كربناته توالي با زيرين ترياس و فوقاني پرمين نس با ترتيب به كنگان و داالن سازندهاي ميدان، اين گازدار
 K5، نار و K3 ،K4زيرعضو  رخود به چها ،داالن و K2و  K1مخزني مخزني، كنگان به دو زيرعضو  بخش در .باشندمي

دولوميت، آهك و تا حدودي  ،واحدهاي مخزني هستند. ليتولوژي غالب در بخش مخزني K4و  K3كه  شودتقسيم مي
  .استانيدريت 

سه نوع ساختار تخلخل توسط اين پارامتر از هم تشخيص  پذيري ساختاري نشان داد كهمحاسبه فاكتور انعطاف
تعريف در ادامه،  ها.. ريزتخلخل3ها و ها و ريزشكستگي. ترك2ها. ايي و شكستگي. تخلخل حفره1 :شوندداده مي
نمودار  2-. شكلپذيرفتها در فضاي پارامترهاي پتروفيزيكي مخزن صورت ها براساس پراكندگي دادهرخساره
. با دهدرا نشان ميحجمي سيال پذيري ساختاري و مدول بعدي تخلخل، فاكتور انعطافها در فضاي سهي دادهپراكندگ

رخساره توان سه رخساره مطلوب، نامطلوب و انتقالي را تعيين نمود. ةبرازش يك توزيع مختلط گوسي با سه مولفه مي
شمار آمده و مخزن با كيفيت باال بهگر مناطقي از نبيا ) و سيال محتوي گاز،1با مقدار باالي تخلخل نوع ( مطلوب

  هدف نهايي مطالعات اكتشافي است.  ،نقشه درآرودن آنبه

  
هاي مطلوب، نامطلوب و انتقالي ضمن استفاده از توزيع مختلط . رخسارهترهاي پتروفيزيكي مخزنها در فضاي پارامپراكندگي داده .2شكل 

  .)ب 2013پولي و همكاران (تصحيح شده از كريماستپذير امكان قرمز) ايرود(گوسي با سه مولفه
  

آمده است. رخساره مطلوب كه هدف اصلي اكتشاف است، با دقت  3- شكلدر امتداد چاه نتايج تخمين رخساره در 
قابل در سطح و دار بوده كامالً معني ،موارد درست تخمين زده شده كه از نقطه نظر آماري درصد 67در و نسبتاً خوبي 

يابي به دستحتي  ،رواز اينبراساس ردلرزه است.  اين روش آن است كه هاي مناسبِيكي از ويژگياعتمادي قرار دارد. 
نشان داده شده  4-انجام شده و در شكل ،هاي حاضرپذير است. اين كار براي دادهبعدي به سهولت امكانهاي سهمدل

 K2هاي در دو اليه بيشتر بوده كه براساس عمق، به اليه رخساره مطلوب چگالي پراكندگي با توجه به اين شكل،است. 
عنوان از اين دو اليه به ،دهد كه در آنشوند. اين تفسير با مطالعات قبلي مخزن تطابق كاملي نشان ميتفسير مي K4و 

  .ت مناسب مخزني نام برده شده استهايي با كيفياليه

  2   پراكندگــی داده هــا در فضــای پارامترهــای پتروفیزیکــی مخــزن. 
رخساره های مطلوب، نامطلوب و انتقالی ضمن استفاده از توزیع مختلط 
گوسی با ســه مولفه )دوایر قرمز( امکان پذیر است)تصحیح شده از 

كریم پولی و همکاران 2013 ب(.

 4

 
ن رخساره در چاه الف (سبز: نتايج نهايي براي تخمي .3شكل 
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سزايي در هنقش ب ،ضمن كاهش ريسك ،هاي مربوطه، هم در فاز اكتشاف و هم در فاز توليد و توسعه مخزنقطعيتدمع
اي، پاسخ مشخصي از يك نوع ليتولوژي و يا سيال خاص هاي لرزههاي آتي و مديريت اين منابع دارد. دادهگيريتصميم

 سازي بيزينواروناست.  عبارتي رخسارهو يا به و سيال) (تلفيقي از سنگكلنيست، بلكه حاوي اطالعاتي از سنگ
، مقدار عدم ايلرزههاي از روي داده هارخسارههاي متداول و مرسومي است كه عالوه بر تخمين از جمله روش رخساره

  د.كنصورت كمي ارائه ميها را نيز بهقطعيت اين تخمين
 مخزن سنگ كشسانِ پارامترهاي بيزين سازيوارون براي خطي يتحليل هاي، از روش2003اُمره در سال  و بوالند
هاي مخزن گسترش دادند. گرانا و براي تعيين رخساره 2008در سال  را مطالعهاين  ،د. بوالند و همكارانكردن استفاده
ب) ضمن الف و  2013(پولي و همكارانكريم ارائه كردند. سنگيتري در مخازن ماسهمباحث كامل )2010(دالروسا

در اين  ها را جهت استفاده در مخازن كربناته بهبود بخشيدند.گونه روشاين ،هاي پتروفيزيكيتغيير پارامترها و مدل
شود. سپس، مشكالت مخازن كربناته مورد بحث ميشرح داده سازي بيزين رخساره مطالعه، ابتدا رابطه عمومي وارون

 هايدادهبخش كوچكي از  اين روش رويسازي نتايج پياده ،در پايانگردند. قرار گرفته و پارامترهاي مناسب معرفي مي
  شود.ارائه مي Xميدان زن گازي مخ
 
  روش تحقيق-1
  سازي بيزين رخسارهروش وارون 1-1

ها يا كل مانند سرعتماتريس پارامترهاي كشسان سنگ mاي برداشت شده در سطح، پاسخ لرزه Sفرض كنيد 
نظر باشد. رخساره مورد  fماتريس پارامترهاي پتروفيزيكي مانند تخلخل، اشباع از آب و غيره و  Rي، ايهاي لرزهمقاومت

  :نوشتبه صورت زير  توانرا مياي مشاهده شده به شرط پاسخ لرزه zاحتمال رخداد يك رخساره در عمق 

اي است. براي درك بهتر اين هاي لرزهترتيب در چاه و دادهها بهگر مقياس دادهبيان sو  wهاي ، انديس1-معادلهدر 
  آمده است.  1-آن در شكل رابطه، بيان تصويريِ

  
   ايهاي لرزهداده رامترهاي كشسان واي پتروفيزيكي، پاها، پارامترهميان رخسارهمستقيم و معكوس نمايش روابط  .1 شكل

  .)ب 2013پولي و همكاران (تصحيح شده از كريم
  

  پارامترهاي مناسب پتروفيزيكي در مخازن كربناته 1-2
هاي اي مبهم سنگپاسخ لرزه د. اول آن كهكرنكته اشاره  سهدر اهميت انتخاب پارامتر پتروفيزيكي مناسب بايد به 

رخساره  تخمينِ هاي پتروفيزيكي كه در محاسباتانتخاب مدل ن پارامترها هستند. دوم،ايمحصول مستقيم ، كربناته
ها در فضاي پارامترهاي توزيع داده اهميت وم،س و بودهثير اين پارامترها أم تحت تطور مستقيد، بههستن مورد نياز

  دهد.پتروفيزيكي است كه اساس تعريف رخساره را تشكيل مي
نشان دادند كه تغييرات  ،)2006 ، آدام و همكاران2003، آسفا و همكاران 1999لمتي و ابرلي (آنسمطالعات زيادي
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  1  نمایــش روابــط مســتقیم و معکوس میــان رخســاره ها، پارامترهای 
پتروفیزیکی، پارامترهای كشسان و داده های لرزه ای 
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برازش یك 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 )1( و س��یال محتوی گاز، بیان گر مناطقی از مخزن 
ب��ا کیفیت باال به ش��مار آم��ده و به نقش��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 67 درص��د موارد، درس��ت تخمین زده ش��ده ک��ه از نقطه نظر 
آماری، کاماًل معنی دار بوده و در سطح قابل اعتمادی قرار دارد. یکی 
از ویژگی های مناس��ِب این روش آن است که براساس ردلرزه است. 

از این رو، حتی دست یابی به مدل های سه بعدی به سهولت امکان پذیر 
اس��ت. این کار برای داده های حاضر، انجام شده و در شکل-4 نشان 
داده شده اس��ت. با توجه به این ش��کل، چگالی پراکندگی رخساره 
 K4 و K2 مطلوب در دو الیه بیشتر بوده که براساس عمق، به الیه های
تفس��یر می شوند. این تفسیر با مطالعات قبلی مخزن تطابق کاملی نشان 
می دهد که در آن، از این دو الیه به عنوان الیه هایی با کیفیت مناسب 

مخزنی نام برده شده است.
   
نتيجه گيري

از آنجایی ک��ه پاس��خ ل��رزه ای 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 انعطاف پذیری س��اختاری و مدول حجمی س��یال 
به عنوان پارامترهای پتروفیزیکی مناس��ب برای تعریف رخس��اره در 
مخازن کربناته معرفی ش��د و جهت تعیی��ن پراکندگی آن، از روش 
وارون س��ازی بیزین اس��تفاده گردید. نتایج نشان داد که این روش در 
ح��دود 67 درصد رخس��اره مطلوب را به درس��تی پیش بینی می کند. 
همچنین، تعمیم این نتایج در مدل های دو و سه بعدی، معرف الیه های 
K2 و K4 ب��ه عنوان الیه هایی با ویژگی های مخزنی مناس��ب بوده که 

تطابق مناسبی با مطالعات قبلی دارد.
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