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مدل سازي تخلخل با روش شبيه سازي گاوسي پي درپي و تحليل تأثير روابط 
زمان-عمق و متغير ثانويه ي تخمين در فرآيند مدل سازي هاي مخزني

محمدرضا كمالي1  پژوهشگاه صنعت نفتعليرضا مرتضايي*  شركت نفت فالت قاره ى ايران

مطالعه حاضر به ساخت مدل تخلخل در يكي از ميادين كربناته با بهره گيري از روش غيرقطعي2 شبيه سازي گاوسي پي درپي مي پردازد. عموماً 
به كارگيري روش هاي غيرقطعي و محاسبه ي تحقق هاي متعدد از متغيرهاي مخزني منجر به افزايش قطعيت نتايج حاصل از مدل سازي هاي مخزني 
شده و امكان انجام بررسي هاي عدم قطعيت را نيز فراهم مي آورد. در مطالعه ى حاضر، مخزن مورد مطالعه ناهمگني هاي چشم گيري در بخش هاى 
مختلف دارد كه اين امر منجر به كاهش صحت مدل سازي هاي زمين آماري با افزايش واريانس تخمين مي شود. از اين رو در گام اول ناحيه بندي 
مخزني بر اساس تغييرات قائم مشاهده شده صورت پذيرفته و مدل سازي هر ناحيه به صورت جداگانه انجام شده است. فرآيند مدل سازي تخلخل 
با روند مقاومت صوتي استخراج شده از داده هاي سه بعدي لرزه اي انجام شده كه نتايج بسيار معنادارتري را نسبت به حالت بدون روند ايجاد كرده 
است. نكته ى بسيار مهم در به كارگيري مقاومت صوتي به عنوان متغير ثانويه، هم خواني اين متغير با اطالعات چاه است. اين هم خوانى عموماً پس 
از تبديل داده هاي لرزه اي به عمق، كاهش مي يابد. نتايج اين بررســي نشان مي دهد كه مدل سازي هاي مخزني انجام شده با روند داده هاي لرزه اي 

در حيطه ى زمان، از دقت بيشتري برخوردار خواهند بود.
مدل سازي زمين آماري، متغير ثانويه، تطابق زمان عمق، ارزيابى عدم قطعيت، روش گاوسى پى درپى

(mortezai.alireza@yahoo.com) نويسنده ى عهده  دار مكاتبات*

مقدمه
در اين مطالعه يكــي از ميادين هيدروكربني كربناته با هدف مدل ســازي 
تخلخل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. همان طور كه در شكل-1 نشان داده 
شــده، ناهمگني هاي متعددي در ناحيه ى مورد مطالعه وجود دارد. اين مسأله 
عموماً با تعريف نواحى مجزا جهت كاهــش واريانس داده هاي موردتخمين 
قابل حل اســت. بنابراين در اين مطالعه، مخزن مورد نظــر در تمامي چاه هاي 
موجود به شش ناحيه ى مجزا تقسيم شده است. پس از بررسي اطالعات چاه ها 
و استخراج مقادير مقاومت صوتي از داده هاي لرزه اي، همبستگي3 آنها ارزيابي 
شــده و پس از انجام تحليل هاي مربوطه، تخلخل تخمين زده شــد. مقاومت 
صوتي به حاصل ضرب سرعت انتشار موج لرزه اي در چگالي محيط متخلخل 
اطالق مي شــود. در اين مطالعه مدل سازي تخلخل به روش شبيه سازي گوسي 
پي درپي و با روند مقاومت صوتي در حيطه ى زمان انجام شــده اســت. به اين 
منظور ابتدا نگاره هاي پتروفيزيكي با استفاده از روابط زمان-عمق، تصحيح شده 
و به حيطه ى زمان آورده شده اند. سپس وابستگي بين متغير اوليه (تخلخل مؤثر 
موجود در چاه ها) و متغير ثانويه (مقاومت صوتي اســتخراج شده از داده هاي 

لرزه اي) در حيطه ى زمان تحليل شده است.
اين فرآيند ســبب افزايش چشم گير همبستگي بين متغيرهاي اوليه و ثانويه 
شــده است. اين در حالي اســت كه روند متداول تخمين تخلخل (كه عمدتاً 
در حيطه ى عمقي انجام مى شــود) همبستگي كمى با متغير ثانويه (كه عموماً 

از داده هاي زماني لرزه اي استخراج مي شود) دارد. از داليل بسيار مهم اين امر 
آن اســت كه عموماً داده هاي لرزه اي فاز صفر ندارند. از اين رو افق هاي تفسير 
شده ى زماني، منطبق بر ماركرهاي حفاري چاه نبوده و بين آنها يك اختالف 
زماني ناشي از فاز داده هاي لرزه اي وجود دارد. اين مسأله در فرآيند تبديل به 
عمق و ســاخت مدل سرعت كه داده هاي چاه در آن دخيل هستند قابل لحاظ 
كردن نيست. به همين دليل پس از انتقال نشانگرهاي لرزه اي به حيطه ى عمق، 

همبستگي آنها با داده هاي چاه دچار افت چشم گيري مي شود.
 

1- روش بررسي
روش اصلي اســتفاده شــده در ايــن مطالعه جهت ســاخت مدل تخلخل، 
روش شبيه ســازي گاوســي پي درپي با روند داده هاي مقاومت صوتي است. 
دليل اســتفاده از متغير ثانويه به عنوان روند متغير مورد تخمين، جبران ضعف 
پراكندگي چاه هاي ميدان در محدوده ى مدل سازي و يافتن راهي براي هدايت 
الگوريتم تخمين، بر اســاس شواهد زمين شناســي نهفته در داده هاي لرزه اي 

خواهد بود. استفاده از متغير ثانويه براى حاالت زير پيشنهاد مى شود:
 متغير مورد بررســي، تركيبي خطي از متغيرهاي ناحيه اي اســت. معموالً 

تخمين مستقيم اين تركيب خطي روش بهينه اي نيست.
 از متغير مورد بررســي نمونه برداري مناســبي انجام نشــده اما اين متغير با 
متغير ثانويه اي كه نمونه برداري خوبي از آن انجام شده همبستگي زيادى دارد 
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كه مي توان از اين همبســتگي زياد براى تخمين بهتــر متغيرى با نمونه برداري 
ضعيف تر استفاده كرد.

 متغيــر مورد بررســي پراكندگي فضايي نــدارد و با متغيــر ثانويه كه در 
محدوده ى تحت مدل ســازي از پيوستگي مناسبى برخوردار است همبستگي 

خوبي دارد.
در اين مطالعه نيز به دليل محدوديت تعداد چاه ها (4 چاه)، بر اســاس روشي 

كه در مقدمه توضيح داده شد از داده هاي مقاومت صوتي استفاده شده است.
روش شبيه سازي گوسي پي در پي كه به اختصار SGS ناميده مي شود شامل 

مراحل زير است:
الف) داده ى اوليه (Zi) به يك توزيع استاندارد نرمال انتقال داده شود (يعني 

تمام مراحل الگوريتم در يك فضاي نرمال انجام مي گيرد).
ب) در هر موقعيت (u) عمليات كريجينگ انجام شده و يك مقدار تخمين 
كريجينگ و واريانس كريجينگ مربوط به آن محاسبه گردد. براى انجام اين 

محاسبات از روابط-1و2 استفاده مى شود.
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در اين روابط، y معرف تخلخل و λ معرف ضريب مجهول جهت تعيين وزن 
تخمين در نقطه ى مورد نظر است. σ و c به ترتيب معرف واريانس و كوواريانس 

تخمين هستند.
ج) بيرون كشيدن يك باقيمانده ى تصادفي، R(u)، كه داراي توزيع نرمال با 

ميانگين صفر و واريانس  باشد.
د) اضافه كردن باقيمانده به مقدار تخمينى از كريجينگ براى دست يابي به 

مقدار شبيه سازي شده:
)()(*)( uRuyuys

مقدار شبيه ســازي شده،   ، بايد بر اساس يك توزيع نرمال با ميانگين 
 و واريانس  محاسبه شده باشد. باقيمانده ى مستقل  نيز بايد از 
طريق شبيه سازي كالسيك مونت كارلو محاسبه گردد. البته توابع توليدكننده ى 

اعداد تصادفي معتبِر ديگر نيز قابل استفاده هستند.
هـ) اضافه كردن مقدار  به مجموعه ى داده و مطمئن شــدن از صحت 
كواريانــس بين اين مقــدار و تمام مقاديري كه در ادامه شبيه ســازي خواهند 
شــد. اساس روش شبيه سازي پي در پي بر اســتفاده از مقادير شبيه سازي شده ى 
قبلــي به عنوان داده اســت تا به اين ترتيب مجــدداً كواريانس بين تمام مقادير 

شبيه سازي شده توليد شود.
و)گشــتن در بين تمام موقعيت ها4 به صورت تصادفي و بدون طراحي مسير 
قبلي. تجربه نشان داده كه استفاده از يك مسير منظم براى شبيه سازى، منجر به 

نتايج تصنعي خواهد شد.
ز) پــس از توليــد مــدل، تبديل عكس نرمال تمــام مقاديــر داده و مقادير 
شبيه سازي شــده (يعني برگرداندن داده از توزيع نرمال بــه توزيع اوليه) انجام 

خواهد شد.
ح) ايجاد متعدد تحقق5 با تكرار عمليات شبيه ســازي و تغيير عدد تصادفي 
بســيار بزرگ كه در مرحله ى-د بيان شــد. تغيير عدد تصادفى سبب تغيير در 
مجموعه ها در هر بار شبيه سازي مي شود. زيرا در هر تحقق (كه از مسير متفاوتي 
تبعيت مي كند) داده هاي اســتفاده شــده براي تخمين نقاط مجهول، متفاوت 

خواهند بود.

با اســتفاده از اين روش امكان تهيه ى تحقق هــاي متعددي از تخلخل (كه 
مالك نتيجه گيري نهايي است) وجود دارد [1].

1  تغييرات رخساره اي در امتداد قائم مخزن در يكي از چاه هاي ميدان 
مورد مطالعه (نگاره ى رسم شده نشان دهنده ى تخلخل مؤثر است)
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متغيرهــاي كريجينگ عمدتاً از واريوگرافي به دســت مي آيند.  امّا به دليل 
كمبود تعداد چاه هاي در دســترس، اين متغيرها از نقشه ى واريوگرام حاصل 
از مقاومت صوتي اســتخراج شده اند. نقشــه ى واريوگرام راهي براي نمايش 
واريوگرام هايي است كه در جهات متفاوت محاسبه مي شوند. مركز اين نقشه 
داراي فاصلــه ى تاخير6 (0 و 0) اســت. از اين مركز به ســمت بيرون، فاصله ى 

لگ ها در جهات گوناگون افزايش مي يابد (شكل-2).

 2- بحث و نتايج
گام نخســت در اين مدل ســازي تهيه ى روابط صحيح و كارآمد از روابط 

زمان-عمق براى انتقال داده هاي تخلخل، صوتي و چگالي چاه هاي مورد استفاده 
به حيطه ى زمان است. در شكل-3، مراحل تصحيح رابطه ى زمان-عمق حاصل 
از نگاره ى صوتى با استفاده از داده هاى شوت هاى كنترلى در يكي از چاه هاي 
ميدان  نشان داده شده است. در اين شكل، خط مشكى رنگ رابطه ى زمان-عمق 
اوليه ى حاصل از نگاره ى صوتي را نشــان مي دهد. مقادير حاصل از مقايسه ى 
منحني مشكي رنگ با رابطه ي زمان-عمق حاصل از شوت هاى كنترلى، منجر به 
محاسبه ى منحنى تصحيح گر (نمودار آبى رنگ) خواهد شد. نمودار آبي رنگ 
كه تجمعى اســت به منحنى مشكى رنگ اضافه مي شود تا رابطه ى زمان-عمِق 
تصحيح شده (نمودار قرمزرنگ) محاسبه گردد. نمودار قرمزرنگ پايه ى انجام 

3  محاسبه ى رابطه ى زمان-عمق تصحيح شده به كمك داده هاى سونيك 
و شوت هاى كنترلى در يكي از چاه ها

4  ضريب همبستگى بين تخلخل مؤثر و مقاومت صوتى در حيطه ى زمان

5  نقشــه ى واريوگرام محاســبه شده در قســمت مخزنى با استفاده از 
مقاومت صوتى بزرگ مقياس شــده در مدل زمين ســاختمانى توسط 
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2  محورها در نقشه ى واريوگرام [2]



49

ماهنامه  علمى- ترويجى اكتشاف و توليد نفت و گاز/ شماره ى 122 / ارديبهشت ماه 1394

محاســبات تبديل زمان-عمق قرار مي گيرد. نگاره ى قرمز رسم شده در سمت 
راست شكل-3، نگاره ى سونيك را در حيطه ى عمق رسم مي كند.

پس از انتقال نگاره هاي تخلخل به حيطه ى زمان، امكان ارزيابي همبستگي 
بين آنها و داده هاي لرزه اي فراهم مي شــود. شكل-4 نمودار متقاطع رسم شده 
بين مقادير مقاومت صوتي و تخلخل مؤثر چاه در حيطه ى زمان را نشان مي دهد. 
همان طور كه در اين شكل مشاهده مي شود ضريب همبستگي برابر 81 درصد 
اســت. اين در حالي اســت كه تبديل داده هاي مقاومت صوتي به عمق، سبب 
كاهش ضريب همبســتگي به 39 درصد خواهد شد. افت ضريب همبستگي 

سبب كاهش تأثير مثبت متغير ثانويه در فرآيند مدل سازي است.
 پس از اين مرحله، نقشــه ى واريوگرام مقاومــت صوتي تهيه و متغيرهاي 
مربوطه از آن استخراج مي شــود. شكل-5 نقشه ى واريوگرام محاسبه شده را 
نشان مي دهد. اين نقشه شامل مقادير واريوگرام در تمامي جهات است و جهات 

اصلي و فرعي تخمين توسط آن محاسبه خواهد شد.
 همان طور كه در شــكل-5 مشــاهده مي شود نقشــه ى واريوگرام حاصل، 
رفتار تقريباً همســان گردى را نمايش مي دهــد. اندازه گيرى قطرهاى بيضى، 
ناهمســان گردى مقادير 12 و 10 كيلومتر را براى جهات اصلى و فرعى نشــان 
مى دهــد. با توجه بــه نزديكى ايــن دو مقدار و درنظر گرفتن سنگ شناســى 
كربناته ى مخزن، شعاع جستجو براى بيضى جستجو به صورت همسانگرد، 6/5 

كيلومتر درنظر گرفته مى شود.
ســرانجام با درنظر گرفتن متغيرهاي واريوگرافي در الگوريتم شبيه ســازي 
گاوسي پي درپي و معرفي روند مقاومت صوتي، مدل سازي تخلخل به صورت 
غيرقطعي انجام مي شــود. در شــكل-6، تعداد 9 تحقق از تحقق هاي صورت 
گرفته براي مدل تخلخل نشان داده شده است. تمامي اين تحقق ها هم احتمال7 
بــوده و انتخاب بهترين مــدل از بين آنها تنها با بهره گيري از ســاير اطالعات 
زمين شناســي ميســر خواهد بود. همان طور كه در شــكل-6 مشاهده مي شود 
تخلخل تخمينى در يال غربي كاهش يافته و كيفيت مخزني يال هاى شرقي و 
شمالي بهتر است. اين در حالي است كه عدم استفاده از متغير ثانويه در روش 
شبيه سازي گاوســي پي درپي، منجر به تهيه نقشه هايي خواهد شد كه الزاماً از 
روند زمين شناسى مشخصي تبعيت نمى كنند. از بين تحقق هاي حاصل مي توان 

با بررسي هاي احتمالي يك مدل برآيند تعيين كرد.

نتيجه گيري
 شبيه ســازي گاوسي پي درپي منجر به تهيه ى مدل هاي هم احتمالي خواهد 

شــد كه امكان ارزيابي تأثيــر تغيير متغيرهاي دخيل در مدل ســازي را فراهم 
مي آورند.

 مدل ســازي تخلخل با روش غيرقطعي و به كمــك متغير ثانويه، منجر به 
مدل هايي خواهد شد كه با شواهد زمين شناسي منطقه (مبني بر افزايش تخلخل 

در امتداد شمال شرقي) در ميدان مورد بررسى، هم خوانى بهترى دارند.
 ساخت مدل هاي مخزني در حيطه ى زمان در مدل سازي هاي چندمتغيره اي كه در 
آنها متغير ثانويه از نشانگرهاي لرزه اي است نسبت به مدل سازي انجام شده در حيطه ى 
عمقي، از كيفيت بهتري برخوردار اســت. از اين رو پيشنهاد مي شود مدل  مخزني در 

حيطه ى زمان ساخته شده و سپس تمامى مدل به حيطه ى عمق منتقل شود.

6  مدل سازى تخلخل به روش گاوسى پى درپى و با روند مقادير مقاومت صوتى

    پا نويس ها
1. kamalimr@ripi.ir
2. Stochastic
3. Correlation

4. Random Path Generation
5. Realization
6. Lag

7. Iso-Probable
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