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                          رضا موسوی حرمی،    د انشگاه فرد وسی مشهدرضا سرمد ی* شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

امروزه روش های زمین آماری د ر تخمین خواص مخزن نقشی مهم و اساسی ایفا می کنند . با توجه به اهمیت ویژه ی 
پیش بینی خواص مخزن د ر برنامه ی توسعه ی مید ان و حفر چاه های جد ید  و همچنین اشباع آب به عنوان عاملی مثبت 
د ر جهت کاهش کیفیت و تولید  مخزن، از طریق تلفیق د اد ه های لرزه ای تخلخل و د اد ه های پتروفیزیکی اش��باع آب 
حاصل از چهار چاه، مطالعه ای جهت مد ل سازی اشباع آب د ر مید ان نفتی سعاد ت آباد  انجام شد . بر این اساس با استفاد ه 
از اطالعات ژئوفیزیکی، عمق سرس��ازند ها، نقشه های هم تراز زیرزمینی2 مربوط به زون های سازند های ایالم و سروک، 
الگ های پتروفیزیکی و اطالعات مربوط به گس��ل های مید ان و پس از ش��بکه بند ی مخازن به ابعاد  1×150×150، 
مد ل س��ازی ساختمانی و چینه ای مید ان انجام گرد ید  و با استفاد ه از روش شبیه س��ازی پی د ر پی گوسی (3SGS) د ر 
نرم افزار پترل )2010( و تلفیق د اد ه های لرزه ای تخلخل به عنوان د اد ه ی ثانویه، بهترین مد ل اشباع آب د ر این مید ان نفتی 
شناسایی شد . نتایج نشان د اد  که زون های سروک-5، 6، 4 و 3 به ترتیب بیشترین اشباع آب و زون های سروک-1، ایالم 

و سروک-2 به ترتیب کمترین اشباع آب را د ارند .
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مد ل سازی اشباع آب1 از طریق تلفیق د اد  ه های لرزه ای و پتروفیزیکی
 د  ر مید ان نفتی سعاد ت آباد

    (rezasarmadi@yahoo.com) نویسند ه ی عهد ه  د ار مکاتبات*

مد ل های سه بعد ی مخزن، تصویری رقومی از پراکند گی خواص 
مخزنی )رخساره ها ، تخلخل، اشباع آب، حجم شیل و ...( د ر اختیار 
ق��رار می د هند  و با استفاد ه از آنها می توان مناطق مس��تعد  و نامطمئن 
را جهت ذخیره ی هید روکربن ش��ناسایی کرد  ]1[. این مد ل ها جهت 
اخ��ذ تصمیمات آیند ه جهت توسعه ی می��د ان و همچنین محل حفر 
چاه های جد ید  بس��یار ضروری هس��تند . همچنین ب��ا استفاد ه از آنها 
می ت��وان موقعی��ت احتمالی سرسازند ها، گس��ل ها، شکس��تگی ها و 
انطب��اق جانبی الیه ه��ا را بررسی کرد . روش ه��ای ساخت مد ل های 
زمین ش��ناسی گوناگ��ون و متنوع هس��تند  و باید  ب��ر اساس وضعیت 
می��د ان، اطالعات موج��ود  و ... بهترین روش ب��رای تخمین متغیرها 
انتخاب گ��رد د . د ر روش ه��ای زمین آماری گوناگ��ون، اطالعات 
مجه��ول د ر نق��اط مختلف مخزن ب��ا استفاد ه از اطالع��ات موجود  
د ر مکان ه��ای معلوم )مثاًل اطالع��ات پتروفیزیکی حاصل از چاه ها( 
تخمین زد ه می ش��ود . بر اساس علم زمین آمار، متغیرهای موجود  د ر 
یک محی��ط فضایی (X,Y,Z)، د ر فاصله ای خاص که به آن ش��عاع 
تأثیر گفته می ش��ود  با یکد یگر ارتباط د ارند . ب��ا رسم واریوگرام ها 
 X,Y,Z د ر جه��ات گوناگون، برای هر زون، ش��عاع تأثیر د ر جهات
محاسبه می شود  و مد ل سازی تمام نقاط مخزن با استفاد ه از الگوریتم 

شبیه سازی پی د رپی انجام خواهد  شد .

1 - زمین شناسی مید ان سعاد ت آباد 
بر اس��اس د اد ه های ل��رزه ای بازتاب��ی، مید ان نفت��ی سعاد ت آباد  
تاقد یس��ی نامتقارن با روند  شرق، جنوب ش��رقی-غرب، شمال غربی 
و انته��ای خمش یافت��ه به سمت جنوب است ]2[ ک��ه د ر حد ود  85 
کیلومت��ری جنوب ش��رقی ش��یراز و 11 کیلومتری غرب ش��هرستان 
سروست��ان ق��رار د ارد  ]3[. ب��ر اس��اس نتای��ج حاص��ل از مطالعات 
زمین ش��ناسی و ژئوفیزیک��ی د ر منطقه ی سروست��ان د ر 1972، این 
تاقد یس با بس��تگي افقي به میزان تقریبي 100 کیلومتر و بستگي قائم 
463 متر تاقد یس مناسبی ش��ناخته ش��د  ]3[. سازند های مید ان از باال 
به پایین به ترتیب آسماری، جه��رم، ساچون، تاربور، گورپی، ایالم، 
س��روک، کژد می، د اریان، گد وان و فهلیان است. مخازن این مید ان 
سازند های ایالم )ش��کل-1( و سروک )شکل-2( )مخزن بنگستان( 
است ک��ه بر اساس مطالعات انجام ش��د ه به ترتی��ب کالهک گازی 
و اش��باع از نف��ت هس��تند  و سازند های گورپ��ی و کژد می به ترتیب 

پوش سنگ و سنگ منشأ این مخازن هستند.

2 - ساخت مد ل زمین شناسی
ب��ا توجه ب��ه اطالعات د ر د ست��رس )مختصات، عم��ق و انحراف 
چاه ها، الگ های پتروفیزیکی تفس��یر ش��د ه ی اشباع آب برای چهار 
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چ��اه، د اد ه های ژئوفیزیک��ی تخلخل4، عمق ورود ی ب��ه سازند ها و 
زون ها5، نقش��ه های هم تراز زیرزمینی سازند ه��ای ایالم و سروک و 
د اد ه های مربوط به گس��ل ها(، ساخت مد ل زمین ش��ناسی که شامل 
مد ل سازی ساختمانی، چینه ای و خواص مخزن است انجام شد . ابتد ا 
با استفاد ه از عمق ورود  هر یک از چاه ها به سازند  کژد می و از طریق 
الگوریتم Surface Resampling نقش��ه ی هم تراز زیرزمینی سازند  
کژد می ش��بیه سازی و به عنوان قاعد ه ی مخزن معرفی ش��د . سپس با 
استفاد ه از روند  گس��ل های موجود ، ش��بکه بند ی مید ان د ر اند ازه ی 
150×150متر طول و عرض انجام )شکل-3( و سرسازند های ایالم، 
سروک و کژد می وارد  ش��بکه ی بلوکی گرد ید  )ش��کل-4(. سپس 

با استفاد ه از عمق ورود ی چاه ها به زون ها و نقش��ه های هم ضخامت 
تولید  شد ه از آنها، بر اساس ضخامت عمود ی الیه ها6 و شکل پذیری 
از سرسازند های ای��الم و سروک، زون های سازند  سروک )ش��ش 
زون( ساخت��ه )ش��کل-5( و تمامی زون ها ب��ه فواصل یک متری د ر 
جهت Z الیه بند ی ش��د  )ش��کل-6( و د ر نهایت شبکه ی بلوکی د ر 
ان��د ازه ی 150×1501×1 مت��ر تکمیل گرد ی��د  ]1[. همچنین سطح 
تم��اس آب با نفت د ر عم��ق 1496- متری )زیر سطح د ریا( و سطح 
تماس نفت با گاز د ر عمق 1230- متری )زیر سطح د ریا( وارد  مد ل 

شد .
حال باید  د ر مرحله ی د رشت نمایی7 مقاد یر اشباع آب از الگ های 

1   سرسازند ایالم 

 
2

اي خاص در فاصله، (X,Y,Z)در يك محيط فضايي  يرهاي موجود. بر اساس علم زمين آمار، متغدشوزده مي
براي هر  ،ها در جهات گوناگون. با رسم واريوگرامدارندشود با يكديگر ارتباط به آن شعاع تأثير گفته مي كه

با استفاده از الگوريتم سازي تمام نقاط مخزن د و مدلشومحاسبه مي X,Y,Zدر جهات ثير شعاع تأ ،زون
  انجام خواهد شد.پي درسازي پيشبيه

  
 آبادميدان سعادت شناسيزمين -  1

، غرب-شرقي، جنوبمتقارن با روند شرقنا يتاقديسآباد ميدان نفتي سعادتاي بازتابي هاي لرزهبر اساس داده
شيراز و شرقي كيلومتري جنوب 85در حدود كه ] 2[ است سمت جنوبغربي و انتهاي خمش يافته بهشمال

شناسي و حاصل از مطالعات زميناساس نتايج ]. بر 3[ كيلومتري غرب شهرستان سروستان قرار دارد 11
و كيلومتر  100ميزان تقريبي بستگي افقي به با اين تاقديس 1972ي سروستان در ژئوفيزيكي در منطقه

ترتيب آسماري، ندهاي ميدان از باال به پايين بهساز. ]3[ شد شناخته يتاقديس مناسب متر 463بستگي قائم 
. مخازن اين ميدان استجهرم، ساچون، تاربور، گورپي، ايالم، سروك، كژدمي، داريان، گدوان و فهليان 

اساس مطالعات انجام شده  كه بر (مخزن بنگستان) است )2-(شكل و سروك) 1- (شكلسازندهاي ايالم 
سنگ و سنگ پوش ترتيبسازندهاي گورپي و كژدمي به وهستند اشباع از نفت ترتيب كالهك گازي و به

 است.مخازن اين  منشأ

  

  
 
  شناسيمدل زمين ساخت -  2

اشباع  يشدههاي پتروفيزيكي تفسير ها، الگو انحراف چاهعمق  ،مختصات(با توجه به اطالعات در دسترس 
تراز هاي همنقشه، 5هازون، عمق ورودي به سازندها و 4ئوفيزيكي تخلخلژهاي چاه، داده چهار آب براي

اسي كه شامل شنمدل زمينساخت ، )هاهاي مربوط به گسلايالم و سروك و داده زميني سازندهايزير
ها چاههر يك از انجام شد. ابتدا با استفاده از عمق ورود  است و خواص مخزن ايچينهسازي ساختماني، مدل

 سروك سرسازند – 2شكل ايالمسرسازند –1شكل 

2  سرسازند سروک

 
2

اي خاص در فاصله، (X,Y,Z)در يك محيط فضايي  يرهاي موجود. بر اساس علم زمين آمار، متغدشوزده مي
براي هر  ،ها در جهات گوناگون. با رسم واريوگرامدارندشود با يكديگر ارتباط به آن شعاع تأثير گفته مي كه

با استفاده از الگوريتم سازي تمام نقاط مخزن د و مدلشومحاسبه مي X,Y,Zدر جهات ثير شعاع تأ ،زون
  انجام خواهد شد.پي درسازي پيشبيه

  
 آبادميدان سعادت شناسيزمين -  1

، غرب-شرقي، جنوبمتقارن با روند شرقنا يتاقديسآباد ميدان نفتي سعادتاي بازتابي هاي لرزهبر اساس داده
شيراز و شرقي كيلومتري جنوب 85در حدود كه ] 2[ است سمت جنوبغربي و انتهاي خمش يافته بهشمال

شناسي و حاصل از مطالعات زميناساس نتايج ]. بر 3[ كيلومتري غرب شهرستان سروستان قرار دارد 11
و كيلومتر  100ميزان تقريبي بستگي افقي به با اين تاقديس 1972ي سروستان در ژئوفيزيكي در منطقه

ترتيب آسماري، ندهاي ميدان از باال به پايين بهساز. ]3[ شد شناخته يتاقديس مناسب متر 463بستگي قائم 
. مخازن اين ميدان استجهرم، ساچون، تاربور، گورپي، ايالم، سروك، كژدمي، داريان، گدوان و فهليان 

اساس مطالعات انجام شده  كه بر (مخزن بنگستان) است )2-(شكل و سروك) 1- (شكلسازندهاي ايالم 
سنگ و سنگ پوش ترتيبسازندهاي گورپي و كژدمي به وهستند اشباع از نفت ترتيب كالهك گازي و به

 است.مخازن اين  منشأ

  

  
 
  شناسيمدل زمين ساخت -  2

اشباع  يشدههاي پتروفيزيكي تفسير ها، الگو انحراف چاهعمق  ،مختصات(با توجه به اطالعات در دسترس 
تراز هاي همنقشه، 5هازون، عمق ورودي به سازندها و 4ئوفيزيكي تخلخلژهاي چاه، داده چهار آب براي

اسي كه شامل شنمدل زمينساخت ، )هاهاي مربوط به گسلايالم و سروك و داده زميني سازندهايزير
ها چاههر يك از انجام شد. ابتدا با استفاده از عمق ورود  است و خواص مخزن ايچينهسازي ساختماني، مدل

4  سر سازندهای مخزنی به همراه شبکه ی بلوکی سروك سرسازند – 2شكل ايالمسرسازند –1شكل 

 
3

زيرزميني سازند كژدمي تراز هم ينقشه Surface Resamplingالگوريتم طريق به سازند كژدمي و از 
بندي ، شبكههاي موجودبا استفاده از روند گسل . سپسي مخزن معرفي شدعنوان قاعدهو بهسازي شبيه

سروك و كژدمي وارد  و سرسازندهاي ايالم، )3-(شكل عرض انجامطول و متر 150x150 يميدان در اندازه
ضخامت هاي همها و نقشهها به زونورودي چاهسپس با استفاده از عمق  .)4-(شكل گرديدي بلوكي شبكه

هاي از سرسازندهاي ايالم و سروك، زونپذيري و شكل 6هاضخامت عمودي اليه، بر اساس آنهاتوليد شده از 
بندي شد اليه Zها به فواصل يك متري در جهت و تمامي زون )5- (شكلزون) ساخته  ششسازند سروك (

. همچنين سطح ]1[ تكميل گرديدمتر  1x150x150 يبلوكي در اندازه يشبكهنهايت در  و )6- (شكل
متري  - 1230زير سطح دريا) و عمق تماس نفت با گاز در عمق (متري  - 1496تماس آب با نفت در عمق 

  شد.مدل زير سطح دريا) وارد (
  

 
 
 

 بندياليه – 6شكل   بندي سازند سروكزون – 5شكل 

 بندي ميدانشبكه - 3شكل   ي بلوكيهمراه شبكهسر سازندهاي مخزني به – 4شكل 

3  شبکه بندی میدان

 
3

زيرزميني سازند كژدمي تراز هم ينقشه Surface Resamplingالگوريتم طريق به سازند كژدمي و از 
بندي ، شبكههاي موجودبا استفاده از روند گسل . سپسي مخزن معرفي شدعنوان قاعدهو بهسازي شبيه

سروك و كژدمي وارد  و سرسازندهاي ايالم، )3-(شكل عرض انجامطول و متر 150x150 يميدان در اندازه
ضخامت هاي همها و نقشهها به زونورودي چاهسپس با استفاده از عمق  .)4-(شكل گرديدي بلوكي شبكه

هاي از سرسازندهاي ايالم و سروك، زونپذيري و شكل 6هاضخامت عمودي اليه، بر اساس آنهاتوليد شده از 
بندي شد اليه Zها به فواصل يك متري در جهت و تمامي زون )5- (شكلزون) ساخته  ششسازند سروك (

. همچنين سطح ]1[ تكميل گرديدمتر  1x150x150 يبلوكي در اندازه يشبكهنهايت در  و )6- (شكل
متري  - 1230زير سطح دريا) و عمق تماس نفت با گاز در عمق (متري  - 1496تماس آب با نفت در عمق 

  شد.مدل زير سطح دريا) وارد (
  

 
 
 

 بندياليه – 6شكل   بندي سازند سروكزون – 5شكل 

 بندي ميدانشبكه - 3شكل   ي بلوكيهمراه شبكهسر سازندهاي مخزني به – 4شكل 
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پتروفیزیک��ی به د رون بلوک های ساخته ش��د ه انتق��ال یابد . با توجه به 
ی��ک متری هر بل��وک و اینکه الگ های پتروفیزیک��ی د ر اند ازه های 
ح��د ود  15 سانتی متر برد اش��ت ش��د ه اند  ضروری است ب��ا استفاد ه از 
روش میانگین گیری حس��ابی )با توجه به ن��وع الگ(، مقاد یر موجود  
د ر الگ ه��ا ب��ه د رون بلوک ها انتقال یاب��د  ]1[. د ر واقع د ر این مرحله 
مقاد یر SW به د رون بلوک های مورد  نفوذ چاه انتقال می یابد  )ش��کل-

7(. حال با استفاد ه از روش های زمین آماری، مقاد یر معلوم موجود  د ر 
بلوک ه��ای مورد  نفوذ چاه، برای سایر بلوک ه��ای مید ان )که مقاد یر 
آنها مجهول است( تخمین زد ه و میزان اعتبار آنها سنجید ه خواهد  شد .

3 - تخمین با استفاد ه از زمین آمار
استف��اد ه از روش های زمین آماری نیازمند  و ش��رط است که باید  
قب��ل از آنالیز د اد ه ها و استف��اد ه از روش های زمین آم��اری به آنها 

توجه کرد . نخس��ت اینکه باید  د اد ه های مورد  استفاد ه، توزیع نرمال 
)زنگوله ای( د اش��ته باش��ند  و د وم آنکه نباید  د اد ه ها روند ی از خود  
نش��ان د هند  ]4[. مثاًل اگر با افزایش اش��باع آب، عمق افزایش یابد ، 
باید  این روند  حذف ش��د ه و تمامی اطالعات موجود  از اش��باع آب 
د ر شرایطی برابر بررسی گرد د . با رسم هیستوگراِم فراوانی د اد ه های 
ورود ی اش��باع آب )شکل-8( مشخص ش��د  که د اد ه های ورود ی 
 Normal Score توزیع نرمال ند ارند . د ر نتیجه با استفاد ه از الگوریتم
د ر نرم اف��زار، د اد ه ها به توزیع نرمال تبد یل ش��د ند  )ش��کل-9( ]1[. 
همچنی��ن د ر زون هایی که روند  افزایش اش��باع آب نس��بت به عمق 

قابل توجه بود ، روند  حذف گرد ید .
از آنجا که پایه و اساس بیش��تر محاسبات روش های تخمینی زمین 
آماری، همبستگی د اد ه هاست )وجود  ساختار فضایی میان د اد ه ها(، 
واریوگرام ه��ا برای تمامی زون ه��ا رسم ش��د . واریوگرام ها ابزاری 

5  زون بندی سازند سروک

6  الیه بندی 

 
3

زيرزميني سازند كژدمي تراز هم ينقشه Surface Resamplingالگوريتم طريق به سازند كژدمي و از 
بندي ، شبكههاي موجودبا استفاده از روند گسل . سپسي مخزن معرفي شدعنوان قاعدهو بهسازي شبيه

سروك و كژدمي وارد  و سرسازندهاي ايالم، )3-(شكل عرض انجامطول و متر 150x150 يميدان در اندازه
ضخامت هاي همها و نقشهها به زونورودي چاهسپس با استفاده از عمق  .)4-(شكل گرديدي بلوكي شبكه

هاي از سرسازندهاي ايالم و سروك، زونپذيري و شكل 6هاضخامت عمودي اليه، بر اساس آنهاتوليد شده از 
بندي شد اليه Zها به فواصل يك متري در جهت و تمامي زون )5- (شكلزون) ساخته  ششسازند سروك (

. همچنين سطح ]1[ تكميل گرديدمتر  1x150x150 يبلوكي در اندازه يشبكهنهايت در  و )6- (شكل
متري  - 1230زير سطح دريا) و عمق تماس نفت با گاز در عمق (متري  - 1496تماس آب با نفت در عمق 

  شد.مدل زير سطح دريا) وارد (
  

 
 
 

 بندياليه – 6شكل   بندي سازند سروكزون – 5شكل 

 بندي ميدانشبكه - 3شكل   ي بلوكيهمراه شبكهسر سازندهاي مخزني به – 4شكل 

 
3

زيرزميني سازند كژدمي تراز هم ينقشه Surface Resamplingالگوريتم طريق به سازند كژدمي و از 
بندي ، شبكههاي موجودبا استفاده از روند گسل . سپسي مخزن معرفي شدعنوان قاعدهو بهسازي شبيه

سروك و كژدمي وارد  و سرسازندهاي ايالم، )3-(شكل عرض انجامطول و متر 150x150 يميدان در اندازه
ضخامت هاي همها و نقشهها به زونورودي چاهسپس با استفاده از عمق  .)4-(شكل گرديدي بلوكي شبكه

هاي از سرسازندهاي ايالم و سروك، زونپذيري و شكل 6هاضخامت عمودي اليه، بر اساس آنهاتوليد شده از 
بندي شد اليه Zها به فواصل يك متري در جهت و تمامي زون )5- (شكلزون) ساخته  ششسازند سروك (

. همچنين سطح ]1[ تكميل گرديدمتر  1x150x150 يبلوكي در اندازه يشبكهنهايت در  و )6- (شكل
متري  - 1230زير سطح دريا) و عمق تماس نفت با گاز در عمق (متري  - 1496تماس آب با نفت در عمق 

  شد.مدل زير سطح دريا) وارد (
  

 
 
 

 بندياليه – 6شكل   بندي سازند سروكزون – 5شكل 

 بندي ميدانشبكه - 3شكل   ي بلوكيهمراه شبكهسر سازندهاي مخزني به – 4شكل 

7  درشت نمایی اشباع آب از الگ به شبکه ی بلوکی

 
5

  
  

ها (وجود ساختار هاي تخميني زمين آماري، همبستگي دادهاز آنجا كه پايه و اساس بيشتر محاسبات روش
 مقدارها ابزاري هستند كه ها رسم شد. واريوگرامها براي تمامي زونواريوگرام است، )هاان دادهفضايي مي

  .]1[ )12تا  10-هاي(شكل كنندثير) مشخص ميأفاصله (شعاع تها را نسبت به شباهت داده
  

  
و  متري 8/1877ثير أبا شعاع ت 1-سروك براي زون (X) واريوگرام رسم شده در جهت عرضي –10شكل

  994/0سقف 
  

  
متري، اثر  3/513ثير أبا شعاع ت 1-سروك براي زون (Y) واريوگرام رسم شده در جهت طولي – 11شكل
  994/0و سقف  صفراي قطعه

  

اشباع آب نمايي درشت –7شكل
  ي بلوكياز الگ به شبكه

هيستوگرام فراواني–8شكل
اشباع آبهاي وروديداد

ها بهتبديل داده –9شكل
 توزيع نرمال

8  هیستوگرام فراوانی داد ه های ورودی اشباع آب

 
5

  
  

ها (وجود ساختار هاي تخميني زمين آماري، همبستگي دادهاز آنجا كه پايه و اساس بيشتر محاسبات روش
 مقدارها ابزاري هستند كه ها رسم شد. واريوگرامها براي تمامي زونواريوگرام است، )هاان دادهفضايي مي

  .]1[ )12تا  10-هاي(شكل كنندثير) مشخص ميأفاصله (شعاع تها را نسبت به شباهت داده
  

  
و  متري 8/1877ثير أبا شعاع ت 1-سروك براي زون (X) واريوگرام رسم شده در جهت عرضي –10شكل

  994/0سقف 
  

  
متري، اثر  3/513ثير أبا شعاع ت 1-سروك براي زون (Y) واريوگرام رسم شده در جهت طولي – 11شكل
  994/0و سقف  صفراي قطعه

  

اشباع آب نمايي درشت –7شكل
  ي بلوكياز الگ به شبكه

هيستوگرام فراواني–8شكل
اشباع آبهاي وروديداد

ها بهتبديل داده –9شكل
 توزيع نرمال
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9  تبدیل داده ها به توزیع نرمال

 
5

  
  

ها (وجود ساختار هاي تخميني زمين آماري، همبستگي دادهاز آنجا كه پايه و اساس بيشتر محاسبات روش
 مقدارها ابزاري هستند كه ها رسم شد. واريوگرامها براي تمامي زونواريوگرام است، )هاان دادهفضايي مي

  .]1[ )12تا  10-هاي(شكل كنندثير) مشخص ميأفاصله (شعاع تها را نسبت به شباهت داده
  

  
و  متري 8/1877ثير أبا شعاع ت 1-سروك براي زون (X) واريوگرام رسم شده در جهت عرضي –10شكل

  994/0سقف 
  

  
متري، اثر  3/513ثير أبا شعاع ت 1-سروك براي زون (Y) واريوگرام رسم شده در جهت طولي – 11شكل
  994/0و سقف  صفراي قطعه

  

اشباع آب نمايي درشت –7شكل
  ي بلوكياز الگ به شبكه

هيستوگرام فراواني–8شكل
اشباع آبهاي وروديداد

ها بهتبديل داده –9شكل
 توزيع نرمال

10  واریوگرام رسم شده در جهت عرضی )X( برای زون سروک-1 
با شعاع تأثیر 1877/8 متری و سقف 0/994

 
5

  
  

ها (وجود ساختار هاي تخميني زمين آماري، همبستگي دادهاز آنجا كه پايه و اساس بيشتر محاسبات روش
 مقدارها ابزاري هستند كه ها رسم شد. واريوگرامها براي تمامي زونواريوگرام است، )هاان دادهفضايي مي

  .]1[ )12تا  10-هاي(شكل كنندثير) مشخص ميأفاصله (شعاع تها را نسبت به شباهت داده
  

  
و  متري 8/1877ثير أبا شعاع ت 1-سروك براي زون (X) واريوگرام رسم شده در جهت عرضي –10شكل

  994/0سقف 
  

  
متري، اثر  3/513ثير أبا شعاع ت 1-سروك براي زون (Y) واريوگرام رسم شده در جهت طولي – 11شكل
  994/0و سقف  صفراي قطعه

  

اشباع آب نمايي درشت –7شكل
  ي بلوكياز الگ به شبكه

هيستوگرام فراواني–8شكل
اشباع آبهاي وروديداد

ها بهتبديل داده –9شكل
 توزيع نرمال

11  واریوگرام رســم شده در جهت طولی )Y( برای زون سروک-1 
با شعاع تأثیر 513/3 متری، اثر قطعه ای صفر و سقف 0/994

 
5

  
  

ها (وجود ساختار هاي تخميني زمين آماري، همبستگي دادهاز آنجا كه پايه و اساس بيشتر محاسبات روش
 مقدارها ابزاري هستند كه ها رسم شد. واريوگرامها براي تمامي زونواريوگرام است، )هاان دادهفضايي مي

  .]1[ )12تا  10-هاي(شكل كنندثير) مشخص ميأفاصله (شعاع تها را نسبت به شباهت داده
  

  
و  متري 8/1877ثير أبا شعاع ت 1-سروك براي زون (X) واريوگرام رسم شده در جهت عرضي –10شكل

  994/0سقف 
  

  
متري، اثر  3/513ثير أبا شعاع ت 1-سروك براي زون (Y) واريوگرام رسم شده در جهت طولي – 11شكل
  994/0و سقف  صفراي قطعه

  

اشباع آب نمايي درشت –7شكل
  ي بلوكياز الگ به شبكه

هيستوگرام فراواني–8شكل
اشباع آبهاي وروديداد

ها بهتبديل داده –9شكل
 توزيع نرمال

12  واریوگرام رسم شده در جهت قائم )Z( برای زون سروک-1 با 
شعاع تأثیر 28 متری، اثر قطعه ای صفر و سقف 0/951

 
6

  
اي متري، اثر قطعه 28ثير أبا شعاع ت 1- سروك براي زون (Z)واريوگرام رسم شده در جهت قائم  – 12شكل
  951/0و سقف  صفر

  
  هاي پتروفيزيكيخواني آنها با دادهاي و هماي لرزهدادهبررسي – 4

عنوان اطالعات به اين اطالعاتبراي استفاده از  بنابراين و استموجود ميدان اين اي اطالعات تخلخل لرزه
طور كه مشخص همان .)1-جدول( كردهاي اشباع آب مقايسه همبستگي آنها را با داده قدارم بايد، ابتدا ثانويه
اي توان از اطالعات تخلخل لرزهمي دليل تنهاهمين بهكم بوده و اطالعات اين ضريب همبستگي  است
. با توجه به كرددر مدل استفاده  8دهندهجهتعنوان اطالعات به دارندهايي كه ضريب همبستگي بهتري زون
 هايكه سازند ايالم و زون شدپس از بررسي مشخص  ،) با تخلخلاشباع آب (كاهش نيافتنيمعكوس  يرابطه

اي آنها از اطالعات تخلخل لرزهتوان ميو  دندارضريب همبستگي بهتري ها زونساير نسبت به  5و  1- سروك
  .كرددر جهت دادن استفاده 

  
  زون بستگيضريب هم
  ايالم -38/0
  1- سروك  - 45/0
  2- سروك -14/0
  3- سروك  - 07/0
  4- سروك -10/0
  5- سروك  - 21/0
  6- سروك -02/0

 سروكسازندهاي مختلف ضريب همبستگي در سازند ايالم و زون–1جدول 

  
  GS()Sسازي متوالي گوسي شبيه - 5

هس��تند  که مقد ار ش��باهت د اد ه ها را نس��بت به فاصله )شعاع تأثیر( 
مشخص می کنند  )شکل های-10 تا 12( ]1[.

4 –بررسی د اد ه ای لرزه ای و هم خوانی آنها با د اد ه های پتروفیزیکی
اطالع��ات تخلخل لرزه ای این مید ان موجود  است و بنابراین برای 
استف��اد ه از این اطالعات به عنوان اطالعات ثانوی��ه، ابتد ا باید  مقد ار 
همبس��تگی آنها را با د اد ه های اش��باع آب مقایسه کرد  )جد ول-1(. 
همان طور که مشخص است ضریب همبستگی این اطالعات کم بود ه 

 1  ضریب همبستگی در سازند ایالم و زون های مختلف سازندسروک

ضریب همبستگیزون

0/38-ایالم

0/45-سروک-1

0/14-سروک-2

0/07-سروک-3

0/10-سروک-4

0/21-سروک-5

0/02-سروک-6

 1  متغیرهای آماری اشباع آب برای سازند ایالم و زون های سازند 
سروک

واریانسانحراف معیارمیانگین اشباع آبزون

0/50970/36740/1350ایالم

0/43910/41900/1756سروک-1

0/65530/37210/1384سروک-2

0/86230/24000/0576سروک-3

0/96250/11910/0142سروک-4

0/99280/03160/0010سروک-5

0/97730/06250/0039سروک-6
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]6[ SGS 13  مراحل انجام شبیه سازی به روش

 
7

حساب سازي متغيرهاي پيوسته بهبراي شبيه و مشهورمناسب  يالگوريتم ،سازي متوالي گوسيروش شبيه
  د:دار) چند مرحله 7-(شكل استهاي استاندارد نرمال داده مندنيازكه اين الگوريتم سازي شبيه .]6[ آيدمي
 هاي موجودبر اساس داده نرمال شدهرسم واريوگرام (Z(yk)). 
تصادفي  يانتخاب مسير(n=1) هاي در آن مسير بلوك يسازي كه از تمامبراي شبيه)Xm( كند.عبور مي 

گين و ها با داشتن ميانتخمين دادههمراه مدل واريوگرام در استفاده از كريجينگ ساده يا معمولي به
 واريانس تخمين در هر بلوك

 رسم يك تابعCCDF 

تصادفي از تابع  يبيرون كشيدن عددCCDF عنوان مقدار نقاط مجهولو قرار دادن آن به 

 6[ )13- (شكل نقاط داراي مقدار شوند يزماني كه تمامپنجم تا تا  سومتكرار مراحل[. 
  

  
  ]SGS ]6روش سازي بهشبيهمراحل انجام  - 13شكل 

  
از اطالعات ، 5و  1-سروك هايبراي سازند ايالم و زون SGSروش سازي بهدر مدل طور كه گفته شدهمان

و بررسي  SGSروش سازي بهپس از انجام مدل .شددهنده استفاده عنوان اطالعات جهتاي بهتخلخل لرزه
 ددار زياديقطعيت  شده كه مدل ساخته گرديد، مشخص ام توزيع مقادير اشباع آب در مدلهيستوگر

زير اين سطح  هاياشباع آب براي تمامي بلوك گرديد ومدل  واردنفت –سطح تماس آبسپس  .)14- (شكل

و به همین د لیل تنها می توان از اطالعات تخلخل لرزه اِی زون هایی که 
ضریب همبس��تگی بهتری د ارند  به عنوان اطالعات جهت د هند ه8 د ر 
م��د ل استفاد ه کرد . با توجه به رابطه ی معکوس اش��باع آب )کاهش 
نیافتنی( با تخلخل، پس از بررسی مش��خص ش��د  که سازند  ایالم و 
زون ه��ای سروک-1 و 5 نس��بت به سایر زون ها ضریب همبس��تگی 
بهت��ری د ارند  و می توان از اطالع��ات تخلخل لرزه ای آنها د ر جهت 

د اد ن استفاد ه کرد .

)SGS( 5 - شبیه سازی پی د ر پی گوسی
روش ش��بیه سازی پی در پی گوسی، الگوریتمی مناسب و مشهور 
برای ش��بیه سازی متغیرهای پیوسته به حساب می آید  ]6[. شبیه سازی 
این الگوریتم که نیازمند  د اد ه های استاند ارد  نرمال است )شکل-7( 

چند  مرحله د ارد :
.(Z(yk))  رسم واریوگرام نرمال شد ه بر اساس د اد ه های موجود 

 انتخاب مس��یری تصاد فی (n=1) برای شبیه سازی که از تمامی 
بلوک های آن مسیر (Xm) عبور می کند .

 استفاد ه از کریجینگ ساد ه یا معمولی به همراه مد ل واریوگرام 
د ر تخمین د اد ه ها با د اشتن میانگین و واریانس تخمین د ر هر بلوک.

.CCDF رسم یک تابع 
 بیرون کش��ید ن عد د ی تصاد فی از تابع CCDF و قرار د اد ن آن 

به عنوان مقد ار نقاط مجهول.
 تکرار مراحل سوم تا پنجم تا زمانی که تمامی نقاط د ارای مقد ار 

شوند  )شکل-13( ]6[.

همان طور که گفته شد  د ر مد ل سازی به روش SGS برای سازند  
ای��الم و زون ه��ای س��روک-1 و 5، از اطالعات تخلخ��ل لرزه ای 
به عنوان اطالعات جهت د هند ه استفاد ه شد . پس از انجام مد ل سازی 
به روش SGS و بررسی هیستوگرام توزیع مقاد یر اشباع آب د ر مد ل، 
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مقاالت علمي - پژوهشی

       پا نویس ها
1. Water Saturation
2. UGC Map
3. Sequential Gaussian Simulation
4. Seismic Porosity

5. Well tops
6. True vertical Thickness
7. Scale up well logs
8. Trend

       منــــابع    
[1] Schlumberger Petrel 2009 Property Modeling 

course – 2009
]2[ کاتوزیان ، ح، گزارش تکمیلی چاه ش��ماره ی یک مید ان سعاد ت آباد ، 

مرکز اطالعات فنی اکتشاف و تولید ، 1980
]3[ مطیع��ی، همای��ون، مقد مه ای ب��ر ارزیابی مخازن نفت��ی زاگرس )برای 

زمین شناسان( جلد  د وم، چاپ اول، آرین زمین، 1389

]4[ حس��نی پاک، علی اصغ��ر، زمین آم��ار )ژئواستاتیس��تیک(، چاپ د وم، 
انتشارات د انشگاه تهران، 1386

[5] NnaemekaEzekwe, « Petroleum Reservoir 
Engineering Practice» - 2011

[6] M.A Oliver, «Geostatistical Applications for 
Precision Agriculture» - 2010

14  هیستوگرام مقایسه داده های اشباع آب در حالت های داده های 
ورودی، درشت نمایی و مدل نهایی

 
8

هاي سازند ايالم و تمامي زونرهاي آماري اشباع آب براي غيسپس مت .)15-(شكل برابر يك درنظر گرفته شد
  .)2-(جدول گرديدمشخص سازند سروك 

  

  
 نمايي و مدل نهايي، درشتهاي وروديهاي دادههاي اشباع آب در حالتهيستوگرام مقايسه داده - 14شكل 

 

  
بعدي اشباع آب و وارد كردن سطح تماس آب و نفتمدل سه - 15شكل 

 
د كه كدام زون سازندهاي شوو رسم جدول آن معلوم مي آب اشباعاز مدل  حاصلرهاي آماري غيبا بررسي مت

  .داشته باشد مناسبيد خواص مخزني توانايالم و سروك مي
  

  زون  ميانگين اشباع آب  معيار انحراف  واريانس
  ايالم  5097/0  3674/0  1350/0

15  مدل سه بعدی اشباع آب و وارد کردن سطح تماس آب و نفت

 
8

هاي سازند ايالم و تمامي زونرهاي آماري اشباع آب براي غيسپس مت .)15-(شكل برابر يك درنظر گرفته شد
  .)2-(جدول گرديدمشخص سازند سروك 

  

  
 نمايي و مدل نهايي، درشتهاي وروديهاي دادههاي اشباع آب در حالتهيستوگرام مقايسه داده - 14شكل 

 

  
بعدي اشباع آب و وارد كردن سطح تماس آب و نفتمدل سه - 15شكل 

 
د كه كدام زون سازندهاي شوو رسم جدول آن معلوم مي آب اشباعاز مدل  حاصلرهاي آماري غيبا بررسي مت

  .داشته باشد مناسبيد خواص مخزني توانايالم و سروك مي
  

  زون  ميانگين اشباع آب  معيار انحراف  واريانس
  ايالم  5097/0  3674/0  1350/0

مشخص گرد ید  که مد ل ساخته شد ه قطعیت زیاد ی د ارد  )شکل-
14(. سپس سطح تماس آب–نفت وارد  مد ل گرد ید  و اش��باع آب 
برای تمامی بلوک های زیر این سطح برابر یک د رنظر گرفته ش��د  
)شکل-15(. سپس متغیرهای آماری اشباع آب برای سازند  ایالم و 

تمامی زون های سازند  سروک مشخص گرد ید  )جد ول-2(.
ب��ا بررسی متغیرهای آم��اری حاصل از مد ل اش��باع آب و رسم 
جد ول آن معلوم می شود  که کد ام زون سازند های ایالم و سروک 

می تواند  خواص مخزنی مناسبی د اشته باشد .
طب��ق جد ول-2 مش��خص ش��د  زون های س��روک-5، 6، 4 و 3 
به ترتیب بیشترین میانگین اشباع آب را د ارند  و د ر مید ان نمی توان 
آنه��ا را به عنوان مخ��زن مد نظر قرار د اد . از س��وی د یگر زون های 
سروک-1، ایالم و سروک-2 به ترتیب کمترین میانگین اشباع آب 

را د ارند  و از لحاظ مخزنی مستعد  هستند .

نتیجه گیری
شناسایی خواص مخزن یکی از منابع مهم اطالعاتی د ر توسعه ی 

مخازن است. از این رو شناخت کامل مخزن د ر برنامه های توسعه ای 
آیند ه ی مید ان نقش عمد ه ای خواهد  د اشت. با توجه به اینکه مد ل 
ساخته شد ه، مد لی استاتیک از اشباع آب است، با ازد یاد  برد اشت 
از مخ��زن، سطح تماس آب و نفت تغیی��ر خواهد  کرد . با توجه به 
نقش��ه های میانگین اشباع آب برای تمامی زون ها  مشخص شد  که 
زون ه��ای س��روک-5، 6، 4 و 3 به ترتیب بیش��ترین اش��باع آب و 
زون های سروک-1، ایالم و سروک-2 به ترتیب کمترین اش��باع 
آب را د ارن��د . همچنین زون های س��روک -1 و2 و ایالم بهترین 
زون ها جهت برد اشت هس��تند . به د لیل تعد اد  کم چاه های حفاری 
ش��د ه و مغزه گیري های محد ود  د ر این مید ان پیشنهاد  مي گرد د  با 
بررس��ي الگ ه��اي تصوی��ري و مغزه گیري هاي آین��د ه، تمرکز 
ویژه اي روي شکس��تگي هاي احتمالي موج��ود  د ر سازند ها انجام 
ش��ود  و مد ل سه بعد ي شکستگي ها نیز تهیه گرد د . همچنین جهت 
ساخت مد ل بهتری برای  اش��باع آب، باید  ب��ا انجام آزمایش های 
SCAL روی مغزه ه��ای جد ید  و استف��اد ه از د اد ه های PC، مد ل 

د قیق تری ساخته شود .


