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آرایه های گسلی و توزیع شکستگی های طبیعی تأثیر مهمی در مهاجرت 
افتادن و مکانیسم تولید دارند. همچنین می توانند  سیال زیرزمینی، به تله 
و  تخلخل  مانند  اصلی  پتروفیزیکی  خصوصیات  تغییر  در  کلیدی  نقشی 
نفوذپذیری سنگ مخزن داشته باشد ]3-1[. شکستگی ها اغلب توسط چاه ها 
است  قابل تشخیص  آنها  واقعی  هندسه ی  به ندرت  بنابراین  می شوند.  قطع 
]4[. شبكه هاي درزه معموالً هندسه ی پيچيده اي دارند و از محلي به محل 
ديگر متفاوتند. هندسه ی درزه در تغيير شكل پذيري و قابليت نفوذ توده هاي 
سنگي درزه دار تأثير زيادي دارد ]5[. خصوصیات مجموعه ی شکستگی های 
و   ]4[ دیاژنزی  فرآیندهای  زمین شناسی،  رویدادهای  به  مربوط  طبیعی 
تغییرات سنگ شناسی ]9[ است. در اين مطالعه يکي از مخازن کربناته ی 
شکاف دار جنوب غربی ايران با هدف مدل سازي شبکه ی گسسته ی شکستگي 
ارزيابي شده است. روش شبکه ی ناپیوسته ی شکاف، شکستگی ها را به صورت 
شکل های مسطحی که خواص هندسی و فضایی خاص دارند نشان می دهد. 
اين روش مي تواند بر حسب اطالعات زمين شناسي موجود به صورت قطعي يا 
به صورت الگوهاي تصادفي، توزيع شبکه ی شکاف در مخزن را بازگو کند. در 
اين روش شکاف ها به صورت گروهي از صفحات نشان داده مي شوند که در 
ابتدا با استفاده از تحليل هاي استريونتي شکستگي هاي اصلي تقسيم بندي 
شده و سپس با استفاده از شبکه هاي عصبي و روش های زمین آمار مدل سازي 
شکستگي و درشت مقیاس کردن مدل جهت کسب متغیرهای تخلخل و 

تراوایی انجام می شود.
 با این حال باید به برخی مشکالت در اجرای شبکه ی ناپیوسته ی شکاف از 
جمله ارزیابی ویژگی های شکستگی )طول اصلی و دهانه(، مسائل مربوط به درشت 

مقیاس کردن و جنبه های محاسباتی در میادین بزرگ توجه شود ]11و10[.

1- پیش زمینه ی زمین شناسی و بررسی ساختاری
میدان مد نظر که در دامنه ی شمالی فروافتادگی دزفول قرار دارد بخشی از 
پیش گودال زاگرس است که از شرق به گسل کازرون، از شمال غرب به ناحیه ی 
خمشی باالرود و از شمال به ناحیه ی خمشی جبهه ی کوهستانی محدود می شود.

1-1- مکانیسم چین خوردگی
این میدان از روند اصلی زاگرس تبعیت می کند )شکل-1(. با توجه به فرم 
نامتقارن یال های ساختمان، یال جنوب غربی نسبت به یال شمال شرقی فشردگی 
بیشتری دارد. این فشردگی در تعداد شکستگی های مخزن و عملکرد آنها نیز تأثیر 
گذاشته است. این تاقدیس، نامتقارن و دارای دو تراست در یال های جنوب غربی 
و شمال شرقی است ]13[. سکانس های رسوبی ضخیم در حوضه ی زاگرس شامل 

سنگ هایی با محدوده ی سّنی کامبرین تا عهد حاضر است ]1۲[.

1-2- نقش گسل ها در شکل گیری ساختمان مد نظر
با توجه به وجود گسل تراستي و پی سنگی به موازات يال جنوبي ساختمان 
میدان  به  وارده  اصلی  نیروی  گسل،  این  معکوس  رفتار  و  )شکل-1(  مدنظر 
امتداد گسل است. گسل هاي عرضي نشان داده شده روي  بر  عمود   )σhmax(
نقشه ی زیرزمینی3 رفتار امتدادلغز-نرمال دارند )شکل-1(. در چين هايي كه محور 
ساختماني آنها انحراف داشته باشد )مانند تاقديس مدنظر( مي توان شاهد تغييرات 

جانبي توسعه ی شكستگي ها از محور به سمت يال ها بود.
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مخزن که از لحاظ ساختاری شکستگی بیشتری دارند داده های دینامیکی نیز تطابق خوبی نشان می دهند.
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2- داده های موجود و مکانیسم مدل سازی
2-1- اطالعات موجود در منطقه ی مورد مطالعه 

 شبکه ی سه بعدی استاتیکی زمین شناسی
مدل ساختمانی در واقع اسکلت زمین شناسی مخزن است که معموالً آغاز 
مدل سازی یک مخزن محسوب می شود و نقش مهمی در توصیف آن دارد ]14[. 
با استفاده از مدل ساختمانی می توان مخزن را به صورت شبکه های تور مانند 
یکسانی تقسیم بندی کرد که تمامی خواص هر سلول در تمام سطح آن یکسان 

است ]15[.
 اطالعات چاه

در این مقاله جهت و شدت شکستگی های پنج چاهی که نمودار تصویری 
دارند توسط متخصصان شرکت ملی نفت ایران به دست آمده است. مشاهده ی 
شکستگی های طبیعی در نمودارهای تصویری، معموالً اطالعات محدودی در 

خصوص جهت گیری، دهانه و شدت شکستگی ارائه می دهد ]16[.

2-2- مراحل انجام شده در این مطالعه
 جمع آوری داده های شکستگی برای محاسبه ی تراکم شکستگی

 بسط یک مدل مفهومی
 نرم افزار مدل سازی

 ساخت مدل شبکه ی شکستگی مجزا
این گردش کار در شکل-۲ نشان داده شده است.

 3- مفاهیم ساخت شبکه ی درزه هاي مجزا
در ايجاد شبكه ی درزه هاي مجزا سيستم پيچيده اي از شكستگي ها بر مبناي 
تغييرات موقعيت فضايي، شكستگي هاي متقاطع با هم با طول هاي متفاوت و 
شبكه ی نامنظم به وجود می آید ]17[. مدل هاي شبكه ی درزه هاي مجزا می توانند 
هر كدام از متغیرهاي شكستگي مانند: فاصله داري، مكان فضايي، جهت داري و 
اندازه را با توابع توزيع آماري مانند توزيع هاي نرمال، نمودار نرمال، يكنواخت، 

گوسي يا توابع توزيع ديگر بيان کنند ]18[.

3-1- توزیع شکستگی ها
تصادفی  کاماًل  به طور  شکستگی ها  می شود  فرض  همگن  محیط های  در 
پخش شده اند. پراکندگی شکستگی ها یعنی تصمیم گیری در مورد اینکه شدت 
شکستگی وارده چقدر باید باشد؟ در این مقاله از پراکندگی مساحت به حجم 

شدت شکستگی استفاده می شود ]19[.

3-2- جهت داری شکستگي ها
از داده هاي  با استفاده  آنها(  جهت داري شكستگي ها )شامل شيب و جهت 
تحليلي زمين شناسي و الگوریتم فیشر شبيه سازي مي شوند ]19[. جهت فضايي 

شكستگي ها عمدتاً به نوع شكستگي بستگي دارد.

3-3- طول خط اثر و هندسه ی شکستگي ها
شکل شکستگی ها به تعداد اضالع آنها و یک نسبت طولی، ساده سازی می شود. 
برای طول خط اثر شكستگي ها معموالً تابع تواني به کار می رود. طول خط اثر و 
امتداد فضايي شكستگي ها به طور تصادفی و  با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو 

توليد مي شوند ]19[.

 2  گرد ش کار برای خواص و مد ل سازی مخزن شکستگی

4 
 

  مطالعه در موجود هايچاه تصويري هاينمودار  اطالعات -1جدول
  نوع نمودار (متر) آسماري عمق ورود به (متر) نمودارگيري يبازه (متر) عمق چاهشماره چاه

42 2142 1726- 1970 1740 OBMI-UBI 
43 1884 1417- 1862 1453 STAR 
44 2638 1487-1862 1485 Star 
47 1867 1545- 1870 1556 ORMI-CAST
48 2665 2335 - 2660 1852 FMI 

  
  :است موارد زيرمطالعه شامل  ينانجام شده در ا مراحل -2-2
يتراكم شكستگ يمحاسبه يبرا يشكستگ يهاداده يآورجمع  
يمدل مفهوم كي بسط  
يسازافزار مدلنرم  
مجزا يشكستگ يشبكه مدل ساخت 

  
  نشان داده شده است. 2-گردش كار در شكل ينا
   

  
   

  
  
  

  شكستگي مخزن سازيمدل و خواص براي كار گردش -2شكل
 
  مجزا هايدرزه يشبكه ساخت مفاهيم-3
 فضايي، موقعيت تغييرات مبناي بر هاشكستگي از ايپيچيده سيستم مجزا هايدرزه شبكه ايجاد در

 يشبكه هايمدل .]17[ آيدمي وجودبه نامنظم يشبكه و متفاوت هايطول با هم با متقاطع هايشكستگي
را  اندازه و داريجهت فضايي، مكان داري،فاصله :مانند شكستگي هايمتغير از كدام هرد نتوانمي مجزا هايدرزه

 

Well data

QC and use 
fracture 
attribute 
data and 

fracture set

Initial data 
analysis 

fracture 
parameters 

models

Create 
fracture 
model

Upscale

 1  نقشــه ی UGC سرسازنــد آسماری نشان د هند ه ی عملکــرد گسل های متعد د 
است که باعث شکستگی سنگ مخزن آسماری شد ه اند

 1  اطالعات  نمود ارهای تصویری چاه های موجود د ر

عمق چاه شماره چاه
)متر(

بازه ی نمود ارگیری 
)متر(

عمق ورود به 
آسماری )متر(

نوع نمود ار

4221421726 -19701740OBMI-UBI

4318841417 -18621453STAR

4426381487-18621485Star

4718671545 -18701556ORMI-CAST

4826651335 - 26601852FMI

 2  حد فاصل نمود ارگیری و تعد اد آنها د ر هر چاه

4844424347چاه
355375286395300بازه ی نمود ارگیری )متر(

156091155164تعد اد شکستگی
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 4  مد ل حاصل از د رشت مقیاس کرد ن تخلخل و تراوایی

3-4- دهانه ی بازشدگي شکستگي ها
دهانه ی بازشدگي شكستگي ها كه میانگین فاصله ی عمودي ميان صفحات 
شكستگي است مهم ترين نقش را در عبور جريان دارد. در این مقاله دهانه ی 
بازشدگي شكستگي ها معموالً به صورت توابع توزيع احتمال نرمال بيان مي شود 

.]۲0[

3-5- نمودارهای شدت شکستگی
چگالی شکستگی نشان دهنده ی تعداد شکستگی در واحد طول در توده ی 
سنگ است ]۲1[. اگر تراکم شکاف با جنس سنگ ارتباط داشته باشد و ضخامت 
خوردگی  شکاف  شدت  دهد  نشان  را  قابل مالحظه ای  اختالف  الیه ها  مفید 

)رابطه ی-1( مطرح می شود ]۲1[.
nfشدت شکاف خوردگی=  

∑nihi
                                          

4- مدل شبکه ی ناپیوسته ی شکاف با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی و تحلیل 
زمین آمار

براي دسته بندي شكستگي ها در نرم افزار پترل از متغیري به نام ضريب فيشر4 
استفاده می شود که الگوریتمی است که با قانون توزیع نرمال هماهنگی دارد. 
هرچه اين ضريب براي يك دسته بيشتر باشد نشانگر هم بستگي بهتر آن دسته 
خواهد بود. نتايج تفسير نمودارهای تصویرگر براي شکستگي هاي باز به صورت 

شيب شکستگي و آزيموت شيب شکستگي بيان مي شود )شکل-3(.
گرديد.  تعيين  شكستگي  دسته  چهار  باز  شكستگي های  امتداد  اساس  بر 
اغلب شكستگي هاي یک دسته مي توانند از نظر طول، هدايت پذيري و شيب 
خواص يكساني داشته باشند ]19[. نمودار شدت شکاف خوردگی برای هر دسته 

شکستگی در هر چاه محاسبه و در مدل استفاده می شود:
)N140()class2( دسته ی سوم           )class0( )E-W( دسته ی اول
)N40()class3( دسته ی چهارم         )class1( )E-W( دسته ی دوم

در نرم افزار پترل اين امكان فراهم شده تا با استفاده از شبکه ی عصبی تأثير عوامل 
مختلف در ايجاد شكستگي مخزن بررسي و سپس با توجه به همه ی اين متغیرها، 
تراكم شكستگي در نقاط مختلف محاسبه گردد. سپس نقشه هايي كه ارتباط   3  نمایش اطالعات شکستگی همراه ناحیه بند ی؛ رز د یاگرام د ر نرم افزار پترل
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بيشتر و ضريب هم بستگي بزرگ تري با تراكم شكستگي ها دارند در ساخت نقشه ی 
هادي5 به عنوان متغیرهاي هادي6 برای توزيع شكستگي و در نهايت نقشه ی تراكم 
شكستگي استفاده مي شوند . قبل از انجام فرآیند افزایش مقیاس مدل شکستگی 
باید به هر صفحه ی شکستگی ساخته شده، مقادیری از باز شدگی دهانه و تراوایی 

نسبت داده شود. تراوایی با استفاده از قانون کوبیک محاسبه می گردد:
Kin=1⁄12*Aperture2*1015                                                     )۲(

اگرچه عملکرد رابطه ی دهانه با طول شکاف به خوبی درک نمی شود اما احتماالً 
رابطه ای خطی وجود دارد. برای به روزرسانی این متغیر سناریوی زیر درنظر گرفته 

می شود:
Aperture=fracture length*Normal )Mean.Std.dev)

تابع  شبيه سازي  الگوريتم  از  شکستگي  چگالي  مدل سازي  براي  نهایت  در 
تصادفی گوسی7 استفاده گرديد. در اين مدل سازي، الگوريتم فیشر جهت توزيع 

پراکندگي شکستگي ها به کار می رود.

5- درشت مقیاس کردن8
چنين مدل گسسته ای در نرم افزارهاي شبيه ساز جريان سيال قابل استفاده 
نیست. بنابراين بايد مدل شبکه ی شکاف در يک مدل سلولي مخزن درشت 
 ،)k( مقیاس گردد. پس از فرآيند درشت مقیاس کردن، در هر سلول تراوايی

تخلخل )φf( و اندازه ی بلوک ها )Sf( مربوط به شکستگي مشخص شده و مدل 
آماده  نرم افزارهاي شبيه ساز جريان سيال  در  تخلخل دوگانه  براي محاسبه ی 

مي گردد. شکل-4 مدل تراوايي مربوط به شکستگي ها را نشان مي دهد ]۲1[.

6- نتیجه گیری
 نتایج تحلیل های آماری مدل سازی شکستگی گسسته در مطالعه ی ميدان نفتی 

مدنظر به شرح زیر است:
 مدل شدت شکستگی نهایی نشان دهنده ی توزیع ناهمگون شکستگی در داخل 

ناحیه ی گسلی است.
 انعطاف پذیری و صرفه جویی زمان در محاسبات نرم افزاری از مزایای جریان 

کاری ارائه شده است.
 این مدل با داده های تولید و بهره برداری مخزن مقایسه شد که نشان دهنده ی 

تطابق معقولی با داده های تراوایی حاصل از مدل سازی شکستگی است.
 در ناحیه هایی از مخزن که از لحاظ ساختاری شکستگی بیشتری دارد، داده های 

دینامیکی نیز تطابق خوبی نشان می دهند.
 در امتدادهاي نزديک به قائم که جهت صفحات شکستگي هستند تراوايي 
افزايش يافته است. هيستوگرام فراواني میانگین مقادير تراوايي نشان دهنده ی تأثير 

زیاد شکستگي ها در مکانيزم توليد چاه هاي اين ميدان است.
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