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شبیه  سازي توزیع نفوذپذیري در یکي ازمخازن نفتي ایران 
با استفاده از روش  هاي زمین آماري

مقدمه

تعیین توزیع نفوذپذیري در مخازن از مهم  ترین مراحل مدل  سازي 
اســتاتیکي و دینامیکي به شمار مي رود. آزمایش ساخت فشار یکي از 
رایج  ترین انواع چاه  آزمایي حالت گذرا اســت كه به طور گسترده  اي 
در مهندســي مخــازن هیدروكربوري اســتفاده می  شــود. آگاهي از 
خصوصیات فني سطحي و زیر ســطحي نظیر قطر لوله  هاي جداري و 
لوله مغزي، عمق چاه، شــرایط مسدود كننده  ها و غیره نقش مهمي در 
تفســیر اطالعات حاصل از این آزمایش دارند. معموالً ثبت و ارزیابي 
تغییــرات فشــار در دوره  هاي كوتاه مــدت زماني براي تفســیر دقیق 
شــرایط اثر انبارش چاه ضروري اســت و براي زمان  هاي اولیه برخي 
آزمایش  ها، ثبت فشار باید حتي در بازه  هاي 15 ثانیه  اي صورت گیرد. 
با ادامه آزمایش چاه مي  توان ثبت فشار را در بازه  هاي زماني بزرگتري 

انجام داد ]1و2[.

1- تجزیه و تحلیل داده  هاي چاه  آزمایي

 روش هــا ی مختلفی برای تجزیه و تحلیل فشــارها نســبت به میزان 
بهره  برداري از مخازن هیدروكربوري اســتفاده مي  شود كه یکي ازآنها، 

توزیع نفوذپذیري، چاه  آزمایي، زمین آمار، خطای تخمین، ساخت فشار، واریوگرام تجربي

شــناخت پارامترهاي ســنگ مخزن برای شبیه  ســازي مخزن به منظور طراحي برنامه توســعه میادین هیدروكربوري و تحلیل رفتار آنها در 
طول دوره بهره  برداري و هم  چنین مطالعات و شبیه  ســازي انواع فرآیندهاي ازدیاد برداشــت امري ضروري به شــمار مي رود. در این میان یکي 
از پارامترهاي كلیدي، نقشــه توزیع نفوذپذیري در مخزن اســت. یکی از ویژگي  های منحصر  به  فرد روش هاي زمین آماري مورد استفاده در این 

تحقیق آن است كه عالوه بر تهیه و تعیین نقشه توزیع نفوذپذیري، توزیع خطاي تخمین را نیز محاسبه مي  كنند.
در این مطالعه جهت تخمین توزیع فضایي نفوذپذیري و هم چنین خطاي تخمین در مخزن ابتدا با اســتفاده از داده  هاي ســاخت فشار در 40 
حلقه چاه و تجزیه و تحلیل این داده  ها به كمک نرم  افزار PanSystem 3.0a میزان نفوذپذیري محاســبه و با اســتفاده از روش  هاي زمین آماري 
ســاختار فضایي توزیع نفوذپذیري در كل مخزن به دســت آمد. در ادامه با اســتفاده از رســم واریوگرام غیر  هم  جهت و بیضي ناهمسان  گردي، 
پارامترهاي حاصل به عنوان ورودي تخمین  گر كریجینگ مورد اســتفاده قرار گرفتند. در این تحقیق عالوه بر اســتفاده از نرم  افزار زمین آماري 

WinGslib، نرم افزار رایانه  ای نیز جهت برازش بهترین مدل به واریوگرام تجربي توسعه داده شد.

بهنام ساعی1  معاونت برنامه  ریزي و نظارت بر منابع هیدروکربوري وزرات نفت

  1    نمودار هورنر برای محاسبه نفوذپذیري در چاه -65

  2صفحه  –ي ساع _سازي توزيع نفوذپذيري در يكي ازمخازن نفتي   شبيه _06

 

  
  ييآزما  چاه يها  ل دادهيه و تحليتجز -1
 يمختلفـ  يهـا   از روشهيـدروكربوري  از مخازن  يبردار  بهرهميزان  ل فشارها نسبت بهيه و تحليمنظور تجز به

ر يدرنر مقـا وبـا اسـتفاده از روش هـ    ين بررسيدر ا. استرنر وها، روش ه  ن روشياز ا يكيشود كه   ياستفاده م
 يرير نفوذپـذ يمقـاد  يدان دارايـ م يشـمال  يها  بخش د كهننشان داد ج حاصلينتا و دست آمده ب يرينفوذپذ

استفاده  PanSystemافزار   نرم فشار از ساخت يها  ل دادهيه و تحلين مطالعه، جهت تجزيدر ا. هستند يشتريب
-رنر در چـاه شـماره  وآزمايي با استفاده از روش ه  هاي چاه  از تجزيه و تحليل داده اي  نمونه 1-كه در شكل شد
بـر حسـب زمـان نشـان      هاي فشار و مشتق فشار  نمودارهاي لگاريتمي داده 2-ن ارائه شده و در شكلميدا 65

با اسـتفاده   چاه اين ميدان 40آزمايي روي   نتايج نفوذپذيري حاصل از تحليل چاه 3-در شكل. داده شده است
ناحيـه بـر اسـاس     5زن بـه  هـا مخـ    الزم به ذكر است كـه در بررسـي  . ارائه شده است PanSystemافزار   از نرم

  .دهي و مقدار نفوذپذيري تقسيم شده بود  شاخص بهره
  

  
  65رنر براي محاسبه نفوذپذيري در چاه ونمودار ه 1-شكل
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مقــــالـــــات

روش هورنر اســت. در این بررســي بــا اســتفاده از روش هورنر مقادیر 
نفوذپذیــري به دســت آمد و نتایج حاصل نشــان دادنــد كه بخش  هاي 
شــمالي میدان داراي مقادیر نفوذپذیري بیشــتري هستند. در این مطالعه، 
جهت تجزیه و تحلیل داده  هاي ساخت فشار از نرم  افزار PanSystem استفاده 
شــده كه در شــکل-1 نمونه  ای از تجزیــه و تحلیل داده  هــای چاه  آزمایي 
بــا اســتفاده از روش هورنر در چاه شــماره-65 میدان ارائه شــده و در 
شــکل-2 نمودارهای لگاریتمی داده  های فشــار و مشتق فشار بر حسب 
زمان، نشــان داده شــده اســت. در شــکل-3 نتایج نفوذپذیری حاصل 
 از تحلیــل چاه  آزمایــي روی 40 چاه این میــدان با اســتفاده از نرم  افزار
PanSystem ارائه شده است. الزم به ذكر است كه در بررسي  ها بر اساس 

شاخص بهره  دهي و مقدار نفوذپذیري، مخزن به پنج ناحیه تقسیم شد.

2- مدل  ســازي توزیع فضایي نفوذپذیري با اســتفاده از روش  هاي 

زمین آمار

پس از تعیین نفوذپذیري، با اســتفاده از اطالعات ســاخت فشــار 
بــراي هر چاه، با اســتفاده از روش  هــاي زمین آمــاري توزیع فضایي 
نفوذپذیري به دســت آمد. در این قســمت  از نرم  افــزار زمین آماري 
WinGslib اســتفاده شد. در ابتدا نقشه موقعیت فضایي براي داده  هاي 

نرمال نفوذپذیري رســم شــد )شــکل-4(. ســپس جهت تشــخیص 
نرمال بودن داده  ها از روش  هاي ترســیمي كه شــامل دو روش ترسیم 
فراواني  نما و ترســیم نیمه  لگاریتمي توزیع تجمعي بود استفاده شد كه 
این روش ها در شــکل  های-5 و6 نشــان داده شده اند. توزیع نرمال یا 
گوسي یکي از پركاربرد  ترین توزیع  هاي آماري است. اكثر روش  هاي 

نمودار لگاریتمي فشــار و مشــتق فشار بر حســب زمان برای 
محاسبه نفوذپذیري در چاه-65

    2  

  3صفحه  –ي ساع _سازي توزيع نفوذپذيري در يكي ازمخازن نفتي   شبيه _06

 

 
  65نمودار لگاريتمي فشار و مشتق فشار بر حسب زمان براي محاسبه نفوذپذيري در چاه  2-شكل
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  حلقه چاه ميدان  40محاسبه نفوذپذيري در  آزمايي براي  نتايج حاصل از تحليل چاه 3-شكل

  
  آمار زمين يها  با استفاده از روش يرينفوذپذ ييع فضايتوز يساز  مدل -2

بـا   يرينفوذپـذ  ييع فضـا يـ هـر چـاه، توز   يفشـار بـرا   با استفاده از اطالعات ساخت يرين نفوذپذييپس از تع
 WinGslib يآمـار  زمـين افـزار    از نرماز تحقيق، ن قسمت يدر ا. دست آمده ب يآمار زمين يها  استفاده از روش

سپس جهت  ).4-شكل( رسم شد يرينرمال نفوذپذ يها  داده يبرا ييت فضاينقشه موقع ادر ابتد. استفاده شد
م ينما و ترسـ   يم فراوانيشامل دو روش ترسكه  شداستفاده  يميترس يها  ها از روش  ص نرمال بودن دادهيتشخ

از  يكـ ي يا گوسـ يـ ع نرمال يتوز .شده استنشان داده  6و5-هاي  كه در شكل بود يتجمع عيتوز يتميلگار  مهين

نتایج حاصل از تحلیل چاه  آزمایي برای محاســبه نفوذپذیري در 
40 حلقه چاه میدان 

    3  

  3صفحه  –ي ساع _سازي توزيع نفوذپذيري در يكي ازمخازن نفتي   شبيه _06

 

 
  65نمودار لگاريتمي فشار و مشتق فشار بر حسب زمان براي محاسبه نفوذپذيري در چاه  2-شكل
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  حلقه چاه ميدان  40محاسبه نفوذپذيري در  آزمايي براي  نتايج حاصل از تحليل چاه 3-شكل

  
  آمار زمين يها  با استفاده از روش يرينفوذپذ ييع فضايتوز يساز  مدل -2

بـا   يرينفوذپـذ  ييع فضـا يـ هـر چـاه، توز   يفشـار بـرا   با استفاده از اطالعات ساخت يرين نفوذپذييپس از تع
 WinGslib يآمـار  زمـين افـزار    از نرماز تحقيق، ن قسمت يدر ا. دست آمده ب يآمار زمين يها  استفاده از روش

سپس جهت  ).4-شكل( رسم شد يرينرمال نفوذپذ يها  داده يبرا ييت فضاينقشه موقع ادر ابتد. استفاده شد
م ينما و ترسـ   يم فراوانيشامل دو روش ترسكه  شداستفاده  يميترس يها  ها از روش  ص نرمال بودن دادهيتشخ

از  يكـ ي يا گوسـ يـ ع نرمال يتوز .شده استنشان داده  6و5-هاي  كه در شكل بود يتجمع عيتوز يتميلگار  مهين

  4    نقشه موقعیت فضایي نفوذپذیري براي داده  هاي نرمال

  4صفحه  –ي ساع _سازي توزيع نفوذپذيري در يكي ازمخازن نفتي   شبيه _06

 

. در خود نهفته دارنـد ها را  فرض نرمال بودن داده ،يآمار يها  اكثر روش. است يآمار يها  عين توزيتر  پركاربرد
. مورد نظـر اسـت   يها  ز روشقت مجوز استفاده ايع نرمال دارند، در حقيكه توز ييها  داشتن دادهدر اختيار لذا 
؛ ميهـا را امتحـان كنـ     ر نرمال بودن دادهيا غيابتدا الزم است نرمال  يآمار زمين يها  يل در بررسين دليهم به

باشـند، محاسـبات     ينرمـال مـ   يهـا   كـه مخـتص داده   ييهـا   ر نرمـال در روش يـ غ يها  چراكه استفاده از داده
  ].3[كنند  يك ميستماتيس يرا دچار خطا يآمار نيزم
  

  
 هاي نرمال  براي داده نفوذپذيريموقعيت فضايي نقشه  4-شكل

  
  

  

  5    فراواني نماي داده  هاي نرمال نفوذپذیري

  4صفحه  –ي ساع _سازي توزيع نفوذپذيري در يكي ازمخازن نفتي   شبيه _06

 

. در خود نهفته دارنـد ها را  فرض نرمال بودن داده ،يآمار يها  اكثر روش. است يآمار يها  عين توزيتر  پركاربرد
. مورد نظـر اسـت   يها  ز روشقت مجوز استفاده ايع نرمال دارند، در حقيكه توز ييها  داشتن دادهدر اختيار لذا 
؛ ميهـا را امتحـان كنـ     ر نرمال بودن دادهيا غيابتدا الزم است نرمال  يآمار زمين يها  يل در بررسين دليهم به

باشـند، محاسـبات     ينرمـال مـ   يهـا   كـه مخـتص داده   ييهـا   ر نرمـال در روش يـ غ يها  چراكه استفاده از داده
  ].3[كنند  يك ميستماتيس يرا دچار خطا يآمار نيزم
  

  
 هاي نرمال  براي داده نفوذپذيريموقعيت فضايي نقشه  4-شكل
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آماري فرض نرمال بودن داده ها را در خود نهفته دارند. لذا در اختیار 
داشــتن داده  هایي كه توزیع نرمال دارند، در حقیقت مجوز استفاده از 
روش  هاي مورد نظر اســت. به همین دلیل در بررسي  هاي زمین آماري 
ابتدا الزم است نرمال یا غیر نرمال بودن داده  ها را امتحان كنیم؛ چراكه 
در روش  هایي كه مختص داده  هاي نرمال است استفاده از داده  هاي غیر 
نرمال، محاسبات زمین آماري را دچار خطاي سیستماتیک می كند]3[.
بعــد از اینکه داده  ها نرمال شــدند، نمودارهــاي واریوگرام براي 
آزیموت  هاي مختلف رســم شــدند. واریوگرام براي تشریح ارتباط 
فضایي بین هر مشــخصه )مثل عیار، ضخامت، تخلخل، نفوذپذیري و 
غیره( در نقاط مختلف یک كانسار یا مخزن به كار مي  رود و بنابراین 

یک ابزار اساسي در زمین آمار به شمار می رود.

واریوگرام براي مهندسین معدن، زمین  شناسان و مهندسین مخازن 
هیدروكربوري جذابیت خاصي دارد، زیرا به كمک آن مشخصه  هاي 
مهمي از كانسار یا میادین نفتي را كه در ارزیابي ذخیره معدن یا مطالعه 
میادین نفتي مؤثرند قابل بررســي خواهند بود. البته الزم اســت كه به 
ارتباط شــعاع تأثیر و نیز همسان  گردي در به كارگیري واریوگرام نیز 
اشــاره  اي كرد. این مشــخصه  ها را مي  توان به كمک تجزیه و تحلیل 
شباهت  ها و یا ناشباهت  هاي بین عیار نقاط مختلف در یک كانسار كه 
به فاصله معین h از هم قرار دارند بررســي كرد. در واقع براي محاسبه 
و تعیین مدل واریوگرام در گام نخســت مجــذور اختالف مثاًل برای 

نفوذپذیري در یک مخزن نفتي به فاصله h، محاسبه مي  شود]4[.
براي اینکه وضعیــت تفاوت نفوذپذیري در ایــن دو نقطه تعمیم 
داده شــود، این محاســبه در مورد تمامي نقاطي كه به فاصله h از هم 
قرار دارند انجام شــده و میانگین مجذور اختالف  ها محاسبه مي  شوند. 
میانگین مجذور اختالف نفوذپذیري  هاي نقاطي كه به فاصله h از هم 

واقعند، واریوگرام خوانده مي  شود]4[.
پس از رســم انواع مدل  هاي واریوگرام در آزیموت  هاي مختلف 
كــه برای نمونه در شــکل-7 بــرای آزیموت 135 درجه نشــان داده 
شــده، بیضي ناهمســان  گردي حاصــل از واریوگرام غیــر هم جهت 
)آزیموت صفر درجه با بازه تغییرات 90 درجه( رســم شد)شکل-8(. 
ناهمســان  گردي به تغییــرات دامنه تأثیــر و یا ســقف واریوگرام در 
جهــات مختلف اطالق مي  شــود و به همیــن دلیل واریوگــرام ابزار 
بسیار ســودمندي براي تشخیص ناهمگني  هایي است كه موجب بروز 

ناهمسان  گردي مي  شود.
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  نفوذپذيريشده   هاي نرمال  توزيع تجمعي دادهلگاريتمي   نيمهنمودار  6-شكل

  
 يوگرام بـرا يـ وار. ندشدمختلف رسم  يها  وتميآز يوگرام برايوار ينمودارهاشدند، ها نرمال   نكه دادهيبعد از ا

ك يدر نقاط مختلف ) رهيغو  يريار، ضخامت، تخلخل، نفوذپذيمثل ع(ن هر مشخصه يب ييح ارتباط فضايتشر
 ن معدن،يمهندس يوگرام برايوار. است آمار زميندر  يك ابزار اساسين يرود و بنابرا  يكار م ا مخزن بهيكانسار 

 نــدتوان  يكمــك آن مــ را بــهيــدارد، ز يت خاصــيجــذاب يدروكربوريــمخــازن ه نيشناســان و مهندســ  نيزمــ
مؤثرنـد   ين نفتـ ياديـ ا مطالعه ميره معدن يذخ يابيرا كه در ارز ين نفتياديا مياز كانسار  يمهم يها  مشخصه

 يا  وگرام اشـاره يـ وار يريكارگ در به يگرد  ز همسانير و نيالبته الزم است كه به ارتباط شعاع تأث. كنند يبررس
ار نقـاط مختلـف   ين عيب يها  ا ناشباهتيها و   ل شباهتيه و تحليكمك تجز توان به  يها را م  ن مشخصهيا. كرد
ن مـدل  يـي محاسـبه و تع  يدر واقـع بـرا   .كـرد  ياز هم قرار دارنـد بررسـ   hن يك كانسار كه به فاصله معيدر 
، محاسـبه  hبـه فاصـله    يك مخـزن نفتـ  يـ در  يريوذپذنفبراي وگرام در گام نخست مجذور اختالف مثالً يوار
  ].4[شود  يم
 ينقـاط  يمحاسبه در مورد تمـام  نيم داده شود، اين دو نقطه تعميدر ا يريت تفاوت نفوذپذينكه وضعيا يبرا

ن مجـذور  يانگيـ م .دنشـو   يها محاسبه م  ن مجذور اختالفيانگيو مشده از هم قرار دارند، انجام  hكه به فاصله 
  ].4[شود  يم خواندهوگرام ينام وار به ،از هم واقعند hكه به فاصله  ينقاط يها  يرينفوذپذ اختالف

 135بـراي آزيمـوت    7-كه براي نمونه در شكل مختلف يها  موتيوگرام در آزيوار يها  پس از رسم انواع مدل
درجـه بـا    صـفر موت يآز(جهت  ر هميغ وگراميحاصل از وار يگرد  ناهمسان يضي، بنشان داده شده استدرجه 

بهتریــن برازش مــدل نمایي به واریوگرام تجربــي داده  هاي نرمال 
شده آزیموت 135درجه

    7  
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رات ييـ بـه تغ  يگـرد   ناهمسان. ارائه شده است 8-كه در شكل مددست آه رسم شده ب )درجه 90رات ييبازه تغ
ار يوگرام ابـزار بسـ  يـ ل واريـ ن دليهمـ  شـود و بـه    يوگرام در جهات مختلف اطالق ميا سقف وارير و يدامنه تأث
بـا اسـتفاده از رسـم    . شـود   يمـ  يگـرد   ناهمساناست كه موجب بروز  ييها  يص ناهمگنيتشخ يبرا يسودمند

نـگ اسـتفاده   يجيروش كر يعنوان وروده حاصل ب ي، پارامترهايگرد  ناهمسان يضيو ب جهت  هم  ريغوگرام يوار
گـر    نين تخمـ يتوان بهتـر   يمبه طور خالصه را  اين روش ،است يآمار زمينن يك روش تخمينگ يجيكر. شد
 مرتبط بـا آن  ين، خطايهر تخم يازا   نگ آن است كه بهيجيكر يها  يگژين ويتر  مهماز . ب دانستيار  نا يخط
ن را ين تخمـ آنـان  يتوان دامنـه اطم   ين زده شده ميهر مقدار تخم ين برايبنابرا. توان محاسبه كرد  يز ميرا ن
  ].5[نيستن يك معموالً چنيكالس يها  روش كه در  يدر حال ،نمودمحاسبه نيز 

نرمـال   يهـا   داده ين بـرا يتخمـ  ينـگ و خطـا  يجيج كرينتـا  ،WinGslibافـزار    تفاده از نـرم ت با اسـ يدر نها 
  .نشان داده شده است10و9-هاي  كه در شكل بدست آمد يرينفوذپذ
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مقــــالـــــات

با استفاده از رسم واریوگرام غیر  هم  جهت و بیضي ناهمسان  گردي، 
پارامترهاي حاصل به عنوان ورودي روش كریجینگ اســتفاده شــد. 
كریجینگ یک روش تخمین زمین آماري است، این روش را به طور 
خالصه مي  توان بهترین تخمین  گر خطي نا  اریب دانســت. از مهم  ترین 
ویژگي  هاي كریجینگ آن است كه به   ازاي هر تخمین، خطاي مرتبط 

با آن را نیز مي  توان محاسبه كرد.
بنابراین مي  توان دامنه اطمینان هر تخمین را نیز محاســبه كرد؛ در 

حالي  كه معموالً در روش  هاي كالسیک چنین نیست]5[.
 در نهایت با اســتفاده از نرم  افزار WinGslib، نتایج كریجینگ و 
خطــاي تخمین براي داده  هاي نرمال نفوذپذیري به دســت آمد كه در 

شکل  های-9 و10 نشان داده شده است.

 نتیجه گیري

1- نتایج نفوذپذیري حاصل از داده  هاي چاه  آزمایي نشان داد كه 

ناحیه-1 میدان داراي بیشــترین مقدار نفوذپذیــري و ناحیه-3 داراي 
كمترین مقدار نفوذپذیري است. 

2- با بررسي فراواني نماي رسم شده براي نفوذپذیري و نیز ترسیم 
نیمه  لگاریتمــي توزیــع تجمعي داده  ها، نرمال بــودن تقریبي داده  هاي 

نفوذپذیري مشخص شد.
3- بیضــي ناهمســان  گردي به دســت آمده با اســتفاده از رســم 
واریوگــرام كلــي نشــان  می دهد كه بیشــینه و كمینه شــعاع تأثیر در 
آزیموت  هــاي 45 و 135 درجــه )یعنــي دو آزیموت عمــود برهم( 

خواهد بود.
4- با استفاده از نرم    افزار WinGslib و روش كریجینگ، نقشه هاي 
تخمین و خطاي تخمین براي داده  هاي نرمال به دســت آمد. با مقایسه 
نتایج كریجینگ مشاهده شــد كه قسمت  هاي كناري به خصوص در 
ناحیه-1 میدان خوب تخمین زده شــده و خطاي قسمت  هاي مركزي 

ممکن است به دلیل كمبود داده  ها در آن قسمت باشد.
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  گيري نتيجه

ن مقـدار  يشـتر يب يدان دارايـ م 1-هيـ نشـان داد كـه ناح   ييآزمـا   چاه يها  حاصل از داده يريج نفوذپذينتا - 1
 . است يرين مقدار نفوذپذيكمتر يدارا 3-هيناحو  يرينفوذپذ

هـا،    داده يع تجمعـ يـ توز يتميلگـار   مـه يم نيز ترسيو ن يرينفوذپذ يرسم شده برا ينما يفراوان يبا بررس - 2
 .شد مشخص يرينفوذپذ يها  داده يبينرمال بودن تقر

نه و يشـ ين است كه بيده ادهن  نشان يوگرام كليدست آمده با استفاده از رسم واره ب يگرد  ناهمسان يضيب - 3
 .موت عمود برهم خواهد بوديدو آز يعنيدرجه  135و  45 يها  موتير در آزينه شعاع تأثيكم

 يهـا   داده ين بـرا يتخمـ  ين و خطايتخم يها نگ، نقشهيجيو روش كر WinGslibافزار     با استفاده از نرم - 4
ـ  يكنـار  يهـا   متنگ مشاهده شد كه قسـ يجيج كريسه نتايبا مقا. دست آمده نرمال ب  1-هيـ خصـوص ناح ه ب

هـا در آن قسـمت     ل كمبـود داده يـ دل تواند بـه   يم يمركز يها  قسمت ين زده شده و خطايدان خوب تخميم
 .باشد
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