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 چکیده 

ای های لرزهباشد. دادهبینانه در گرو ترکیب منابع مختلف داده به روشی منطقی و بهینه میسازی مخزن واقعيك مدل
سازی مخازن  ، همواره در مدلهای چاهقدرت تفکیك جانبی باال نسبت به داده  دارا بودنبه دلیل پوشش سطحی وسیع و  

دينامیك    باعث بهبود و ارتقا مدل  (چهاربعدیبا گذر زمان )ای  های لرزههیدروکربنی مورد توجه بوده است. استفاده از داده 
، حصول اطمینان از همخوانی مدل مخزن  سازی دينامیكچهاربعدی در مدلای  های لرزهشود. الزمه تلفیق دادهمیمخزن  

های  از روش چرخه انطباق داده  وهش، در اين پژمنظوردين  باشد. بمیاولیه  بعدی  سهدوبعدی/ی  اهای لرزهاستاتیك با داده
های استاتیك  روزرسانی مدلباشد، جهت بهسازی میهای بهینهآماری و الگوريتمهای زمینای که مبتنی بر تکنیكلرزه

داده با  همخوان  لرزهمخزن  استفاده  سهدوبعدی/ای  های  استبعدی،  بهینهشده  الگوريتم  اين  .  در  شده  استفاده  سازی 
شود که نسبت به هايی می دهد که روش پیشنهادی منتج به ايجاد مدلنتايج نشان می  .باشدمی  پژوهش، اگوريتم ژنتیك

تطابق کمی  د، دارای  کنننگاری فقط به عنوان داده ثانويه استفاده میهای لرزهآماری که از دادههای سنتی زمینروش
 باشند.می  ی لرزه ایهابا داده  باالتری
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Abstract 

A realistic reservoir model can be produced by combining the different datasets in a reasonable 

and optimal manner. Seismic data has always been of interest in reservoir modeling due to its 

extensive areal coverage and high lateral resolution compared to well-based data. Using time-

lapse (4D) seismic data improves the reservoir dynamic modeling. Integrating 4D seismic data 

into dynamic reservoir modeling process requires that the static reservoir model to be consistent 

with the pre-production 2D/3D seismic data. To do so, we use seismic matching loop approach 

which is based on geostatistical techniques and optimization algorithms to construct static 

reservoir models. The implemented optimization algorithm in this study is the genetic algorithm 

(GA). The obtained results show that the proposed method, compared to the conventional 

geostatistical methods, results in generation of static reservoir models that are quantitatively more 

consistent with baseline seismic data. 
Keywords: seismic data, seismic matching loop, geostatistics, optimization, static reservoir 

model, Genetic algorithm 
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 مقدمه      1

شوند  رخساره، تخلخل، تراوايی و غیره ايجاد میبه منظور توصیف توزيع فضايی خواص پتروفیزيکی مثل   های مخزنمدل

انتخاب مجموعه2011)راوالك دوپین و همکاران،   برای  از مدل(.  به فرآيند  ای  به عنوان ورودی  استاتیك مخزن  های 

آن از همخوانی  بايد  تولید،  تاريخچه  داده انطباق  با  لرزهها  و  پتروفیزيکی  نگارهای  اطمینان نگاری سههای مغزه،   بعدی 

  ( Undetermined)جايی که فرآيند انطباق تاريخچه تولید يك مساله معکوس غیرخطی و نامشخص  حاصل کرد. از آن
باشد، يك تغییر کوچك در مدل اولیه )مدل استاتیك( ممکن است باعث بوجود آمدن خطا و انحراف بزرگی در نتايج  می

تواند  های دينامیك مینگاری چهاربعدی به عنوان يك نوع از دادهلرزههای  های دينامیك( شود. به عنوان مثال، داده)مدل

بعدی اولیه و قبل از  ای سههای لرزهسازی دينامیك استفاده شود. حال اگر مدل استاتیك همخوان با داده در فرآيند مدل

ی چهاربعدی همخوان شود.  اهای لرزهتوان انتظار داشت مدل دينامیك با دادهنمی ( نباشد،pre-productionتولید )

بعدی اطمینان حاصل شود )محمد  ای سههای لرزهپس بسیار حیاتی است که از تطبیق حداکثری مدل استاتیك با داده

سازی استاتیك سه روش وجود  بعدی در فرآيند مدلای سههای لرزه(. به طور کلی برای تلفیق داده 2018امامی نیری،  

ای( و  )مثل سرعت و امپدانس صوتی امواج لرزه  ایبین خواص لرزه  (deterministic)عی( تعیین يك رابطه قط1دارد:  

ها و استفاده از آن برای تخمین خواص پتروفیزيکی در  خواص پتروفیزيکی مخزن )مثل رخساره و تخلخل( در محل چاه

سازی تصادفی  آماری مثل شبیهای زمینهای به عنوان داده ثانويه  در روشهای لرزه( به کارگیری داده2ديگر نقاط مخزن.  

(stochastic simulation)    و کوکريجینگ.(cokriging)  3ای )محمد امامی نیری،  های لرزه( چرخه انطباق داده

انطباق داده2018 از روش چرخه  ابتدا مجموعهای استفاده کردههای لرزه(. در اين پژوهش ما  از ايم. در اين روش  ای 

میهای  مدل گرفته  نظر  در  چرخه  اين  به  ورودی  عنوان  به  مخزن  )معادالت  استاتیك  پیشرو  مدل  سپس  شوند. 

منظور شبیه(PEM)پترواالستیك به  داده(  لرزهسازی  روی مدلهای  بر  تراکمی،  امپدانس موج  قبیل  از  اولیه ای  های 

ری، از خواص سنگ و سیال جهت  شود. مدل پترواالستیك به کمك يکسری معادالت تجربی و تئوورودی اعمال می

کند.  )شاخص توده و برشی( و متعاقبا سرعت و امپدانس صوتی امواج تراکمی، استفاده می محاسبه خواص کشسانی مخزن

باشد با اين وجود، اين روش  می  (deterministic)مدل پترواالستیك استفاده شده در اين پژوهش يك مدل قطعی  

های امپدانس  (. مدل2005سط يکسری تابع چگالی احتمال بیان شود )ماوکو و همکاران،  قابل تعمیم به مدلی است که تو

شود. حال  گیری شده از طريق يك تابع هدف مقايسه میسازی شده با امپدانس موج تراکمی اندازهموج تراکمی شبیه

-(. در اين پژوهش، کیمنه2016شود )محمد امامی نیری،  روزرسانی میسازی تابع هدف بهمدل مخزن در راستای کمینه

انجام میس ژنتیك  الگوريتم  تابع هدف توسط  به  1998شود )گولدبرگ و هالند،  ازی  پیشنهادی،  اصلی روش  (. مزيت 

های  های اولیه ورودی به چرخه انطباق دادهای  در دو مرحله است. در مرحله اول در ساخت مدلهای لرزهکارگیری داده 

های  ها از طريق تابع هدف با دادهها به عنوان داده ثانويه استفاده شده است و در مرحله دوم اين دادهدادهای، از اين لرزه

  (.2011شوند )راوالك دوپین و همکاران، سازی شده، مقايسه میشبیه

 روش تحقیق      2
 شناسی روش   2- 1

از   ای  مجموعهروزرسانی  ای برای بههای لرزههای چرخه انطباق دادهاز گروه روش  نوين  يك روش   ،در اين پژوهش 
 .  شده است، طراحی ایهای لرزهبا داده هاکردن آن همخوان جهت مخزن استاتیك های مدل

 است: کلیروش ارائه شده دارای دو مرحله 
و  (Hard) سخت  های نگارهای پتروفیزيکی به عنوان داده که در آن از داده  استاتیك  های ای از مدل ساخت مجموعه  .1

 استفاده شده است.   (soft)به عنوان داده ثانويه    Pهای امپدانس موج  داده 

های  داده   ا ها ب ای به منظور حصول همخوانی بیشتر آن های لرزه وارد کردن اين مجموعه مدل به چرخه انطباق داده  .2

 . Pامپدانس موج  

 به ترتیب زير است:  به کار گرفته در اين پژوهش ایهای لرزهمراحل اصلی چرخه انطباق داده
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در    (individual)فرد  به عنوان    GAهای مخزن در الگوريتم  . مدل GA  مقداردهی اولیه به پارامترهای الگوريتم  .1

 شود. به عنوان مدل مخزن در نظر گرفته می   رشته ژنی هر فرد شود.  نظر گرفته می 

 عنوان والدين انتخاب بخشی از جمعیت اولیه به   .2

 (offspring)والدين به منظور ساخت جمعیت فرزندان    (crossover)ترکیب  .3

 يافتگان. به بخشی از جمعیت اولیه به منظور تولید جمعیت جهش   (mutation)اعمال جهش   .4

 يافتگان. های اولیه، فرزندان و جهش ادغام جمعیت  .5

 اعمال مدل پیشرو )مدل پترواالستیك( به افراد  .6

 ارزيابی تابع هدف برای همه افراد.  .7

 انتخاب جمعیت نسل جديد به اندازه جمعیت اولیه، بر مبنای میزان تابع هدف برای هر فرد.  .8

 تا زمانی که معیار توقف محقق شود    8تا    2تکرار مراحل   .9

 
 نمايش داده شده است: 1الگوريتم فرآيند ذکر شده در شکل 

 

 
 های استاتیك مخزن. روزرسانی مدلروش پیشنهادی به برای. الگوريتم ارائه شده 1شکل 

 مدل مرجع   2-2
  35و    65ها به ترتیب  که سهم نسبی آن  شده استيك مدل مرجع مخزن با دو رخساره ماسه و ماسه شیلی ايجاد   

  10باشد.  متر می12.5بعاد  ( با ا2500سلول)در مجموع  50*50باشد. مدل مخزن به صورت يك اليه افقی با  درصد می
. نگارهای پتروفیزيکی برای هرچاه شده استها به صورت تصادفی در نظر گرفته شده در مدل منظور  آن  چاه که مکان

شود. مدل واريوگرام در نظر گرفته شده  باتوجه به خاصیت پتروفیزيکی هرسلولی که چاه در آن قرار گرفته، ساخته می
ر  ديباشد. مقامتر در جهت جانبی می  200مبستگی در نظر گرفته شده برابرباشد. بازه هها مدل کروی می برای رخساره

 ای تخلخل و اشباع شدگی آب ونفت برای هر سلول با توجه به شاخص رخساره آن، نسبت داده شده است. مدل رخساره
 نمايش داده شده است. 2ها و امپدانس صوتی مرجع در شکل به همراه مکان چاه  مخزن
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 مخزن Pها   ب:مدل امپدانس موج ای مخزن به همراه چاه.الف:مدل رخساره2شکل 

 
 نتايج و بحث     2- 3

با    مصنوعی دوبعدی  سازی که هدف آن تعیین توزيع فضايی خواص پتروفیزيکی در يك مخزنما يك مساله بهینه
-ای مخزن میتمرکز بر تعیین مدل رخساره  پژوهش، در اين  ايم.  باشد، اعمال کردهمعلوم می  Pهای امپدانس موج  داده

ها به جز نقاطی که در آن چاه داريم، ناشناخته است. تنها اطالعات  که شاخص رخساره در تمام سلول  شودفرض می اشد. ب
های پتروفیزيکی، مدل واريوگرام، میانگین تخلخل و اشباع شدگی سیاالت مخزن، خواص کشسانی  در دسترس شامل نگار

امپدانس موج  ارهرخس رخسارهمی   Pها و  تعیین مدل  بنابراين هدف  از  باشد.  انطباق  ای مخزنی است که  روش چرخه 
ای ساخته های رخسارهمدل داشته باشد.   P های امپدانس موجهمخوانی را با داده  پیروی کرده و حداکثر  ایهای لرزهداده

 چراکه اين روش توانايی ساخت و تشريح جزئیات آن را ندارد. باشد ای مرجع میتر از مدل رخسارهشده خام
ابتدا       رخساره  50در  دادهمدل  به کمك  را  بوسیله روشای  پتروفیزيکی  نگارهای  سازی گوسی شاخصی  شبیه  های 

(SIS)  سپس به کمك روش  شده استايجاد .Seismic probability trend  های امپدانس صوتی به عنوان داده  از داده
شدند. میانگین تعداد  ای  های لرزهچرخه انطباق دادههای اولیه وارد  ها به عنوان مدل. اين مدلشده استثانويه استفاده  

  درصد   25  -32در بازه  های اولیه  برای مدل ها متفاوت با سلول متناظر در مدل مرجع استهايی که رخساره آنسلول
  -17به بازه  تولید نسل    150ای شدند، اين مقدار بعد ازهای لرزهها وارد چرخه انطباق دادهبعد از اينکه اين مدلباشد.  می
های مساله، در اين لحظه متوقف شد چرا که تابع هدف به يك  محدود شد. فرآيند جستجو در فضای جواب  درصد  15

 ديگر قادر به کاهش بیشتر تابع هدف نبود.  GAسازی الگوريتم بهینه رسیده و (plateau)ترازه
 نمايش داده شده است. 3در شکل متناظر با آن P ای و مدل امپدانس صوتی موج بهترين مدل رخساره 

 

 

  

 

 متناظر با آن P مدل امپدانس صوتی موج ب:  ای  بهترين مدل رخسارهالف: . 3شکل 
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 گیری نتیجه      3

ای ارائه های لرزههای استاتیك به روش چرخه انطباق دادهروزرسانی مدلپیشنهادی برای بهدر اين مطالعه، يك روش  

افزايش همخوانی  سازی میهای بهینهآماری و الگوريتمهای زمینشده است. اين روش که برمبنای تکنیك باشد باعث 

ت اجرايی، روش پیشنهاد شده، بر روی مساله بعدی شد. برای اثبات قابلیای سههای لرزههای استاتیك مخزن با دادهمدل

های نگارهای پتروفیزيکی و امپدانس موج تراکمی مشخص،  ای يك مخزن مصنوعی دو بعدی با داده تعیین مدل رخساره

نگاری، بهتر از  های لرزهآزمايش شد. نتايج نشان داد که روش پیشنهادی در همخوان کردن مدل استاتیك مخزن به داده

 کند.   کرد، عمل میها فقط به عنوان داده ثانويه استفاده میآماری که از اين دادهنتی زمینهای سروش
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