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  :چکیده
بینی نحوه عملکرد شناسی و پتروفیزیکی مخازن هیدروکربوري در توصیف و پیشسازي توزیع فضایی خواص زمینمدل

- تلفیق منابع مختلف اطلاعاتی از قبیل دادهنیازمند هاي نزدیک به واقعیت مخزن، آن، نقش حیاتی دارد. ساخت مدل

یک روش . در این پژوهش، استسازي مخزن به روشی بهینه مهندسی در فرآیند مدلاي و شناسی، لرزههاي زمین

- سه/اي دوبعديلرزه داده هاي هاي چاه ونگار اي مخزن به کمکهاي رخسارهروزرسانی مدلساخت و بهجهت نوین 

- ت و تکنیک زمینسازي ازدحام ذراترکیبی از الگوریتم بهینهبر مبناي روش پیشنهادي  پیشنهاد شده است. ،بعدي

بر روي یک مدل مصنوعی سه یعدي  حاصل بررسی کمی و کیفی نتایج .باشدمی ،متوالیسازي شاخصی آماري شبیه

هاي سنتی که نسبت به روش ه استاي شدهاي رخسارهکارگیري روش پیشنهادي، منتج به ساخت مدلنشان داد به

   .اي مرجع، همراه بودتطابق با مدل رخساره در (در میانگین) درصدي13 آماري، با یک افزایشزمین
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Abstract 

Modeling the spatial distribution of reservoir geological and petrophysical properties plays a 
vital role in characterizing and forecasting its performance. Building meaningful reservoir 
models is an outcome of the integration of various sources of information such as geological, 
engineering, and seismic data in the modeling process in an optimal manner. In this study, a 
new method is proposed for generating and updating the reservoir lithofacies models using well 
and seismic data. The proposed method is a combination of Particle Swarm Optimization (PSO) 
and Sequential Indicator Simulation (SIS) geostatistical technique. Quantitative and qualitative 
analysis of the obtained results on a 3D synthetic model demonstrated that the using of proposed 
method, led to the construction of the reservoir lithofacies models with an increase of 13% (on 
average) in accordance with the reference lithofacies model compared to the conventional 
geostatistical approaches. 
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  مقدمه    1

هاي مدیریت یک مخزن شناخت رفتار مخزن در گذشته و حال و پیشبینی رفتار آن در آینده یکی از مهمترین بخش

(کنشلو و  سازي کامپیوتري مخزن حاصل شوددلتواند از طریق مدهد. این شناخت میهیدروکربوري را تشکیل می

شناسی و سازي کامپیوتري یک مخزن هیدروکربوري شامل توصیف توزیع فضایی خواص زمین. مدل)2017همکاران، 

هاي باشد. با توجه به محدودیتسیالات مخزن می اره، تخلخل، تراوایی و درصد اشباعپتروفیزیکی آن از قبیل رخس

این  باشد.پذیر نمیامکان (unique) به صورت یکتا مخزن توزیع فضایی خواصختلف داده، تعیین موجود در منابع م

هاي کاهش . یکی از راه)2019و همکاران،  آدلو(شود سازي میدر فرآیند مدل قطعیتامر، باعث افزایش ریسک و عدم

از قبیل  آماريسازي زمینهاي شبیهروشباشد که غالبا بوسیله احتمال مخزن میعدم قطعیت، ساخت چندین مدل هم

احتمال مخزن ها در ساخت چندین مدل همشود. این روشانجام می )2007 (دوین، (SIS)متوالی سازي شاخصی شبیه

هاي گیري شده بوده و براي ساخت مدلفقط مربوط به نقاط اندازه دادهمنبع باشند. با این وجود این بسیار سریع می

اي به دلیل پوشش هاي لرزهداده .)2016(امامی نیري و لوملی، باشد واقعیت مخزن، پراکنده و ناکافی مینزدیک به 

هاي چاه، در توصیف همبستگی سطح وسیعی از گستره مخزن و دارا بودن قدرت تفکیک جانبی بالاتر نسبت به داده

- میها هاي مکانی بین چاهدر موقعیت ستهدر جهت جانبی و در نتیجه در تخمین خواص مخزنی پیوسته و گس فضایی

هاي روزرسانی مدلاي جهت ساخت و بهدر این پژوهش، یک روش دومرحله. )2018(امامی نیري، تواند مفید واقع شود 

هاي احتمال به کمک دادهاي همهاي رخسارهاي از مدلاي مخزن پیشنهاد شده است. در مرحله اول، مجموعهرخساره

اي از هاي لرزهتوان از دادهاي اولیه میهاي رخسارهدر ساخت این مدل شود.ساخته می SISها توسط روش نگارهاي چاه

اي وارد یک هاي رخسارهقبیل امپدانس موج تراکمی به عنوان داده راهنما استفاده کرد. سپس در مرحله دوم این مدل

روزرسانی اي بههاي لرزهدر جهت همخوان شدن با دادهها، چاهنگارهاي  همخوانی باچرخه انطباق شده تا ضمن حفظ 

سازي تخلخل و اي، مدلابتدا با توجه به مدل رخساره ،. در چرخه انطباق)2011(راوالک دوپین و همکاران،  شوند

اي اعمال شود. سپس مدل پیشرو (معادلات پتروالاستیک) بر روي مدل رخسارهشدگی سیالات مخزن انجام میاشباع

شناسی و باشد که پارامترهاي زمینمعادلات نظري و روابط تجربی میود. مدل پیشرو در واقع شامل یکسري شمی

دهد. هدف اشباع سیالات مخزن را به سرعت و امپدانس مخزن ارتباط میدرصد پتروفیزیکی از قبیل رخساره، تخلخل و 

کارگرفته شده باشد. مدل پتروالاستیک بهمی دل مخزنممتناظر با  موج تراکمیسازي امپدانس از اعمال این مدل، شبیه

با این وجود این روش قابل تعمیم به مدلی است که  .باشدمی (Deterministic) در این پژوهش یک مدل قطعی

سازي شده با امپدانس موج امپدانس موج تراکمی شبیه .)2018(کورانوا،  توسط یکسري تابع چگالی احتمال بیان شود

سازي تابع در راستاي کمینه PSOشود. حال الگوریتم گیري شده از طریق یک تابع هدف مقایسه میندازهتراکمی ا

سازي فراابتکاري مبتنی بر الگوریتم ازدحام ذرات یک الگوریتم بهینه کند.روزرسانی میاي را بههاي رخسارههدف، مدل

الهام گرفته شده است. در این الگوریتم، هر داکردن غذا قوانین احتمال است که از رفتار اجتماعی پرندگان براي پی

توسط تابع  ،این مقدار باشد کهداراي یک مقدار شایستگی می باشد کهجواب مساله یک ذره در فضاي جستجو می

کند. سپس براي یافتن کار میهاي تصادفی شروع بهشود. این الگوریتم با یک گروه از جوابهدف مساله تعیین می

کند. اولین مقدار، بهترین مکانی روزرسانی میبهینه، سرعت و مکان هر ذره را با توجه به دو مقدار بهترین، به جواب

طور مجزا بدست آمده است و دومین مقدار بهترین مکانی است که تاکنون توسط تمام است که تاکنون براي هر ذره به

        .)2015(مارینی و والزاك،  ها تجربه شده استذره

 

  روش تحقیق    2

  شناسیروش 2- 1

- در فرآیند ساخت و به Pامپدانس موج ها و هاي نگارهاي چاهنوین جهت تلفیق داده یک روش ،در این پژوهش

  . شده است پیشنهاد، اي مخزنهاي رخسارهروزرسانی مدل
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  است: کلیروش ارائه شده داراي دو مرحله 

. با اعمال روش SISها توسط روش هاي نگارهاي چاهکمک داده به ايرخساره هاياي از مدلساخت مجموعه .1

به عنوان داده  Pامپدانس موج هاي از دادهتوان می ،SIS بر روشSeismic probability trend محدود کننده 

 .کرداستفاده  راهنما

هاي امپدانس موج داده ابها چرخه انطباق به منظور حصول همخوانی بیشتر آنیک وارد کردن این مجموعه مدل به  .2

P. 

 
نمایش داده  1 در شکلبوسیله روش پیشنهادي  اي مخزنهاي رخسارهروزرسانی مدلساخت و به مراحل اصلی

  شده است:

  
  .اي مخزنهاي رخسارهروزرسانی مدلساخت و به . الگوریتم ارائه شده براي1شکل  

  

  

  مدل مرجع 2-2

شود که این کار گرفته شده است. فرض میبعدي مخزن بهمصنوعی سهبراي ارزیابی روش پیشنهادي یک مدل  

هاي توان دادهجایی که این مدل در دسترس است، میباشد. از آنمدل در واقع مدل راستین و حقیقی مخزن می

دسترس  هاي درکارگیري روش پیشنهادي و دادهرا از آن استخراج کرد. حال با به  Pموج ها و امپدانس نگارهاي چاه

- سهاي رخسارهمدل  شود.اي با کمترین میزان تفاوت با مدل مرجع میهاي رخسارهروزرسانی مدلسعی در ساخت و به

این باشد. درصد می 45و  55ها به ترتیب که سهم نسبی آنشده است ایجاد  شیل با دو رخساره ماسه ومرجع بعدي 

ها به صورت آن چاه که مکان 5باشد. می متر15*15*4) با ابعاد 1440سلول(در مجموع 12*12*10 دارايمدل 

توجه به خاصیت  . نگارهاي پتروفیزیکی براي هرچاه باشده استتصادفی در نظر گرفته شده در مدل منظور 

ا ه. مدل واریوگرام در نظر گرفته شده براي رخسارهشده استپتروفیزیکی هرسلولی که چاه در آن قرار گرفته، ساخته 

باشد. میمتر در جهت قائم 4و متر در جهت جانبی  90باشد. بازه همبستگی در نظر گرفته شده برابرمدل کروي می

امپدانس ر تخلخل و اشباع شدگی آب ونفت براي هر سلول با توجه به شاخص رخساره آن، نسبت داده شده است. دیمقا

- اعمال مدل پیشرو (معادلات پتروالاستیک) بر آن، حاصل می، با ساخته شدهاي متناظر با مدل رخساره Pصوتی موج 

  .نمایش داده شده است 2ها و امپدانس صوتی مرجع در شکل به همراه مکان چاه مرجع ايمدل رخسارهشود. 

 



  

  
  مخزن Pموج  صوتی ها   ب:مدل امپدانساي مخزن به همراه چاه.الف:مدل رخساره2شکل

  

  

  نتایج و بحث   2- 3

- سهمصنوعی  در یک مخزن هارخسارهسازي که هدف آن تعیین توزیع فضایی یک مساله بهینه پژوهش،در این 

که شاخص رخساره در تمام  شودفرض می .شدباشد، اعمال معلوم می Pامپدانس موج نگارهاي چاه و هاي با داده بعدي

، مدل هاچاه دردسترس شامل نگار، ناشناخته است. اطلاعات موجود استها به جز نقاطی که در آن چاه سلول

باشد. می Pها و امپدانس موج شدگی سیالات مخزن، خواص کشسانی رخسارهاریوگرام، میانگین تخلخل و اشباعو

همخوانی را با داده پیروي کرده و حداکثر پیشنهاديروش اي مخزنی است که از بنابراین هدف تعیین مدل رخساره

 و  هاچاههاي نگارهاي اي به کمک دادهمدل رخساره 100در ابتدا  .داشته باشد P موجامپدانس نگارهاي چاه و هاي 

- در نظر گرفته چرخه انطباق  ورودي بههاي ها به عنوان مدلاین مدل .شدایجاد  SIS روش توسط Pامپدانس موج 

هاي براي ارزیابی تفاوت مدلباشند. آماري میهاي سنتی زمینحاصل از روش ،ايمدل رخساره 100در واقع این شدند. 

ها هایی که رخساره آنسلولتطابق استفاده شد. این پارامتر تعداد اي ساخته شده و مدل مرجع، از پارامتر عدمرخساره

کند. مقدار هاي مدل مرجع تقسیم میباشد را شمرده و بر تعداد کل سلولمی متفاوت با سلول متناظر در مدل مرجع 

چرخه انطباق، این مقدار  ازها این مدل از خروج. بعد قرار گرفت درصد 25 - 32در بازه  ،هاي اولیهمدلتر براي این پارام

هاي مساله، در این لحظه متوقف فرآیند جستجو در فضاي جواب محدود شد. درصد 14 - 17به بازه  تکرار 150بعد از

دیگر قادر به کاهش بیشتر تابع  PSOسازي الگوریتم بهینه رسید و )plateau( شد چرا که تابع هدف به یک ترازه

  نمایش داده شده است. 3در شکلحاصل از روش پیشنهادي اي مدل رخساره یک نمونه از هدف نبود.

  
  اي حاصل از روش پیشنهاديهاي رخساره. یک نمونه از مدل3شکل
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  نتیجه گیري  3

در فرآیند ساخت و  بعديدوبعدي/سه ايهاي نگارهاي چاه و لرزهداده تلفیقیک روش پیشنهادي براي ، پژوهشدر این 

سازي شاخصی شبیه آماريزمینتکنیک ترکیبی از پیشنهادي . روششدارائه  اي مخزنرخسارههاي روزرسانی مدلبه

بر روي مساله این روش ، يروش پیشنهاد تواناییبراي اثبات  باشد.میذرات ازدحام  سازيو الگوریتم بهینه متوالی

مشخص، موج تراکمی هاي نگارهاي پتروفیزیکی و امپدانس بعدي با دادهسهاي یک مخزن مصنوعی تعیین مدل رخساره

 ايرخسارهمدل  روزرسانیساخت و بهنشان داد که روش پیشنهادي در  حاصل نتایجبررسی کمی و کیفی . شدآزمایش 

  .  ه استهمراه بودآماري، هاي سنتی زمینروش با یک افزایش دقت قابل قبول نسبت به، مخزن
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