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 چکیده

 کیفیت با هاى افق بینی پیش و کند می ایفا مهمی نقش مخزن کیفی بندى طبقه هیدروکربورى، مخازن توسعه در

 از استفاده بابطور کلی بررسی کیفی مخزن . گردد میو افزایش بهره وري  تولید ى هزینه کاهش باعث مناسب مخزنی

 جریان واحد روش از استفاده با ها آن تطابق و پیمایی چاه هاى نمودار و مغزه از حاصل تراوایی و تخلخل هاى داده

با توجه به اطالعات موجود در این مقاله یک مساله سه کالسه براي بررسی کیفیت . پذیرد می صورت هیدرولیکی

این سه کالس شامل کیفیت مخزنی پایین، متوسط، و باال با استفاده از میزان تخلخل موثر . تعریف شده استمخزن غار 

شانگرهاي مناسب این مدل سه سپس با استفاده از داده هاي لرزه اي و ن. و نگار گاما در محل چاه تعریف می شوند

براي اعمال الگوریتم، از داده هاي لرزه اي یکی از مخازن . کالسه در محل چاه و بصورت سه بعدي مدل سازي می شود

زون مخزنی اصلی این میدان زون غار می باشد که خود شامل سه زون می باشد، . جنوب غرب ایران استفاده شده است

نتیجه اعمال روش و به دست آوردن . تی از نظر کیفیت مخزنی مورد بررسی قرار بگیرندکه بایس 3، و 2، 1زون هاي 

مخزن غار داراي کیفیت مخزنی  2کیفیت مخزنی سه بعدي با استفاده از داده هاي لرزه اي و چاه، نشان داد که زون 

  .مخزنی باال می باشدمی باشد و در بسیاري از قسمت هاي این زون کیفیت  3و  1باالتري نسبت به زون هاي 

  .کیفیت مخزنی، نگارهاي چاه، مغزه، داده هاي لرزه اي، مخزن غار :واژه هاي کلیدي
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Abstract 
In the development of hydrocarbon reservoirs, the qualitative classification of the reservoir 
plays an important role, and predicting the high-quality horizons of the reservoir reduces 
production costs and increases productivity. In general, the qualitative study of the reservoir is 
done using the porosity and permeability data obtained from the core and well drilling diagrams 
and their adaptation using the hydraulic flow unit method. According to the information in this 
article, a three-class problem is defined to check the quality of the Gar reservoir. These three 
classes, including low, medium, and high reservoir quality, are defined using effective porosity 
and Gamma ray at well locations. Then, using seismic data and appropriate attributes, a tree 
dimensional model of this three-class will be extracted. To apply the algorithm, seismic data of 
one of the reservoirs of southwestern Iran has been used. The main reservoir zone of this field is 
the Gar zone, which itself includes three zones, zones 1, 2, and 3, which should be examined in 
terms of reservoir quality. The results of applying the method and obtaining 3D model of the 
quality of reservoirs using seismic and well data showed that zone 2 of the Gar reservoir has a 
higher reservoir quality than zones 1 and 3, and in many parts of this zone the quality of the 



  

 

reservoir is high. 
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  مقدمه   1

 کیفیت ارزیابی براى سازندها سنگ فیزیک هاى ویژگی ارزیابی نفت، مهندسی در پیمایی چاه نگارهاى کاربرد مهمترین

 میادین تر آگاهانه بردارى بهره و مخازن از بهینه تولید براى نواحی بهترین انتخاب و مخزن مختلف هاى قسمت مخزنی

 و شود می تعیین شدگی اشباع و تراوایی تخلخل، مانند فاکتورهایی طریق از مخزن سنگ کیفیت. است هیدروکربنی

 آوردن دست به براى. هستند پتروفیزیکی هاى الگ و ها مغزه فاکتورها این گیرى اندازه براى اطالعات منابع مهمترین

 تعیین لذا. شود استفاده نازك مقاطع و پتروگرافی مطالعات همانند پتروفیزیکی اطالعات از که است الزم اطالعات این

 ضخامت تغییر و جدید بندي زون به منجر تواند می مخزنی، فواصل در آنها توزیع بررسی و پتروفیزیکی پارامترهاي

براي مدل سازي سه بعدي کیفیت مخزن نیاز به داده هاي لرزه اي سه بعدي و نشانگرهاي . شود میادین تولیدي

 نشانگرهاي و لرزهاي هاي داده از استفاده بنابراین. )2012البلوشی و همکاران، ( مناسب استخراج شده از آن می باشد

 چاه اطالعات کنار در شود اتخاذ نیز مناسبی روش و باشند برخوردار مناسب کیفیت از ها داده که درصورتی لرزهاي

 و محاسبه و گیري اندازه با که هستند اي لرزه هاي داده از جزئی اي لرزه نشانگرهاي. )2015باقري، ( بود خواهد مفید

، مخزن زون بندي محل می توان اي لرزه نشانگرهاي از استفاده با. آیند می دست به اي لرزه هاي داده از ها روش سایر

 با چاه حفر از قبل را مخزن پتروفیزیکی خواصسایر  و ،تخلخل کیفی مخزن ،عمودي و جانبی زمین شناسی تغییرات

بعدي کیفیت مخزن استفاده از داده هاي لرزه بنابراین براي مدل سازي سه . )2001بارنز، ( زد تخمین کمتري خطاي

  .اي و نشانگرهاي مناسب مرتبط با آنها به همراه داده هاي چاه و مغزه ضروري می باشد

 

  روش تحقیق  2

 ساختار از بهتر درك براي تمایل دلیل به که است مخازن در پیچیده هاي روش از یکی آماري زمین سازي مدل

 .همواره مورد توجه می باشد میدان توسعه طرح و سرمایه مدیریت بهبود نهایتاً و تر بینانه واقع هاي مدل ایجاد مخزنی،

 داده تراوایی، و تخلخل مانند پتروفیزیکی هاي داده. گردد برمی مخزن هاي داده ماهیت به وسیع رشد علل از یکی

 می نشان فضایی ساختار خود از آماري زمین زبان به و فضایی همبستگی و ارتباط مخزن فضاي در که هستند هایی

 با بعدي سه سازي شبیه هاي روش کارگیري به راستا این در. دارند کاربرد آمار زمین در متغیرها نوع این و دهند

 کند، می تعیین نیز را تخمین خطاي مقدار مخزنی پارامترهاي تخمین بر عالوه که آماري زمین هاي روش از استفاده

 . است گزینه بهترین

 یک پتروفیزیکی و شناسی چینه ساختمانی، هاي ویژگی از بعدي سه استاتیک مدل یک ارائه هدف بخش، این در

 و موجود چاه چند در شده ثبت نگارهاي از حاصل اطالعات آن در که )2010ینوگو و همکاران، ( باشد می مخزن

 گوسی سازي-شبیه و ینگجگری تخمین چون هم آماري زمین هاي روش کارگیري به با مغزه و پتروگرافی آنالیزهاي

 همچون گرا قطعیت هاي روش از استاتیک مدل ایجاد براي .دان کرده ایجاد را مخزن از بعدي سه هاي مدل متوالی،

 مزایا ها روش این از هریک. )1988و همکاران،  دوماي( شود می استفاده متوالی گوسی همچون احتمالگرا و کریجینگ

 از استفاده و مختلف منابع از ها داده تلفیق امکان سازي، مدل با رابطه در مسأله مهمترین. دارد را خود خاص معایب و

 کاملی نسبتاً تخمین توان می گرایانه واقع و دقیق مدل یک با. است مطلوب سازي مدل یک براي آنها از یک هر نتایج

 توانند می فقط مخزنی هاي مدل. آورد دست به ندارد وجود دسترس قابل اطالعات که هایی مکان حتی مخزن، کل از

 و غیرمستقیم اطالعات و ناهمگنی زمین، پیچیدگی. کنند تفسیر مشخصی اطمینان با را زیرسطحی اسرار از بخشی

 ناهمگنی از گرایانه واقع و کامل فهم و درك یک تواند می ندرت به گیري اندازه ابزارهاي از آمده دست به غیرکامل

 به توجه با. نیست پذیر امکان نقص، بدون و کامل مدل یک به دستیابی مدلسازي، در بنابراین. دهند ارائه را زیرسطحی

 نتایج و قطعیت عدم خطا، کمیت ارائه امکان اینکه دلیل به مخازن آماري زمین مدلسازي روش کاربرد ،این موراد

 مدلسازي در گزینه بهترین عنوان به دارد، را تر بینانه واقع و تر دقیق مدل یک ایجاد درنهایت و زیرسطحی مطلوب
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که مطلوب  است فضایی همبستگی نوع دقیق انتخاب روش، این از استفاده در مسأله ترین اساسی. است مطرح مخازن

  . انتخاب شود

  اعمال روش   3

 هاي رخساره کار براي این. براي مدل سازي سه بعدي کیفیت مخزنی ابتدا بایستی این مدل در محل چاه ساخته شود

 مقادیر منظور بدین .داستخراج می شوو نگار گاما  موثر تخلخل نگار مقادیر روي از Cut-Off تعیین و مخزنی کیفیت

 زونو کالس یک،  باال مخزنی کیفیت با رخساره عنوان به 35و پرتو گاما کمتر از  20%  از بیش درصد با موثر تخلخل

 مخزنی کیفیت با هاي رخساره عنوانه ب 55درصد و پرتو گاما کمتر از  20تا  10 بین موثر تخلخل مقدار با هاي

 رخساره عنوانه ب 55پرتو گاما بیشتر از  و درصد 10 از کمتر موثر تخلخل با هاي زون، و نهایتا و کالس دو متوسط

مختلف مخزن غار  نحوه کالس بندي زون هاي. گردیدند مدل وارد و تعریف و کالس سه پایین مخزنی کیفیت با هاي

 .که هر کدام با رنگی متفاوت دیده می شوند خالصه شده 1در جدول 

  .نگار گاماتغییرات کیفیت هاي مخزنی تفکیک شده بر اساس میزان تخلخل و . 1جدول 

  

 قالب عنوان به شبکه این. گردد می ایجاد میدان ابعاد با متناسب بعدي سه شده بندي سلول شبکه یکدر مرحله بعد 

 مدل ساخت منظور به را پتروفیزیکی خصوصیات و ساختمانی هاي داده زمان هم بررسی و تلفیق امکان مدل، اصلی

 پتروفیزیکی پارامترهاي که شود می موجب پتروفیزیکی مدل ساخت زمان در و دهد می دست به گرایانه واقع هاي

 باشد، بیشتر اطالعات این میزان چه هر که است بدیهی. باشند تعمیم قابل مخزن کل به چاه، هر براي شده تعریف

، چاه هاي مورد نظر به همراه نمایی از شبکه سلولی ایجاد شده 1در شکل . بود خواهد تر نزدیک واقعیت به ها تخمین

  . بین چاه ها نمایش داده شده است

 

  



  

 

 . نمایی از چاه هاي مورد استفاده و شبکه بندي انجام شده براي مدل سازي در محدوده مخزن .1شکل 

یک برش زمانی از داده لرزه اي مورد استفاده در محدوده مخزن را نشان می دهد که موقعیت چاه هاي مورد  ،2شکل 

 .استفاده نیز روي آن نشان داده شده است

 

  
  

  .موقعیت چاه هاي مورد استفاده در این نما نشان داده شده است. لرزه اي در محدوه مخزن غاربرش زمانی از داده هاي  .2شکل 

  

آورده شده  3نتایج نهایی شبیه سازي سه بعدي کیفیت مخزنی با استفاده از داده هاي لرزه اي و نگارهاي چاه در شکل 

همانطور که از این شکل . ورده شده استمخزن غار در این شکل آ 3، و 2، 1نتیجه کیفیت مخزنی در سه زون . است

کیفیت مخزنی باالتري نتیجه داده است و در بخش عمده اي از این زون کیفیت مخزنی کالس  2مشخص است زون 

 . کیفیت مخزنی باال می باشد هکه مربوط ب 1در جدول ) رنگ آبی روشن(اول 

  

  
  

  .هاي مختلف مخزن غارنتیجه نهایی کیفیت مخزنی شبیه سازي شده در زون  .3شکل 
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 نتیجه گیري  3

 با هاى افق بینی پیش و کند می ایفا در افزایش بهره وري مخازن هیدروکربنی مهمی نقش مخزن کیفی بندى طبقه

 زمین هاي روش از استفاده با بعدي سه سازي شبیه. گردد میو  تولید ى هزینه کاهش باعث مناسب مخزنی کیفیت

 خوبی به متغیرها تغییرات دامنه و ها ناهمگونی آنها در که از مخزن متعدد هاي تحقق ایجاد امکان لحاظ به آماري

براي  .باشد می آن از بعدي سه مدل تهیه و مخزن توصیف براي ها روش از کارآمدترین یکی شود، می داده نمایش

زون مخزنی اصلی این میدان . اعمال الگوریتم، از داده هاي لرزه اي یکی از مخازن جنوب غرب ایران استفاده شده است

که بایستی از نظر کیفیت مخزنی مورد بررسی  3، و 2، 1زون غار می باشد که خود شامل سه زون می باشد، زون هاي 

کیفیت مخزنی سه بعدي با استفاده از داده هاي لرزه اي و چاه، نشان  نتیجه اعمال روش و به دست آوردن. قرار بگیرند

می باشد و در بسیاري از قسمت هاي  دیگرمخزن غار داراي کیفیت مخزنی باالتري نسبت به زون هاي  2داد که زون 

  .و قابلیت تولید بیشتري دارد این زون کیفیت مخزنی باال می باشد
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