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ــت؛  ــته اس ــی، پیوس ــودی و جانب ــور عم ــه به ط ــت ک ــزن اس ــی از مخ ــی بخش ــد جریان ــک واح ی
به طــوری کــه ویژگی هــای پتروفیزیکــی و زمین شناســی تأثیرگــذار بــر جریــان ســیال در آن واحــد 
ثابــت اســت. بــا تعییــن واحدهــای جریانــی در ســنگ مخــزن و بررســی توزیــع متغیرهــای تخلخــل 
ــا کیفیــت مناســب مخزنــی و مکان هــای بهینــه و مناســب را شناســایی  و تراوایــی می تــوان نواحــی ب
ــتوگرام،  ــز هیس ــر آنالی ــی نظی ــای مختلف ــی از روش ه ــای جریان ــداد واحده ــن تع ــرای تعیی ــرد. ب ک
 RQI نمــودار ،SMLP نمــودار ،R35 روش وینلنــد ،)SSE( احتمــال نرمــال، مجمــوع مربعــات خطاهــا
و روش DRT اســتفاده شــده اســت. از میــان ایــن روش هــا، روش هــای SSE و DRT نســبت بــه بقیــه 
ــه از  ــن مطالع ــد. در ای ــدی دارن ــرد مفی ــز کارب ــا نی ــایر روش ه ــد س ــد؛ هرچن ــری دارن ــرد بهت عملک
داده هــای آنالیــز معمولــی مغــزه ی حاصــل از ســه حلقــه چــاه اســتفاده شــده و آنالیزهــای ذکــر شــده 
ــالم  ــزن ای ــای مخ ــا روی داده ه ــن روش ه ــی ای ــال تمام ــا اعم ــد. ب ــام گردی ــا انج ــاال روی آنه در ب
ــی شناســایی شــد. بهتریــن  ــران، در نهایــت چهــار واحــد جریان ــی ای در یکــی از میادیــن جنوب غرب
واحدهــای جریانــی مطابقــت خوبــی بــا بخش هــای مخزنــی ایــالم اصلــی و باالیــی دارنــد. همچنیــن 
مطالعــه ی مقاطــع نــازک مشــخص کــرد فرآیندهــای دولومیتــی شــدن و انحــالل، مهم تریــن عوامــل 
ــد. ــی آن به شــمار می رون ــالم، به خصــوص در نواحــی مخزن ــی در ســازند ای افزایــش کیفیــت مخزن

تخلخـل و تراوایـی دو عامـل مهـم بـرای ارزیابـی سـازند و توصیـف 
خصوصیـات مخـزن در صنعـت نفـت و گاز به شـمار می رونـد. معمـوالً 
سـنگ های مخـازن کربناتـه به دلیـل ویژگی هـای زمین شناسـی از قبیـل 
فرآیندهـای دیاژنـزی، بافـت رسـوبی و محیط هـای رسـوبی مختلـف، 
نیازمنـد  رفتـار مخـازن،  دارنـد. درک واضح تـر  ناهمگـن  مشـخصه ای 
تقسـیم بندی ایـن مخـازن بـه نواحـی، الیه هـا و واحدهـای مجزایـی بـا 
درجـه ی ناهمگنـی کمتـر اسـت. مفهوم واحدهـای جریـان هیدرولیکی3 
به طـور گسـترده ای برای توصیف خصوصیات مخـزن به کار می رود ]1[. 
یکـی از اهـداف توصیـف مخـزن، تفکیک آن به واحدهـای کوچک تر 
)الیـه یـا ناحیـه( و اختصاص متغیرهـای پتروفیزیکی با مقادیـر بیان کننده 
بـرای هـر واحد اسـت ]3و2[. تئـوری اولیـه ی واحدهای جریانی توسـط 
]4[ ارائـه شـد. امـا تعریـف رایج و امـروزی واحدهای جریانـی که مورد 
اسـتفاده ی پژوه شـگران اسـت، اولیـن بـار توسـط ]1[ ارائـه شـده اسـت. 
محققـان دیگـری نظیـر ]8-۵[ نیـز تئـوری واحدهـای جریانـی را بـرای 
پیش بینـی تراوایی با اسـتفاده از اطالعات مغـزه و نمودارهای چاه پیمایی 
اسـتفاده کردنـد. در ایـن مطالعـه ابتـدا مقادیر شـاخص ناحیـه ی جریانی 
)FZI(، شـاخص کیفیـت مخـزن )RQI( و نسـبت تخلخـل بـه ماتریکس 
)PMR( بـرای تمامـی نمونه های مغزه محاسـبه شـده و سـپس روش های 
مختلفـی بـرای تعییـن تعـداد بهینـه ی واحدهای جریـان اسـتفاده گردید. 
هریـک از ایـن روش هـا، تعـداد دسـته ی معینـی بـرای داده هـا مشـخص 

می کننـد کـه بـا ارزیابـی همـه ی آنهـا می تـوان چهـار واحـد جریانـی را 
بـرای مخـزن ایـالم درنظـر گرفت.

1- موقعیت و زمین شناسی منطقه
سـازند ایـالم در میـدان مـورد مطالعه عمدتاً از سـنگ آهک های روشـن 
از  باالیـی آن الیه هایـی  و کرم رنـگ تشـکیل شـده اسـت. در بخـش 
مـارن، رس سـنگ قرمـز قهوه ای و شـیل خاکسـتری نیز وجـود دارد. در 
ایـن محـل، مـرز باالیـی ایـن سـازند بـا سـازند گورپـی ناهمسـاز و مـرز 
پایینـی آن بـا سـازند الفـان به صـورت همسـاز اسـت. سـازند ایـالم در 
گسـتره ی ایـن میـدان و میادیـن همجوار دو افـق مخزنی مجـزا دارد. افق 
مخـزن ایـالم باالیـی در فواصـل اولیـه ی سـازند قـراردارد کـه ضخامت 
آن در محـل چاه هـا عمدتـاً ۵ متـر بـوده و در بعضـی نقـاط دیگـر میدان 
بـه 1۰متـر نیـز می رسـد. افـق مخـزن ایالم اصلـی در میانـه ی سـازند قرار 
دارد کـه ضخامـت آن در کل میـدان ۶۵-4۹ متـر متغیـر بـوده و به طـور 
میانگیـن ۵7/2۵ متـر اندازه گیـری شـده اسـت. ایـن افـق مخزنـی در چاه 
A#1، ۶1/۵ متـر، در چـاه A#2، ۶۵ متـر و در چـاه NW#1، ۵8/۵ متـر 

ضخامـت دارد.

2- واحدهای جریان هیدرولیکی
یـک واحـد جریانـی، بخشـی از مخـزن اسـت کـه به طـور جانبـی و قائم 
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پیوسـته بـوده و خصوصیـات الیه بنـدی، تخلخـل و تراوایی مشـابه دارند 
]4[. ایـن واحدهـا قابل نقشـه برداری و قابل پیش بینـی بـوده و بـا بقیـه ی 
و  زمین شناسـی  ویژگی هـای  و  اسـت  متفـاوت  مخـزن  سـنگ  حجـم 
پتروفیزیکـی کـه بـر جریـان سـیال تأثیـر می گـذارد از لحـاظ درونی در 

هـر واحـد ثابت اسـت ]۹[.
موئیـن  لوله هـای  دسـته  یـک  به عنـوان  را  متخلخـل  فضـای  ]11و1۰[ 
شبیه سـازی کردنـد. آنهـا بـا ترکیـب قانـون دارسـی )بـرای جریـان در 
فضـای متخلخـل( و قانـون پوزیلـه )بـرای جریـان در لوله ها( و بـا درنظر 
گرفتـن عامـل پیچاپیچـی )τ(، رابطـه ی-1 را بیـن تخلخـل و تراوایـی 

تعریـف کردنـد ]7[.

                                                     )1(

در ایـن رابطـه k تراوایـی برحسـب میکرومترمربـع )µm2(، )τ( عامـل 
پیچاپیچـی، φe تخلخـل مؤثـر، Fs عامـل شـکل و Sgv مسـاحت سـطح 
در واحـد حجـم دانـه اسـت. پـس از تقسـیم رابطـه ی-1 بـر φe، می توان 
و   )FZI( منطقـه ی جریـان  )RQI(، شـاخص  شـاخص کیفیـت مخـزن 
نسـبت تخلخـل بـه ماتریکـس )PMR( را به شـکل رابطـه ی-2 تعریـف 

کـرد ]۶[:

                                                               )2(

                                                                         )3(

                                                           )4(

ثابـت  عـدد  و  اسـت  میلی دارسـی  برحسـب  تراوایـی  روابـط  ایـن  در 
میلی دارسـی  بـه   )µm2( میکرومتـر  واحـد  از   k تبدیـل  بـرای   ۰/۰314

.]8[ می شـود  گرفتـه  درنظـر   )mD(
رابطه ی-4 را می توان به صورت لگاریتمی نیز نوشت:

                                                       )۵(

طبــق رابطــه ی-۵ در حالــت ایــده آل، اگــر مقادیــر RQI و PMR را در 
ــه  ــی ک ــم نمونه های ــم کنی ــم رس ــل ه ــی در مقاب ــاس لگاریتم ــک مقی ی
ــط  ــک خ ــد روی ی ــانی دارن ــان یکس ــه ی جری ــاخص منطق ــر ش مقادی
ثابــت بــا شــیب واحــد قــرار می گیرنــد و نمونه هــای بــا مقادیــر متفــاوت 
شــاخص منطقــه ی جریــان روی خطــوط مــوازی بــا هــم قــرار خواهنــد 

گرفــت. در واقــع نمونه هایــی کــه روی یــک خــط قــرار دارنــد، دارای 
ــان را  ــد جری ــک واح ــن ی ــوده و بنابرای ــان ب ــی یکس ــواص گلوگاه خ
تشــکیل می دهنــد. در واقــع هــر خــط نماینــده ی یــک واحــد جریانــی 
ــن تقاطــع،  ــد کــه ای ــوده و خــط PMR=1 را در نقطــه ای قطــع می کن ب
میانگیــن FZI بــرای هــر واحــد جریانــی اســت. شــکل-1 چهــار واحــد 
جریانــی را بــا محــدوده ی مــرزی معیــن بــرای تمامــی داده هــای هــر ســه 

ــکل-1(. ــد )ش ــش می ده چــاه نمای

3- روش های تعیین واحد جریانی
مطالعـه ی واحدهـای جریانـی بـر اسـاس داده هـای مغـزه انجـام می شـود 
کـه در میـدان مـورد مطالعـه چاه هـای A#2 ،A#3 و NW#1 اطالعـات 
آنالیـز معمولـی مغـزه دارنـد و بدیـن منظـور اسـتفاده شـده اند. تعییـن و 
شناسـایی واحدهـای جریـان هیدرولیکـی از روش های مختلفـی از قبیل 
هیسـتوگرام و آنالیـز احتمـال نرمـال )کـه روش هـای آمـاری هسـتند( و 
همچنیـن روش هـای نمـودار اصـالح شـده ی لورنـز )SMLP(، شـاخص 
می شـوند.  انجـام   R35 وینلنـد  و   )FZI( ،)DRT( جریانـی  ناحیـه ی 
همچنیـن برای مشـخص شـدن تعـداد بهینـه ی واحدهـا از روش مجموع 
 K-means خوشـه بندی  الگوریتـم  اسـاس  بـر   )SSE( خطاهـا  مربعـات 
اسـتفاده می شـود. در ایـن مطالعـه انجـام تمامـی محاسـبات و تحلیل هـا 
در محیـط نرم افـزار Excel انجـام و بـرای رسـم شـکل ها از نرم افزارهای 
همچنیـن خوشـه بندی  اسـت.  شـده  اسـتفاده   Sigma plot و   Minitab

داده هـا توسـط نرم افـزار قدرتمنـد Matlab انجـام گردیـده اسـت.

3-1- آنالیز هیستوگرام و احتمال نرمال
در روش هیسـتوگرام توزیـع لگاریتـم شـاخص ناحیـه ی جریانـی در هر 

1

HFU-1: Log FZI <-0.67
HFU-2: -0.67 < Log FZI < -0.229
HFU-3: -0.229 < Log FZI < 0.258
HFU-4: Log FZI > 0.258

رسم RQI در مقابل PMR و تفکیک واحدهای جریانی
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واحـد جریـان به صـورت توزیـع نرمـال اسـت ]12[. در واقـع هـر توزیـع 
نرمـال در نمـودار هیسـتوگرام نشـان دهنده ی یـک دسـته داده ی منحصر 
به فـرد اسـت )شـکل-2-الف(. همچنیـن طبـق اصـول واحدهـای جریان 
هیدرولیکـی، آنالیـز احتمال نرمال لگاریتم شـاخص ناحیـه ی جریانی در 
هـر واحـد جریـان به صورت توزیع خطی اسـت ]8[. با رسـم این نمودار، 
تعـداد بهینـه ی واحدهـای جریانی بر اسـاس تعیین نقاط شکسـتگی روی 

نمـودار احتمالی مشـخص می گـردد )شـکل-2-ب(. روش آنالیز نرمال 
به دلیـل سـهولت شناسـایی خطوط مسـتقیم نسـبت بـه روش هیسـتوگرام 
از دقـت بیشـتری برخـوردار اسـت. ایـن نمودارها تعـداد پنج دسـته داده 

را بـرای تمامـی نمونه هـای مغـزه ی هـر سـه چـاه به نشـان می دهد.

)SSE( 2-2- مجموع مربعات خطاها
ــوان  ــر K-means، می ت ــه بندی نظی ــای خوش ــتفاده از الگوریتم ه ــا اس ب
داده هــای FZI را حــول نقطــه ای مرکــزی طبقه بنــدی کــرد. ایــن 
ــز  ــرده و آنالی ــرض ک ــک ف ــر ی ــته های FZI را براب ــدا دس روش در ابت
تعــداد  افزایــش  بــا  ادامــه  در  و  می دهــد  انجــام  را  خوشــه بندی 
ــد.  ــه تکــرار می کن ــز خوشــه بندی را در هــر مرحل دســته های FZI آنالی
بدیــن ترتیــب داده هــا در گروه هــای مشــخصی قــرار داده می شــوند کــه 
هــر کــدام یــک نقطــه به عنــوان مرکــز دســته دارنــد. فاصلــه ی هــر داده 
تــا نقطــه ی مرکــزی نیــز بــا روش هــای مناســب محاســبه می گــردد و بــا 
اعمــال آنالیــز رگراســیون خطــی روی داده هــا، مجمــوع مربعــات خطــا 
ــای  ــان واحده ــه هم ــته ها ک ــداد دس ــپس تع ــود. س ــرآورد می ش ــز ب نی
ــد.  ــم می گردن ــا رس ــات خط ــوع مربع ــل مجم ــتند در مقاب ــی هس جریان
ــع  ــان هیدرولیکــی، مقــدار مجمــوع مرب ــا افزایــش تعــداد واحــد جری ب
ــش  ــرات کاه ــد، تغیی ــدار به بع ــک مق ــا از ی ــه ام ــش یافت ــا کاه خطاه
ــدار  ــن مق ــت. ای ــردن اس ــر ک ــل صرف نظ ــوده و قاب ــوس نب آن محس
همــان تعــداد واحــد جریــان هیدرولیکــی بهینــه اســت. شــکل-3 تعــداد 
چهــار واحــد بهینــه را بــرای کل داده هــای مغــزه ی هــر ســه چــاه نشــان 
می دهــد. مهم تریــن مزیــت ایــن روش نســبت بــه ســایر روش هــا 

ــد. ــل می کن ــر عم ــتقل از کارب ــه مس ــت ک اینس

لگاریتم شاخص 2 نرمال  احتمال  و  نمودارهای هیستوگرام 
ناحیه ی جریانی )FZI( برای تمامی داده های موجود

تعداد 3 تعیین  و  دسته ها  تعداد  مقابل  در   SSE نمودار 
بهینه ی واحد جریانی

4

Megaport: units with R35 values greater than 10µm
Macroport: unis with R35 values between 2 & 10µm
Mesoport: units with R35 values between 0.5 & 2µm

Microport: units with R35 values between 0.1 & 0.5µm
Nanoport: units with R35 values smaller than 0.1µm

دسته بندی داده های تخلخل و تراوایی بر اساس اندازه ی 
)R35( دهانه ی منافذ
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Winland R35 2-3- نمودار
وینلنـد آنالیـز رگراسـیون را بـرای توسـعه ی یـک رابطـه ی تجربـی بیـن 
تخلخـل، تراوایـی و انـدازه ی دهانـه ی منافـذ انجـام داده اسـت. سـپس 
مناسـب ترین تطبیـق منحنـی را در اشـباع جیـوه ی 3۵ درصـد به دسـت 
آورد و معادلـه ی زیـر را ارائـه داد. ایـن رابطـه توسـط ]13[ ارائـه شـد:

                      )۶(

میکرومتر،  حسب  بر  منافذ  دهانه ی  شعاع   R35 تجربی  فرمول  این  در 
این  از  است.  بر حسب درصد  تخلخل   φ و   mD بر حسب  تراوایی   K

روش می توان جهت تعریف حدود ناحیه های بهره ده و حذف تخلخل 
و تراوایی های بسیار کم استفاده کرد ]14[. این معادله امکان دسته بندی 
داده ها و کیفیت مخزن بر مبنای اندازه ی دهانه ی منافذ را فراهم می کند 
که به همراه سایر روش ها به تعیین تعداد و توزیع واحدهای جریانی منجر 
می شود. شکل-4 تعداد چهار واحد جریانی را بر مبنای اندازه ی دهانه ی 

منافذ برای تمامی داده های مغزه نشان می دهد.

)SMLP( 2-4- نمودار لورنز اصالح شده بر مبنای چینه نگاری
]1۵[ روشــی را بــرای ترکیــب تخلخــل، تراوایــی و ضخامــت الیه جهت 
ــز  ــودار لورن ــا نم ــد. آنه ــف کردن ــی تعری ــای جریان ــخیص واحده تش

چینه نگاری 5 مبنای  بر  شده  اصالح  لورنز  نمودار  رسم 
)SMLP( برای چاه های مورد مطالعه

دسته بندی داده های تخلخل و تراوایی با استفاده از روش 6
DRT

DRTFZIK(Phi (frN

123.۵۵۶.۵۹۰.۰71
123.23۰.۰3۰.۰12

123.۹21.2۹۰.۰43

111.381.8۵۰.۰۹4

111.2848۰.2۵۵

11۰.824.32۰.1۶۶

1۰۰.۶2.1۶۰.1۵7

1۰۰.33۰.12۰.۰۹8

1۰۰.7۵۰.82۰.1۹

۹۰.2۰.۰2۰.۰71۰

۹۰.1۶۰.۰3۰.۰۹11

۹۰.21۰.۰4۰.۰812

1DRT مقادیر محاسبه شده ی

Number of HFU
Methods

All Well
 Well
NW-1

Well A-3Well A-2

۵4۵3Normal Probability

4443SSE

-434SMLP

4333R35

4443RQI

4432DRT

ارزیابی تعداد واحدهای جریانی با روش های مختلف2
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ــات  ــرای توصیــف خصوصی ــگاری را ب ــای چینه ن ــر مبن اصــالح شــده ب
ــل و  ــی تخلخ ــای معمول ــد داده ه ــه نیازمن ــد ک ــتفاده کردن ــان اس جری
تراوایــی مغــزه اســت. نمــودار لورنــز )SMLP( بــر اســاس رســم درصــد 
ــره۵  ــر درصــد تجمعــی ظرفیــت ذخی ــان4 در براب تجمعــی ظرفیــت جری
ــف در  ــاط عط ــد. نق ــت می آی ــی به دس ــب چینه شناس ــظ ترتی ــا حف و ب
نمــودار SMLP بیانگــر تغییــرات در خــواص جریانــی محیــط متخلخــل 
ــاوت  ــیب متف ــا ش ــتقیم و ب ــوط مس ــط خط ــرات توس ــن تغیی ــت. ای اس
ــت،  ــی اس ــان هیدرولیک ــد جری ــک واح ــان دهنده ی ی ــک نش ــه هری ک
ــک  ــده ی ی ــوازی نماین ــتقیم م ــوط مس ــه خط ــوند ک ــان داده می ش نش
ــی اســت. پــس از رســم نمــودار، بخش هایــی از آن، کــه  واحــد جریان
ــت  ــه ظرفی ــبت ب ــتری نس ــان بیش ــت جری ــته و ظرفی ــادی داش ــیب زی ش
ــد داشــت و در  ــادی خواهن ــی زی ــد ســرعت مخزن ــد فرآین ــره دارن ذخی
اصطــالح نواحــی پرســرعت مخزنــی نامیــده می شــوند. بخش هــای 
ــت  ــوده و ظرفی ــره  ی آن مســطح ب ــت ذخی کم شــیب نمــودار کــه ظرفی
جریــان کمــی دارنــد ناحیــه ی غیرمخزنــی یــا Baffle نامیــده می شــوند. 
بخش هایــی کــه نــه ظرفیــت جریــان و نــه ظرفیــت ذخیــره دارنــد 
ــا رســم  ــع و ســدهای مخزنــی درنظــر گرفتــه می شــوند. ب به عنــوان موان
ــل  ــت، در مقاب ــل در ضخام ــی و تخلخ ــرب تراوای ــان حاصل ض همزم
عمــق، اگــر ایــن دو منحنــی از یکدیگــر فاصلــه داشــته باشــند، هرچــه 
ــی بیشــتر  ــه ی دو نمــودار بیشــتر باشــد، نشــانگر ناهمگن ــرات فاصل تغیی
ــته  ــی نداش ــرات قابل توجه ــش تغیی ــدار جدای ــر مق ــوده و اگ ــزن ب مخ
ــکل-۵  ــه ش ــه ب ــا توج ــت. ب ــزن اس ــودن مخ ــن ب ــرف همگ ــند، مع باش
ــی  ــد جریان ــب 4، 3 و 4 واح ــای A2، A3 و NW-1 به ترتی ــرای چاه ه ب
قابل تشــخیص اســت. همچنیــن چــاه A2 نســبت بــه دو چــاه دیگــر 

ــتری دارد. ــی بیش ــه ی ناهمگن درج

)DRT( 2-5- روش گونه های سنگی ناپیوسته
از آنجـا کـه مقادیر FZI متغیری پیوسـته هسـتند با اسـتفاده از رابطه ی-۹ 
می تـوان متغیـر پیوسـته FZI را بـه متغیـر ناپیوسـته تبدیـل کـرد. در ایـن 
حالـت نمونه هـا در دسـته های مجزایـی طبقه بندی می شـوند. ایـن معادله 

توسـط ]1۶[، بـرای توصیـف مخازن کربناته اسـتفاده شـده اسـت.

                                                                                                          )7(

بر اساس این رابطه، چهار دسته DRT برای داده های مغزه ی مخزن ایالم 
پیش بینی  برای  می توان  معادله  این  از  همچنین  )شکل-۶(.  شد  تعیین 
 DRT تراوایی استفاده کرد. بدین صورت که پس محاسبه ی آن، مقادیر
به دست آمده پس از تعیین ساختار فضایی، در شبکه ی سه بعدی مخزن 
منتشر می شوند )جدول-1(. سپس با توجه به رابطه ی تخلخل و تراوایی 
مقدار  مخزن  از سلول های شبکه ی  هر یک  به   ،DRT مجموعه  هر  در 

معینی از تراوایی اختصاص داده می شود.

3- نتایج
تمامــی روش هــای ذکــر شــده بــرای هریــک از چاه هــا و همچنیــن بــرای 
تمامــی نمونه هــای هــر ســه چــاه انجــام شــده کــه جهــت جلوگیــری از 
طوالنــی شــدن مقالــه، نمودارهــای هریــک از چاه هــا به طــور جداگانــه 
ارائــه نشــد و تنهــا نمــودار مربــوط بــه تمامــی نمونه هــا بــرای هــر روش 
نمایــش داده شــد. بــا ارزیابــی همــه ی ایــن روش هــا در نهایــت حداقــل 
چهــار واحــد جریانــی بــرای ســازند ایــالم شناســایی گردیــد. جــدول-2 
ــر  ــای ذک ــک از روش ه ــر ی ــا در ه ــداد واحده ــه ی تع ــانگر خالص نش
ــردی  ــان در مخــزن ویژگــی منحصــر به ف شــده اســت. هــر واحــد جری
دارد کــه در جــدول-3 مقادیــر میانگیــن هریــک از ایــن واحدهــا بیــان 

شــده اســت.
ــا  ــن واحده ــع ای ــزن، توزی ــان در مخ ــای جری ــن واحده ــس از تعیی پ
ــر  ــر باالت ــتن مقادی ــل داش ــد. HFU-1 به دلی ــی ش ــق ارزیاب ــر عم در براب
 FZI ،ــر ــر کمت ــل مقادی ــی و HFU-4 به دلی ــد جریان ــن واح FZI، بهتری

ــد  ــت واح ــن کیفی ــدند. بهتری ــی شــناخته ش ــن واحــد جریان ضعیف تری
ــی  ــت خوب ــی مطابق ــی و باالی ــالم اصل ــزن ای ــی مخ ــا نواح ــی، ب جریان
دارد. همچنیــن در ایــن فواصــل، نمودارهــای چاه پیمایــی، تخلخــل 
ــا  ــر ب ــارت دیگ ــد. به عب ــان می دهن ــری را نش ــباع آب کمت ــتر و اش بیش
ــی  ــمت های مخزن ــباع آب در قس ــر اش ــزن، مقای ــت مخ ــش کیفی افزای
ــت  ــش کیفی ــبب افزای ــه س ــی ک ــن عوامل ــد. از مهم تری ــش می یاب کاه
مخزنــی در ایــن ناحیــه شــده، می تــوان بــه فرآیندهــای دولومیتــی 
ــازک،  ــه مطالعــه ی مقاطــع ن ــا توجــه ب شــدن و انحــالل اشــاره کــرد. ب
تخلخــل غالــب در ایــن مخــزن اکثــراً از نــوع تخلخــل قالبــی، حفــره ای، 

بین دانــه ای و بین بلــوری اســت.
ـــترش  ـــدی، گس ـــتون اووئی ـــاره ی گرینس ـــی، رخس ـــالم باالی ـــش ای در بخ
محـــدودی دارد کـــه فضـــای بیـــن ذره ای آن بـــا ســـیمان پـــر شـــده 
اســـت. امـــا در همیـــن بخـــش تخلخل هـــای حفـــره ای و قالبـــی 
قابل مشـــاهده هســـتند. در بخـــش مخزنـــی ایـــالم اصلـــی فرآیندهـــای 
ـــاس  ـــر اس ـــتند. ب ـــت هس ـــی قابل رؤی ـــالل به خوب ـــدن و انح ـــی ش دولومیت
طبقه بنـــدی دانهـــام، عمده تریـــن و گســـترده ترین رخســـاره ی ســـازند 

FZIRQIPMRKmeanPhimeanClass

2.8۵۰.143۰.۰4۹1.7۹4.۶۶HFU-1

1.۰۰۵۰.1۰2۰.1۰۵2.۹۵۹.41HFU-2

۰.37۰.۰۶2۰.1۶31.1۰813.۶۹HFU-3

۰.14۰.۰22۰.1۵8۰.1۰313.44HFU-4

مقادیر میانگین ویژگی های مخزنی برای هر واحد جریانی3
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ـــا  ـــتون ت ـــاره ی پکس ـــی، رخس ـــالم اصل ـــش ای ـــوص در بخ ـــالم به خص ای
ـــت. ـــده اس ـــی ش ـــتون دولومیت وکس

نتیجه گیری
■ از بیــن روش هــای آمــاری ارزیابــی واحدهــای جریانــی، آنالیــز 
احتمــال نرمــال به دلیــل مشــخص بــودن نقــاط عطــف در ایــن منحنــی، 
ــری برخــوردار اســت. ــه روش هیســتوگرام از عملکــرد مفیدت نســبت ب
■ روش مجمـوع مربعـات خطاهـا )SSE(، به دلیـل اینکه مسـتقل از کاربر 
عمـل می کنـد، نسـبت بـه روش هـای هیسـتوگرام و احتمـال نرمـال ابزار 

مؤثرتـری بـرای تعیین تعـداد بهینه ی واحدهاسـت.
پرسرعت  ناحیه های  شناسایی  برای  کارآمد  روشی   SMLP نمودار   ■

مخزنی و همچنین بخش های غیرمخزنی در مقیاس عمق به شمار می رود.
عملکرد  و  مجزا  دسته های  در  داده ها  دادن  قرار  به دلیل   DRT روش   ■
مناسب آن، روشی مؤثری برای تعیین واحدهای جریانی محسوب می شود.

■ بـا ارزیابـی روش هـای مـورد مطالعـه، در نهایـت چهار واحـد جریانی 
بـرای سـازند ایالم در دشـت آبادان شناسـایی شـد کـه واحـد-1 به دلیل 
مقادیـر بیشـتر FZI، بهتریـن واحـد جریانـی و واحـد-4 بـا مقادیـر کمتر 

FZI، ضعیف تریـن واحـد جریانـی معرفی شـد.

■ توزیـع بهتریـن واحـد جریانـی )HFU-1( در مقیـاس عمـق مطابقـت 
خوبـی را بـا بخش هـای مخزنـی ایالم اصلـی و باالیی نشـان می دهد. این 
واحـد جریانـی همچنیـن انطبـاق مناسـبی با مقادیـر زیاد نمـودار تخلخل 

و مقادیـر کـم نمودار اشـباع آب دارد.

1. soleimani3000@yahoo.com
2. saeed.khajoee@gmail.com

3. Hydraulic Flow Units
4. Flow Capacity

5. Storage Capacity

[1] Amaefule, J. O., Altunbay, M., Tiab, D., Kersey, D. G., & Keelan, 
D. K. )1993(. Enhanced reservoir description: using core and log data 
to identify hydraulic )flow( units and predict permeability in uncored 
intervals/wells. SPE Annual Technical Conference and Exhibition. 
Society of Petroleum Engineers.
[2] Aggoun, R. C., Tiab, T., and Owayed, J. F. )2006(.Characterization 
of flow units in shaly sand reservoirs-Hassi R’Mel Oil Rim, Algeria. J. 
Pet. Sci. Eng. 50:211–226.
[3] Bear, J. )1972(. Dynamics of fluids in porous media. New York, 
NY: Elsevier.
[4] Hearn, C. L., Ebanks Jr, W. J., Tye, R. S., & Ranganathan, V. )1984(. 
Geological factors influencing reservoir performance of the Hartz-
og Draw Field, Wyoming. Journal of Petroleum Technology, 36)08(, 
1–335.
[5] Perez, H.H., Datta-Gupta, A. and Mishra, S. )2005(. The role of 
electrofacies, lithofacies, and hydraulic flow units in permeability 
predictionfrom well logs: a comparative analysis using classification 
trees. SPE Paper 84301.
[6] Orodu, O. D., Tang, Z., & Fei, Q. )2009(. Hydraulic )flow( unit de-
termination and permeability prediction: a case study of block Shen-
95, Liaohe Oilfield, North-East China. Journal of Applied Sciences, 
9)10(, 1801–1816.
[7] Al-ajmi, F. A., Aramco, S., & Holditch, S. A. )2000(. SPE 63254 
Permeability Estimation Using Hydraulic Flow Units in a Central 
Arabia Reservoir.
[8] Soto, R. B., Garcia, J. C., Torres, F., & Perez, G. S. )2001(.Permea-

bility prediction using hydraulic flow units and hybrid soft computing 
system.
[9] Ebanks Jr, W. J. )1987(. Flow unit concept-integrated approach to 
reservoir description for engineering projects. AAPG )Am. Assoc. 
Pet. Geol.( Bull.;)United States(, 71)CONF-870606-(.
[10] Carmen, P.C.: “Fluid Flow through Granular Beds.” Trans. AI-
ChE )1937( V. 15, 150166.
[11] Kozeny J. 1927: Uber kapillare leitung des wassers im boden, 
stiuzurgsberichte, Royal Academy OD Science, Vienna, Proc. Class1, 
136: 271-306.
[12] Abbaszadeh, M., Corp, O., Fujii, H., & Oil, A. )1996(. Permea-
bility Prediction by Hydraulic Flow UnitsĊTheory and Applications, 
)December(, 263–271.
[13] Kolodzie Jr, S. )1980(. Analysis of pore throat size and use of the 
Waxman-Smits equation to determine OOIP in Spindle Field, Colo-
rado. SPE Annual Technical Conference and Exhibition. Society of 
Petroleum Engineers.
[14] Spearing, M., Allen, T., & McAulay, G. )2001(. Review of the 
Winland R35 method for net pay definition and its application in low 
permeability sands. Special Core Analysis )SCA( Symposium.
[15] Gunter, G. W., Eptg, A., Finneran, J. M., Energy, D. J. H. D. J. H., 
Miller, J. D., & Amoco, E. )1997(. SPE 38679 Early Determination of Res-
ervoir Flow Units Using an Integrated Petrophysical Method, )1(, 1–8.
[16] Chekani, M., & Kharrat, R. )2012(. An Integrated Reservoir 
Characterization Analysis in a Carbonate Reservoir: A Case Study. 
Petroleum Science and Technology, 30)14(, 1468–1485.


