تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی با استفاده از روشهای مختلف در سازند کربناتهی
ایالم واقع در یکی از میادین نفتی جنوبغربی ایران
رضا غالمی* ،بهمن سلیمانی ،1دانشگاه شهید چمران اهواز سعید خواجویی ،2مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

یــک واحــد جریانــی بخشــی از مخــزن اســت کــه بهطــور عمــودی و جانبــی ،پیوســته اســت؛
بهطــوری کــه ویژگیهــای پتروفیزیکــی و زمینشناســی تأثیرگــذار بــر جریــان ســیال در آن واحــد
ثابــت اســت .بــا تعییــن واحدهــای جریانــی در ســنگ مخــزن و بررســی توزیــع متغیرهــای تخلخــل
و تراوایــی میتــوان نواحــی بــا کیفیــت مناســب مخزنــی و مکانهــای بهینــه و مناســب را شناســایی
کــرد .بــرای تعییــن تعــداد واحدهــای جریانــی از روشهــای مختلفــی نظیــر آنالیــز هیســتوگرام،
احتمــال نرمــال ،مجمــوع مربعــات خطاهــا ( ،)SSEروش وینلنــد  ،R35نمــودار  ،SMLPنمــودار RQI
و روش  DRTاســتفاده شــده اســت .از میــان ایــن روشهــا ،روشهــای  SSEو  DRTنســبت بــه بقیــه
عملکــرد بهتــری دارنــد؛ هرچنــد ســایر روشهــا نیــز کاربــرد مفیــدی دارنــد .در ایــن مطالعــه از
دادههــای آنالیــز معمولــی مغــزهی حاصــل از ســه حلقــه چــاه اســتفاده شــده و آنالیزهــای ذکــر شــده
در بــاال روی آنهــا انجــام گردیــد .بــا اعمــال تمامــی ایــن روشهــا روی دادههــای مخــزن ایــام
در یکــی از میادیــن جنوبغربــی ایــران ،در نهایــت چهــار واحــد جریانــی شناســایی شــد .بهتریــن
واحدهــای جریانــی مطابقــت خوبــی بــا بخشهــای مخزنــی ایــام اصلــی و باالیــی دارنــد .همچنیــن
مطالعـهی مقاطــع نــازک مشــخص کــرد فرآیندهــای دولومیتــی شــدن و انحــال ،مهمتریــن عوامــل
افزایــش کیفیــت مخزنــی در ســازند ایــام ،بهخصــوص در نواحــی مخزنــی آن بهشــمار میرونــد.
تخلخـل و تراوایـی دو عامـل مهـم بـرای ارزیابـی سـازند و توصیـف
خصوصیـات مخـزن در صنعـت نفـت و گاز بهشـمار میرونـد .معمـوالً
سـنگهای مخـازن کربناتـه بهدلیـل ویژگیهـای زمینشناسـی از قبیـل
فرآیندهـای دیاژنـزی ،بافـت رسـوبی و محیطهـای رسـوبی مختلـف،
مشـخصهای ناهمگـن دارنـد .درک واضحتـر رفتـار مخـازن ،نیازمنـد
تقسـیمبندی ایـن مخـازن بـه نواحـی ،الیههـا و واحدهـای مجزایـی بـا
3
درجـهی ناهمگنـی کمتـر اسـت .مفهوم واحدهـای جریـان هیدرولیکی
بهطـور گسـتردهای برای توصیف خصوصیات مخـزن بهکار میرود [.]1
یکـی از اهـداف توصیـف مخـزن ،تفکیک آن به واحدهـای کوچکتر
(الیـه یـا ناحیـه) و اختصاص متغیرهـای پتروفیزیکی با مقادیـر بیانکننده
بـرای هـر واحد اسـت [3و .]2تئـوری اولیـهی واحدهای جریانی توسـط
[ ]4ارائـه شـد .امـا تعریـف رایج و امـروزی واحدهای جریانـی که مورد
اسـتفادهی پژوهشـگران اسـت ،اولیـن بـار توسـط [ ]1ارائـه شـده اسـت.
محققـان دیگـری نظیـر [ ]5-8نیـز تئـوری واحدهـای جریانـی را بـرای
پیشبینـی تراوایی با اسـتفاده از اطالعات مغـزه و نمودارهای چاهپیمایی
اسـتفاده کردنـد .در ایـن مطالعـه ابتـدا مقادیر شـاخص ناحیـهی جریانی
( ،)FZIشـاخص کیفیـت مخـزن ( )RQIو نسـبت تخلخـل بـه ماتریکس
( )PMRبـرای تمامـی نمونههای مغزه محاسـبه شـده و سـپس روشهای
مختلفـی بـرای تعییـن تعـداد بهینـهی واحدهای جریـان اسـتفاده گردید.
هریـک از ایـن روشهـا ،تعـداد دسـتهی معینـی بـرای دادههـا مشـخص
*
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واژگان کلیدی:

سازند ایالم ،تخلخل و تراوایی ،شاخص
ناحیهی جریانی ،واحدهای جریان
هیدرولیکی

میکننـد کـه بـا ارزیابـی همـهی آنهـا میتـوان چهـار واحـد جریانـی را
بـرای مخـزن ایلام درنظـر گرفت.
 -1موقعیت و زمینشناسی منطقه

سـازند ایلام در میـدان مـورد مطالعه عمدتاً از سـنگآهکهای روشـن
و کرمرنـگ تشـکیل شـده اسـت .در بخـش باالیـی آن الیههایـی از
مـارن ،رسسـنگ قرمـز قهوهای و شـیل خاکسـتری نیز وجـود دارد .در
ایـن محـل ،مـرز باالیـی ایـن سـازند بـا سـازند گورپـی ناهمسـاز و مـرز
پایینـی آن بـا سـازند الفـان بهصـورت همسـاز اسـت .سـازند ایلام در
گسـترهی ایـن میـدان و میادیـن همجوار دو افـق مخزنی مجـزا دارد .افق
مخـزن ایلام باالیـی در فواصـل اولیـهی سـازند قـراردارد کـه ضخامت
آن در محـل چاههـا عمدتـاً  5متـر بـوده و در بعضـی نقـاط دیگـر میدان
بـه 10متـر نیـز میرسـد .افـق مخـزن ایالم اصلـی در میانـهی سـازند قرار
دارد کـه ضخامـت آن در کل میـدان  49-65متـر متغیـر بـوده و بهطـور
میانگیـن  57/25متـر اندازهگیـری شـده اسـت .ایـن افـق مخزنـی در چاه
 61/5 ،A#1متـر ،در چـاه  65 ،A#2متـر و در چـاه  58/5 ،NW#1متـر
ضخامـت دارد.
 -2واحدهای جریان هیدرولیکی

یـک واحـد جریانـی ،بخشـی از مخـزن اسـت کـه بهطـور جانبـی و قائم

142

پیوسـته بـوده و خصوصیـات الیهبنـدی ،تخلخـل و تراوایی مشـابه دارند
[ .]4ایـن واحدهـا قابلنقشـهبرداری و قابلپیشبینـی بـوده و بـا بقیـهی
حجـم سـنگ مخـزن متفـاوت اسـت و ویژگیهـای زمینشناسـی و
پتروفیزیکـی کـه بـر جریـان سـیال تأثیـر میگـذارد از لحـاظ درونی در
هـر واحـد ثابت اسـت [.]9
[11و ]10فضـای متخلخـل را بهعنـوان یـک دسـته لولههـای موئیـن
شبیهسـازی کردنـد .آنهـا بـا ترکیـب قانـون دارسـی (بـرای جریـان در
فضـای متخلخـل) و قانـون پوزیلـه (بـرای جریـان در لولهها) و بـا درنظر
گرفتـن عامـل پیچاپیچـی ( ،)τرابطـهی 1-را بیـن تخلخـل و تراوایـی
تعریـف کردنـد [.]7
()1
در ایـن رابطـه  kتراوایـی برحسـب میکرومترمربـع ( )µm2)، (τعامـل
پیچاپیچـی φe ،تخلخـل مؤثـر Fs ،عامـل شـکل و  Sgvمسـاحت سـطح
در واحـد حجـم دانـه اسـت .پـس از تقسـیم رابطـهی 1-بـر  ،φeمیتوان
شـاخص کیفیـت مخـزن ( ،)RQIشـاخص منطقـهی جریـان ( )FZIو
نسـبت تخلخـل بـه ماتریکـس ( )PMRرا بهشـکل رابطـهی 2-تعریـف
کـرد [:]6
()2
()3

گرفــت .در واقــع نمونههایــی کــه روی یــک خــط قــرار دارنــد ،دارای
خــواص گلوگاهــی یکســان بــوده و بنابرایــن یــک واحــد جریــان را
تشــکیل میدهنــد .در واقــع هــر خــط نماینــدهی یــک واحــد جریانــی
بــوده و خــط  PMR=1را در نقط ـهای قطــع میکنــد کــه ایــن تقاطــع،
میانگیــن  FZIبــرای هــر واحــد جریانــی اســت .شــکل 1-چهــار واحــد
جریانــی را بــا محــدودهی مــرزی معیــن بــرای تمامــی دادههــای هــر ســه
چــاه نمایــش میدهــد (شــکل.)1-
 -3روشهای تعیین واحد جریانی

مطالعـهی واحدهـای جریانـی بـر اسـاس دادههـای مغـزه انجـام میشـود
کـه در میـدان مـورد مطالعـه چاههـای  A#2 ،A#3و  NW#1اطالعـات
آنالیـز معمولـی مغـزه دارنـد و بدیـن منظـور اسـتفاده شـدهاند .تعییـن و
شناسـایی واحدهـای جریـان هیدرولیکـی از روشهای مختلفـی از قبیل
هیسـتوگرام و آنالیـز احتمـال نرمـال (کـه روشهـای آمـاری هسـتند) و
همچنیـن روشهـای نمـودار اصلاح شـدهی لورنـز ( ،)SMLPشـاخص
ناحیـهی جریانـی ( )FZI) ،(DRTو وینلنـد  R35انجـام میشـوند.
همچنیـن برای مشـخص شـدن تعـداد بهینـهی واحدهـا از روش مجموع
مربعـات خطاهـا ( )SSEبـر اسـاس الگوریتـم خوشـهبندی K-means
اسـتفاده میشـود .در ایـن مطالعـه انجـام تمامـی محاسـبات و تحلیلهـا
در محیـط نرمافـزار  Excelانجـام و بـرای رسـم شـکلها از نرمافزارهای
 Minitabو  Sigma plotاسـتفاده شـده اسـت .همچنیـن خوشـهبندی
دادههـا توسـط نرمافـزار قدرتمنـد  Matlabانجـام گردیـده اسـت.
 -1-3آنالیز هیستوگرام و احتمال نرمال

در روش هیسـتوگرام توزیـع لگاریتـم شـاخص ناحیـهی جریانـی در هر

()4
در ایـن روابـط تراوایـی برحسـب میلیدارسـی اسـت و عـدد ثابـت
 0/0314بـرای تبدیـل  kاز واحـد میکرومتـر ( )µm2بـه میلیدارسـی
( )mDدرنظـر گرفتـه میشـود [.]8
رابطهی 4-را میتوان بهصورت لگاریتمی نیز نوشت:
()5
طبــق رابط ـهی 5-در حالــت ایــدهآل ،اگــر مقادیــر  RQIو  PMRرا در
یــک مقیــاس لگاریتمــی در مقابــل هــم رســم کنیــم نمونههایــی کــه
مقادیــر شــاخص منطقــهی جریــان یکســانی دارنــد روی یــک خــط
ثابــت بــا شــیب واحــد قــرار میگیرنــد و نمونههــای بــا مقادیــر متفــاوت
شــاخص منطقـهی جریــان روی خطــوط مــوازی بــا هــم قــرار خواهنــد

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

1

HFU-4: Log FZI > 0.258

رسم  RQIدر مقابل  PMRو تفکیک واحدهای جریانی

61

واحـد جریـان بهصـورت توزیـع نرمـال اسـت [ .]12در واقـع هـر توزیـع
نرمـال در نمـودار هیسـتوگرام نشـاندهندهی یـک دسـته دادهی منحصر
بهفـرد اسـت (شـکل-2-الف) .همچنیـن طبـق اصـول واحدهـای جریان
هیدرولیکـی ،آنالیـز احتمال نرمال لگاریتم شـاخص ناحیـهی جریانی در
هـر واحـد جریـان بهصورت توزیع خطی اسـت [ .]8با رسـم این نمودار،
تعـداد بهینـهی واحدهـای جریانی بر اسـاس تعیین نقاط شکسـتگی روی

2

نمودارهای هیستوگرام و احتمال نرمال لگاریتم شاخص
ناحیهی جریانی ( )FZIبرای تمامی دادههای موجود

3

نمودار  SSEدر مقابل تعداد دستهها و تعیین تعداد
بهینهی واحد جریانی

نمـودار احتمالی مشـخص میگـردد (شـکل-2-ب) .روش آنالیز نرمال
بهدلیـل سـهولت شناسـایی خطوط مسـتقیم نسـبت بـه روش هیسـتوگرام
از دقـت بیشـتری برخـوردار اسـت .ایـن نمودارها تعـداد پنج دسـته داده
را بـرای تمامـی نمونههـای مغـزهی هـر سـه چـاه به نشـان میدهد.
 -2-2مجموع مربعات خطاها ()SSE

بــا اســتفاده از الگوریتمهــای خوشــهبندی نظیــر  ،K-meansمیتــوان
دادههــای  FZIرا حــول نقطــهای مرکــزی طبقهبنــدی کــرد .ایــن
روش در ابتــدا دســتههای  FZIرا برابــر یــک فــرض کــرده و آنالیــز
خوشــهبندی را انجــام میدهــد و در ادامــه بــا افزایــش تعــداد
دســتههای  FZIآنالیــز خوش ـهبندی را در هــر مرحلــه تکــرار میکنــد.
بدیــن ترتیــب دادههــا در گروههــای مشــخصی قــرار داده میشــوند کــه
هــر کــدام یــک نقطــه بهعنــوان مرکــز دســته دارنــد .فاصلـهی هــر داده
تــا نقطـهی مرکــزی نیــز بــا روشهــای مناســب محاســبه میگــردد و بــا
اعمــال آنالیــز رگراســیون خطــی روی دادههــا ،مجمــوع مربعــات خطــا
نیــز بــرآورد میشــود .ســپس تعــداد دســتهها کــه همــان واحدهــای
جریانــی هســتند در مقابــل مجمــوع مربعــات خطــا رســم میگردنــد.
بــا افزایــش تعــداد واحــد جریــان هیدرولیکــی ،مقــدار مجمــوع مربــع
خطاهــا کاهــش یافتــه امــا از یــک مقــدار بهبعــد ،تغییــرات کاهــش
آن محســوس نبــوده و قابــل صرفنظــر کــردن اســت .ایــن مقــدار
همــان تعــداد واحــد جریــان هیدرولیکــی بهینــه اســت .شــکل 3-تعــداد
چهــار واحــد بهینــه را بــرای کل دادههــای مغــزهی هــر ســه چــاه نشــان
میدهــد .مهمتریــن مزیــت ایــن روش نســبت بــه ســایر روشهــا
اینســت کــه مســتقل از کاربــر عمــل میکنــد.

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
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4

دستهبندی دادههای تخلخل و تراوایی بر اساس اندازهی
دهانهی منافذ ()R35
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 -3-2نمودار Winland R35

وینلنـد آنالیـز رگراسـیون را بـرای توسـعهی یـک رابطـهی تجربـی بیـن
تخلخـل ،تراوایـی و انـدازهی دهانـهی منافـذ انجـام داده اسـت .سـپس
مناسـبترین تطبیـق منحنـی را در اشـباع جیـوهی  35درصـد بهدسـت
آورد و معادلـهی زیـر را ارائـه داد .ایـن رابطـه توسـط [ ]13ارائـه شـد:
()6
در این فرمول تجربی  R35شعاع دهانهی منافذ بر حسب میکرومتر،
 Kتراوایی بر حسب  mDو  φتخلخل بر حسب درصد است .از این

روش میتوان جهت تعریف حدود ناحیههای بهرهده و حذف تخلخل
و تراواییهای بسیار کم استفاده کرد [ .]14این معادله امکان دستهبندی
دادهها و کیفیت مخزن بر مبنای اندازهی دهانهی منافذ را فراهم میکند
که بههمراه سایر روشها به تعیین تعداد و توزیع واحدهای جریانی منجر
میشود .شکل 4-تعداد چهار واحد جریانی را بر مبنای اندازهی دهانهی
منافذ برای تمامی دادههای مغزه نشان میدهد.
 -4-2نمودار لورنز اصالح شده بر مبنای چینهنگاری ()SMLP

[ ]15روشــی را بــرای ترکیــب تخلخــل ،تراوایــی و ضخامــت الیه جهت
تشــخیص واحدهــای جریانــی تعریــف کردنــد .آنهــا نمــودار لورنــز
1

5

رسم نمودار لورنز اصالح شده بر مبنای چینهنگاری
( )SMLPبرای چاههای مورد مطالعه

مقادیر محاسبه شدهی DRT

DRT

FZI

K

)Phi (fr

N

12

3.55

6.59

0.07

1

12

3.23

0.03

0.01

2

12

3.92

1.29

0.04

3

11

1.38

1.85

0.09

4

11

1.28

48

0.25

5

11

0.82

4.32

0.16

6

10

0.6

2.16

0.15

7

10

0.33

0.12

0.09

8

10

0.75

0.82

0.1

9

9

0.2

0.02

0.07

10

9

0.16

0.03

0.09

11

9

0.21

0.04

0.08

12

2

ارزیابی تعداد واحدهای جریانی با روشهای مختلف

Number of HFU

6

دستهبندی دادههای تخلخل و تراوایی با استفاده از روش

DRT

All Well

Well
NW-1

Well A-2 Well A-3

Methods

5

4

5

3

Normal Probability

4

4

4

3

SSE

-

4

3

4

SMLP

4

3

3

3

R35

4

4

4

3

RQI

4

4

3

2

DRT
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اصــاح شــده بــر مبنــای چینهنــگاری را بــرای توصیــف خصوصیــات
جریــان اســتفاده کردنــد کــه نیازمنــد دادههــای معمولــی تخلخــل و
تراوایــی مغــزه اســت .نمــودار لورنــز ( )SMLPبــر اســاس رســم درصــد
5
تجمعــی ظرفیــت جریــان 4در برابــر درصــد تجمعــی ظرفیــت ذخیــره
و بــا حفــظ ترتیــب چینهشناســی بهدســت میآیــد .نقــاط عطــف در
نمــودار  SMLPبیانگــر تغییــرات در خــواص جریانــی محیــط متخلخــل
اســت .ایــن تغییــرات توســط خطــوط مســتقیم و بــا شــیب متفــاوت
کــه هریــک نشــاندهندهی یــک واحــد جریــان هیدرولیکــی اســت،
نشــان داده میشــوند کــه خطــوط مســتقیم مــوازی نماینــدهی یــک
واحــد جریانــی اســت .پــس از رســم نمــودار ،بخشهایــی از آن ،کــه
شــیب زیــادی داشــته و ظرفیــت جریــان بیشــتری نســبت بــه ظرفیــت
ذخیــره دارنــد فرآینــد ســرعت مخزنــی زیــادی خواهنــد داشــت و در
اصطــاح نواحــی پرســرعت مخزنــی نامیــده میشــوند .بخشهــای
کمشــیب نمــودار کــه ظرفیــت ذخیــرهی آن مســطح بــوده و ظرفیــت
جریــان کمــی دارنــد ناحی ـهی غیرمخزنــی یــا  Baffleنامیــده میشــوند.
بخشهایــی کــه نــه ظرفیــت جریــان و نــه ظرفیــت ذخیــره دارنــد
بهعنــوان موانــع و ســدهای مخزنــی درنظــر گرفتــه میشــوند .بــا رســم
همزمــان حاصلضــرب تراوایــی و تخلخــل در ضخامــت ،در مقابــل
عمــق ،اگــر ایــن دو منحنــی از یکدیگــر فاصلــه داشــته باشــند ،هرچــه
تغییــرات فاصل ـهی دو نمــودار بیشــتر باشــد ،نشــانگر ناهمگنــی بیشــتر
مخــزن بــوده و اگــر مقــدار جدایــش تغییــرات قابلتوجهــی نداشــته
باشــند ،معــرف همگــن بــودن مخــزن اســت .بــا توجــه بــه شــکل5-
بــرای چاههــای  A2، A3و  NW-1بهترتیــب  3 ،4و  4واحــد جریانــی
قابلتشــخیص اســت .همچنیــن چــاه  A2نســبت بــه دو چــاه دیگــر
درجــهی ناهمگنــی بیشــتری دارد.
 -5-2روش گونههای سنگی ناپیوسته ()DRT

از آنجـا کـه مقادیر  FZIمتغیری پیوسـته هسـتند با اسـتفاده از رابطهی9-
میتـوان متغیـر پیوسـته  FZIرا بـه متغیـر ناپیوسـته تبدیـل کـرد .در ایـن
حالـت نمونههـا در دسـتههای مجزایـی طبقهبندی میشـوند .ایـن معادله
توسـط [ ،]16بـرای توصیـف مخازن کربناته اسـتفاده شـده اسـت.
3
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مقادیر میانگین ویژگیهای مخزنی برای هر واحد جریانی

FZI

RQI

PMR

Kmean

Phimean

Class

2.85

0.143

0.049

1.79

4.66

HFU-1

1.005

0.102

0.105

2.95

9.41

HFU-2

0.37

0.062

0.163

1.108

13.69

HFU-3

0.14

0.022

0.158

0.103

13.44

HFU-4

()7
بر اساس این رابطه ،چهار دسته  DRTبرای دادههای مغزهی مخزن ایالم
تعیین شد (شکل .)6-همچنین از این معادله میتوان برای پیشبینی
تراوایی استفاده کرد .بدین صورت که پس محاسبهی آن ،مقادیر DRT
بهدست آمده پس از تعیین ساختار فضایی ،در شبکهی سهبعدی مخزن
منتشر میشوند (جدول .)1-سپس با توجه به رابطهی تخلخل و تراوایی
در هر مجموعه  ،DRTبه هر یک از سلولهای شبکهی مخزن مقدار
معینی از تراوایی اختصاص داده میشود.
 -3نتایج

تمامــی روشهــای ذکــر شــده بــرای هریــک از چاههــا و همچنیــن بــرای
تمامــی نمونههــای هــر ســه چــاه انجــام شــده کــه جهــت جلوگیــری از
طوالنــی شــدن مقالــه ،نمودارهــای هریــک از چاههــا بهطــور جداگانــه
ارائــه نشــد و تنهــا نمــودار مربــوط بــه تمامــی نمونههــا بــرای هــر روش
نمایــش داده شــد .بــا ارزیابــی همـهی ایــن روشهــا در نهایــت حداقــل
چهــار واحــد جریانــی بــرای ســازند ایــام شناســایی گردیــد .جــدول2-
نشــانگر خالصــهی تعــداد واحدهــا در هــر یــک از روشهــای ذکــر
شــده اســت .هــر واحــد جریــان در مخــزن ویژگــی منحصــر بهفــردی
دارد کــه در جــدول 3-مقادیــر میانگیــن هریــک از ایــن واحدهــا بیــان
شــده اســت.
پــس از تعییــن واحدهــای جریــان در مخــزن ،توزیــع ایــن واحدهــا
در برابــر عمــق ارزیابــی شــد HFU-1 .بهدلیــل داشــتن مقادیــر باالتــر
 ،FZIبهتریــن واحــد جریانــی و  HFU-4بهدلیــل مقادیــر کمتــرFZI ،
ضعیفتریــن واحــد جریانــی شــناخته شــدند .بهتریــن کیفیــت واحــد
جریانــی ،بــا نواحــی مخــزن ایــام اصلــی و باالیــی مطابقــت خوبــی
دارد .همچنیــن در ایــن فواصــل ،نمودارهــای چاهپیمایــی ،تخلخــل
بیشــتر و اشــباع آب کمتــری را نشــان میدهنــد .بهعبــارت دیگــر بــا
افزایــش کیفیــت مخــزن ،مقایــر اشــباع آب در قســمتهای مخزنــی
کاهــش مییابــد .از مهمتریــن عواملــی کــه ســبب افزایــش کیفیــت
مخزنــی در ایــن ناحیــه شــده ،میتــوان بــه فرآیندهــای دولومیتــی
شــدن و انحــال اشــاره کــرد .بــا توجــه بــه مطالع ـهی مقاطــع نــازک،
تخلخــل غالــب در ایــن مخــزن اکثــرا ً از نــوع تخلخــل قالبــی ،حفــرهای،
بیندانــهای و بینبلــوری اســت.
در بخ ــش ای ــام باالی ــی ،رخس ــارهی گرینس ــتون اووئی ــدی ،گس ــترش
محـــدودی دارد کـــه فضـــای بیـــن ذرهای آن بـــا ســـیمان پـــر شـــده
اســـت .امـــا در همیـــن بخـــش تخلخلهـــای حفـــرهای و قالبـــی
قابلمشـــاهده هســـتند .در بخـــش مخزنـــی ایـــام اصلـــی فرآیندهـــای
دولومیت ــی ش ــدن و انح ــال بهخوب ــی قابلرؤی ــت هس ــتند .ب ــر اس ــاس
طبقهبنـــدی دانهـــام ،عمدهتریـــن و گســـتردهترین رخســـارهی ســـازند
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.مخزنی و همچنین بخشهای غیرمخزنی در مقیاس عمق بهشمار میرود
 بهدلیل قرار دادن دادهها در دستههای مجزا و عملکردDRT ■ روش
. روشی مؤثری برای تعیین واحدهای جریانی محسوب میشود،مناسب آن
 در نهایـت چهار واحـد جریانی،■ بـا ارزیابـی روشهـای مـورد مطالعـه
 بهدلیل1-بـرای سـازند ایالم در دشـت آبادان شناسـایی شـد کـه واحـد
 بـا مقادیـر کمتر4- بهتریـن واحـد جریانـی و واحـد،FZI مقادیـر بیشـتر
. ضعیفتریـن واحـد جریانـی معرفی شـد،FZI
) در مقیـاس عمـق مطابقـتHFU-1( ■ توزیـع بهتریـن واحـد جریانـی
 این.خوبـی را بـا بخشهـای مخزنـی ایالم اصلـی و باالیی نشـان میدهد
واحـد جریانـی همچنیـن انطبـاق مناسـبی با مقادیـر زیاد نمـودار تخلخل
.و مقادیـر کـم نمودار اشـباع آب دارد
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 رخس ــارهی پکس ــتون ت ــا،ای ــام بهخص ــوص در بخ ــش ای ــام اصل ــی
.وکس ــتون دولومیت ــی ش ــده اس ــت
نتیجهگیری

 آنالیــز،■ از بیــن روشهــای آمــاری ارزیابــی واحدهــای جریانــی
،احتمــال نرمــال بهدلیــل مشــخص بــودن نقــاط عطــف در ایــن منحنــی
.نســبت بــه روش هیســتوگرام از عملکــرد مفیدتــری برخــوردار اســت
 بهدلیـل اینکه مسـتقل از کاربر،)SSE( ■ روش مجمـوع مربعـات خطاهـا
 نسـبت بـه روشهـای هیسـتوگرام و احتمـال نرمـال ابزار،عمـل میکنـد
.مؤثرتـری بـرای تعیین تعـداد بهینهی واحدهاسـت
 روشی کارآمد برای شناسایی ناحیههای پرسرعتSMLP ■ نمودار
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