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محاسبه تراوایی در چاههای فاقد مغزه با استفاده از
مفهوم واحدهای جریانی هیدرولیکی

میالد ایزدی

1

دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات تهران

ریاض خراط

2

دانشگاه صنعت نفت

یکی از روشهای تخمین تراوایی استفاده از مفهوم واحدهای جریانی هیدرولیکی است .یک واحد جریانی ،حجمی از سنگ مخزن است که به طور
عمودی و جانبی پیوسته وقابلپیشبینی بوده و خصوصیات زمینشناسی و پتروفیزیکی تأثیرگذار روی جریان سیال درون آن ثابت است وبه طور مشخص
از سایر حجمهای سنگ متفاوت میباشد.تعیین گروههای سنگی میتواند بر اساس انواع دادههای الگ و آنالیز مغزه در دسترس صورت گیرد .در این
مطالعه از روش شاخص منطقه جریانی جهت تعیین تعداد گروههای سنگی استفاده شده است .پس از آن مدلی جهت تخمین تراوایی در چاههای فاقد مغزه
به دست آمده و با استفاده از دادههای تخلخل ،میزان تراوایی در این چاهها تخمین زده شده است .با توجه به نتایج مشخص شد که شش گروه سنگی در
این مخزن وجود دارد .مدل مورد نظر با استفاده از دادههای مغزه ،میزان تراوایی در چاههای فاقد مغزه را با دقت مناسبی برای این مخزن محاسبه میکند.
در این پروژه سعی شده روشهای متعددی مانند آنالیز هیستوگرام و آنالیز مرتبهای (خوشهای) جهت تعیین تعداد گروههای سنگی استفاده شود.

گروههای سنگی ،واحدهای جریانی هیدرولیکی ،شاخص منطقه جریانی ،تعیین تراوایی ،مجموع مربع خطاها
مقدمه
جهت اکتشاف و توليد و اختصاصات پيشرفته مخزن شود [.]2-4
تراوایی یکی از مهمترین پارامترهای مخازن نفتی است که در بسیاری از محاسبات مبنای واحدهای جریانی هیدرولیکی بر پایه ارتباط بین تخلخل و تراوایی است که
و مدلسازیهای مخزن نقش مؤثری ایفا میکند .تعیین تراوایی به روشهای در اصل در سال  1927توسط کارمن و کوزنی پیشنهاد شد .پس از آن در سال
مختلفی نظیر آزمایشهای چاه ،استفاده از دادههای چاهنگاری و آزمایش مغزه  1993آموفوله معادله مربوط به شاخص منطقه جریانی را برای تعیین واحدهای
انجام میشود .دقیقترین و البته پرهزینهترین روش تعیین تراوایی انجام آزمایش جریان هیدرولیکی بیان کرد .در سالهای اخیر تعيين گروههاي سنگي در چندین
مغزه است .به همین دلیل مطالعات زیادی با هدف یافتن روشهای دیگری میدان کشورهای خارجی توسط دانشمندان انجام شده است .در ایران نیز در سال
جهت تعیین تراوایی با استفاده از سایر عوامل توسط محققان انجام شده است [ 2009 .]1مطالعاتی توسط خراط و همکاران بر روی یکی از مخازن جنوب ایران
روابط تخلخل-تراوايي ميتوانند در چارچوب واحدهاي جرياني هيدروليكي به انجام شده است .در این زمینه توسط کرامتی و آقازاده نیز مطالعاتی روی سازند
منظور تعيين سنگهاي مخزني ناهمگن به كار گرفته شوند .بهرهبرداری صحیح داریان میدان پارس جنوبی و همچنین سازند سروک صورت گرفته است .گروه
از مخازن هیدروکربوی مستلزم بررسی دقیق رفتار مخزن و سیاالت موجود در دهرم افقي از لحاظ تجمع گاز بسيار مهم محسوب میشود؛ چراکه ذخاير عمده
آن است .اولین مرحله پیشبینی رفتارمخزن طی تولید ،تعیین گروههای سنگی گاز زاگرس در اين گروه قرار دارد .سنگ مخزن اصلي گروه دهرم را سازند
مخزن است .با استفاده از گروههای سنگی مخزن میتوان بخشهای مخزنی را کنگان و بخش بااليي سازند داالن تشکيل ميدهند .بنابراين تعيين هرچه دقيقتر
از بخشهای غیرمخزنی تفکیک کرد .در روش سنتی تعیین گروههای سنگی گروههاي سنگي مخزني و منطقهبندي اين مخازن به منظور ارزيابي هر چه بهتر
مخزن سه عامل لیتولوژی ،هندسه فضاهای خالی و میزان تخلخل و تراوایی مدنظر پارامترهاي مخزني ضروري به نظر ميرسد .در این تحقیق 85 ،نمونه مغزه به دست
قرار میگرفت .در این روش زمانبر ،مغزهها دادههای اصلی مورد نیاز هستند .آمده از یکی از چاههای میدان گازی ،مورد مطالعه قرار گرفتهاند که اطالعات آنها
تهیه مغزهها بسیار پرهزینه بوده و لذا تنها معدودی از چاههای هر میدان را بدین شامل تراوایی ،تخلخل و همچنین اطالعات زمینشناسی و چاهپیمایی میباشد.
روش میتوان بررسی کرد .این در حالی است که نمودارهای پتروفیزیکی از
همه چاههای یک میدان ،تهیه شده و امکان بررسی جامعتری را فراهم میکنند -1 .رابطه تخلخل وتراوايی در واحدهای جريان هيدروليكی
نمودارهاي چاهپيمائي ثبت پيوستهاي از پارامترهاي سازند نسبت به عمق را به کوزنی ( )۱۹۲۷يکی از بنيادیترين و مشهورترين روابطی که تراوايی را به عنوان
دست ميدهند که کاربرد زمينشناسي بسيار مفيدي دارند .ترکيب سازندها به تابعی از تخلخل و سطح مخصوص بيان میکند استخراج کرده است [.]5-7
کمک نمودارهاي چاهپيمائي (نظير چگالی ،نوترون و اشعه گاما) ميتواند به شکل تعميم يافته رابطه کازنی-کارمن به صورت زير است:
صورت کاني و يا عناصر شيميایی بيان شود .بنابراين بین پارامترهاي پتروفيزيکي و
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اگر تراوايی بر حسب ميليدارسی باشد ،میتوان پارامتر زير را معرفی کرد:
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که  RQIشاخص کيفيت مخزن است.
 φzبه صورت نسبت حجم حفره به حجم دانه تعريف میشود:
φ

میكند .روش كار بدين صورت است كه در اين بخش با استفاده از نرمافزار
 ،Mathlabآنالیز هیستوگرام  روی دادههای لگاريتم شاخص منطقه جريانی انجام
میشود (شكل .)1-حاصل این آنالیز ،شش توزيع نرمال است كه نشاندهنده
شش واحد جريان هيدروليكی است.
براساس روش آنالیز هیستوگرام ،برای دادههای مورد استفاده در چاه مورد مطالعه،
شش واحد جريان هيدروليکی تشخيص داده شده است.
 -2-2آناليز احتماالت نرمال

)  z = ( 1-φطبق اصول واحدهای جريان هيدروليكی ،آنالیز احتماالت نرمال لگاريتم شاخص
منطقه جريانی ،در هر واحد جريان هيدروليكی به صورت توزيع خطی است .اين
روش با استفاده از اين اصل تعداد واحدهای جريان هيدروليكی راتعيين میكند.
 FZIبه عنوان شاخص منطقه جريان در نظر گرفته میشود:
دراين روش ،آنالیز احتماالت نرمال برروی دادههای لگاريتم شاخص منطقه
RQI
1
= ) FZI (μmجريانی انجام شده و شش توزيع خطی به دست ميآيد كه نشاندهنده شش
φz
واحد جريان هيدروليكی است .لذا این روش نیز تعداد واحدهای هیدرولیکی که
از مرحله قبل به دست آمد را تأیید میکند (شكل .)2-به دلیل سهولت شناسايی
با لگاريتمگيری از دو طرف خواهيم داشت:
بصری خطوط مستقيم ،اين روش بسيار مفيدتر از روش هيستوگرام است .هرچند
log RQI = log φz + log FZI
اثرات تلفيقی ممکن است تا حدودی خطوط مستقيم را کج کرده و سبب تغيير
بنابراين برای نمونههايی با  FZIمشابه ،ترسيم نمودار لگاریتمی  RQIدر مقابل  ،φzمکان آنها شود.
به صورت خطی مستقيم با شيب واحد خواهد بود .مقدار شاخص منطقه جريانی
را میتوان از عرض از مبدا اين خط در φz=1به دست آورد .نمونههايی که دارای  -3-2روش مجموع مربع خطا
مقادير مختلف شاخص منطقه جريانی هستند خطوط موازی ديگری میسازند .در روش مجموع مربع خطاها ابتدا تعداد دستهها را برابر یک فرض كرده
تمام نمونههاي واقع شده در روی يک خط ،دارای خواص گلوگاهی يکسان ( )HFU=1و آناليز خوشهای  K-meansرا توسط نرمافزار  Mathlabانجام
میدهيم .آناليز خوشهاي به روش  ،K-meansدادهها را در گروههاي مشخصی
بوده و بنابراين يک واحد جريانی را تشکيل میدهند [.]12-8
از هم جدا میکند؛ به طوري كه دادههاي مربوط به هر گروه با ساير گروهها
متفاوت است.در اين روش بعد از تعيين تعداد دستهها كه از آناليز هيستوگرام
 -2روشهای محاسبه تعداد واحدهای جریانی هیدرولیکی
به دست آمده ،نرمافزار به تعداد دستههاي تعيينشده ،نقاطي را به عنوان نقاط
 -1-2آنالیز هيستوگرام
بعد از به دست آوردن  FZIهر نمونه نوبت به تعيين تعداد واحدهاي جريان مركزي در نظر گرفته و فاصله ساير نقاط تا نقطه مركزي را محاسبه کرده و بدين
هيدروليكي ميرسد كه برای این کار از آناليز هيستوگرام استفاده ميكنيم .طبق ترتيب دادهها را در گروههاي مختلف دستهبندي ميكند .نرمافزار  Mathlabاين
اصول واحدهای جريان هیدروليكی ،توزيع هيستوگرام لگاريتم شاخص منطقه قابليت را به كاربر ميدهد كه با کمتر شدن انحراف معیار دادهها از نقطه مرکزی،
به هر تعداد مد نظر محل نقطه مركزي را تا حصول نتيجه بهتر تغيير دهد .پس از
جريانی در هر واحد جريان هیدروليكی به صورت توزيع نرمال است.
این روش با استفاده از اين اصل تعداد واحدهای جريان هيدروليكی را تعيين آن آنالیز رگرسيون خطی روی دادهها انجام داده و مقدار مجموع مربع خطاها
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در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻊ ﺧﻄﺎﻫﺎ روش ﻛﺎر ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﻪﻫﺎ را ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ ﻓﺮض ﻛ
 -2-2آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻧﺮﻣﺎل

) (HFU=1و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪاي  K-meansرا ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮماﻓﺰار  Mathlabاﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻴﻢ .آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷـﻪاي ﺑـﻪ ر

 ،K-meansدادهﻫﺎ را در ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻛﺮده ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ دادهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺳ
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را محاسبه میكنيم .اين كار را به همين صورت برای تعداد دستههای ديگر نیز شاخص منطقه جريانی ميانگين در آن واحد هیدرولیکی از رابطه زير محاسبه کرد:
انجام داده و درنهايت نموداری از مجموع مربع خطاها درمقابل تعداد دستهها
φe3
k 1014
=
) 1014 × FZI (2mean
2
ترسيممیكنيم.
) (1 − φe
همان طور كه درشكل 3-مشاهده میشود با افزايش تعداد واحدهای جريان برای بررسی دقت مدل در نظر گرفته شده جهت محاسبه تراوایی ،در ابتدا مقدار
هيدروليكی ،مقدار مجموع مربع خطاها كاهش يافته اما از يك مقدار به بعد ،تراوایی را با استفاده از دادههای تخلخل به دست آمده از آنالیز مغزه ،محاسبه کرده
تغييرات در مجموع مربع خطاها محسوس نبوده و قابل صرفنظركردن است .اين و با دادههای تراوایی حاصل از آنالیز مغزه مقایسه میکنیم .نتایج مدنظر در شکل5-
آورده شدهاند .در این شکل نمودار تراوايی محاسبه شده با استفاده از تخلخل مغزه
مقدار همان تعداد واحدهای جریان هيدروليكی بهينه است.
مزيت اين روش ،استقالل آن از كاربر و دقت باالترش در تعيين تعداد دستهها درمقابل تراوايی همان مغزه آورده شده است .شکل دادهها (قرار گرفتن آنها
است .بر اساس اين روش ،برای دادههای مورد استفاده در اين تحقيق شش واحد روی خطی با شیب  45درجه) ،بیانگر دقت باالی مدل در تخمین تراوایی است
( .)R2 =0/933عالوه بر این ،دقت در نتایج به دست آمده نشاندهنده صحت در
جريان هیدرولیکی تشخيص داده میشود.
پس از تعيين تعداد واحدهای جريان هيدروليكی ( شکل ،)4-برای تعیین تراوایی ،نظر گرفتن تعداد شش گروه سنگی شده برای این مخزن است.
با استفاده از آنالیز خوشهای  K-meansو نرمافزار  ،Excelآناليز واحدهای جريان
هيدروليكی انجام میشود .روش كار بدين صورت است كه با استفاده از آنالیز  1-3تخمین تراوایی در چاههای فاقد مغزه
خوشهای  ،K-meansواحدهای جريان هيدروليكی از يكديگر متمايز شده و با پس از بررسی صحت نتایج حاصل از مدل مورد نظر ،میتوان از این مدل جهت
استفاده از نرمافزار  Excelمقدار شاخص منطقه جريانی متوسط هر واحد جريان محاسبه تراوایی در چاههای فاقد مغزه در عمقهای متناظر با عمقی که عملیات
هيدروليكی محاسبه و آنالیز رگرسيون در هر واحد جريان هيدروليكی انجام مغزهگیری صورت گرفته ،استفاده کرد .در این قسمت با استفاده از دادههای
تخلخل به دست آمده از الگ (در چاهی که دادههای مغزه آن نیز در دسترس
میشود (جدول.)2-
است) ،میزان تراوایی را محاسبه میکنیم .برای این منظور ابتدا باید دادههای
تخلخل به دست آمده از الگ را در عمقهای متناظر با عمقی که عملیات
 -3تخمین تراوایی
No. of HFU
SSE
مقدار تراوايی هر نمونه را میتوان با توجه به واحد جريان هيدروليكی آن و مقدار مغزهگیری انجام شده ،در نظر گرفت.
64/634

1

(FZI) mean

21/56
محاسبه شده به ازای2تعداد گروهای سنگی
 1مقادیر خطای
8/1134 SSE

No. of HFU 3

HFU

هر واحد 1
0/343771604
هيدروليكي
 2مقدار ) FZI(meanبرای
0/126531891
(FZI) mean

2

HFU

6/15764/634

4

1

1/332477855
0/343771604

3

1

3/47

5

2

133/0975312
0/126531891

4

2

1/332477855
18/63742891

5

3

3/606542049

6

4

21/56
8/1134

3

2/33476/157

6

4

1/96053/47

7

5

2/3347
1/8362

8

6

1/9605
ﺧﻄﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ازاي ﺗﻌﺪاد 7ﮔﺮوﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ
ﺟﺪول :1ﻣﻘﺎدﻳﺮ
1/8362

18/63742891

5

ﺟﺪول :2ﻣﻘﺪار ) FZI(meanﺑﺮاي ﻫﺮ واﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ
6
3/606542049

8

جريانﻜﻲ
واحدهــایﻴﺪروﻟﻴ
ي ﺟﺮﻳﺎن ﻫ
درمقابلواﺣﺪﻫﺎ
خطاهــا ﺗﻌﺪاد
مربعدرﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺧﻄﺎﻫﺎ
نمــودارﻣﺮﺑﻊ
ﺷﻜﻞ :3ﻧﻤﻮدار 3ﻣﺠﻤﻮع
تعــداد
مجمــوع
هیدرولیکی

133/0975312

 FZIﻫﺮ واﺣﺪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ
 FZI 4هر واحدﺷﻜﻞ:4
جرياني

ﻦ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺮﻳـﺎن ﻫﻴـﺪروﻟﻴﻜﻲ ) ﺷـﻜﻞ ،(4-ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗﺮاواﻳـﻲ ،ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آﻧـﺎﻟﻴﺰ
 -3ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﺮاواﻳﻲ
 K-Meanو ﻧﺮماﻓﺰار  ،Excelآﻧﺎﻟﻴﺰ واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﻘﺪار ﺗﺮاواﻳﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ آن و ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷـﻪاي  ،K-Meansواﺣـﺪﻫﺎي ﺟﺮﻳـﺎن ﻫﻴـﺪروﻟﻴﻜﻲ از
ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در آن واﺣﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد:
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اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻣﻐﺰه درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاواﻳﻲ ﻫﻤﺎن ﻣﻐﺰه آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻜﻞ دادهﻫﺎ )ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ روي ﻳﻚ
ﺧﻂ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ  45درﺟﻪ( ،ﺑﻴﺎنﮔﺮ دﻗﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﺪل در ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﺮاواﻳﻲ اﺳﺖ ) .(R2 =0/933ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ دﻗﺖ
مقــــالـــــات
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد  6ﮔﺮوه ﺳﻨﮕﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺨﺰن اﺳﺖ.
در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺻﺤﺖ در

ﻣﻐﺰه
مغزهﻲ
تخلخلﺗﺮاواﻳ
درﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻣﻐﺰه
تراوايی اﺳﺘﻔﺎده
نمودار ﺷﺪه ﺑﺎ
ﺷﻜﻞ :5ﻧﻤﻮدار ﺗﺮاواﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺗﺮاواﻳﻲالگﻣﻐﺰه ﻫﻤﺎن ﭼﺎه
درﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻻگ
آﻣﺪه از
شده باﺑﻪ دﺳﺖ
ﺗﺨﻠﺨﻞ
اﺳﺘﻔﺎده از
ﻫﻤﺎنﻲﭼﺎهﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 6ﺷﺪه ﺑﺎ
درمقابلﺗﺮاواﻳ
ﺷﻜﻞ:6
آمده از
به دست
تخلخل
استفاده از
محاســبه
تراوايی
استفاده از
محاســبهازشده با
5
درمقابل تراوايی مغزه همان چاه

تراوايی مغزه همان چاه

میدهـد .در ایـن مطالعـه ،زمانـی از ایـن روش اسـتفاده میشـود کـه ضریـب
شكل 6-نمودار تراوايی محاسبه شده از روش واحدهای جريان هيدروليكی
 1-3ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﺮاواﻳﻲ در ﭼﺎهﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻐﺰه
همبسـتگی حـدود  30/0باشـد.
تراوايیﺮي
مقابلﻴﺠﻪﮔﻴ
در یک چاه با استفاده از دادههای تخلخل الگ را در ﻧﺘ
مغزه همان
شـاخصهﻫﺎي
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺮ●اواﻳﻲ● در ﭼﺎ
ﻣﺪل ﺟﻬﺖ
ﺗﻮان از ا
ﻧﻈﺮ ،ﻣﻲ
ﻣﺪل ﻣﻮرد
نظر از
ﺣﺎﺻﻞ
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﺤﺖ ﻧﺘﺎﻳ
منطقـه جریانـی عامـل بسـیار مناسـبی جهـت تعییـن واحدهـای جریـان
هيدروليكی نشان
واحدﻳﻦجريان
برای هر
)FZI(mean
گرفتن
چاهﺞبا در
اسـت؛ زیرا این عامل به شـدت وابسـته به خصوصیات زمینشناسـی
هیدرولیکی
ﮔﺮﻓﺘﻪ،را در چاه
ﺻﻮرتتراوایی
روش میتوان
شود با
طور کهﻛﻪدیده
ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻐﺰه در ﻋﻤﻖﻫﺎيمیدهد.
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ
هایﻛﺮد .در اﻳﻦ
اﺳﺘﻔﺎده
اینﮔﻴﺮي
ﻣﻐﺰه
میﺎت
ﻋﻤﻠﻴ
همانﻋﻤﻘﻲ
ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ
ﻣﺨﺰن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﺳﺎس روشﻫﺎ
در
آﻣﺪه
دﺳﺖ
ﺑﻪ
ﻲ
ﻜ
ﻴ
ﺪروﻟ
ﻴ
ﻫ
ﻲ
ﺎﻧ
ﻳ
ﺟﺮ
ي
ﻫﺎ
واﺣﺪ
ﺗﻌﺪاد

محیـط متخلخـل و تغییرات هندسـه حفرات اسـت.
فاقد مغزه با دقت بسیار خوبی (ضریب همبستگی حدود  )0/589محاسبه کرد.
اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻻگ )در ﭼﺎﻫﻲ ﻛﻪ دادهﻫﺎي ﻣﻐﺰه آن ﻧﻴﺰ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ(،
● ●بـا توجـه بـه نتایـج بـه دسـت آمـده میتـوان گـروه سـنگی -1را بـه عنـوان
اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 6 ،ﻧﻮع اﺳﺖ.
گیری اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ دادهﻫﺎي ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻻگ را در ﻋﻤﻖﻫﺎ
ﺷﺪ.ه ﺑﺮاي
گروهسـنگیيقالـب مخـزن در نظـر گرفـت.
ﻣﻴﺰان ﺗﺮاواﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ نتیج
مـوردروش
مخـزن در
آمـده در 
بودهﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔ
مخـزناﻓﺰا
قالبﻴﻜاینﻲ ،ﺑﺎ
سـنگیﺪروﻟ
گروههایﻲ ﻫﻴ
واﺣﺪ ﺟﺮﻳﺎﻧ
ﺗﻌﺪاد ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺟﻬﺖ
سـنگی -3جـزو
اینکـه گروه
توجـه به
● SSEبـا
مطالعه ●
ﻧﻈﺮدسـت
هیدرولیکـی به
ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻠ●ﻴﺎت●تعـداد
ﮔﺮﻓﺖ.
جریانـیﮔﺮﻓﺘﻪ ،در
واحدهـایﺻﻮرت
ﻣﻐﺰهﮔﻴﺮي
و همچنیـن از میـزان تخلخل و تراوایی نسـبتاً
اسـت ،میتوان
براسـاس روشهـای مـورد اسـتفاده در ايـن تحقيـق 6 ،نوع اسـت.
برخوردارﻲﻳﺎﺑﺪ.
خوبـی نیزﻛﺎﻫﺶ ﻣ
ﻴﺰان ﺧﻄﺎ
ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ دادهﻫﺎ ،ﻣ
ﭼﺎهﺑﻪﺑﺎ دﻟﻴﻞ
ﺳﻨﮕﻲ
ﻫﻢﻫﺎي
اﻓﺰاﻳازﺶداده
اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻜﻞ 6-ﻧﻤﻮدار ﺗﺮاواﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از روش واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ در ﻳﻚ
ایـن گـروه سـنگی را ازلحاظ کیفیت مخزنـی بهترین گروه سـنگی در نظر گرفت.
● ●بـرای محاسـبه تعـداد بهینـه واحدهـای جریانـی هیدرولیکـی در روش  ،SSEبه
دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ.
ﺑﻪ
ﻲ
ﻔ
ﻴ
ﺿﻌ
ﺎر
ﻴ
ﺑﺴ
ﺞ
ﻳ
ﻧﺘﺎ
،
ﺗﺨﻠﺨﻞ
از
اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺎ
ﻳﻲ
ﺗﺮاوا
ﻦ
ﻴﻴ
ﺗﻌ
ﻲ
ﺳﻨﺘ
روش
ﮔﺮﻓﺘﻦ 
ﻫﻤﺎنبیـنﭼﺎه ﺑﺎ
ﻣﻐﺰه
ﺗﺮاواﻳﻲ
ﺟﺮﻳﺎن
واﺣﺪ
ﻫﺮ
ي
 FZIﺑﺮا
)(mean
میزان ● ●نتایـج به دسـت آمده نشـان میدهـد میزان تراوایی محاسـبه شـده در چاههای فاقد
سـنگی،
گروههای
ﻧﻈﺮتعـداد
دادهها بـادرافزایش
همبسـتگی
افزایـش
ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻻگ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دلیـل
)589/0
ﻫﻢحـدود
همبسـتگی
ﻣﻐﺰهبسـیار
روشدقـت
ﻓﺎﻗﺪبـا
مغـزه،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪرا ،در
یابد.ﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻣﻲﺗﻮان ﺗﺮاواﻳﻲ
خطـا کاهـش مﻛﻪی دﻳ
ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
محاسـبه0/شـدهﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺪود 30
ﺑﺴﺘﮕﻲ
(ضریـبﺿﺮﻳﺐ
خوبـیﺷﻮد ﻛﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﭼﺎهازﻫﺎ اﻳيﻦ
زﻣﺎﻧﻲ
است.
● ●روش سـنتی تعییـن تراوایـی با اسـتفاده از تخلخل ،نتایج بسـیار ضعیفی به دسـت

ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ )ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﻲ ﺣﺪود  (0/589ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد.
پا نویس ها
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