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فناوري مطالعه و مدل سازي شكستگي ها در مخازن 
نفت و گاز (از زمين شناسي تا شبيه سازي مخزن)

فناوري مطالعه و مدل سازي شكستگي ها در مخازن 
نفت و گاز (از زمين شناسي تا شبيه سازي مخزن)

عليرضا محبي1  شركت پتروسار
مهدي شريفي2  شركت پتروسار

Beicip Franlab محمد صادق شكيب3  شركت
ابراهيم قزويني4  مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي نفت

مقدمه
وجود شكستگي ها و گسل ها در مخازن 
همواره يكي از عوامل مورد توجه در ارزيابي 
و بهره بــرداري از مخــازن مي باشــد. وجود 
شكســتگي هاي باز در يك مخــزن مي تواند 
بــا ايجاد يك محيط بــا تراوايي باال به عنوان 
يك محيط هادي جريان ســيال عمل نمايد و 
بالعكس وجود شكســتگي هاي بسته مي تواند 

مانع حركت سيال گردد.
تأثير وجود شكســتگي ها بر رفتار مخزن 
را اغلب مي توان با بررسي اطالعات توليدي 
مختلف مانند نوســانات توليد در بخش هاي 
مختلف مخــزن و يا بــروز پديده هايي مانند 

رخنه سيال5 مشاهده نمود.
در طي ســال هاي اخير با بهبــود اطالعات 
حاصــل از چاه هــا مانند نمودارهــاي تصويري 
و نيز افزايــش كيفيت و دقــت اطالعاتي مانند 
داده هــاي لرزه نگاري، ارتقــاء روش ها و ابداع 
تكنيك هــاي جديد در مطالعات شكســتگي و 
مدل ســازي مخازن شــكافدار ميسر شده است. 
هر چنــد كه با وجود اين پيشــرفت ها هنوز هم 
مطالعه و مدل ســازي شبكه شــكاف ها در يك 
مخزن و بررســي نقش آن هــا در رفتار مخزن با 

پيچيدگي ها و دشواري هاي زيادي روبروست.

آنچه مســلم است، به دليل ماهيت پيچيده 
شكاف ها و رفتار مخازن شكافدار، الزم است 
تا در مطالعه آن هــا از همه اطالعات موجود 
اســتاتيك و ديناميك كه مي توانــد ما را در 
شناخت بهتر رفتار شــكاف ها و مخزن ياري 
رســاند اســتفاده كرد. اين امر مستلزم وجود 
يــك تيم مطالعاتي بــا تخصص هاي مختلف 
از ژئوفيزيــك، پتروفيزيك، زمين شناســي و 
مهندســي نفت مي باشــد. تنها بــه اين طريق 
و انجــام يــك مطالعــه يكپارچه اســت كه 
مي توان از عدم قطعيت هاي بررسي و مطالعه 
شكاف ها تا حدودي كاسته و مدل مناسبي از 

رفتار مخزن شكافدار ارائه نمود.

1- تعاريف
از ديدگاه زمين شناسي نفت شكستگي ها، 
بريدگي هــاي طبيعــي صفحــه اي در مقياس 
ماكروسكوپي هســتند كه در اثر تغيير شكل 
به وجــود  فيزيكــي در ســنگ ها  دياژنــز  و 
مي آيند[1]. اين شكستگي ها ممكن است باز 
بوده يا به وســيله رسوبات بسته شده باشند؛ به 
همين دليل ممكن اســت به صورت محيطي 
بــراي جريان ســيال يا به صــورت مانعي در 

جهت عبور سيال عمل نمايند.
در  را  شكســتگي ها  مي تــوان  معمــوالً 
مقياس هاي مختلف از شكستگي هاي مويينه تا 
شكستگي هاي بسيار بزرگ و در مقياس مخزن 
مشاهده نمود. از آنجا كه هدف نهايي از مطالعه 
شكستگي ها در مطالعه يك مخزن بررسي نقش 
و ميزان اثرگذاري آن ها در توليد است، بررسي 
و مطالعــه شكســتگي هاي با مقيــاس كوچك 
چنــدان مورد توجه نمي باشــد، زيــرا اين گونه 
شكستگي ها داراي اثر چنداني در جريان سيال 
نيستند. به طور كلي مي توان مخازن شكافدار را 

به چهارگروه طبقه بندي كرد:
(1) مخازني كه شكستگي ها تأمين كننده 
تخلخــل و تراوايــي مخــزن هســتند و نقش 
تخلخــل و تراوايي ماتريكس بســيار ناچيز و 

قابل صرفنظركردن است.
تأمين كننده  ماتريكــس  (2) مخازني كه 
تخلخل و ذخيره كننده هيدروكربور مي باشد. 
در ايــن گونه از مخــازن ماتريكــس داراى 
تراوايي ناچيز بوده و شكستگي ها تأمين كننده 

اصلي تراوايي مخزن هستند. 
(3) مخازني كه ماتريكس داراي تخلخل 
و تراوايي مناسبي بوده و وجود شكستگي ها 
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1   داده هاي مغزه و نمودارهاي تصويري
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فقط موجــب افزايــش تخلخــل و تراوايي 
مخزن مي گردد.

(4) در ايــن گونــه از مخــازن، وجود 
شكســتگي ها تأثيري در تخلخل و تراوايي 
مخــزن نداشــته و فقــط باعــث افزايــش 
وجــود  شــده اند.  مخــزن  در  ناهمگونــي 
اين گونه شكســتگي ها در مخازن مي تواند 
مشــكالت زيــادي را حين بهره بــرداري از 
مخــزن موجب گردد كه الزم اســت مورد 

توجه ويژه قرار گيرد.

2- اطالعات مورد اسـتفاده در مطالعه 
و مدل سازي شكستگي ها

به طور كلي اطالعات مورد اســتفاده در 
مطالعات شكستگي ها را مي توان به سه قسمت 
طبقه بنــدي كرد كه عبارتند از: (1) اطالعات 
چاه ها شامل اطالعات استاتيك و ديناميك، 
(2) اطالعات حاصل از لرزه نگاري و ســاير 
روش هاي دورســنجي، (3) اطالعات حاصل 
از مطالعات زمين شناسى و مطالعات سطحي. 
مهم ترين منبع اطالعاتي از ميان سه دسته 
فــوق، اطالعات چاه اســت كه بــه دو گروه 
اطالعــات اســتاتيك و اطالعــات ديناميك 

طبقه بندي مي شود.
اطالعات اســتاتيك شامل اطالعاتي نظير 

داده هــاي مغــزه، نمودارهاي تصويــري و يا 
ساير نمودارهاي چاه پيمايي است كه مي تواند 
اطالعاتي در مورد جهت شكستگي ها، فواصل 

بين شكستگيها و مورفولوژي ارائه دهد.
از جمله اطالعات ديناميك كه مي تواند 
در مورد مطالعه شكســتگي ها مورد اســتفاده 
قرار گيرد مي توان بــه اطالعات چاه آزمايي، 
نيــز  و  گل  هــرزروي   ،PLT نمودارهــاي 
تاريخچــه توليد چاه ها و مخزن اشــاره كرد. 
الزم به ذكر اســت كه هيچ يك از اطالعات 
ديناميــك نمي تواند اطالعــات دقيقي راجع 
به خــواص مهم شكســتگي ها مانند تراوايي، 
ميزان بازشــدگي، تخلخل و يا دانسيته آن ها 
در مخزن ارائه نمايد، اما بررسي اين اطالعات 
مي تواند ما را در بررســي رفتار جرياني يك 

مخزن شكافدار ياري رساند.
اطالعــات حاصــل از چاه ها معمــوالً به 
انــدازه كافــي زياد نيســت كــه بتواند مدل 
ســه بعدي شكســتگي ها و يــا خواصي مانند 
چگونگي اتصال6  شكستگي هاي مختلف به 
هــم يا ابعاد بلوك ماتريكس و يا حتي توزيع 
دانســيته شكســتگي ها در فضا را بــه خوبي 
پيش بيني كند. به همين دليل الزم اســت تا از 
ساير منابع اطالعاتي مانند اطالعات حاصل از 
لرزه نگاري و مطالعات ســطحي نيز بهره برد. 

اســتفاده از اين نوع اطالعــات مي تواند ما را 
در پيش بيني رفتار شكستگي ها در فضاي بين 

چاه ها ياري رساند. 
الزم به ذكر است كه هر يك از داده هايي 
كه در باال به برخي از آن ها اشــاره شد داراي 
محدوديت هايــي هســتند كه الزم اســت در 
حين بررســي آن ها به اين محدوديت ها دقت 

الزم صورت گيرد. 
بنابرايــن مهم تريــن مســأله در مديريت 
مخازن شــكافدار اســتفاده مناســب از همه 
اطالعات استاتيك و ديناميك موجود مخزن 
و تلفيق اطالعات در يك چهارچوب مناسب 
اســت كه امكان بهره بــرداري از داده هايي با 
ابعاد و مقياس هاي متفــاوت را فراهم آورده 
و به اين ترتيب امكان ساخت مدلي با خطاي 

حداقلي را فراهم نمايد.

در  اسـتفاده  مـورد  متدولـوژي   -3
مطالعه مخازن شكافدار

بــه دليل نقش بســيار مهم شكســتگي ها 
در توليد از مخازن شــكافدار، الزم اســت تا 
پيش از شبيه ســازي اين مخازن مدل مناسبي 
از ســاختار شــبكه شــكاف ها و خواص آن 
مانند تراوايي ســاخته شــود. اين امــر به اين 
دليل اهميت دارد كه وجود شكســتگي حتي 
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2   مراحل مختلف مدل سازي شكستگي ها

در ابعــاد نه چندان بزرگ مثــًال در يك چاه 
مي تواند رفتار توليدي چاه را به شدت تحت 

تأثير قرار دهد. 
به دليل پيچيدگي رفتار مخارن شكافدار 
و نيــز كمبــود داده هاي مــورد اســتفاده در 
آناليز شبكه شــكاف ها الزم است در مطالعه 
شكســتگي ها از همــه اطالعــات موجود كه 
مي تواند مــا را در تحليل بهتر شكســتگي ها 
ياري رســاند اســتفاده گردد. ايــن اطالعات 
از  حاصــل  اطالعــات  از  وســيعي  گســتره 
مراحل اوليه اكتشــاف و توليــد مخزن مانند 
ناحيه اي،  اطالعات زمين شناسي و تكتونيك 
ژئوفيزيك، مدل ها و اطالعات ژئومكانيك، 
حفــاري، نمودارهــاي مختلــف چاه پيمايي، 
چاه آزمايي و... تــا اطالعات حاصل در حين 
بهره بــرداري و توليد از مخزن مانند تاريخچه 

توليد چاه ها و مخزن را شامل مي شود.   
اســتفاده مناســب و به جا از هــر يك از 
داده هــاي فــوق مي توانــد ما را در شــناخت 
بهتر رفتــار شكســتگي ها، مكانيزم هاي ايجاد 
و گســترش آن هــا و نيــز نقــش آن هــا در 
توليد و نهايتاً ســاخت يك مــدل مفهومي از 
شكســتگي ها ياري رساند. بديهي است كه در 
اين بين نقش داده هايي مانند اطالعات مغزه و 
نمودارهاي تصويري كه مستقيماً اطالعاتي در 
مورد شكاف ها ارائه مي دهد بيشتر خواهد بود.

نظر بــه اهميــت مطالعه شكســتگي ها و 
نقش تأثيرگــذار آن ها در مخازن شــكافدار 
و همچنيــن پيچيدگي هاي موجود در فرآيند 
آناليــز داده هــاي مرتبــط به شكســتگي ها و 
مدل سازي شبكه شكاف ها توليد نرم افزارهاي 
مدل ســازي شبكه شــكاف ها در اواسط دهه 
نود ميالدي مورد توجه قرار گرفت. به سبب 
ماهيت بســيار پيچيده شكســتگي ها و كمبود 
داده هــاي مرتبط به آن ها ســاخت مدل هاي 
مناســب از شكســتگي هاي مخزن به سادگي 
امكان پذير نيست و اين مدل ها همواره با عدم 

قطعيت زيادي همراه خواهند بود. 
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Fracaflow 3   داده هاي مورد استفاده در نرم افزار

در ايــن ســال ها نرم افزارهــاي تجــاري 
مختلفي براي مدل ســازي شــبكه شــكاف ها 
بــه بــازار عرضه شــده كه هر يــك از آن ها 
داراي نقــاط ضعــف و قــوت در روش  هاي 
مــورد اســتفاده در فرايند آناليــز اطالعات و 

مدل سازي شبكه شكاف ها هستند. 
شــركت  و  فرانســه  نفــت  مؤسســه 
BeicipFranlab، يكي از شركت هاي پيشرو 

در توليد نرم افزارهاي مدل سازي شكستگي ها 
  Fracaبوده و در اواســط دهه نــود نرم افزار
را بــه عنــوان يكــي از اوليــن نرم افزارهاي 
مدل ســازي شكســتگي ها بــه بــازار عرضه 
نموند. اين شــركت در حــال حاضر نرم افزار 
Fracaflow را به عنوان يكي از قدرتمندترين 

نرم افزارهاي مدل ســازي شــبكه شكاف ها با 
همــكاري برخي از شــركت هاي نفتي جهان 
 Statoil Eni، Petronas، Petrobras، ماننــد
و  (كويــت)   KOC (امــارات)،   ADNOC

شركت ملي نفت ايران توسعه داده و به بازار 
عرضه نموده است. 

نرم افزار Fracaflow نســل جديد نرم افزار 
Fraca مي باشد كه از سال 2007 به بازار عرضه 

شــده است. در اين نرم افزار ضمن رفع نواقص 
موجود در نرم افزار Fraca از تجربيات حاصله 
در طول سال هاي متمادي استفاده از نرم افزار 
Fraca اســتفاده شــده و به نيازهاي موجود و 

تكنولوژي هاي روز توجه شده است.

Fracaflow 4-آشنايي با نرم افزار
در نرم افــزار Fracaflow امــكان انجــام 
آناليــز بــر روي داده هــاي اســتاتيك مانند 
پتروفيزيكي،  نمودارهــاي  ماتريس،  خواص 
نمودارهــاي تصويري، مغزه و نشــانگرهاي 
لرزه اي و همچنيــن آناليز داده هاي ديناميك 
مانند تاريخچه توليد، آزمايش هاي شــاخص 
بهره دهي، چاه آزمايي، نمودارهاي توليد چاه 
(PLT) و اطالعات هرزروي گل فراهم شده 
اســت. به اين ترتيب و با استفاده از ابزارهاي 

مختلــف پيش بينــي شــده در ايــن نرم افزار 
امــكان در نظرگرفتن عوامــل مؤثر در توزيع 
شكســتگي ها در مخزن (ماننــد نوع و جنس 
ســنگ، موقعيت چاه، نوع ساختمان مخزن) 

فراهم آمده است. 
بــا انجام آناليزهاي مربوطه و اســتفاده از 
انواع مختلف داده هاي قابل اســتفاده در اين 
نرم افزار مي توان به درك بهتري از چگونگي 
توزيع شكستگي ها در مخزن رسيده و برآورد 
بهتــري از نقــش آن هــا در توليــد از مخزن 

به دست آورد.

در اين نرم افــزار امكان انجام تحليل هاي 
آمــاري و زمين آماري بر روي اطالعات چاه 
و استفاده از داده هاي مختلف (هر نوع عاملي 
كه مي تواند در توسعه شكستگي ها در مخزن 
نقش داشــته باشــد) فراهم آمده اســت و در 
نتيجه مي توان تأثير عوامل مختلف را بررسي 
نمــوده و در ســاخت مدل شكســتگي مورد 

بهره برداري قرار داد.
مراحل كلي مطالعه و مدل سازي شكستگي 
در نرم افزار Fracaflow شــامل 4 مرحله زير 
مي باشــد: (1) آناليز اطالعــات موجود براى 
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Fracaflow 4   مراحل مختلف آناليز اطالعات در نرم افزار

5   آناليز اطالعات شكستگي

Depth

772.39

876.00

1,314,00

1,095,00

1,533,00

1,752,00

Sine Curve Fracture Density

Fracture Analysis

1,971,00

2,223,80

شــناخت ويژگي هاي شكســتگي ها و شبكه 
شــكاف ها، (2) مدل ســازي شكســتگي ها و 
گســل ها به وســيله روش هاي Stochastic و 
ســاخت مدل DFN، (3) كاليبراســيون مدل 
شكستگي ها با استفاده از اطالعات ديناميك، 
(4) محاسبه پارامترهاي مختلف شكستگي ها 

مانند تراوايي، تخلخل.

4-1- آناليز اطالعات
هــدف از اين مرحلــه آناليــز داده هاي 
مختلــف كــه مي توانــد نشــان  گر وجــود 
شكســتگي باشــد، بوده و در آن اطالعات 
مختلف زمين شناسي و مهندسي مخزن شامل 
اطالعات مطالعات زمين شناسي (زمين شناسي 
تكتونيك، مدل هاي رخساره اي  ساختماني، 
و...)، نمودارهــاي پتروفيزيكي و تصويري، 
داده هاي لرزه نگاري، اطالعات ژئومكانيك، 
اطالعــات تاريخچه توليــد و آزمايش هاي 
چاه آزمايــي مــورد اســتفاده و ارزيابي قرار 

مي گيرد. 
و  تحليــل  شكسـتگي:  اطالعـات  آناليـز 
بررسي اطالعات حاصل از تفسير نمودارهاي 
تصويري و مغزه به عنوان دقيق ترين داده هاي 
موجود در اين بخش صــورت مي گيرد. اين 
بخش يكي از مهم ترين مراحل كار با نرم افزار 
Fracaflow مي باشد و در آن امكان مطالعه 
شكســتگي ها در هــر چاه و بررســي عوامل 
مختلف از جمله زون بندي، ليتولوژي، گسل 
خوردگــي، موقعيــت چــاه و... در ايجــاد و 
توسعه شكستگي در راســتاي يك چاه قابل 
بررسي اســت. همچنين در اين بخش امكان 
دســته بندي شكستگي ها بر اساس پارامترهاي 
مختلفــي مانند جهــت، مورفولوژي و منشــأ 
ايجاد شكستگي قابل انجام است. با انجام اين 
بررسي ها امكان محاسبه دانسيته شكستگي ها 
براي دسته هاي مختلف شكستگي در راستاي 

چاه فراهم مي آيد.
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Fracaflow 6   مراحل ساخت مدل سه بعدي دانسيته شكستگي در نرم افزار

Fracaflow 7   شبيه سازي آزمايشات چاه آزمايي در نرم افزار

آناليز سـاختماني مخـزن7 : در اين بخش 
امكان انجام مطالعه بر روي ســاختمان مخزن 
و نقش عوامل ساختماني در ايجاد و گسترش 
شكستگي ها فراهم آمده است. وجود عوامل 
مختلــف ســاختماني مانند چيــن خوردگي، 
گســل، انحناي ســاختمان و تأثير هر يك از 
آن ها در گسترش شكستگي ها در اين بخش 
قابل بررســي و تحليــل اســت. از نتايج اين 
بررسي ها مي توان در شــناخت مكانيسم هاي 
ايجاد و گســترش شكســتگي در مخزن بهره 
برد و در مدل سازي شكســتگي ها به ويژه در 

فضاي بين چاه ها استفاده نمود.
آناليز گسـل ها: گســل ها به عنوان يكي از 
داليل عمده و مهم ايجاد شكســتگي در مخزن 
مي باشند كه آناليز اطالعات آن ها مي تواند ما را 
در شناخت و پيش بيني تأثير گسل ها در ايجاد و 
توزيع شكستگي ها ياري رساند. آناليز گسل ها 
همچنين در پيش بيني محل وقوع شكستگي هاي 
بزرگ مقياس و شكستگي هاي وابسته به گسل 

مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
شــامل  ديناميـك:  اطالعـات  آناليـز 
اطالعات مختلف از جمله نتايج چاه آزمايي، 
هرزروي گل، شاخص بهره دهي است كه 
مي تواند ما را در شــناخت رفتار ديناميك 
شــكاف ها ياري رساند. بررســي و آناليز 
اطالعــات ديناميك اوليــن گام در انجام 
مطالعــه شكســتگي ها به شــمار مي رود و 
عدم نشانه هاي وجود و تأثير شكستگي ها 
بر اطالعات توليد را مي توان نشــان دهنده 
عــدم گســترش شكســتگي هاي مؤثر در 
مخزن لحاظ نمود. البته همان طور كه قبًال 
نيز اشــاره شــد آناليز اطالعات ديناميك 
نمي تواند به طور مستقيم اطالعاتي راجع به 
ميزان شكستگي ها در مخزن ارائه نمايد و 
هرگونه نتيجه گيري از اين داده ها منوط به 
مقايسه و تطبيق اين داده ها با ساير اطالعات 

موجود است.
آناليز اسـترس: آناليز اســترس بر اســاس 

 ،Borehole break outنظيــر اطالعاتــي 
اطالعــات  يــا  و  القايــى  شكســتگى هاى 
مدل هــاي  و  ژئومكانيكــي  آزمايش هــاي 
استرس امكان پذير اســت. بررسي و استفاده 
از اطالعــات آناليزهاي اســترس مي تواند در 
شــناخت نواحــي دچار شكســتگي و به ويژه 
شكســتگي هاي باز و نيز جهت يافتگي آن ها 

مورد استفاده قرار گيرد.
سـاخت مدل سـه بعدي توزيع دانسـيته 
شكسـتگي در مخـزن: ساخت مدل مناسب از 

چگونگي توزيع شكستگي ها در مخزن يكي 
از مهم ترين مراحل مدل ســازي شكستگي ها 
مي باشــد. هدف از اين بخــش يافتن ارتباط 
ميان عوامل مختلف زمين شناسي و مهندسي 
مخــزن در ايجــاد و گســترش شكســتگي 
اســت. در اين بخش اين امكان فراهم آمده 
تــا بتوان نقــش عوامل و داده هــاي مختلف 
مانند خواص ماتريس، نشــانگرهاي لرزه اي، 
نقشــه هاي ســاختماني و... را بررسي نمود و 
وزن هــر يك از اين عوامــل بر روي فرآيند 
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ايجاد شكســتگي در مخزن را محاســبه كرد 
و در نتيجه با محاســبه يك نقشــه سه بعدي 
چگونگي توزيع شكستگي در فضاي مخزن 

را كنترل نمود.
براي ساخت مدل دانسيته شكستگي ها در 
نرم افزار Fracaflow امكان انجام محاســبات 
زمين آماري و واريوگرافي بر روي داده هاي 
چاه ها نيز فراهم آمده اســت تا امكان ساخت 
يــك مــدل با دقــت مناســب و ســازگار با 

اطالعات چاه ها نيز وجود داشته باشد.

4-2- مدل سازي شكاف ها
در اين بخش از نتايــج حاصل از مرحله 
آناليز اطالعات اســتاتيك و ديناميك، براي 
ساخت يك مدل هندسي از شبكه شكاف ها 
در مخزن اســتفاده مي شــود. در اين قسمت 
انواع مختلف شكستگي ها  امكان مدل سازي 
سيســتماتيك،  شكســتگي هاي  جملــه  از 
شكســتگي هاي  ناحيــه اي،  شكســتگي هاي 

مرتبط با گسل و... فراهم آمده است.
روش هــاي متعــددي در نرم افــزار براي 
بررســي كيفي مدل ساخته شــده، پيش بيني 
شــده است كه از جمله مقايســه پارامترهايي 
مانند انــدازه و جهت شكســتگي ها در مدل 
DFN  با اطالعات واقعي يا مقايسه اطالعات 

چاه ها در مدل DFN ساخته شده با اطالعات 
واقعي چاه ها را مي توان نام برد.

4-3- كاليبراسيون خواص شكاف ها
فرآيند مدل ســازي شــكاف ها بــه دليل 
ماهيــت پيچيــده آن همواره با خطــا و عدم 
قطعيت بــاال همراه اســت. پارامترهايي مانند 
طول شكســتگي، بازشــدگي شكستگي ها و 
چگونگــي ارتباط آن ها با يكديگر همواره با 
عدم قطعيت بااليي همراه هســتند و به همين 
دليل الزم است تا سازگاري مدل شكاف ها با 

اطالعات ديناميكي بررسي گردد.
امــكان   Fracaflow افــزار  نــرم  در 
كاليبراسيون اتوماتيك خواص شكاف ها با 
اطالعات ديناميكي مانند آزمايش هاي چاه 
فراهم شده است. در اين نرم افزار همچنين 
flow- امــكان شبيه ســازي آزمايش هــاي

meter و چاه آزمايــي فراهم شــده اســت. 

در اين بخش با توجه به مدل ســاخته شده 
شبكه شكاف ها، آزمايش هاي چاه آزمايي 
شبيه سازي شــده و ســپس با مقايسه نتايج 
شبيه سازي و اطالعات واقعي مي توان ميزان 

دقت مدل را برآورد نمود.

4-4- محاسبه پارامترهاي شكستگي 
اين نرم افــزار توانايي محاســبه تراوايي 
شكســتگي ها در جهــات مختلــف، تخلخل 
شكستگي ها براي زون هاي مختلف و محاسبه 
حجم در جاي هيدروكربن در شكستگي ها و 
نيز محاسبه ابعاد بلوك را براي كليه سلول ها 

داراســت. در واقــع مــدل خروجــي از اين 
نرم افزار شامل تراوايي، تخلخل و ابعاد بلوك 

براي كليه سلول هاي شبكه مي باشد.
مدل ســازي  از  حاصــل  خروجــي 
شكستگي ها در نرم افزار Fracaflow مي تواند 
در شناخت مناطقي كه در آن ها شكستگي ها 
توسعه بيشــتري يافته اند كمك نمايد كه اين 
امــر مي تواند در تعيين محــل چاه هاي جديد 
و نيز برنامه ريزي توليــد از چاه ها و همچنين 
طراحي فرآيندهــاي ازدياد برداشــت مورد 

استفاده قرار گيرد.

نتيجه گيرى
نقش و جايگاه شكســتگي ها در مخازن 
شكافدار از اهميت بااليى برخوردار بوده و 
با توجه به ماهيت پيچيده رفتار شكستگى ها 
در مخــزن، لزوم اســتفاده از همه اطالعات 
بــراي  موجــود (اســتاتيكى و ديناميكــى) 
شــناخت بهتر تأثير شكستگى ها بر  مخزن را 

ضرورى مى نمايد.
نرم افزارهــاى  و  روش هــا  از  اســتفاده 
كارآمد بــراي تحليل يكپارچــه اطالعات، 
در كنــار بهره گيــرى از ابزارهــاى نوين به 
منظور كســب حداكثر اطالعــات در مورد 
شكســتگى ها، مى توانــد مــا را در تدويــن 
روش هــاى بهينــه توليــد و بهره بــردارى از 

مخازن شكافدار يارى رساند. 


