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ماهنامه  اکتشاف و تولید/ شماره 98 / بهمن ماه 1391

محاسبه تراوایی در چاه های فاقد مغزه با استفاده از 
مفهوم واحدهای جریانی هيدروليکی

يکی از روش های تخمین تراوايی استفاده از مفهوم واحدهای جريانی هیدرولیکی است. يك واحد جريانی، حجمی از سنگ مخزن است كه به طور 
عمودی و جانبی پیوسته وقابل پیش بینی بوده و خصوصیات زمین شناسی و پتروفیزيکی تأثیرگذار روی جريان سیال درون آن ثابت است وبه طور مشخص 
از ساير حجم های سنگ متفاوت می باشد.تعیین گروه های سنگی می تواند بر اساس انواع داده های الگ و آنالیز مغزه در دسترس صورت گیرد. در اين 
مطالعه از روش شاخص منطقه جريانی جهت تعیین تعداد گروه های سنگی استفاده شده است. پس از آن مدلی جهت تخمین تراوايی در چاه های فاقد مغزه 
به دست آمده و با استفاده از داده های تخلخل، میزان تراوايی در اين چاه ها تخمین زده شده است. با توجه به نتايج مشخص شد كه شش گروه سنگی در 
اين مخزن وجود دارد. مدل مورد نظر با استفاده از داده های مغزه، میزان تراوايی در چاه های فاقد مغزه را با دقت مناسبی برای اين مخزن محاسبه می  كند. 

در اين پروژه سعی شده روش های متعددی مانند آنالیز هیستوگرام و آنالیز مرتبه ای )خوشه ای( جهت تعیین تعداد گروه های سنگی استفاده شود.

ریاض خراط2  دانشگاه صنعت نفتميالد ایزدی1  دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقيقات تهران 

مقدمه
تراوايی يکی از مهم ترين پارامترهای مخازن نفتی است كه در بسیاری از محاسبات 
و مدل سازی های مخزن نقش مؤثری ايفا می كند. تعیین تراوايی به روش های 
مختلفی نظیر آزمايش های چاه، استفاده از داده های چاه نگاری و آزمايش مغزه 
انجام می  شود. دقیق  ترين و البته پرهزينه  ترين روش تعیین تراوايی انجام آزمايش 
يافتن روش های ديگری  با هدف  به همین دلیل مطالعات زيادی  مغزه است. 
جهت تعیین تراوايی با استفاده از ساير عوامل توسط محققان انجام شده است ]1[. 
روابط تخلخل-تراوايي مي توانند در چارچوب واحدهاي جرياني هیدرولیکي به 
منظور تعیین سنگ هاي مخزني ناهمگن به كار گرفته شوند. بهره برداری صحیح 
از مخازن هیدروكربوی مستلزم بررسی دقیق رفتار مخزن و سیاالت موجود در 
آن است. اولین مرحله پیش بینی رفتارمخزن طی تولید، تعیین گروه  های سنگی 
مخزن است. با استفاده از گروه های سنگی مخزن می توان بخش های مخزنی را 
از بخش های غیرمخزنی تفکیك كرد. در روش سنتی تعیین گروه های سنگی 
مخزن سه عامل لیتولوژی، هندسه فضاهای خالی و میزان تخلخل و تراوايی مدنظر 
قرار می  گرفت. در اين روش زمان  بر، مغزه  ها داده  های اصلی مورد نیاز هستند. 
تهیه مغزه  ها بسیار پرهزينه بوده و لذا تنها معدودی از چاه  های هر میدان را بدين 
روش می  توان بررسی كرد. اين در حالی است كه نمودارهای پتروفیزيکی از 
همه چاه های يك میدان، تهیه شده و امکان بررسی جامع  تری را فراهم می  كنند. 
نمودارهاي چاه  پیمائي ثبت پیوسته  اي از پارامترهاي سازند نسبت به عمق را به 
دست مي  دهند كه كاربرد زمین  شناسي بسیار مفیدي دارند. تركیب سازندها به 
كمك نمودارهاي چاه  پیمائي )نظیر چگالی، نوترون و اشعه گاما( مي  تواند به 
صورت كاني و يا عناصر شیمیايی بیان شود. بنابراين بین پارامترهاي پتروفیزيکي و 
تركیب سنگ رابطه  ای وجود دارد. اطاعات حاصل مي تواند منجر به تفسیر بهتر 

جهت اكتشاف و تولید و اختصاصات پیشرفته مخزن شود ]2-4[.
مبنای واحدهای جريانی هیدرولیکی بر پايه ارتباط بین تخلخل و تراوايی است كه 
در اصل در سال 1927 توسط كارمن و كوزنی پیشنهاد شد. پس از آن در سال 
1993 آموفوله معادله مربوط به شاخص منطقه جريانی را برای تعیین واحدهای 
جريان هیدرولیکی بیان كرد. در سال های اخیر تعیین گروه هاي سنگي در چندين 
میدان كشورهای خارجی توسط دانشمندان انجام شده است. در ايران نیز در سال 
2009 مطالعاتی توسط خراط و همکاران بر روی يکی از مخازن جنوب ايران 
انجام شده است. در اين زمینه توسط كرامتی و آقازاده نیز مطالعاتی روی سازند 
داريان میدان پارس جنوبی و هم  چنین سازند سروك صورت گرفته است. گروه 
دهرم افقي از لحاظ تجمع گاز بسیار مهم محسوب می شود؛ چراكه ذخاير عمده 
گاز زاگرس در اين گروه قرار دارد. سنگ مخزن اصلي گروه دهرم را سازند 
كنگان و بخش بااليي سازند داالن تشکیل مي دهند. بنابراين تعیین هرچه دقیق تر 
گروه هاي سنگي مخزني و منطقه بندي اين مخازن به منظور ارزيابي هر چه بهتر 
پارامترهاي مخزني ضروري به نظر مي  رسد. در اين تحقیق، 85 نمونه مغزه به دست 
آمده از يکی از چاه های میدان گازی، مورد مطالعه قرار گرفته اند كه اطاعات آنها 

شامل تراوايی، تخلخل و هم  چنین اطاعات زمین  شناسی و چاه  پیمايی می  باشد.

1- رابطه تخلخل وتراوایی در واحدهای جریان هيدروليکی
كوزنی )1927( يکی از بنیادی  ترين و مشهورترين روابطی كه تراوايی را به عنوان 

تابعی از تخلخل و سطح مخصوص بیان می  كند استخراج كرده است ]5-7[.
شکل تعمیم يافته رابطه كازنی-كارمن به صورت زير است:

K =
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مقــــالـــــات

اگر تراوايی بر حسب میلي  دارسی باشد، می  توان پارامتر زير را معرفی كرد:

φ
KRQI (μm) =% 314

كه RQI شاخص كیفیت مخزن است.
 φz  به صورت نسبت حجم حفره به حجم دانه تعريف می  شود:

φz = (       )φ
1-φ

FZI به عنوان شاخص منطقه جريان در نظر گرفته می  شود:

FZI (μm) = RQI
φz

1

با لگاريتم  گیری از دو طرف خواهیم داشت:

log RQI = log φz + log FZI

 ،φz در مقابل RQI مشابه، ترسیم نمودار لگاريتمی FZI بنابراين برای نمونه  هايی با
به صورت خطی مستقیم با شیب واحد خواهد بود. مقدار شاخص منطقه جريانی 
را می  توان از عرض از مبدا اين خط درφz=1 به دست آورد. نمونه  هايی كه دارای 
مقادير مختلف شاخص منطقه جريانی هستند خطوط موازی ديگری می  سازند. 
تمام نمونه  هاي واقع شده در روی يك خط، دارای خواص گلوگاهی يکسان 

بوده و بنابراين يك واحد جريانی را تشکیل می  دهند ]12-8[.

2- روش  های محاسبه تعداد واحدهای جریانی هيدروليکی
2-1- آناليز هيستوگرام

بعد از به دست آوردن FZI هر نمونه نوبت به تعیین تعداد واحدهاي جريان 
هیدرولیکي مي  رسد كه برای اين كار از آنالیز هیستوگرام استفاده مي  كنیم. طبق 
اصول واحدهای جريان هیدرولیکی، توزيع هیستوگرام لگاريتم شاخص منطقه 

جريانی در هر واحد جريان هیدرولیکی به صورت توزيع نرمال است.
اين روش با استفاده از اين اصل تعداد واحدهای جريان هیدرولیکی را تعیین 

می  كند. روش كار بدين صورت است كه در اين بخش با استفاده از نرم  افزار 
Mathlab، آنالیز هیستوگرام  روی داده  های لگاريتم شاخص منطقه جريانی انجام 
می شود )شکل-1(. حاصل اين آنالیز، شش توزيع نرمال است كه نشان  دهنده 

شش واحد جريان هیدرولیکی است.
براساس روش آنالیز هیستوگرام، برای داده  های مورد استفاده در چاه مورد مطالعه، 

شش واحد جريان هیدرولیکی تشخیص داده شده است.

2-2- آناليز احتماالت نرمال
طبق اصول واحدهای جريان هیدرولیکی، آنالیز احتماالت نرمال لگاريتم شاخص 
منطقه جريانی، در هر واحد جريان هیدرولیکی به صورت توزيع خطی است. اين 
روش با استفاده از اين اصل تعداد واحدهای جريان هیدرولیکی راتعیین می  كند.
 دراين روش، آنالیز احتماالت نرمال برروی داده  های لگاريتم شاخص منطقه 
جريانی انجام شده و شش توزيع خطی به دست مي  آيد كه نشان  دهنده شش 
واحد جريان هیدرولیکی است. لذا اين روش نیز تعداد واحدهای هیدرولیکی كه 
از مرحله قبل به دست آمد را تأيید می  كند )شکل-2(. به دلیل سهولت شناسايی 
بصری خطوط مستقیم، اين روش بسیار مفیدتر از روش هیستوگرام است. هرچند 
اثرات تلفیقی ممکن است تا حدودی خطوط مستقیم را كج كرده و سبب تغییر 

مکان آنها شود.

2-3- روش مجموع مربع خطا
كرده  فرض  يك  برابر  را  دسته  ها  تعداد  ابتدا  خطاها  مربع  مجموع  روش  در 
انجام   Mathlab نرم  افزار  توسط  را   K-means خوشه  ای  آنالیز  و   )HFU=1(
می  دهیم. آنالیز خوشه  اي به روش K-means، داده  ها را در گروه  هاي مشخصی 
از هم جدا می كند؛ به طوري كه داده  هاي مربوط به هر گروه با ساير گروه  ها 
متفاوت است.در اين روش بعد از تعیین تعداد دسته  ها كه از آنالیز هیستوگرام 
به دست آمده، نرم  افزار به تعداد دسته  هاي تعیین  شده، نقاطي را به عنوان نقاط 
مركزي در نظر گرفته و فاصله ساير نقاط تا نقطه مركزي را محاسبه كرده و بدين 
ترتیب داده  ها را در گروه  هاي مختلف دسته  بندي مي كند. نرم افزار Mathlab اين 
قابلیت را به كاربر مي دهد كه با كمتر شدن انحراف معیار داده  ها از نقطه مركزی، 
به هر تعداد مد نظر محل نقطه مركزي را تا حصول نتیجه بهتر تغییر دهد. پس از 
آن آنالیز رگرسیون خطی روی داده  ها انجام داده و مقدار مجموع مربع خطاها 

  
  هاي لگاريتمي شاخص منطقه جرياني  : آناليز هيستوگرام روي داده1شكل 

 يهيدروليك انجري واحد 6در چاه مورد مطالعه، استفاده مورد يها  داده يبرا ستوگرام،يه زيآنال روش براساس
  .است شده داده تشخيص

  
 نرمال آناليز احتماالت - 2- 2

 هر واحد در يجريان منطقه شاخص لگاريتم نرمال احتماالت زيآنال ،يهيدروليك جريان يواحدها اصول طبق
 جرياني تعداد واحدها اصل اين ازاستفاده با  روش اين. است يخط توزيع صورت به يهيدروليك جريان

  .كند  يم عيينرات يهيدروليك
 توزيع 6و  شده انجام يجريان منطقه شاخص لگاريتم يها  داده يبررو نرمال احتماالت زيآنال روش، دراين 

 يز تعداد واحدهاين روش نياست و لذا ا يجريان هيدروليك واحد 6دهنده   نشان كه آيد  مي دسته ب يخط
 يبصر يسهولت در شناساي دليلبه ). 2-شكل( كند  يد مييأدست آمد را ته كه از مرحله قبل ب يكيدروليه

ممكن است تا  ي. هرچند اثرات تلفيقاستاين روش بسيار مفيدتر از روش هيستوگرام  ،خطوط مستقيم
 كرده و سبب تغيير مكان آنها شود.خطوط مستقيم را كج  يحدود

  

  1    آنالیز هیستوگرام روي داده  هاي لگاریتمي شاخص منطقه جریاني
روش آنالیــز احتمــاالت نرمــال و تعیین 6 واحــد هیدرولیکی در 

داده  های مورد مطالعه
    2  

  
  ورد مطالعهم يها  در داده يكيدروليواحد ه 6ن ييز احتماالت نرمال و تعي:روش آنال2شكل

  
  روش مجموع مربع خطا -3- 2
فرض كرده  كي برابر را ها  دسته تعداد ابتدا كه است صورت بدين كار روش خطاها مربع مجموع از استفاده در
)1=HFU( يا  خوشه آناليز و K-means افزار   نرم توسط راMathlab اي بـه روش    آناليز خوشـه . دهيم  يم انجام

K-meansهاي مربوط به هر گروه با سـاير    كه داده هاي مشخص از هم جدا كرده به طوري  ر گروهها را د  ، داده
افـزار    ، نرماز آناليز هيستوگرام به دست آمدهها كه   تعيين تعداد دسته ها متفاوت است.در اين روش بعد از  گروه

قـاط تـا نقطـه    نو فاصـله سـاير    گرفتهعنوان نقاط مركزي در نظر ه را ب شده نقاطي  هاي تعيين  به تعداد دسته
 Mathlab افـزار  كند. نرم بندي مي  هاي مختلف دسته  ها را در گروه  و بدين ترتيب داده مركزي را محاسبه كرده

د نظـر  ي، به هـر تعـداد مـ   ها از نقطه مركز  ار دادهيبا كمتر شدن انحراف معدهد كه  ميبه كاربر اين قابليت را 
 وداده  انجام ها  داده يرو يرگرسيون خط زيآنال سپسا تا حصول نتيجه بهتر تغيير دهد. محل نقطه مركزي ر

 زيـ ن ديگـر  يهـا   دسته تعداد يبرا صورت همين به را كار اين كنيم.  يم محاسبه را خطاها مربع مجموع مقدار
  كنيم.  يم ترسيم ها  تعداد دسته درمقابل خطاها مربع مجموع از ينمودار درنهايت وداده  انجام
مربع  مجموع مقدار ،يهيدروليك جريان يواحدها تعداد افزايش با شود  يم مشاهده 3- درشكل كه طور همان
قابل  و نبوده محسوس خطاها مربع مجموع در تغييرات ،بعد به مقدار يك از امايافته  كاهش خطاها
  .است ينهبه يهيدروليك انيجر يواحدها تعداد همان مقدار اين. است نظركردن  صرف
 يبرا ،روش اين اساس بر. استها   دسته تعداد تعيين درش باالتر دقت و كاربر ازآن  استقالل ،روش اين مزيت
  شود.  يم تشخيص داده يكيدروليه جريان واحد 6تحقيق  اين در استفاده مورد يها  داده
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را محاسبه می  كنیم. اين كار را به همین صورت برای تعداد دسته  های ديگر نیز 
انجام داده و درنهايت نموداری از مجموع مربع خطاها درمقابل تعداد دسته  ها 

ترسیم می  كنیم.
همان طور كه درشکل-3 مشاهده می  شود با افزايش تعداد واحدهای جريان 
هیدرولیکی، مقدار مجموع مربع خطاها كاهش يافته اما از يك مقدار به بعد، 
تغییرات در مجموع مربع خطاها محسوس نبوده و قابل صرف  نظركردن است. اين 

مقدار همان تعداد واحدهای جريان هیدرولیکی بهینه است.
مزيت اين روش، استقال آن از كاربر و دقت باالترش در تعیین تعداد دسته  ها 
است. بر اساس اين روش، برای داده  های مورد استفاده در اين تحقیق شش واحد 

جريان هیدرولیکی تشخیص داده می  شود.
پس از تعیین تعداد واحدهای جريان هیدرولیکی ) شکل-4(، برای تعیین تراوايی، 
با استفاده از آنالیز خوشه  ای K-means و نرم  افزار Excel، آنالیز واحدهای جريان 
هیدرولیکی انجام می  شود. روش كار بدين صورت است كه با استفاده از آنالیز 
خوشه  ای K-means، واحدهای جريان هیدرولیکی از يکديگر متمايز شده و با 
استفاده از نرم  افزار Excel مقدار شاخص منطقه جريانی متوسط هر واحد جريان 
هیدرولیکی محاسبه و آنالیز رگرسیون در هر واحد جريان هیدرولیکی انجام 

می  شود )جدول-2(.

3- تخمين تراوایی
مقدار تراوايی هر نمونه را می توان با توجه به واحد جريان هیدرولیکی آن و مقدار 

شاخص منطقه جريانی میانگین در آن واحد هیدرولیکی از رابطه زير محاسبه كرد:
 3

2
( ) 21014

(1 )
e

mean
e

k FZI φ
φ

= ×
−

1014

برای بررسی دقت مدل در نظر گرفته شده جهت محاسبه تراوايی، در ابتدا مقدار 
تراوايی را با استفاده از داده های تخلخل به دست آمده از آنالیز مغزه، محاسبه كرده 
و با داده های تراوايی حاصل از آنالیز مغزه مقايسه می  كنیم. نتايج مدنظر در شکل-5 
آورده شده اند. در اين شکل نمودار تراوايی محاسبه شده با استفاده از تخلخل مغزه 
درمقابل تراوايی همان مغزه آورده شده است. شکل داده ها )قرار گرفتن آنها 
روی خطی با شیب 45 درجه(، بیان  گر دقت باالی مدل در تخمین تراوايی است 
)R2 =0/933(. عاوه بر اين، دقت در نتايج به دست آمده نشان  دهنده صحت در 

نظر گرفتن تعداد شش گروه سنگی شده برای اين مخزن است.

 3-1 تخمين تراوایی در چاه  های فاقد مغزه
پس از بررسی صحت نتايج حاصل از مدل مورد نظر، می  توان از اين مدل جهت 
محاسبه تراوايی در چاه های فاقد مغزه در عمق های متناظر با عمقی كه عملیات 
مغزه گیری صورت گرفته، استفاده كرد. در اين قسمت با استفاده از داده های 
تخلخل به دست آمده از الگ )در چاهی كه داده های مغزه آن نیز در دسترس 
است(، میزان تراوايی را محاسبه می كنیم. برای اين منظور ابتدا بايد داده های 
با عمقی كه عملیات  تخلخل به دست آمده از الگ را در عمق  های متناظر 

مغزه  گیری انجام شده، در نظر گرفت.

نمــودار مجمــوع مربع خطاهــا درمقابل تعــداد واحدهــای جریان 
هیدرولیکی

    3  

  
No. of HFU SSE 

1 634/64  
2 56/21 

3 1134/8 

4 157/6 

5 47/3 

6 3347/2 

7 9605/1 

8 8362/1 
  : مقادير خطاي محاسبه شده به ازاي تعداد گروهاي سنگي1جدول

  

  
  يكيدروليه جريان يواحدها تعداد درمقابل خطاها مربع نمودار مجموع :3شكل

 
ز يآنـال  اسـتفاده از  بـا  يـي، ن تراوايـي تع يبـرا  ،)4-( شـكل  يهيـدروليك  جريـان  يواحدها تعداد تعيين زا پس

  .شود  يم انجام يهيدروليك جريان يواحدها آناليز ،Excel افزار  و نرم K-Meansي ا  خوشه
 از يهيـدروليك  جريـان  ي، واحـدها K-Means يا  خوشـه  زياز آنـال  استفاده با كه است صورت بدين كار روش

 يـان جر واحـد  هـر  متوسـط  يجريان منطقه شاخص مقدار Excelافزار   نرم از استفاده با و شده متمايز يكديگر
 ).2-جدول( شود  يم انجام يهيدروليك جريان واحد در هر رگرسيون زيآنال و محاسبه يهيدروليك

  
  
  

FZI هر واحد جریاني     4  

HFU (FZI) mean 
1 343771604/0  
2 126531891/0 

3 332477855/1 

4 0975312/133 

5 63742891/18 

6 606542049/3 
  واحد هيدروليكيبراي هر  FZI(mean): مقدار 2جدول

  

  
  هر واحد جرياني FZI:4شكل

  
  يين تراوايتخم - 3

 منطقه شاخص و مقدار آن يهيدروليك جريان واحد به توجه با نمونه هر يبرا توان يم را يتراواي مقدار
 :دكر محاسبه زير رابطه از يكيدروليميانگين در آن واحد ه يجريان

 
)6(  
 
را با استفاده از  يير تراوادا مقدا، در ابتييمحاسبه تراوا جهتدقت مدل در نظر گرفته شده  يبررس يبرا

ز مغزه يحاصل از آنال ييتراوا يها ز مغزه، محاسبه كرده و با دادهيلتخلخل به دست آمده از آنا ياه داده
با  شده محاسبه ين شكل نمودار تراواييآورده شده است. در ا 5-ج مورد نظر در شكليم. نتايكن  يسه ميمقا

3
2
( ) 21014

(1 )
e

mean
e

k FZI φ
φ

= ×
−

)FZI( meanHFU

0/3437716041

0/1265318912

1/3324778553

133/09753124

18/637428915

3/6065420496

 2    مقدار FZI(mean) برای هر واحد هیدرولیکي

SSENo. of HFU
64/6341

21/562

8/11343

6/1574

3/475

2/33476

1/96057

1/83628

 1    مقادیر خطای محاسبه شده به ازای تعداد گروهای سنگی
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نمودار تراوایی محاســبه شده با استفاده از تخلخل مغزه درمقابل 
تراوایی مغزه همان چاه

    5  

ك ي يرو آنها (قرار گرفتنها  ده شده است. شكل دادهمغزه آورهمان  يتراواي استفاده از تخلخل مغزه درمقابل
ن دقت ي). عالوه بر اR2= 933/0( است يين تراوايمدل در تخم يگر دقت باال  انيب )،درجه 45ب يخط با ش

  است.ن مخزن يا يشده برا يگروه سنگ 6تعداد ن در نظر گرفت دهنده صحت  نشانج به دست آمده يدر نتا
  

  
  مغزه همان چاه يتراواي با استفاده از تخلخل مغزه درمقابل شده محاسبه ينمودار تراواي: 5شكل

  
  فاقد مغزه يها  هدر چا يين تراوايتخم 1- 3

 يها هدر چا يياوان مدل جهت محاسبه ترياز اتوان   يماز مدل مورد نظر،  حاصلج يصحت نتا يپس از بررس
ن قسمت با يدر ا ، استفاده كرد.صورت گرفته يريگ ات مغزهيكه عمل يمقمتناظر با ع يها در عمق فاقد مغزه

 ،ت)ز در دسترس اسيمغزه آن ن يها كه داده يست آمده از الگ (در چاهتخلخل به د يها استفاده از داده
 يها  تخلخل به دست آمده از الگ را در عمق يها داده بايدن منظور ابتدا يا ي. براشدمحاسبه  ييزان تراوايم

  صورت گرفته، در نظر گرفت. يريگ  ات مغزهيكه عمل يمتناظر با عمق
 يها  ك چاه با استفاده از دادهيدر  يهيدروليك جريان يواحدها روش از شده محاسبه يتراواي نمودار 6-شكل

 جريان هر واحد يبرا FZI(mean)همان چاه با در نظر گرفتن  مغزه يتراواي مقابل دررا تخلخل الگ 
فاقد مغزه  يها  را در چاه ييتوان تراوا  ين روش ميشود با ا  يده ميطور كه د همان .دهد  يم نشان يهيدروليك
  سبه كرد.) محا589/0حدود  يبستگ  ب هميضر( يار خوبيبا دقت بس

تراوایی محاســبه شده با استفاده از تخلخل به دست آمده از الگ 
درمقابل تراوایی مغزه همان چاه

    6  

  
  مغزه همان چاه يتراواي با استفاده از تخلخل به دست آمده از الگ درمقابل شده محاسبه يتراواي : 6شكل

  
  يريگ جهينت
  

مورد  يها  روش به دست آمده در مخزن مورد مطالعه براساس يكيدروليه يانيجر يهاتعداد واحد 
  است.نوع  6تحقيق،  اين در استفاده

 يها  ش تعداد گروهي، با افزايكيدروليه يانينه واحد جريجهت محاسبه تعداد به SSEدر روش  
 ابد.ي  يم كاهش خطا يزانمها،   ن دادهيب يبستگ  ش هميل افزايبه دل يسنگ

ن يدر ا .دهد  يم به دست يفيضعار يج بسينتا ،با استفاده از تخلخل يين تراواييتع يروش سنت 
 باشد. 30/0 حدود يبستگ  ب هميضر شود كه  ين روش استفاده مياز ا يزمان ،مطالعه

را يزاست؛  يكيدروليان هيجر ين واحدهاييجهت تع يار مناسبيبس عامل يانيشاخص منطقه جر 
رات هندسه حفرات ييط متخلخل و تغيمح ين شناسيات زميوابسته به خصوص اين عامل به شدت

 است.

الب مخزن در نظر ق يسنگ  را به عنوان گونه 1-يسنگروه توان گ  يآمده م ج به دستيبا توجه به نتا 
 گرفت.

زان ين از ميچن  و هم استن مخزن يالب اق يسنگ يها  گروه وجز 3- ينكه گروه سنگيبا توجه به ا 
 يت مخزنيفيازلحاظ كرا  ين گروه سنگياتوان   يم، است ز برخوردارين يخوب نسبتاً ييتراواتخلخل و 

 در نظر گرفت. ين گروه سنگيبهتر

با دقت  ،فاقد مغزه يها  محاسبه شده در چاه ييزان تراوايدهد كه م  يج به دست آمده نشان مينتا 
  شده است. ) محاسبه589/0حدود  يبستگ  ب هميضر( يار خوبيبس

  

شکل-6 نمودار تراوايی محاسبه شده از روش واحدهای جريان هیدرولیکی 
در يك چاه با استفاده از داده  های تخلخل الگ را در مقابل تراوايی مغزه همان 
چاه با در نظر گرفتن FZI(mean) برای هر واحد جريان هیدرولیکی نشان 
می  دهد. همان طور كه ديده می  شود با اين روش می  توان تراوايی را در چاه  های 
فاقد مغزه با دقت بسیار خوبی )ضريب هم  بستگی حدود 0/589( محاسبه كرد.

 نتيجه گيری
تعـداد واحدهـای جريانـی هیدرولیکـی به دسـت آمـده در مخـزن مـورد مطالعه  	

براسـاس روش  هـای مـورد اسـتفاده در ايـن تحقیـق، 6 نوع اسـت. 
بـرای محاسـبه تعـداد بهینـه واحدهـای جريانـی هیدرولیکـی در روش SSE، به  	

دلیـل افزايـش هم  بسـتگی بیـن داده  ها بـا افزايش تعـداد گروه  های سـنگی، میزان 
خطـا كاهـش می  يابد.

روش سـنتی تعییـن تراوايـی با اسـتفاده از تخلخل، نتايج بسـیار ضعیفی به دسـت  	

می  دهـد. در ايـن مطالعـه، زمانـی از ايـن روش اسـتفاده می  شـود كـه ضريـب 
هم  بسـتگی حـدود 30/0 باشـد.

شـاخص منطقـه جريانـی عامـل بسـیار مناسـبی جهـت تعییـن واحدهـای جريـان  	
هیدرولیکی اسـت؛ زيرا اين عامل به شـدت وابسـته به خصوصیات زمین شناسـی 

محیـط متخلخـل و تغییرات هندسـه حفرات اسـت.
بـه عنـوان  	 را  بـه دسـت آمـده می  تـوان گـروه سـنگی1-  نتايـج  بـه  بـا توجـه 

گرفـت. نظـر  در  مخـزن  قالـب  گروه  سـنگی 
بـا توجـه به اينکـه گروه سـنگی3- جـزو گروه  های سـنگی قالب اين مخـزن بوده  	

و هم  چنیـن از میـزان تخلخل و تراوايی نسـبتاً خوبـی نیز برخوردار اسـت، می  توان 
ايـن گـروه سـنگی را ازلحاظ كیفیت مخزنـی بهترين گروه سـنگی در نظر گرفت.

نتايـج به دسـت آمده نشـان می  دهـد میزان تراوايی محاسـبه شـده در چاه  های فاقد  	
مغـزه، بـا دقـت بسـیار خوبـی )ضريـب هم  بسـتگی حـدود 589/0( محاسـبه شـده 

است.
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