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کاربـرد آنالیـز دیجیتـال مغـزه1 در مشخصه سـازی بهتـر مخـازن؛ 
مزایـا و چالش هـا

بابک فاضل عبدل آبادی*، محمد پرواز دواني، محمدحسین گلستان، پژوهشگاه صنعت نفت  

تصاويـر  مناسـب  دقـت  هميـن  به دليـل  عمدتـاً  زيـاد  دقـت  بـا  سی تی اسـکن  عکس بـرداری  روش 
سـه بعدی حاصـل، در صنايـع متعـددی مثـل پزشـکی، مکانيـک و غيـره كاربـرد دارد. در سـال های 
اخيـر از ايـن فـن آوری برای مشخصه سـازی بهتر مخـازن هيدروكربنـی )جهت به دسـت آوردن نتايج 
دقيق تـر از جملـه توابـع جريانـی مغـزه( اسـتفاده شـده اسـت. در ايـن گسـتره اكثـر تحقيقـات صنعتی 
انجـام شـده در زمينـه ی آناليـز ديجيتـال مغـزه جهت تفسـير و دقت بيشـتر نتايـج خـواص پتروفيزيکی 

انجـام گرديده اسـت.
در ايـن مقالـه مزيت هـا و چالش های اسـتفاده از اين فن آوری جهت آناليز ديجيتـال مغزه با رويکردی 
متفـاوت ذكـر شـده اسـت. از مزيت هـای اصلـی ايـن فـن آوری، نتايـج دقيق تـر و كم هزينه تـر بـرای 
خـواص پتروفيزيکـی نسـبت به آناليز مرسـوم مغزه، امکان انجام و آناليز حساسـيت خواص اسـتاتيک 

مخزنـی و امکان اسـتفاده از فـن آوری پردازش موازی كامپيوتری اسـت.
ايـن فـن آوری در مخـازن كربناتـه نسـبت بـه مخـازن ماسه سـنگی )كـه در مشخصه سـازی بهينه تـر 
آنهـا موفق تـر بـوده( بـا چالش هايـی روبـرو بـوده كـه مهم تريـن آنهـا حساسـيت نتايـج حاصـل از 
ابعـاد تصاويـر سی تی اسـکن و عـدم دقـت مطلـوب دسـتگاه های  بـه  آناليـز ديجيتـال مغـزه نسـبت 
ميکروسی تی اسـکن بـرای كاربـرد در مخـازن كربناتـه بـا ناهمگونـی زيـاد اسـت. عـالوه بـر ايـن در 
مبحـث كاربـرد آناليـز ديجيتـال مغـزه، هنـگام شبيه سـازی ميدانـی می تـوان بـه چالـش تعميم پذيـری 

نتايـج ديجيتـال مغـزه از مقيـاس حفـره بـه مقيـاس ميدانـی اشـاره كـرد.

تاریخ ارسال نویسنده: 9۵/۰۵/2۷

تاریخ ارسال به داور:  9۵/۰6/۰۷

تاریخ پذیرش داور: 9۵/۰6/14

واژگان کلیدی:
ديجيتال  آناليز  حفره،  مقياس  مدل سازی 

مغزه، مشخصه سازی مخزن

)fazelb@ripi.ir( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

از  بسیاری  در  متخلخل  محیط  در  سیال  چندفازی  جریان  شبیه سازی 
زیرزمینی  جریان  استخراج،  جمله  از  مصنوعی  و  طبیعی  فرآیندهای 
دی اکسیدکربن،  گاز  ذخیره سازی  سازندی،  آب  هیدروکربن ها، 
واکنشی2 جهت  انتقال  و  خاکی  محیط  در  غیرآبی  سیاالت  مهاجرت 
شبیه سازی  نفت  مهندسی  در  است.  اهمیت  حائز  فرآیندی  بهینه سازی 
جریان سیال در محیط متخلخل جهت شناخت بهتر مکانیسم های تولید 
طبیعی و نیز بهینه سازی تخلیه ی طبیعی و ارائه ی راهکارهای پیشنهادی 
برای درک صحیح محاسبات  بسیار مفید است.  ازدیاد برداشت  جهت 
جمله  از  شبیه ساز  مدل های  ورودی  متغیرهای  باید  جریانی  شبیه سازی 
تعیین  جریانی  هندسه ی  با  متناسب  و  به دقت  چندفازی،  نسبی  تراوایی 

گردند ]1[.
تعیین  در  مغزه  آنالیز  مرسوم  روش های  مهم  بسیار  چالش های  از  یکی 
متغیرهای پتروفیزیکی )به خصوص در مخازن کربناته(، عالوه بر زمان بر 
جمله  از  مغزه  ویژه ی  آزمایش های  )به خصوص  آزمایش ها  انجام  بودن 
تراوایی نسبی پایا در شرایط مخزن(، درنظر نگرفتن دقیق برهم کنش های 
سنگ و سیال و هندسه ی جریانی محیط متخلخل است که منجر به تخمین 
همراه با خطای توابع جریانی در شبیه سازی دینامیک مخزنی می گردد. 
میدانی،  مقیاس  شبیه سازی  مدل های  جریانی  توابع  بهینه ی  تعیین  جهت 
محاسبات  و  شبیه سازی  در  مغزه  دیجیتال  آنالیز  فن آوری  به کارگیری 

مقیاس حفره3 بسیار حائز اهمیت است. این فن آوری می تواند با کاهش 
زمان انجام آزمایش ها و بر اساس مدل سه بعدی ساخته شده از نمونه ی 
را  مخازن  شبیه سازی  برای  مشخصه سازی الزم  متغیرهای  مخزن  سنگی 
متناسب با ویژگی های محیط متخلخل و سیاالت جریانی در شرایط پایا 
بهتر  به عنوان روشی تکمیلی جهت ساخت  این فن آوری  به دست دهد. 
مدل خواص مخزنی و نه به عنوان روشی جایگزین برای روش های مرسوم 
آنالیز مغزه بیان می گردد. شکل-1 نقش تکمیلی آنالیز دیجیتال مغزه در 

شبیه سازی مخازن هیدروکربنی را در حالت کلی بیان می کند ]2[.
روابط  مدل سازی  و  دانستن  کشف،  مغزه  دیجیتال  آنالیز  اصلی  هدف 
بین مشاهدات دور از دسترس ژئوفیزیکی و خواص برجای پتروفیزیکی 
از  تجربی حاصل  روابط  اساس  بر  پتروفیزیکی  مرسوم  است. مدل های 
ایده آل  میکروساختارهای  از  حاصل  تئوری  مدل های  یا  آزمایش ها 
کالیبره شده توسط اندازه گیری های آزمایشگاهی هستند. به دلیل درنظر 
نگرفتن هندسه ی جریانی دقیق محیط متخلخل، نتایج حاصل از مدل های 
و  سنگی  محیط  برهم کنش  که  به طوری  شده  اند؛  ساده سازی  مرسوم 
مدل های  این،  بر  نمی شود. عالوه  مدل سازی  به خوبی  جریانی  سیاالت 
میکروساختارها  از  را  متفاوتی  مشخصه سازی  سنگی،  فیزیک  مرسوم 
با  نتایج پتروفیزیکی را  به دست می دهند که این مطلب، تفسیر و آنالیز 

مشکل همراه می کند ]3[.
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ــه ی 1 ــزه در شبیه ســازی بهین ــال مغ ــز دیجیت ــی آنالی نقــش تکمیل
ــی مخــازن هیدروکربن

در  بالقوه  منبعی  به عنوان  می تواند  کیفیت  با  اسکن های  از  استفاده 
خواص  تعیین  و  پیچیده  سنگی  محیط های  بهتر  هرچه  مشخصه سازی 
و  جریانی  انتقال  ژئومکانیکی،  االستیک  )خواص  پتروفیزیکی 
عکس برداری  اساس  بر  به عبارتی  شود.  گرفته  درنظر  الکتریکی( 
سنگی و در قدم بعدی، شبیه سازی مقیاس مغزه، محیط سنگی خواص 
جریانی از جمله تراوایی نسبی با صحت بیشتری تعیین می گردند. طی 
سال های اخیر به دلیل پیشرفت های گسترده ی عکس برداری های میکرو 
نانوسی تی اسکن در علوم دیگر، استفاده ی آن در حوزه ی باالدستی  و 

نفت نیز بسیار مفید متصور می شود.
به طور کلی روند کاری آنالیز دیجیتال مغزه )DRP( به سه قسمت تقسیم 

می شود که شماتیک آن در شکل-2 ارائه شده است:
با دقت زیاد جهت   عکس برداری دیجیتالی )عکس برداری سه بعدی 

مشخصه سازی نمونه در مقیاس حفره(
 پردازش عکس دیجیتالی جهت تشخیص حفرات از ماتریس سنگی و 

تهیه ی عکس قطعه بندی شده4
 شبیه سازی پدیده های فیزیکی در محدوده ی ریزساختار عکس برداری 
نسبی(،  و  )مطلق  تراوایی  جمله  از  آن  مؤثر  خواص  تعیین  جهت  شده 

مقاومت الکتریکی و مدول ژئومکانیکی یانگ

دستگاه  از  استفاده  مخزن،  سنگ  سه بعدی  مدل  ساخت  مدرن  روش 
میکرو سی تی اسکن است که می تواند برای نمونه های استوانه ای کوچک 
مرحله ی  خروجی  گردد.  استفاده  آن  از  کمتر  یا  میلی متر  چند  قطر  با 
عکس برداری، فایل باینری۵ است که توسط آن بر اساس تصویر حاصل 
از اشکال رادیویی که در زوایای مختلف به دست آمده اند مدل سه بعدی 
ساخته می شود. نتیجه ی نهایی ساخت مدل سه بعدی، عکسی سیاه و سفید 
است که شفافیت آن متناسب با عدد بی بعد CT 6 و مواد تشکیل دهنده ی 

محیط سنگی است )شکل-3(.
حفرات  فازهای  تعیین  و  تشخیص  شامل  شده  تهیه  عکس  قطعه بندی 
ابزارهای  جمله  از  است.  شده  عکس برداری  محدوده ی  در  کانی ها  و 

مصنوعی8،  اختالالت  رفع  فضایی۷،  فیلتراسیون  قطعه بندی،  مرسوم 
آستانه سازی9، عملیات مورفولوژی1۰ و آنالیز خوشه ای11 است.

آنها  در  که  است  آماری  روش های  سه بعدی  مدل  تهیه ی  دیگر  روش 
تخمین خواص آماری نمونه ی سنگ با استفاده از عکس برداری دوبعدی 
تولید  روش ها  این  مزیت های  از  یکی  می شود.  انجام   SEM12 از جمله 
با خواص  نمونه ی عکس برداری شده  از  بسیار زیاد  مدل های سه بعدی 
طبیعی که  غیرآماری  پیچیدگی های مدل های  است که  یکسان  آماری 

موجب کاربرد محدود آنها می شود را ندارد )شکل-3(.
به طور کلی مدل های شبیه ساز جریان سیال در مقیاس حفره به دو روش 

زیر تقسیم بندی می شوند: ]۵[
سه بعدی  مدل  روی  محاسبات  روش ها  این  در  مستقیم13:  روش های   

رونــد به دســت آوردن خــواص ســنگ مخــزن به کمــک آنالیــز 2
ــزه ]4[ ــال مغ دیجیت

3 )a Berea مــدل شــبکه ی حفــره ای نمونــه از مغــزه ی ماسه ســنگی 
حجــم خروجــی سیاه-ســفید نمونــه ی ماسه ســنگی اســکن شــده 
بــا دســتگاه سی تی اســکن بــا کیفیــت 2/49 میکرومتــر b( حجــم 
ــره و  ــه ای )قرمزهــا حف ــره و ماتریــس دان خروجــی جدایــش حف
خاکســتری ها ماتریــس هســتند( c( شــبکه ی حفــره ای تولیــد 
شــده از عکس هــا a و b )قرمزهــا حفــره و آبی هــا گلوگاه هــا 
هســتند( d( عکــس بزرگ نمایــی شــده ی بخــش کوچکــی از مــدل 

ــنگ  ــبکه ای ماسه س ش
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واقعی حاصل از عکس برداری سه بعدی و قطعه بندی انجام شده است. 
از گریدبندی و  استفاده  با  این روش دو دسته زیرروش شبیه سازی  در 
شبیه ساز  مدل های  از جمله  می رود.  به کار  از گریدبندی  استفاده  بدون 
قبیل  از  ذرات  حرکت  اساس  بر  الگرانژین  گرید  بدون  روش های 
SPH ، 14 MPS 1۵ و LBM 16 است. از جمله روش های مبتنی بر گریدبندی 
انجام  به دلیل  روش ها  این  کرد.  اشاره  محدود1۷  المان  به  می توان  نیز 
شبیه سازی روی مدل واقعی سنگی و نیز پیچیدگی های حاصل از تماس 
سنگ و سیال و هندسه ی محیط متخلخل، بسیار زمان بر هستند و به همین 
مدل سازی  برای  دیگری  غیرمستقیم  روش  ساده سازی،  جهت  دلیل 

شبکه ای مطرح گردیده است.
 روش مدل سازی شبکه ای18: در این روش محاسبات روی شبکه ای از 

حفرات و گلوگاه های ایده آل انجام می شود.

1- مزایای استفاده از آنالیز دیجیتال مغزه
خواص  تعیین  مغزه  دیجیتال  آنالیز  کاربردهای  اصلی ترین  از  یکی 
خواص  و  مغزه19  معمولی  خواص  )شامل  سنگی  محیط  پتروفیزیکی 
نتایج  با  مغزه  دیجیتال  آنالیز  از  حاصل  نتایج  است.  مغزه2۰(  ویژه ی 
نسبت  نیز  انجام  زمان  و  هزینه  لحاظ  از  و  است  قابل مقایسه  آزمایشگاه 
به آن برتری دارد. علت اصلی دقت زیاد نتایج حاصل از آنالیز دیجیتال 
مغزه، شبیه سازی فیزیکی فرآیندها روی هندسه ی دقیق محیط متخلخل 
دیگر  به عبارت  باالست21.  سرعت  محاسبات  امکانات  از  استفاده  با 
مزیت  دو  مرسوم  آزمایش های  به  نسبت  مغزه  دیجیتال  آنالیز  مطالعات 

اصلی دارد ]6[:
 امکان به دست آوردن نتایج دقیق تر و کم هزینه تر خواص پتروفیزیکی 
پایای  خواص  جمله  از  است  هزینه بر  آنها  به  مربوط  آزمایش های  که 
نمونه ی  یک  برای  سه فازی  یا  دو  نسبی  تراوایی  مثاًل  مغزه22.  ویژه ی 
در  پایای آن،  آزمایش های  انجام  بودن  زمان بر  به  توجه  با  مغزه23  تمام 
آزمایشگاه تا چندین ماه زمان می برد. از روش ناپایا برای تعیین منحنی ها 
استفاده می شود که منحنی های حاصل به دلیل استفاده از روش های مبتنی 
بر متغیرهای تخمینی حاصل از توابع انطباقی24 عددی، با خطا همراهند. 
شکل-13 خطای نتایج تراوایی نسبی دوفازی آب/نفت در شرایط ناپایا 

را نسبت به نتایج پایا نشان می دهد.
 امکان انجام آنالیز حساسیت روی خواص استاتیک مخزنی از جمله 
طبق  آنها  توزیع  بررسی  و  سطحی  کشش  و  سنگ  تماس  زاویه ی 
هندسه ی جریانی جهت تخمین دقیق تر خواص انتقالی فازهای جریانی 

سیاالت در محیط متخلخل.

از دیگر مزیت هاي منحصر به فرد روش دیجیتال مغزه، امکان بهره گیري 
موازي  پردازش  )مثل  کامپیوتري  نوین  شگفت انگیز  قابلیت هاي  از 
همزمان  است.  فن آوری  این  در  محاسبات  تسریع  جهت  داده ها2۵( 
از  بهره گیري  کامپیوترها،  سخت افزاري  توان  روزافزون  افزایش  با 
روش  براي  را  مثبتي  دورنماي  مي تواند  فوق سریع  فن آوری هاي  این 
این روش  بزند. خوشبختانه در  مغزه در عرصه ی صنعتي رقم  دیجیتال 
کارت هاي  )مثل  سریع  پردازش  سخت افزارهاي  از  بهره گیري  امکان 

گرافیک26، واحدهای پردازش مرکزی2۷ و واحدهای پردازش مرکزی 
قابلیت  مغزه  دیجیتال  محاسبات  همچنین  دارد.  وجود  چندهسته اي28( 
از  که  دارد  نیز  را  لینوکس3۰  یا  یونیکس29  عامل  سیستم هاي  در  انجام 
سیستم هاي  به عنوان  معموالً  و  است  سریع تر  ویندوز  مشابه  نمونه هاي 
اخیر  مطالعه ی  در  مي شوند.  استفاده  سریع  محاسبات  در  مطرح  عامل 
انجام شده ]۷[ با به کارگیري همزمان مجموعه ی ۵4 کارت گرافیکي و 
48۰ واحد پردازش مرکزی محاسباتي، قابلیت تسریع محاسبات دیجیتال 
مغزه )تا 134 مرتبه سریع تر( تأیید شده است. این امر همچنین مي تواند 

جهت افزایش طول نمونه ی درنظر گرفته شده استفاده گردد.

2- چالش هاي روش دیجیتال مغزه
با وجود مزایاي ذکر شده، به کارگیري روش دیجیتال مغزه چالش هایي 
ارائه ی  و  چالش ها  این  شناخت  جهت  جدیدي  تحقیقات  دارد.  نیز 
این  شد.  خواهد  ذکر  ادامه  در  که  شده  انجام  پیشنهادي  راهکارهاي 

چالش ها به اختصار شامل سه مورد کلی زیر است:
 حساسیت نتایج حاصل از آنالیز دیجیتال مغزه نسبت به ابعاد )یا دقت( 

تصاویر
 عدم وجود معیاری جهاني در انتخاب حجم معیار31 جهت انتخاب و 

آنالیز تصاویر
 عدم دقت مطلوب خصوصیات پتروفیزیکی حاصل از این روش برای 

سنگ هاي کربناته )به دلیل نیاز به دقت تصویربرداري بیشتر(

نخستین چالش به کارگیري آنالیز دیجیتال مغزه، حساسیت نتایج حاصل 
در  است.  شده  استفاده  تصاویر33(  دقت  )یا  تصاویر32  ابعاد  به  نسبت 
2۰13 الیافی و همکاران در بررسي حساسیت خصوصیات پتروفیزیکي 
حاصل از آنالیز دیجیتال مغزه نسبت به دقت تصاویر، به نکات ارزنده اي 
دست یافتند ]8[. نخست آنکه نتایج حاصل از آنالیز دیجیتال مغزه روي 
تصاویر سي تي اسکن جهت توزیع ابعاد حفرات34 نسبت به نتایج حاصل 
از آزمایش های فشار موئینگي با تزریق جیوه3۵ متفاوت بوده )شکل- 4( 
که این تفاوت در وهله ی اول در تغییر شکل منحني توزیع بوده است. 
انتخابي  تصاویر  ابعاد  به  نسبت  حاصل،  توزیع  منحني هاي  همچنین 
حساسیت داشته اند. گرچه در ماسه سنگ ها وضعیت بهتر است اما حتي 
در این نمونه ها نیز با افزایش ابعاد تصاویر، نتایج حاصل از دیجیتال مغزه 
میل  کوچک تر  مقادیر  به سمت  آنها  حداکثري  مقادیر  و  کرده  تغییر 
مي کند. توجه به این نکته ضروري است که دقت عکس برداري تصاویر 
سي تي اسکن استفاده شده توسط الیافی و همکاران حدود 2/۷ میکرومتر 
از  کوچک تر  ابعاد  با  المان هاي  تشخیص  در  نمي تواند  عماًل  که  بوده 
میکرومتر استفاده شود. حال آنکه بر اساس نتایج تابع توزیع حاصل از 
آزمایش در سنگ هاي کربناته، تعداد زیادي از حفرات در محدوده ي 
پایین تر از این ابعاد قرار مي گیرند که عماًل تشخیص آنها از این طریق 

را غیرممکن مي کند.
از دیگر موارد چالشي، تغییر شبکه ي اتصالي حفرات36 در اثر تغییر دقت 
تصاویر سي تي اسکن است. در اغلب موارد شبکه ي اتصالي حاصل از 
تصاویر سي تي اسکن، تعداد حفرات را )در ابعاد میکرومتر( کمتر حدس 
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مي زند )شکل-۵(. ممکن است علت این امر در الگوریتم ایجاد شبکه ي 
با  اتصالي  شبکه ي  این  حاضر  حال  در  چراکه  باشد؛  حفرات  اتصالي 
ایجاد  مغزه  دیجیتال  روش  در  کره3۷  بزرگ ترین  الگوریتم  از  استفاده 

مي شود که نیاز به بررسي هاي بیشتري دارد.
در خصوص سنگ هاي کربناته )با فرض تولید تصاویر سي تي اسکن با 
دقت میکرومتر( مقدار تخلخل حاصل از آنالیز دیجیتال مغزه نسبت به 
نتایج آزمایشگاهي، تا حداکثر ۷۰-6۰ درصد همپوشاني خواهد داشت 

)جدول-1(.
آنالیز  از  شده  محاسبه  تخلخل  دقت  تصاویر،  ابعاد  افزایش  با  گرچه 
مقادیر  از  کمتر  همواره  عدد  این  اما  مي یابد  بهبود  مغزه  دیجیتال 

آزمایشگاهي است.
از دیگر چالش هاي روش دیجیتال مغزه، محاسبه ي نفوذپذیري38 است. 
است.  موارد  سایر  از  بیشتر  زمینه  این  در  شده  انجام  تحقیقات  تنوع 
به  را  سي تي اسکن  تصاویر  در  نفوذپذیري  گزارش ها  برخي  در  مثاًل 

روش هاي محاسباتي دینامیک سیال39 )که از آن به شبیه سازي مستقیم4۰ 
حفرات41  اتصالي  شبکه ي  بر  مبتني  محاسباتي  روش  یا  شده(  برده  نام 
)روش غیرمستقیم( محاسبه کرده اند )شکل-6( ]8[. همچنین در برخي 
مغزه  آنالیز دیجیتال  نفوذپذیري در  براي محاسبه ي  گزارش هاي دیگر 
به وضوح  نتایج  ]1۰و9[.  است  شده  استفاده  لتیس-بولتزمن42  روش  از 
گویاي تأثیر زیاد ابعاد تصاویر انتخابي بر نفوذپذیرِي محاسبه شده است. 
در برخي موارد )در نمونه هاي کربناته( این نفوذپذیري مي تواند تا 3۰ 
درصد مقادیر مشابه )حاصل از ابعاد بزرگ تر( کاهش یابد. این امر بیانگر 
وجود میکروحفراتي در شبکه ي کربناته است که به نحو چشم گیري در 

مسیر جریاني سیال تأثیرگذارند.
تاکنون هیچ گونه روند43  این بخش ذکر شد  ابتداي  همان گونه که در 
استانداردي جهت انتخاب ابعاد حجم معیار در روش دیجیتال مغزه ارائه 
تأثیر  نتایج حاصل  شد  مشاهده  که  همان طور  حالي که  در  است.  نشده 
زیادي از ابعاد درنظر گرفته شده خواهند پذیرفت. البته اخیراً تالش هایي 
جهت این مشخصه سازي انجام شده است ]9[. در نخستین تالش، فرض 
المان هاي حجمي  انتخاب  مبناي  بر  معیار  انتخاب حجم  تعیین روند  بر 
این  که  بوده  دیجیتالي  تصاویر  )باال-وسط-پایین(  مختلف  نقاط  از 
تالش )به ویژه در خصوص سنگ هاي کربناته( موفقیت آمیز نبوده است 
برای خواص  یکسان  ساختاری  امر عدم حصول  این  علت  )شکل-۷(. 
نتایج  مثاًل  است.  مغزه  دیجیتال  روش  از  شده  محاسبه  پتروفیزیکي 
نفوذپذیري محاسبه شده در سنگ هاي کربناته )با انتخاب حجم معیار از 

نقاط مختلف تصویر( هیچ انطباقي بر یکدیگر ندارند )شکل-۷(.
ــدي  ــه ي کلی ــن نکت ــه ای ــه ب ــور، توج ــاي مذک ــر چالش ه ــن ذک در عی
ضــروري اســت کــه علــت ایــن قبیــل تفاوت هــا بــا نتایــج آزمایشــگاهي، 
ــر  ــر از میکرومت ــاد کوچک ت ــا ابع ــاي ب ــل المان ه ــخیص کام ــدم تش ع
ــاختار  ــده اي از س ــش عم ــه بخ ــاي کربنات ــاًل در نمونه ه ــه مث ــت ک اس
ــکن  ــام سي تي اس ــا انج ــل ب ــن معض ــا ای ــود. ام ــامل مي ش ــرات را ش حف
در ابعــاد نانومتــر44 قابل حــل اســت؛ چراکــه در این صــورت حتــي 
ــد  ــایي خواهن ــز قابل شناس ــه نی ــبکه ي کربنات ــرات ش ــن حف کوچک تری
ــد  ــر خواهن ــگاهي نزدیک ت ــر آزمایش ــه مقادی ــج ب ــن نتای ــود و بنابرای ب

شــد.

نتایــج نرمال شــده ي تابــع توزیــع ابعــاد حفــرات حاصــل از آنالیــز 4
ــي(، 512  ــف 1024 )آب ــر مختل ــاد تصاوی ــال مغــزه در ابع دیجیت
)قرمــز(، 256 )ســبز پررنــگ(، 128 )ســبز کم رنــگ(، آزمایــش 
دو  و   )a(,)b( ماسه ســنگ  نمونــه  دو  بــراي  )مشــکي(   MICP

]8[ )c(, )d( ــه ي ــه ســنگ کربنات نمون

ــنگ هاي 1 ــه ي ماسه  س ــراي نمون ــي ب ــر انتخاب ــف تصاوی ــاد مختل ــگاهي در ابع ــل آزمایش ــه تخلخ ــزه ب ــال مغ ــز دیجیت ــده از آنالی ــبه ش ــل محاس ــبت تخلخ نس
]8[ )Estaillades, Ketton( و نمونــه ي ســنگ هاي کربناتــه )Berea, Doddington(

تخلخل عکس/تخلخل )%(تخلخل عکس )%(

1۰243۵1232۵6312831۰243۵1232۵631283اندازه عکس )وکسل(

Berea2۰/22/2۰2۰/12۰/۰96/296/29۵/۷9۵/2

Doddington21/۷21/621/621/698/698/298/298/2

Estaillades16/93/138/63/۷6۰/44۷/۵3۰/۷13/2

Ketton1۵/214/۰12/۵9/۷66/16۰/9۵4/342/2
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مغـزه  دیجیتـال  آنالیـز  نتایـج  تعمیم پذیـری  چالـش   -3
کربناتـه مخـازن  در   )Upscaling(

پـس از انجـام شبیه سـازی ها روی نمونـه ي ریـز )در مقیـاس میکرومتـر( 
بایـد آنهـا را بـرای ورود به شبیه سـاز مخزن آماده کرد که بـه این مرحله 
Upscaling گفتـه می شـود. رونـد انجـام Upscaling نتایج آزمایش هاي 
مرسـوم و آنالیـز دیجیتال مغزه یکسـان اسـت؛ با این تفاوت کـه در هنگام 
آنالیـز دیجیتـال مغـزه به دلیل اطـالع کامل از خصوصیت تمامـی حفره ها، 

Upscaling به صـورت قطعـی و دقیـق انجـام می شـود. بدیـن معنـی کـه 
اطالعـات مربـوط بـه چینـش حفره ها در هر گونـه ی حفـره ای4۵ بر نتایج 
مؤثـر اسـت و امـکان لحـاظ کردن دقیـق تأثیر هـر یک از آنهـا در روند 
Upscaling وجـود دارد. بایـد توجـه داشـت کـه مخازن کربناتـه به دلیل 
ناهمگنـی فراوان ناشـي از جنـس خاص آنها، گونه ي سـنگی و همچنین 
گونـه ی حفـره ای پیچیـده ای دارند کـه آنالیز دیجیتـال مغـزه می تواند با 

دقـت بسـیار زیادی خصوصیـات آنها را بررسـی کند ]4[.

4- نقش آنالیز دیجیتال مغزه در مشخصه سازی بهتر مخزن و 
ساخت مدل خواص مخزنی در مخازن کربناته

تا  حفره  مقیاس  نتایج  یکپارچه سازی  مخزن،  بهتر  مشخصه سازی  برای 
مقیاس مدل مخزن بسیار کاربردی و تأثیرگذار خواهد بود. همیشه در 
مقیاس  از  حاصل  دقیق  داده های  انتقال  برای  چالش هایی  نفت  صنعت 
از مشخصه سازی  است. هدف  داشته  مقیاس های دیگر وجود  به  حفره 
مدل  در  پتروفیزیکی  داده ی  کیفیت ترین  با  آوردن  به دست  مخزن 
باید  دلیل  به همین  درجاست.  سیال  درست  تخمین  جهت  زمین شناسی 
تخلخل،  قبیل  )از  استاتیک  پتروفیزیکی  خواص  از  دقیقی  اطالعات 
تراوایی  موئینگی،  فشار  قبیل  )از  دینامیک  و  سازند(  ضریب  تراوایی، 
از  داده ها  انتقال  برای  داشت.  دست  در  را  مقاومت(  شاخص  و  نسبی 
مقیاس حفره به مقیاس مدل مخزنی، مقیاس های میانی زیادی وجود دارند 

5
ــال  ــز دیجیت ــل از آنالی ــرات حاص ــي حف ــبکه ي اتصال ــر ش تصاوی
ــنگ  ــه س ــنگ )a(,)b( و دو نمون ــه ماسه س ــراي دو نمون ــزه ب مغ

]8[ )c(, )d( کربناتــه ي

6
ــزه  ــال مغ ــز دیجیت ــده از آنالی ــبه ش ــري محاس ــر نفوذپذی مقادی
شبیه ســازي  روش  و  )آبــي(  مســتقیم  شبیه ســازي  بــه روش 
مبتنــي بــر شــبکه ي اتصــال حفــرات )غیرمســتقیم( )قرمــز( 
ــه ماسه ســنگ  ــراي دو نمون ــف ب ــر مختل ــاد تصاوی ــر حســب ابع ب
)a(,)b( و دو نمونــه ســنگ کربناتــه ي )c(,)d(، خــط مشــکي افقــي 

نمایانگــر نفوذپذیــري تک فــاز آزمایشــگاهي اســت ]8[

7
ــزه  ــال مغ ــز دیجیت ــده از آنالی ــبه ش ــري محاس ــر نفوذپذی مقادی
کــه بــر اســاس گزینه هــاي مختلــف انتخــاب حجــم معیــار از 
بخــش باالیــي )قرمــز(، بخــش وســطي )مشــکي( و بخــش پایینــي 
کربناتــه ي  ســنگ  نمونه هــاي  در  دیجیتــال  تصاویــر  )آبــي( 
)C1,C2,C3,C4,C5( و نمونــه ي ماسه ســنگ )S7( حاصــل شــده 

اســت ]9[
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)شکل-8 سمت راست(. یکی از چالش های موجود در مشخصه سازی 
چندمقیاسی، حجم مورد بررسی در هر مقیاس است. به دلیل تغییر بسیار 
مراحل  به  را  مشخصه سازی  شبیه سازی،  مدل  به  حفره  از  مقیاس  زیاد 
مرحله ی  در  چپ(.  سمت  )شکل-8  کرده اند  تقسیم  کوچک تری 
بلوک های مقیاس ریز، گروه بندی سنگی می شوند. سپس  گروه بندی، 
مشخص  نمونه  انتخاب  مرحله ی  در  سنگی  گروه بندی های  نماینده ی 
می شود تا خواص آن ارزیابی گردد. در مرحله ی بعد )محاسبه ی خواص 
نمونه ها در مقیاس حفره محاسبه  استاتیک و دینامیک  سنگ( خواص 
می شود. اینجاست که مزیت استفاده از این مراحل برای مخازن کربناته 
نمایان می شود. در سنگ های کربناته به دلیل ناهمگنی در مقیاس حفره، 
باید خواص از این مقیاس ارزیابی و بزرگ مقیاس گردند. در مرحله ی 
مقیاس  در  سنگی  گونه های  به  شده  محاسبه  خواص  خواص،  انتشار 
بزرگ تعمیم داده می شوند و در مرحله ی آخر نیز خواص بزرگ مقیاس 

شده و خواص مدل مخزنی محاسبه می گردند ]4[.

5- مثال کاربردی آنالیز دیجیتال مغزه در مطالعات میدانی 
مخازن کربناته

همان گونه که گفته شد جهت آنالیز دیجیتال مغزه، ساختار درونی سنگ 
با پیشرفت  نتایج مدل سازی خواهد داشت که  بر  به سزایی  مخزن نقش 
فن آوری عکس برداری سه بعدی در دهه ی اخیر، این روش آنالیز بسیار 
مورد توجه قرار گرفته است. همچنین نوین بودن روش مذکور، توانسته 
مورد  میدانی  مطالعات  در  و  کند  جلب  خود  به  را  صنعت گران  توجه 
استفاده قرار گیرد. از جمله کاربردهای آنالیز دیجیتال مغزه در مطالعات 
قطر  الشاهین کشور  میدان  از  به مخزن کربناته ی شعیبا  میدانی می توان 
از مخازن  پارس جنوبی( و یکی  میدان گازی  با  )میدان مشترک   ]11[

کربناته ي کشور امارات ]12[ اشاره کرد.
یک  کردن  فراهم  الشاهین  میدان  در  شده  انجام  مطالعه ی  از  هدف 
حفره های  سه بعدی  ساختار  اساس  بر  سنگی  گونه ي  تعیین  سیستم 
این  در  باشد.  داشته  میدانی کارآیی  مقیاس  در  است که  سنگ مخزن 
توپولوژی46،  و  مخزن  سنگ  متخلخل  فضای  سه بعدی  ساختار  مطالعه 
را  مخزن4۷  سنگ  سنگی  حفره گونه ی  مقیاس  سه بعدی  تعیین  امکان 

فراهم کرد. تعیین گونه ی سنگی توسط این فن آوری، امکان پیش بینی 
بهتر روابط تخلخل-تراوایی و فشار موئینگی، ضریب سازند، شاخص 
در  که  همان گونه  می کند.  فراهم  را  نسبی  تراوایی  و  سنگ  مقاومت 
داده های  با  مغزه  دیجیتال  آنالیز  نتایج  می شود  دیده  شکل های- 1۰و9 

آزمایشگاهی تطابق کامل دارد.
کشور  در  نفتی  میدان  یک  به  مربوط  میدانی  مطالعه ی  دیگر،  نمونه ی 
امارات است. هدف از انجام این تحقیق بررسی کاربرد آنالیز دیجیتال 
تطابق  که  بوده  سنگی  گونه ی  چهار  با  کربناته  مخزن  یک  برای  مغزه 
بسیار خوبی بین نتایج آزمایشگاهی و آنالیز دیجیتال مغزه حاصل شده 
است. البته به دلیل مشابهت دو نوع از گونه های سنگی، بررسی ها روی سه 
گونه ی سنگی )RRT2، RRT4 و RRT6( انجام شده است. خواص مورد 
بررسی ضریب اشباع، سیمان شدگی، شاخص مقاومت سنگ، تخلخل، 
شکل- 11  در  که  همان گونه  هستند.  نسبی  تراوایی  و  مطلق  تراوایی 
نتایج آنالیز دیجیتال مغزه برای روند تخلخل-تراوایی  مشاهده می شود 

تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارند.
نشان  شکل-12  در  تخلیه  موئینگی  فشار  آزمایش های  مقایسه ی  نتایج 
داده شده است. همان گونه که مشاهده می شود نتایج آنالیز دیجیتال مغزه 
مزایای  از  این  که  دارد  خوبی  بسیار  تطابق  متخلخل  صفحه ی  نتایج  با 
آنالیز دیجیتال مغزه است؛ چراکه می توان نتایج آزمایش های صفحه ی 
متخلخل که بسیار زمان بر و گران قیمت هستند و نتایج سازگارتری که 
با  و  بسیار کمتر  زمانی  در  را  می دهند  ارائه  مخزن  در  سیال  با حرکت 

هزینه ی کمتری به دست آورد.
قابل مشاهده  شکل-13  در  نسبی  تراوایی  آزمایش های  مقایسه ی  نتایج 
با  پایا  حالت  آزمایش های  نتایج  می شود  دیده  که  همان گونه  است. 
نتایج حاصل از آنالیز دیجیتال مغزه تطابق بسیار خوبی دارند. این تطابق 
نشان دهنده ی دقت زیاد محاسبات شبیه سازی مقیاس حفره در تبیین اثر 

هندسه ي جریانی و برهم کنش سیاالت در محیط متخلخل است.
آنالیز دیجیتال مغزه می تواند در تفسیر الگ ها و حساسیت سنجی آنها 
نسبت به متغیرهای مختلف به زمین شناسان کمک کند. عالوه بر آن، این 

9
 DRP مقایســه ی رونــد تخلخل–تراوایــی آزمایشــگاهی و خروجــی

]11[
مقیاس هــای مــورد بررســی بــرای مشخصه ســازی مخــزن )ســمت 8

راســت(، مراحــل مشخصه ســازی مخــزن )ســمت چــپ( ]4[
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روش از طریق آنالیز خرده های حفاری در منطقه، برای تخمین خواص 
سنگ در حین حفاری استفاده مي شود که سبب بهبود تصمیم گیری در 

مورد نحوه ي حفاری، تکمیل چاه و تولید خواهد شد.
این فن آوری به سرعت در حال فراگیر شدن است و پیش بینی می شود 
به دلیل هزینه ي کم و زمان کوتاه آن، جایگزین روش های معمول آنالیز 
 BP  ،]13[  Schlumberger مثل  نفتی  بزرگ  شرکت های  گردد.  مغزه 
]14[ و Qatar Petroleum ]1۵[ هزینه ي زیادی برای تحقیق و توسعه در 

خصوص این فن آوری درنظر گرفته اند.

نتیجه گیری
نتایج تحقیقات انجام شده در خصوص آنالیز دیجیتال مغزه نشان مي دهد:
  این فن آوری در مقایسه با آنالیز مرسوم آزمایشگاهي که عموماً در 
شرایط ناپایا انجام مي شود، خواص پتروفیزیکی را دقیق تر، کم هزینه تر 

و با سازگاري بیشتري با شرایط پایاي مخزني ارائه مي دهد.
  از این فن آوری مي توان جهت انجام آنالیز حساسیت روی خواص 
و  سطحی  کشش  و  سنگ  تماس  زاویه ي  جمله  از  مخزنی  استاتیک 
بررسی توزیع آنها طبق هندسه ي جریانی جهت تخمین دقیق تر خواص 

این  کرد.  استفاده  متخلخل  محیط  در  سیاالت  جریانی  فازهای  انتقالی 
عملکرد مي تواند سبب کاهش عدم قطعیت در شبیه سازي میداني مخازن 

هیدروکربني گردد.
برای  مغزه  دیجیتال  فن آوری  به کارگیري  از  حاصل  درخشان  نتایج   
ارتقاء  با  مي توان  که  آنست  بیانگر  به وضوح  ماسه سنگي  نمونه هاي 
براي  را  دقیقي  توابع جریاني  استفاده شده،  تصاویر سي تي اسکن  دقت 
نمونه هاي سنگ کربناته محاسبه نمود )اگرچه اکثر نتایج منتشر شده ي 

مقایســه ی تراوایــی نســبی آزمایشــگاهی و تولیــد شــده 10
]11[  DRP توســط 

روند تخلخل–تراوایی ]12[11

تخلیــه 12 موئینگــی  فشــار  آزمایش هــای  نتایــج  مقایســه ی 
)ســانتریفیوژ و صفحــه ی متخلخــل( بــا آنالیــز دیجیتــال مغــزه 

]12[

تراوایــی نســبی حاصــل از آزمایش هــاي پایــا و ناپایــا و نتایــج 13
آنالیــز دیجیتــال مغــزه در مقیــاس کارتزین ]12[
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کنوني از این دقت استفاده نکرده اند(.
  از دیگر نکات برجسته ي روش دیجیتال مغزه امکان دستیابي به نتایجي 

است که تاکنون نمونه هاي آزمایشگاهي آن موجود نبوده؛ مثل توزیع 
جهت دار تراوایي مغزه هاي کاندید. 

1. Digital Rock Physics )DRP( 

2. Reaction Transports 

3. Pore Network Computation and Modeling

4. Segmented Image

5. Binary File

6. CT Scan Number

7. Spatial filtering

8. Noise and artifact removal 

9. Thresholding 

10. Morphological operations 

11. Clustering analysis 

12. Spectrum Electron Microscope

13. Direct Methods

14.  Moving Particle Semi implicit 

15. Smoothed Particle Hydrodynamic 

16. Lattice Boltzmann Method 

17. Finite Element  

18. Network Modeling 

19. RCAL 

20. SCAL

21. High Performance Computation )HPC(

22. Steady State SCAL Properties

23. Whole Core

24. Fitting Functions

25. Parallel Processing

26. Graphics Cards

27. Central Processing Unit )CPU(

28. Multi-threaded CPUs

29. Unix

30. Linux

31. Representative Element Volume )REV(

32. Voxel sizes

33. Resolution

34. Pore Size Distribution )PSD(

35. Mercury Injection Capillary Pressure )MICP(

36. Pore-throat Network

37. Maximal-Ball

38. Permeability

39. Computational Fluid Dynamics )CFD(

40. Direct Simulation

41. Network prediction

42. Lattice-Boltzmann method

43. Procedure

44. Nano-CT

45. Pore Type

46. Topology 

47. 3D pore-scale Reservoir Rock-Typing 

)3DRRT(
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