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 چکیده

ی میید ی دمییی   ارائیی مهندسییین مخیی ن و فتروکی ییید سییعی در توصیییا دمییی  رکتییار مخیی ن  هییت  

ین، آنیان نییاز بی  بیاد بیردن دانیش  یود از        ؛ بنیابرا سیازی دارنید   ی شیب بهبود و بهینی  کیردن    منظور ب 

تعیییین انییوای  ریییانی سیین  ییید بخییش    .  ییواپ فتروکی ی ییی نظیییر تخلخییا و تراوایییی دارنیید   

میلیونهییا ددر در انییدازه گیریهییای مییاه فیمییایی و   . ضییروری از سییا تن میید  زمییین شناسییی اسییت  

درصیید . رهای زمییین شناسییی  ییرو مییی شییود  مغیی ه گیییری، ماا عییات آنییا ی  مغیی ه وییی ه و تف ییی   

موکقیییت در اک ییر کعا یتهییای تو یییدی و کرآینییدهای بازیاکییت تانوییی  بیی  دمییت میید  اسییتفاده شییده در 

کی  کلیید اصیلی بیرای      یین ای سینگی بی  د ییا    هیا  گونی  شناسیایی توزیی    . توصیا مخ ن ب تگی دارد

از باشیید،  یمییهییای تو ییید  یشاآزمییبنییدی و انتخییات بهتییرین گ ینیی  بییرای تغییییر   ییی دتعریییا کییردن 

از اهیییداف ایییین ماا عییی ، بهبیییود آگیییاهی از ارتبیییا  مییییان  . ای بر یییوردار اسیییت یییی هواهمییییت 

عییالوه بییر معرکییی انییوای روا هییای شناسییایی و   در اییین تحقییی . هییای اسییتاتید اسییت یبنیید دسییت 

 .تعیین واحدهای سنگی ب  م ایا و معایب هر روا نی   واهیم فردا ت

تعییین گونی  هیای سینگی، سین  گ  یت ، واحیدهای  ربیان هییدرو ی ی، نمیودار           : واژگان کلیددی 

 .مین  شناسی  ورن ، روا وینلند
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 مقدمه

 صییورت بیی . انیید مرارگرکتیی ینییدهای دیییا ن  کراو تحییت  انیید شییده یاتشیی هییای رسییوبی متفییاوتی  یطمحییمخییازن کربناتیی  در 

طیور این ی ،    ینهمی . ای مییان تراواییی و تخلخیا و یود نیدارد      یی  فاگونی  ا گیو ییا میانون      یچه، ها سن کلی، برای این نوی از 

یط تخلخییا در مخییازن کربناتیی  نیییا بیی  اییین هییدف ب یییار سییخت  واهیید بییود    محییبیی  د یییا فیییییدگی و نییاهمگونی  

  وی سیین ی نییبنیید طبقیی یی کیی  بیی  آن واحییدهایی مشییاب  و هییا گییروهیجیی  نیییاز اسییت اییین  ییواپ فتروکی ی ییی در  درنت

(RT)   ی نیوی سین   بنید  طبقی  »عبیارت   .شیوند تیا بتواننید رکتیار مخی ن را بی  تصیویر ب شیند         ی بند دست شود،  یمگفت »

توسییط ب یییاری از محققییین و مهندسییان  کییر و   بعییدهااسییتفاده شیید و  591 در سییا    بییرای او ییین بییار توسییط آرمییی 

یی از سین  کیی  تحیت شییرایط   واحییدها صیورت  بی  ی نیوی سیین  را  بنیید طبقی  آرمییی در ابتیدا   .ورد اسیتفاده مییرار گرکیت  می 

تراواییی   -ی مییان تخلخیا  ا رابای  کی  منجیر بی     انید   کیرده انید و دییا ن ی مابیا مییا  را تجربی        شده یاتش ی  ان رسوبی 

ایین تف یید روا یی دمیی  را کیراهم کیرده و نقیش اساسیی در         . کیرد  شیود، تعرییا   یمی های کشیار میویینگی ی تیا     یمنحنو 

 .کند یمسازی ایفا  ی شببینی  یشف

 

 روش تحقیق

 مایر   نفتیی  یید مخی ن   رکتیار  درك و شناسیایی  در مهیم  و اصیلی  فیارامتر  دو عنیوان  بی   همیواره  تراوایی و تخلخا مفاهیم

 فیییر اسیت،   ام یان  دارد، حفیاری و یود   هیای  مغی ه  کی   مخی ن  از کواصیلی  در تنهیا  کیو   فارامترهیای  محاسیب  . ه یتند 

 از ی یی  همیواره  ب نید،  تخمیین  دمیت بیشیتری   بیا  را فیارامتر  دو ایین  بتوانید  کی   روی یردی  آوردن بی  دسیت   درنتیجی  

 کیو   فارامترهیای  تخمیین  بیرای  متعیددی  هیای  از روا امیروزه  .اسیت  بیوده  گیاز  و نفیت  صینعت  در اصیلی  هیای  دغدغی  

 دارای  ودشیان  هیای  وی گیی  نیی   و میورد اسیتفاده   هیای  داده  صوصییات  اتیی   بی   بیا تو ی    هیا  روا این .شود می استفاده

 میورد  هیر  در کی   ه یتند  مییکور  مخ نیی  فارامترهیای  محاسیب   بیا  در رابای   معیایبی  و م اییا  و مختلیا  هیای  مابلییت 

 .دارد ب  بررسی نیاز میدان هر در و یا ماا ع 

 روش کالسیک یا متعارف (1

ی ا رابایی شیینا تن  منظییور بیی تخلخییا در مقیییا  شییب   گییاریتمی از دیربییاز  برح ییبنمییودار فراکنییده کالسییید تراوایییی 

کی  بارهیا اتفیا      و هم یاران بی  ایین ن تی  اشیاره کیرده انید       امیاکیو   ؛ شیده اسیت   یممیان تراوایی و تخلخا مخ ن استفاده 

 .ه استکرددرستی این روا را نقض  ها دادهاکتاده است ک  فراکندگی 

یون  گیاریتمی سیاده بیین تراواییی و تخلخیا اسیت کی  توانیایی تخمیین زدن تراواییی زمیانی کی  هییچ              رگرساین مد  ید 

 .اند کرده اشارهی بودن این روا ناکاکهرمند، ب یاری از ف وهشگران ب  . ی مخ ن در ا تیار نی ت را دارد داده

 .اند کردهدر عوض روابای  ایگ ین  هت ارتبا  این دو فارامتر معرکی 

 .است محاسب  مابای متعارف زیر  رابا تجربی تراوایی از مقدار 

                                                           
1 Rock type 
2 Archie  
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( - )           

 .آورده شده است(  )نمون  ای از این روا در ش ا 

 1پیتمن/  R35 روش وینلند (2

بییرای ارزیییابی کیفیییت مخییازن کربناتیی  اسییتفاده    طورمعمییو  بیی هییای فتروکی ی ییی نظیییر کشییار مییویینگی   یییریگ انییدازه

هیای کشیار میویینگی محاسیب  شیود بنیابراین میا ش         یمنحنی توانید از   یمی م یتقیم   طیور  بی  ی گلوگاه مناکیی   اندازهشود  یم

 .کند یمیرترکننده است ک  بهترین کیفیت مخ ن را مشخص غاصلی تعریا کردن فروکایا اشبای کاز 

ای  هیت تخمیین    یل وسی  عنیوان  بی  هیای کشیار مویینی      یمنحنی اهمییت    55 بر ی از نوی ندگان مانند فییتمن در سیا    

ی وینلنیید یییا معییاددت مشییابهی کیی  تراوایییی، تخلخییا و کشییار مییویینگی را بیی  هییم مییرتبط   معاد یی تراوایییی زمییانی کیی  از 

میا ش اصیلی آن اسیت کی  کیدام اشیبای       . گیر کیفییت مخی ن باشید     ییان بتوانید   یمی ی شعای گلوگیاه   اندازهکنند؛ دریاکت  یم

ی شییعای گلوگییاه  انییدازههییای کشییار مییویینگی  یمنحنیی. عای گلوگییاه متناسییب اسییتیرترکننییده بییا اییین مقییدار از شییغاز کییاز 

  .دهند یممناکی را ک  ب  مقدار تراوایی مرتبط است نشان 

 منظییور بیی ی صییاف در فروکایییا کشییار مویینیی   ییی ناحاز زانییو یییا  (Katz, 1987 & Perez, 2005)بعضییی از نوی ییندگان 

د ییا  (  شی ا ) .ییی اسیتفاده کردنید   و تراوا( ی مایر گلوگیاه   انیدازه )فارامترهیای سین    ی ریاضیی بیین ابعیاد    ا رابای  تدوین 

یجی   درنتبرابیر بودنید،    بیاهم یبیا   تقری میویینگی  کشیارها ی صیاف میرار داشیت     یی  ناحشیده در   ییا تعرک  شیعای گلوگیاه    ینا

 .ی آت مرتبط، مقداری ی  ان داشتها اشبایی  هم برای  ها گلوگاهشعای 

اشییبای آت  برح ییبهییای کشییار مییویینگی  یمنحنییی بییر روعمییودی / ی مییورت ییی ناحدیگییر دانشییمندان تییر ید دادنیید از 

ین اعتمیادتر  مابیا اسیت ایین بیدان معناسیت کی  نوی یندگان        شیده  دادهنشیان   ( )کی  در شی ا    طیور  همیان  .استفاده کنند

 واهیید بییود را در ( swi)ی کییاهش نایییاکتنی آت بااشییی ماییر گلوگییاه متناسییب بییا  انییدازهیییری گ انییدازهن ی کیی  در آا نقایی 

 .نظر گرکتند

فیشیینهاد شیید و شییرایط کییاهش نایییاکتنی در همییاهنگی نی ییت زیییرا کیی    591 کیی  توسییط وینلنیید در سییا      مقییدار

 .(Haro, 2004)یری شده است گ اندازهیرتر کننده غاشبای از سیا  % 59شعای گلوگاه منفد در مقدار 

ی دانشیمندان زمیین  هیت بررسیی کیفییت مخی ن بیر اسیا  انیدازه گلوگیاه منفیی              امعی  ی کی  توسیط   تیر  معمو روا 

توصیییا شیید اییین متیید تخلخییا، تراوایییی و شییعای   511 اسییتفاده شیید روا وینلنیید اسییت کیی  توسییط کلییدزی در سییا   

 .دهد یمیرتر کننده را ب  هم ارتبا  غدرصدی از کاز  59گلوگاه منفی در مقدار اشبای 

 وینلنیید. دی.اچ
(Winland, 1972)  ی  توسییع هییای کشییار مییویینگی ت رییی   یییوه  هییت    یمنحنییاز شییرکت آموکییو از

، کلیرادو ی مخ نیی از مییدان اسیونیو  در    هیا  سین  ی بیر رو ی تجربی مییان تخلخیا، تراواییی و شیعای گلوگیاه منفیی       ا رابا 

 .ی ت ت انجام دادبند آت هت ارزیابی فتان یا  دوست آتنمون  سن     5وینلند بر روی . استفاده کرد

کیی  بییرای اتییر ( سیین  ماسیی  92کربناتیی  و  2 )نمونیی  بییا تراوایییی کییم   1نشییده و  یدتصییحی  نمونیی  41 شییاما  هییا داده

هیای وینلنید آشی ار کیرد کی  سی یتم کضیای متخلخیا کی  بیر  رییان             یشآزمیا . شید  یمی شیده بودنید    یدتصیح  غ ا گاز 

ی هیا  نمونی  درون  تیاکنون ی ا کننیده  میان  هییچ توضیید   . باشید  یمی % 59ی  ییوه  تناسیب بیا اشیبای    درون سن  غا ب است م
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       امیا ایین اشیبای بیا متوسیط انیدازه گلوگیاه        ؛ ارائی  شیده اسیت بییان نشیده     % 59ک  مرا ایین اشیبای    ینااو را   ب  

را      (Hartman and Beautmont, 1999) 5هییارت میین و بیومونییت  . ی وینلنیید در ارتبییا  اسییت  هییا نمونیی در 

کی  برابیر ییا کمتیر از     ( یرترکننیده نامییده شید   غاز کیاز  % 59ی منفیی در اشیبای    دهانی  )یید شیعای گلوگیاه منفیی     » عنوان ب 

از سی یتم کضیای   % 59ین کی   بعیدازا . در نظیر گرکتنید  « انید  شیده  اشیبای یرترکننیده  غاز کیاز  % 59گلوگاه مناکیی اسیت کی    

. کننیید ینمییی سی ییتم  لییا و کییرو در  ریییان شییرکت    ییی بق، فرشییده( ماننیید  یییوه)یرترکننییده غمتخلخییا از سیییا  

 .سازی  واهند داشت یره  آن، نقشی در  بر الف

 :زیر بود صورت ب انتشار یاکت ک   (Kolodzie, 1980)ی وینلند او ین بار توسط کلدزی  یج نتی  ماا ع 

( - )             0.864log (ф)-=0.732+0.588log (K)     Log ( 

 

دارسیی   نشیده در واحید میلیی    یدتصیح تراواییی هیوای    K ییوه،  % 59شعای گلوگیاه منفیی متنیابر بیا اشیبای          ک  شعای

ی واحییدهاوینلنیید توسییط مییارتین و هم ییاران بییرای توصیییا       روا. در مبنییای درصیید اسییت  شییده واردو تخلخییا 

بییرای ییید واحیید  ریییانی در      هییای ی گیییومییارتین دریاکییت کیی   . ی کربناتیی  ا ییرا شیید هییا سیین  ریییانی بییر روی 

بیا  . شیود  یمی ی کربناتی  نماییان گیر محییط رسیوبی و کابریید دییا ن ی اسیت کی  بی   صوصییات  رییان منیت               هیا  سن 

بیی  همییراه ( درصیید)تخلخییا  برح ییب( دارسییی میلییی)اسییتفاده از نمییودار وینلنیید، نمییوداری نیمیی   گییاریتمی از تراوایییی   

ای  هییت شناسییایی و توصیییا انییوای  یل وسیی عنییوان بیی     ی  ییان، مییارتین توان ییت از     اییوطی بییا گلوگییاه منفییی

 .ی  ریانی در مخازن کربنات  استفاده کندواحدها

ه نیی  آمید   (5)زییر بیود کی  در شی ا      صیورت  بی      توسیط میارتین بیا اسیتفاده از فیارامتر      شده شنا ت ی  ریانی واحدها

 :است

Megaport :می رون 1 از  تر ب رگ    یی با مقدارواحدها 

Macroport :می رون 1 و   بین     واحدهایی با مقدار 

Mezoport :می رون  و  1.9بین     یی با مقدارواحدها 

Microport :می رون  .1و  1.9بین     یی با مقدارواحدها 

Nanoport :می رون  .1کمتر از     واحدهایی با مقدار 

 

ی سیینگی کی  وینلنیید اسیتفاده کییرده بیود داشییت مشی لی کیی  و یود داشییت      هیا  نمونیی ی بیر رو ماا عییاتی ( 515 )فییتمن  

 .ی کربنات  کاربرد داردها سن ی  یییدهفی  شب  ی و ن  سنگ ماس این بود ک  این روا برای مخازن 

ی گلوگیاه   هندسی  کی    هیا  سین   ماسی  ی ماننید  ا دانی   درونا یی بیا تخلخی  هیا  سین  هرمند کی  معاد ی  وینلنید تنهیا بیرای       

ی کربناتی  همیشی  در ایین    هیا  سین  تخلخیا در  . اسیت  اعتمیاد  مابیا ی ن دی ی بیا باکیت سین  اسیت،      رابا  لا و کرو در 

                                                           
1 Winland R35/Pittman 
2 Hartmann and Beaumont 
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و  گییرد و بنیابراین روا وینلنید متید مناسیبی بیرای ارزییابی واحیدهای  رییانی در مخیازن کربناتی  نی یت             ینمی نوی  ای 

 .ی زیر مرتبط  واهند شد معاد  ی کربنات  از نتای  فیتمن ب  ها نمون یج  نت در

( - )         0.523log (ф)-=0.255+0.565log (K)     Log ( 

 

 .ی مختلا آورده شده استها اشبایروابط بین تخلخا، تراوایی و گلوگاه مناکی توسط فیتمن، برای (  )در  دو  

یرترکننیده متنیابر بیا    غو اشیبای کیاز    هیا  رابای  بیرای توضیید تفیاوت     (515 ) رضیایی و هم یاران  ید توضیید احتمیا ی از   

ی کربناتیی  در هییا سیین ی  لییا و کییرو در  شییب  ی، فیییییدگی سیینگ ماسیی ی کربناتیی  و هییا سیین انییدازه گلوگییاه منفییی در 

اشید ایین در حیا ی اسیت کی       ب یمی ( تخلخیا همگین  )ای  دانی   ینبی ، تخلخیا  هیا  سین   ماسی  در . هاست سن  ماس مقای   با 

 .(Martin, 1997)گ تردگی زیادی دارند ( خا ناهمگنتخل) ها تخلخای کربنات  انوای ها سن در 

رضییایی و هم ییاران  . انیید دادهی کربناتیی  فیشیینهاد  هییا سیین ی بیشییتری از  یییوه را بییرای  هییا اشییبایتحقیقییات  دییید  

دریاکتند ک  در مخازن کربنات  با فییییدگی بیادی شیب    لیا و کیرو بهتیر اسیت کی  توسیط شیعای گلوگیاه  لیا و کیرو              

 .ی بیشتری مد  شوند یوه و مقدار اشبای  تر ب رگ

 ی کربناتی  تحقیقات آنان آش ار کیرد کی  بهتیرین ضیرایب رابای  بیرای تخلخیا، تراواییی و شیعای گلوگیاه  لیا و کیرو بیرا             

ا یتالف بی رگ   . آیید  یمی  بی  دسیت  (    % )91ییری شیده در اشیبای  ییوه     گ انیدازه ها در استفاده از شیعای گلوگیاه منفیی    

بیی  د یییا همییان     ی وینلنییدسیینگ ماسیی ی هییا سیین ی تخمییین تراوایییی در  شییده  کییرو متییدهای فیشییین     میییان

ی مییی ا دانی   درونعمیدتا    هییا سین   ماسی  خییا در ی کضیای متخل  شیب   . اسییت شیده   کیر ی  لیا و کییرو   شیب   فییییدگی  

 لیا و کیرو    گیروه توانید تنیوعی وسیی  از     یمی ی کربناتی   هیا  سین  این در حا ی اسیت کی  دییا ن  در    . باشد ک  همگن است

 .ایجاد کند

ی وامعییی گلوگییاه  لییا و  هندسیی آوردن  بیی  دسییتی کشییار مییویینگی  هییت هییا دادهی وینلنیید و نتییای  فیییتمن از  معاد یی 

    کیی  یدرحییا . انیید آمییده دسییت بیی یرترکننییده غاز سیییا  % 59در اشییبای (    )ی شییعای گلوگییاه منفییی  محاسییب کییرو و 

کنید،   یمی از گلوگیاه منفیی را مشیخص     شیده  دادهریاضیی شیرایط ضیروری  هیت شناسیایی گ یترا یید انیدازه          صورت ب 

ی متفیاوتی باشید کی     هیا  گ یترا توانید متنیابر بیا     یمی ا بتی   . ی نی یت اما برای توصیا ید گ ترا ی تا، مناسیب و کیاک  

ای  ییره دای صیاف و م یتقیم    یینی  موی هیا   و ی  مید  وینلنید یید سیری از     . گییرد  یمی هیای مختلیا    ییتراوااز ید نقا  با 

هییای میید  کییردن کشییار  یتمحییدودگلوگییاه  لییا و کییرو بیی  د یییا  عنییوان بیی شیی ا کیی  هیییچ ارتبییاطی بیی  هییم ندارنیید را 

بنییابراین، اییین میید  نیی  فیییییدگی، ترشییوندگی یییا شییا   شییدن سی ییتم کضییای متخلخییا را در ؛ مویینیی ، در نظییر گرکییت

ای تصیحید   ییره دای کشیار مویینی  غییر    هیا   و ی  و یود دارد تیا بیرای    .  (Thomeer, 1960)و ن  کیاکتور شی ا   گیرد مینظر 

 .شود

اسییت کیی    شییده گرکتیی طییور در نظییر   یییناآییید و  یمیی بیی  دسییت ی انتقییا   ییی ناحشییعای گلوگییاه کضییای متخلخییا در   

بنیابراین، نییاز بی  مید ی کی  بیار ریاضیی        ؛ یص ه یتند تشیخ  مابیا ی سیخت  بی  ی انتقیا    یی  ناحغیرترکننده در / ترکننده یا س

 .شود یمتری دارد اح ا   یموو مفهومی 

 .آورده شده استهای سنگی مختلا  ی از روابط بین تخلخا و تراوایی برای گون ا نمون ( 4)در ش ا 
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 (SQRT)عنوان تابعی از تخلخل به تراوایی  استفاده از تراوایی به (3

اسیا  ایین روا،  ییر ن یبت تراواییی بی  تخلخیا برح یب تراواییی و در یید نمیودار رسیم              بیر  سین  بندی  یمتق برای 

از  تییر بیی رگو % 9 -1 ، بییین %1 -9 ، بییین %1 -9، بییین %9کمتییر از )مقییدار از تخلخییا  9 برح ییب هییا دادهشییود و  یمیی

در اییین گییراف  اییو  کرضییی مییوازی هرکییدام متنییابر بییا ییید بییازه از تغییییرات تخلخییا   . شییوند یمییی بنیید گییروه%( 1 

 .شود یمباشند و هر نمون  بر اسا  مقدار تخلخا  ود شناسایی  یم

بنیدی اهیر و    یمتق ی می ال  در روا  . دیگیر ب یط و گ یترا فییدا کیرد      هیای  در روابی  تخلخیا   استفاده از ن بت تراواییی  

 هم یاران 
(Ahr et al, 1999)   تخلخلیی کی  بی  ایین ن یبت میرتبط        -بی  نمیودار تراواییی    هیا  آنتوسیط   شیده  ارائی  گیراف

ن یبتی  . کنید  یمی هیای مییانی را مشیخص     یی  دواحیدهای  رییانی، موانی  و      /Kی  رابای  . است، همب یتگی ایجیاد کیرد   

در ترکیییب بییا نمییودار   /Kنمییودار . زونییی بییا سییرعت  ریییانی کییم اسییت کییم نمایییانگر ییید مییان  احتمییا ی و یییا حییداما

ای از ایین   توانید مبنیای  یوبی  هیت ارزییابی کیفییت مخی ن باشید، نمونی           یمی بنیدی اهیر    یمتق تخلخا، برمبنای -تراوایی

 .ستآمده ا( 9)روا در ش ا 

 

 لورت-تابع جی (4

اهمییت دمیا، ترکییب سییا ، کشیار کیازی، گرادییان           یی . توزی  سیا  در مخیازن نیاهمگن بی  عوامیا زییادی ب یتگی دارد      

عناصیر فتان ییلی    عنیوان  بی  ی بی  دام اکتیادن سییا  را     یخیی  تارسییا  بی  همیراه    -زمین حرارتی، گ ا، ترشیوندگی سین   

 .بر توزی  سیا  در مخ ن بررسی کرد

نشیان دادنید کی  مگونی  کشیار میویینگی در کضیای متخلخیا مم ین اسیت           (Alpak et al, 1999)   آ ویاك و هم یاران  

ی هیا  هیدف هرمنید کی  بیرای    . آیید  بی  و یود    متخلخیا ب  د یا ا تالف در ساد تما  از اشیبای سییا  و سیا تار کضیای     

، اشیبای او یی  سییا  را بیرای یید سی یتم       شیود کی  کشیار میویینگی و کراینید زه کشیی       یمی طور در نظیر گرکتی     یناعملی 

ی متفییاوتی از هیا  تیاب  هیای سییا     ی یتم سی سینگی و  هیا  گونی  هرمنید تفیاوت   . کنید  یمی سییا  مشیخص توصییا    -سین  

 .اند کردهاشبای سیا  تو ید  برح بکشار مویینگی 

ی بعید کشیار میویینگی بیا هیدف کیاهش اتیر نیاهمگنی مخی ن ماننید اتیر تغیییرات             بی یید تیاب   یی     ورت ،  54 در سا  

تیابعی مقییا  بیرای مید       عنیوان  بی  از ایین زمیان ایین تیاب      . کشیار میویینگی، فیشینهاد داد   -تراوایی و تخلخا از تاب  اشبای

در  J-function دریاکییت کیی  (Melros, 1991) 5هرمنیید کیی  مییا روز. مییرار گرکییت اسییتفاده مییوردکییردن کشییار مویینیی  

توانید   ینمی ، انید  شیده  گرکتی  یی کی  همگین در نظیر    هیا  نمونی  حتیی بیرای   % 1 عمیده کمتیر از    صورت ب مقادیر اشبای فایین 

در ییید مخیی ن  J-Fuctionهمینییین دریاکییت کیی   ، (Phelps,1993) 4کلییو  .مقیییا   ییوبی از کشییار مویینیی  باشیید  

باشید   یمی کننیده  تر کیاز تیاب  اشیبای    تنهیا  نی   J-Functionاد کی    اییب، نشیان د  -ا . ناهمگن ب   یتو و ی واب یت  اسیت  

یید فیارامتر بیرای کشیار میویینگی زه کشیی کی  بی  توزیی  انیدازه  لیا و کیرو در کضیای              )بل   ب  فیییدگی، نمای اشبای 

                                                           
1 Lee  
2 Alpak et al. 
3 Melrose 
4 Phelps  
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د  بید، همینیین بی  ایین ن تی  اشیاره کیر       . و اشیبای کیاهش ناییاکتنی سییا  ترکننیده واب یت  اسیت       ( متخلخا اشیاره دارد 

 .یرگیار استتأتی این تاب  بر روک  توزی  کضای متخلخا 

J-Function  ی کشییار مییویینگی نمودارهییابعیید بییرای میییانگین گییرکتن از   یبییآوردن تییابعی  بیی  دسییتدر تالشییی بییرای

در ( r) ییورت دریاکییت کیی  شییعای گلوگییاه منفییی  . آمییدو فیییدا کییردن بهتییرین نماینییده بییرای میییدان بیی  و ییود   هییا حفییره

از میانون  . ی دیگیر بییان شیود   بی  صیورت  توانید بیر اسیا  تراواییی و تخلخیا       یمی  wanhburnتوسیط   آمده دست ب ی  معاد  

بی   ی شیعای مییانگین منفیی     محاسیب  را بیرای  (  -4)ی شیبی  بی  هیم،  یورت معاد ی       ا اسیتوان  ی هیا   و ی  ی بر روفوی    ک  

 .آورد دست

(4- ) 
    

  

 
    

بنیابراین او عبیارتی بیدون بعید     ؛ باشید  یمی ،  ورت دریاکت کی  کشیار میویینگی بی  تراواییی و تخلخیا واب یت          54 در سا  

ی مخی ن و بی  و یود    هیا  داده   هیت نرمیا ی ه کیردن    بی بعید   یبی با استفاده از مییانگین مایر گلوگیاه منفیی ب یط داد تیاب        

معمییو ، منحنییی میییانگین  صییورت بیی . شییود یمییاشییبای آت اسییتفاده  برح ییب J-Functionاز  آوردن ییید نمییودار کلییی

 ( -4معاد   )آید  یمی توانی ب  دست  معاد  یون و با استفاده از رگرسی مویین  از این نمودار توسط آنا ی  کشارها

(4- ) 
J= 

         

      
 
 

 
                                     

(4-5) J=    
                                                      

(4-4) 
  
  

      
     

 

، (md)تراوایییی  k، (dyne/cm)کشییش سییاحی   σ، (Psia) برح ییبکشییار مییویینگی     بعیید،  یبییتییاب   Jکیی  در آن 

   (nritcarf)اشییبای آت  Sw، (fraction)تخلخییا   
ی فارامترهییا a,b، (fraction)ی آت  شییدهاشییبای نرمییا ی ه    

 .باشند یممناسب 

   مقدار
 .است محاسب  مابا( 4-4)ی  رابا از   

ایین اسیت    بیر اسیا   ییابی بی  یید منحنیی و      دسیت  منظیور  بی  هیا   یمنحنی ی  همی  بر نرمیا ی ه کیردن    J- functionیر تأت

واضید اسیت کی     . مید  شیود   هیم  بی   متصیا ی مویینی  غییر   هیا   و ی  یی از هیا  ب یت   صیورت  بی  توانید   یمک ، محیط متخلخا 

اعتمیادتر   ییر مابیا   غ آمیده  دسیت  بی   J- functionی  رابای  ی مویینی  از وامعییت دور شیود،    هیا   و ی  هرمقیدر کیرض ب یت     

ی بهتیر از   اسیتفاده . شیده بیود   یطراحی ی سینگی   گونی  این رابا  ی تا نی ت هرمنید کی  بیرای بررسیی یید مید        . شود یم

ی  داگانی  بیر اسیا  شیباهت در سیا تار کضیای        رابای  ی سینگی یید   هیا  گونی  این مناب  زمانی است ک  برای هیر نیوی از   

 .متخلخا ارائ  شود

 

 Jتئوری تابع  4-1
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،  یورت اتیر کشیش سیاحی سییادت و  یواپ سین  ماننید تراواییی و تخلخیا را بی  روی کشیار میویینگی               54 در سا  

بیرای مید    ( Sw)تیر کننیده    یا سی تیابعی از اشیبای    عنیوان  بی  بعید زییر را    یبی هیای، گیروه    یشآزمیا  ا بیر اسی  . بررسی کیرد 

 .کردن کشار مویین  فیشنهاد کرد

(4-9) 
      

  

     
 
 

 
                         

 .تابعی از اشبای      ی تما ،  اصیتی از سی تم سن  و سیا ، ی زاو= θدر اینجا 

در مقیییا  گیاشیتن کشییار مییویینگی   J-functionگیی ارا شیده اسییت کی  در اغلییب میوارد     یشیین فهرمنید در ماا عییات  

ی فیییییده و تنییوی در ترکیییب سیییا  شناسیی سیین بییرای مخییازن نییاهمگن موکیی  نبییوده اسییت، د یییا آن مم یین اسییت بیی  

 .درون مخ ن ن بت داده شود

ی بنیییادی  ریییان سیییا   معاد یی ی مویینیی ، هییا  و یی ی از ا ب ییت ی محیییط متخلخییا م ییا  شییده سییادهبییا اسییتفاده از میید  

ی مویینیی ، ا   ایییب نشییان داد کیی  کشییارهادفییال  بییرای -و معاد یی  یانیی ( فوی  یی  -همگیین)ی مویینیی  هییا  و یی بییرای 

و ( Sw)، اشییبای سیییا  ترکننییده (θ)ی تمییا   ییی زاو، (T)، فیییییدگی ( )تخلخییا  بییر اسییا مم یین اسییت ( K)تراوایییی 

 .توضید داده شود( Pc)ویین  کشار م

  
 

  
         

   

  
 

 

 
                            (4-2) 

. زه کشیی را مید  کنید    Pcتوانید   یمی کنییم کی  کیرم  ییا از تیاب  اشیبای        یمی طور کیرض   ینای محاسباتی، ما ها هدفبرای 

تنهیا تیابعی از اشیبای نی یت بنیابراین هیر        (9-4)ایین اسیت کی  نشیان دادییم معاد ی         Pcتنها هدف کرض ید تیاب  بیرای   

 .دهد همان نتای  مبلی را می      نوی دیگری از تاب 

(4-9)                    
 

 
       

      
 
                          

هرکییدام از اییین فارامترهییا   هرمنیید .باشییند یمیی      فارامترهییای تابییی  کننییده بییرای تییاب   Swirو  a,bینجییا ادر 

نمایییانگر کمینیی  کشییار مویینیی  ورودی   aدهنیید بییرای م ییا  فییارامتر  یمییهییای محیییط متخلخییا را نشییان  ی گیییوبعضییی 

، اشیبای  Swir. باشید  یمی کنید،   یمی ی  لیا و کیرو را بیرای یید سین  مشیخص کیراهم         انیدازه ین تیر  بی رگ یاز کی   ن مورد

ی  انییدازها گییوی توزییی   bدهیید و تییوان  یمییکییاهش نایییاکتنی سیییا  ترکننییده سییاد مشییخص ییید سیین   ییاپ را نشییان 

زییر   صیورت  بی  ییان شیدن   ب مابیا ( k)، تراواییی  (2-4)در  (9-4)حیا ، بیا  یایگ ین کیردن معاد ی       . دهید  یمی مناکی را نشان 

 . واهد بود

(4-1)   
 

  
        

 

        
                           

 .زیر بیان شود صورت ب تواند  یم Jتاب  ( 2-4) و استفاده از معاد  ( 1-4)ب   (9-4)با تق یم معاد   

(4-5) 
  

       

          

 

 
       
        

 

 :بود گون   واهد ینا J-functionو  ایگ ین کردن ضرایب کرم کلی ( 9-4)با استفاده از معاد   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

(4- 1)    
 

   
   

                                                          

 

 (SMLP)شناسی لورنز  ی چینه نمودار تغییریافته (5

یییری نییاهمگونی مخیی ن تعریییا شییده اسییت نمییودار گ انییدازه منظییور بیی نمییودار  ییورن  ییید نمییودار فتروکی ی ییی اسییت کیی  

و توانییایی ( Khتراوایییی در ضییخامت  ضییرت حاصییا)میییان مابلیییت عبییور یییا توانییایی  ریییان ی  رابایی گراکی ییی  صییورت بیی 

از آن، توزییی  انییدازه . کنیید یمییرا در ییید سیین  مخیی ن بیییان (   تخلخییا در ضییخامت و  ضییرت حاصییا)سییازی  یییره  

 .تواند ب  توانایی  ریان ارتبا  فیدا کند یمگلوگاه  لا و کرو 

بنیابراین،  انید؛   کیرده شی ا توزیی  یاکتی  و ی  یان در  رییان شیرکت        یید  صیورت  بی  در مخازن همگن، گلوگاه  لا و کیرو  

ی ییید  ییط اریییب بییا بییر روی روی نمییودار هییا دادهن ییبی در تعییاد  ه ییتند و  صییورت بیی سییازی  یییره  مابلیییت  ریییان و 

انحییراف و  ییروو از ییید  ییط مییوی نمییایش داده  ی یل وسیی بیی نییاهمگونی مخیی ن . در یی  مییرار  واهنیید گرکییت 49ی  ییی زاو

باشید کی  نشیان     یمی یید   تیا  صیفر ایین ضیریب عیدد بیین     . ی شیود مقیدارده توانید   یمی شود و با استفاده از ضریب  یورن    یم

مخیازن همگین بیا ضیریبی     . شیده اسیت   یی  توزسیازی   ییره   دهد مابلیت  ریان مگونی  در مخی ن بیا تو ی  بی  مابلییت        یم

دهید کی  درصید     یمی نشیان    شیود عیدد    یمی نیاهمگونی بیا اکی ایش ایین ضیرایب بیشیتر       . شیوند  یمی اده برابر با صفر نشان د

ای در یید نمیودار  یورن  ام یان تشیخیص       ینی  مبیا رسیم داده بیا یید ترتییب      .  یلی کمی م یوو  اک رییت  رییان اسیت    

شناسییی  ییورن   ینیی می   ییریاکتییتغنمییودار . شییود یمیییی بییا بیشییترین توانییایی در  ریییان درون ییید مخیی ن مم یین هییا زون

(SMLP)   بعیید از گییانتر و هم ییارانش سییا ت    هییا مییاهی  ریییانی فتروکی ی ییی درون واحییدهابیی   هییت توصیییا کییردن

 .شد

کی  بیر   ( تجمعیی     )سیازی   ییره   توانیایی تجمعیی    برح یب را ( تجمعیی  %kh)این نمودار توانیایی تجمعیی  رییان    

، نمیایش گیر   انحنیا ، نقیا   SMLPدر یید نمیودار   . دهید  یمی ، نشیان  انید  شیده  مرتیب شناسی ید مخ ن  ین ماسا  ترتیب 

هییای شییدید  یبشیی. دهنیید یمی بیی  میا ام ییان بررسییی  ریییان مخیی ن را   ؛ کیی باشییند یمییسیازی   یییره  تغیییر در  ریییان یییا  

 یط  . باشیند  یمی عیدم و یود  رییان     گیر  نشیان ی رونیدهای اکقیی   طیور  بی  دهنید و   یمی ی بیادی  رییان را نشیان    ها سرعت

شیده   یی  توزی نوا یت درون مخی ن    صیورت  بی  سیازی   ییره   کی  توانیایی    دهنید  یمی در   نشیان   49تابت تقریبی با شیب 

 صیورت  بی   هیا  روی  لیا و کی   همی  شیوند،   یمی کننید ییا کنیار ی یدیگر رسیم       یمی ک  دو  ط با ی یدیگر بر یورد    یومت. است

زمیانی  . منیین رونیدی را دارنید    یین اای توانیایی تو یید    دانی   ینبی ا تخلخیا بیین کری یتا ی یی    . م اوی در  ریان شرکت دارند

ی هیا  تخلخیا کننید   یمی ی متفیاوت ن یبت بی  بقیی  بیشیتر در  رییان شیرکت        هیا  رواکتید،  لیا و کی    یمی ک   دایی اتفیا   

 .کنند یممو دید و واگی بر اسا  این مد  رکتار 

 صوصیا   . کنید  یمی مخی ن در آن اهمییت فییدا     ی مهیم از توزیی  کیفییت مخی ن مقیاسیی اسیت کی  نیاهمگونی          نبی  ید 

و می ال   )ی اسیتاتید و دینامیید مخی ن علیم بی  ایین موضیوی کی  دان یتن می  مقیدار از   یییات             هیا  مید  برای سیا تن  

ی نمودارهیا  هیت دریاکیت دیید کلیی نیاهمگونی مخی ن در ایین ماا عی ،         . دزم اسیت، نقیش بی  سی ایی دارد    ( ها بلوكابعاد 

 .شوند یمی مخ ن تو ید ها دادهی  ورن  بر اسا   کت ییر یاتغشناسی  ین م
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ی  ریییانی مخیی ن بییر اسییا     واحییدهای مقییداردهنمودارهییای  ییورن  ابیی ار گراکی ییی مدرتمنییدی  هییت شیینا تن و      

نقییا  انحنییا در گییراف نمایییان گییر تغییییرات ب رگییی در  ییواپ مخیی ن ه ییتند و بنییابراین  . فارامترهییای فتروکی ییید اسییت

 .مخ ن می باشد نشانی از ناهمگنی در

اکتنید مرتیب شیود در آن     یمی ی  رییانی بعیدی در آن اتفیا     واحیدها شناسیی کی     ینی  ماگر نمودار  ورن  بیر اسیا  ومیای     

سیازی و   ییره   رونید کیاهش توانیایی     بیر اسیا   زمیانی کی  واحیدهای  رییانی     . آمید فدیید  واهید    SMLPصورت نمودار 

نمییودار »شناسییی مرتییب شییوند، در آن صییورت گییراف فدییید آمییده       ینیی م ریییان بییدون در نظییر گییرکتن مومعیییت    

دگ  ی مخیی نهییا دادهبییر اسییا    کیی  آنی  ییورن  و ضییرایب  نمودارهییا واهیید بییود  ( MLP)« ی  ییورن  ییریاکتیی تغ

توانید نتیایجی    ینمی شیوند هرمنید کی      یمی  هیت کیراهم کیردن درکیی بهتیر از نیاهمگنی مخی ن اسیتفاده          انید  آمده دست ب 

 .ی مخ نی مو ود در ا تیار ما بگیاردها زونن از ارتبا  میان رکتار کیفی مخ ن و صرید و روش

 شیده  سیا ت  ی هیا  مید  ی دگ و هیا  دادهی حاصیا از  نمودارهیا ی در تیو ه  مابیا اسیت کی  ا یتالف      کیر  مابیا اود  این ن ت  

 .های مخ ن و ود دارد بر اسا  فالگ

نقیا  انحنیای    کی  هرمنید  . اسیت  هیم  بیا ی ی   مقا مابیا  هیا  میاه  ن در تمیام  ی مخی هیا  دادهتانیا ، ش ا نمودار  ورن  بر اسا  

 عمی  بیا هرکیدام از نقیا  در تناسیب      از حیا  شناسیی سیاحی منابی  ه یتند و نی        ینی  مهیا نی  بیا اک یر روابیط       یمنحن

ی  ریییانی اتفییا  واحییدهاای بییرای توضییید اییین موضییوی اییین اسییت کیی  نقییا  زانییوی بیی رگ در مرزهییای    ی کرضیی. اسییت

ی دگ هییا دادهگونیی  نی ییت، هنگییام بررسییی نمییودار  ییورن  بییر اسییا    یییناسییناریو  هییا مییاهاکتنیید کیی  در هرکییدام از  یمیی

 رونیید دری مشخصییی میییان مرزهییای واحییدهای  ریییانی و تغییییر  رابایی گونیی   یچهیی. آییید یمییی مشییابهی بیی  دسییت  یجیی نت

ی مخیی ن و دگ و ییود هییا دادهی  ییی فا بییرگونیی  شییباهت مشخصییی میییان نمودارهییای  ییورن   یچهییکیفیییت مخیی ن نی ییت، 

هییای  یییریگ انییدازهین د یییا بیی  تفییاوت در تییر مهییم. ددیییا مختلفییی بییرای ا ییتالف میییان اییین دو روا و ییود دارد. نییدارد

در عملیییات دگ رانییی توسییط کموییانی هییای مختلییا   میی هییای حفییره گیییری و  یییتکعا عمیی ، میی  در زمییان حفییاری و  

میییان  تییر منابیی ای بهتییر و  یجیی نتی مختلفییی از عمیی  بیی  سییبب رسیییدن بیی  هییا زهبییای هییا داده حییا  بیی  تییا. باشییند یمیی

 .است شده گرکت نمودارهای  ورن  ب  کار 

 برح یب       درصید توانیایی  رییان    صیورت  بی   SMLPی  رییانی ابتیدا نمیودار    واحیدها حا  بیرای مشیخص کیردن    

ی هییا حفییرهی تراوایییی و تخلخییا هییا دادهی مخیی ن بییا اسییتفاده از هییا بییازهبییرای       سییازی  یییره  درصیید توانییایی 

بیرای معرکیی   . کنییم  یمی را رسیم   شیده  زدهاز دگ و تراواییی تخمیین    آمیده  دسیت  بی  و ییا تخلخیا   ( کوت بی  کیوت  )فیوست  

کتن ییت، در نظیر نگیر   در وامع. سیازی در نظیر گرکتی  نشیده اسیت      ییره   یر اشیبای آت در کیاهش توانیایی    تیأت ، ها مفهوماین 

نمایییانگر کییارایی  ریییان در مخیی ن  SMLPشیی ا نمییودار . کیی  گفتیی  شیید طییور همییاناشییبای آت ب یییار  ارنییاك اسییت 

یی بییا شیییب زیییاد درصیید بیشییتری از هییا بخییش. باییید اییین وی گییی را دارا باشییند شییده مشییخصی  ریییانی واحییدهااسییت و 

ی تیر  بی رگ تعرییا، سیرعت عملییاتی مخ نیی      بیر  بنیا سیازی آن دارنید و    ییره   توانایی  ریان مخ ن را ن یبت بی  توانیایی    

سیازی ه یتند امیا     ییره   ی بیا شییب کیم نمیودار دارای توانیایی      هیا  م یمت . ی مخ نی نیام دارنید  ها زون ها بخشاین . دارند

ی هیا  انید؛ وبخیش   معیروف هیای مییانی مخی ن     یی  د یانبی وسیی  باشیند بی       صیورت  بی  اندکی مابلیت  رییان دارنید و اگیر    

ی واحییدها. باشییند یمییی مخیی ن  ب ییت هییای  ییی دسییازی و نیی  مابلیییت  ریییان دارنیید  یییره  نیی  توانییایی صییاف نمییودار کیی  

 .شوند یمیب یا نقا  انحنا تف یر درشتوسط انتخات نقا  تغییر ( ی سرعت، میانی و ب ت ها زون) ریانی او ی  

 .آورده شده است( 2)ای از این روا در ش ا  نمون 
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 روش)دهندده زون جریدانی    هیددرولیکی از رریدق مقدادیر نشدان    مشخص کردن واحددهای جریدان    (6

HFU ) 

ی فتروکی ی ییی از منییاب  گونییاگون ماننیید هییا دادهی میییان ا رابایی توانیید  هییت ایجییاد  یمییی نییوی سیین  بنیید طبقیی مفهییوم 

ی نییوع بیی ی سیین ، بنیید گونیی  .یییردگ مییرار  اسییتفاده مییوردشناسییی  ینزمییهییای  یاتوصییی مخیی ن دگ یییا تو ییید و هییا داده

اییین رکتییار  کیی  ،(Varavur, 2005)اسییت  هییا آنی مشخصییی از مخیی ن بییر اسییا  رکتییار دینامییید هییا ر  ییارهشیینا ت 

 Bear, 1975)شییود  یمییییری  گ انییدازهی باکییت، تغییییرات دییا ن ی و ارتبییا  سین  و سیییا    بیر رو دینامیید از ماا عییات  

& Gomes, 2008). 

شناسییی  ینزمییی هییا ر  ییارهبییا  انیید آمییده دسییت بیی ز آنییا ی  مخیی ن فارامترهییای فتروکی ی ییی و محاسییبات دینییامی ی کیی  ا 

ی هیا  گونی  و  هیا  ر  یاره ی بیین   رابای  . مشیخص شیود   هیا  آنی توزیی    نحیوه ی  رییانی و  واحیدها انید تیا رکتیار     شده یبترک

فیییییده اسییت و ... و تغییییرات تییر شییوندگی و  هییا ر  ییارهبیی  د یییا تییدا ا در توزییی   غا بییا سیینگی در مخییازن کربناتیی  

، متخلخیا حجمیی از سین  کی   یواپ گلوگیاه مناکیی در کضیای         عنیوان  بی  کی  گفتی  شید یید واحید  رییانی        طور همان

ی دیگییر  ریییانی دارنیید را واحییدهابینییی ه ییتند و تفییاوت زیییادی بییا  یشفییهییای هیییدرو ی ی سیین  را کیی  مابییا  ی گیییو

ی هییا طییر یی آن را در کییارای  ریییانی تق یییم شییود تییا بتییوان  واحییدهااسییت بیی  ییید مخیی ن مم یین . کنیید یمییکنتییر  

 .فتروکی ی ی یا مهندسی باشد نظر نقا  ازتواند  یممختلا تو ید بهتر مو  کرد و این تق یمات 

و احت یات مقیادیر مربیو  فارامترهیای کی ی یی بی         هیا  بلیوك هیا و   یی  دی  داگانی ؛ ماننید   واحیدها گ  ت  کردن مخ ن ب  

توانید بیرای تق ییم     یمی مفهیوم واحید  رییان هییدرو ی ی     . بخشید  یمی ، درك میا را از نیاهمگنی مخی ن بهبیود     واحیدها ین ا

-Al) باشییند، اسییتفاده شییود یمییی تییا  FZIی فتروکی ی ییی گ  ییت  کیی  هرکییدام دارای ییید  هییا گونیی کییردن مخیی ن بیی  

Ajmi, 2000).. 

م یا  )شناسیی   یکیان شیود کی   یود تیابعی از      یمی ی  لیا و کیرو کنتیر      هندسی  کیفیت هییدرو ی ی یید مخی ن توسیط     

ییری ایین   گ انیدازه . باشید  یمی ( هیا  دانی  م یا انیدازه و شی ا    )و باکیت سین    ( نوی کانی و مومعیت ن بی گلوگاه  لیا و کیرو  

هیای گلوگیاه  لیا و کیرو بیرای مشیخص کیردن زون بنیدی مخی ن بی  واحیدهایی بیا  یواپ هییدرو ی ی ی  یان                 ی گیو

ی واحییدهاکلییید اصییلی بییرای دریاکییت مفهییوم     (    )مفهییوم شییعای متوسییط هیییدرو ی ی    . ی اسییتضییروری امییر

 .هیدرو ی ی و ارتبا  میان تخلخا، تراوایی و کشار مویینگی است

(2- ) 

 
    

ساد مقا 

محیط تر شده
 

حجم باز در برابر  ریان

ساد تر شده
 

 :یا استوان ای  یرهدای   و  برای ید 

(2- )     
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سیین  (Carmen, 1937 & Kozeny, 1927)   بییا اسییتناد بیی  مفهییوم شییعای میییانگین هیییدرو ی ی، کییارمن و کییوزنی 

سیو  میانون فوی  ی  و دارسیی را بیرای بی  دسیت         هیا  آن. ی مویینی  در نظیر گرکتنید   هیا   و ی  ی از ا ب یت   صورت ب مخ ن را 

 .بردند کارب  ( 5-2)معاد    صورت ب ی میان تراوایی و تخلخا ا رابا آوردن 

(2-5) 
  

   
 

   
 

  
   

 
 

 
   

     
 

   
 

زیییر  صییورت بیی  مییرترو تخلخییا ( Sgv)سیینگی  واحیید حجییمتوانیید بیی  سییاد، بیی   یمیی(    )شییعای متوسییط هیییدرو ی ی 

 .ارتبا  فیدا کند

(2-4) 

 

    
 

 
 

  
    

  
 

   
 

  
    

  

 .آوردند ب  دستی زیر را  رابا کارمن و کوزنی ( 5-2)در ( 4-2)معاد   با  ایگ ین کردن 

  
  
 

       
 

 

        
  

(2-9) 

                                                                     

-2)توسیط معاد ی     ی کیارمن کیوزنی   رابای  کیرم کلیی   . شیود  یمی ن یبی بییان    صیورت  ب    و      در واحد kک  در آن 

 شود یمنشان داده ( 2

 (2-2) 

 
  

  
 

       
 

 

         
  

   و عبییارت( ای یییرهدای هییا اسییتوان بییرای   )کییاکتور شیی ا  Fsکیی  در آن  
کالسییید بیی  تابییت کییوزنی   صییورت بیی   

. آوردنید  بی  دسیت   9شی ا و م یتح م، کیارمن و  یورت ایین مقیدار را        ی اییده آ ، یید  هیا  سین  شود ک  برای  یمشنا ت  

   نشییان دادنیید کیی  عبییارت   (Rose and Bruce, 1927) 9هرمنیید کیی  روز و بییرو  
در  11 تییا  9توانیید از  یمیی  

 .ی وامعی مخ ن تغییر کندها سن 

بی  د ییا اسیتفاده     هیا  آنآورنید هرمنید کی  تیالا      دسیت بی   ی بیاد   رابای  ف وهشگران زیادی سعی کردند تا تراواییی را از  

   از مقییداری تابییت بییرای 
   و کمبییود مالحظییات دزم بییرای    

در در اییین محاسییبات،  یلییی موکیی  نبییوده اسییت و     

کنیید امییا بییرای ییید واحیید  یمییی هیییدرو ی ی تغییییر واحییدهایییت، تابییت کییوزنی ییید تابییت متغیییر اسییت کیی  در بییین وامع

 .تی استمشخص، عدد تاب

بی  تخلخیا   ( 2-2)تق ییم کیردن دو طیرف معاد ی      . اسیت  حمیا  مابیا ی متغیر بودن تابت کیوزنی توسیط روا زییر     م ول 

 :شود ب  یمو  یر گرکتن از هر دو طرف رابا  منجر 

                                                           
1 Carmen and Kozeny 
2 Rose and Bruce  
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(2-9) 
 
 

  
  

  
    

  
 

        
  

 .باشد یم    برح بهم منان  kک  در آن 

 :یا استتعر مابای زیر  رابا هرمند، اگر تراوایی در واحد میلی دارسی ارائ  شود، 

(2-1) 
شا ص کیفیت مخ ن                  

 

  
 

 :تعریا کرد ها دان ب  حجم  روکو ن بت حجم  لا  صورت ب توان  یمرا     

(2-5) 

 

    
  

    
  

 :است محاسب  مابای زیر  رابا شده است توسط  یطراحزون  ریانی  گر نشان صورت  ک  ب          

    
 

       
 
   

  
 

(2- 1) 

 

 :دهد ب  یمو گرکتن  گاریتم از دو طرف نتیج   (9-2) ایگ ین کردن این متغیر در معاد   

(2-  )                     

ی ییید  ییط راسییت بییا بییر رومشییاب   FZIبییا مقییادیر  هییا نمونیی ؛ تمییامی   برح ییب RQIیتمی از  گییاردر ییید نمییودار 

 .شوند یممتفاوت روی  ط موازی دیگر وام   FZIی دیگر با ها نمون . شیب واحد مرار  واهند گرکت

کنید نیی  از معاد ی      یمی حاصیا   انید  شیده مشیت   (   -2)یی کی  از معاد ی    هیا  آنمشیاب    را FZIیگ ین ک  مقیادیر   اروابط 

 :طب  روند زیر گ ترا یاکتند (2-2)

 :باشد، سو  داریم    و        ،k(md)اگر 

2)1(

3
21014

e

e
FZIK








 

 (2-  ) 

 

مم ین اسیت مو یب اشیتباهاتی      FZI. آورد  بی  دسیت  تیوان تراواییی را در نیواحی مخی ن گییری نشیده        یمی ی باد  رابا ز ا

کی    HFUبنیابراین، بیر الف تویوری    ؛ آزمیایش شیود   نیامالوت ییا شیرایط    نامناسیب ی هیا  نمونی  ب  د ییا   Kدر محاسبات 

؛ داشییت  باشییند FZIبیی  ییید واحیید هیییدرو ی ی  ریییان تعلیی  دارنیید مم یین اسییت مقییادیر متفییاوتی از   کیی  یی هییا نمونیی 

 .یری تراوایی در هر واحد هیدرو ی ی  ریان استفاده شودگ اندازهبرای  FZIبنابراین بهتر است از ید میانگین 
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 (DRT)نوع سنگ گسسته بندی  روش ربقه (7

را  FZI، هیا  سین  ی بنید  گونی  ی بهتیر از ایین روا  هیت     اسیتفاده یید متغییر فیوسیت  اسیت بیرای       FZIک   یناب   هت 

کیی  بییدون ( Discrete Rock Type)ی گ  ییت  سیین  بنیید گونیی شییود بیی  متغیییر  یمییکیی  در واحیید می رومتییر ارائیی  

 .(Babadagli, 2002)کنیم  یمتبدیا (  -9)واحد است از طری  معاد   

 . واهند بود DRTگیرند دارای مقادیر ی  ان  یمی سن  مرار بند طبق یی ک  در ید ها نمون در این روا 

(9- )                         

ی مابیا  راحتی  بی   DRTتراواییی بیر هیر واحید      -ی ی تیای تخلخیا   رابای  توسیط   هیا  سین  مقدار تراوایی برای هر کیال  از  

 .آمده است (9)های سنگی در ش ا  ای از تعیین گون  تخمین زدن است، نمون 

 
 .ب  روا کالسید یا متعارف  سن بندی گون   یمتق ی از ا نمون  .( )ش ا 
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 (.114 ؛ هیدرو 544 نل ون )منحنی کشار مویینگی و شعای گلوگاه منفی  (. ) ش ا
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 .بندی مارتین استفاده از تق یمبندی گلوگاه مناکی با  تق یم(. 5)ش ا 

 .های مختلا  یوه توسط فیتمن روابط بین تخلخا، تراوایی و گلوگاه مناکی برای اشبای(.  ) دو  
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 .های مختلا سنگی ب  روا وینلند بندی گون  تق یم(. 4)ش ا 

 

 

 .SQRTهای سنگی با استفاده از روا  بندی گون  ای از تق یم نمون (. 9)ش ا 
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 .بندی گون  سنگی ب  روا نمودار  ورن  ای از تق یم نمون (. 2)ش ا 
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  . DRTهای سنگی با استفاده از روا  تعیین گون  (.9)ش ا 

 

 بحث و نتیجه گیری

آمیده از نمیودار تراواییی در     دسیت  هیای بیاد از رگرسییون  ایی بی       در حا  حاضر در اک ر موامی  بیرای  لیوگیری از ه ینی     

ایین روا بیرای تخمیین تراواییی دارای     . شیود  هیای کامید مغی ه اسیتفاده میی      تخلخا  هیت تخمیین تراواییی در میاه    مقابا 

کی  در ایین روا در حقیقیت کیا مخی ن بیاو ود انیوای         د ییا ایین امیر هیم ایین اسیت       (0.26=  )باشید   دمت کمی می

منانیی  مخی ن بی     . شیود  گرکتی  میی   عنیوان یید واحید هییدرو ی ی در نظیر      ها با  صوصیات هیدرو ی ی متفیاوت بی    سن 

واحییدهای  ریییان هیییدرو ی ی مختلییا تق یییم شییود و سییو  در هییر واحیید  ریییان هیییدرو ی ی تراوایییی محاسییب  شییود   

هیای تخلخیا برح یب تراواییی در مخیازن کربناتی  نیاهمگن دارای         معمیود  داده  .شیود  تیری حاصیا میی    نتای  ب یار مناسب

هیا برح ییب   بنیدی و مرتییب نمیودن داده   و یی بییا طبقی   ، دهنید  یمیییفی را نشیان  فراکنیدگی زییادی بیوده و همب ییتگی ضیع    

 شییده حاصییاواحییدهای  ریییان هیییدرو ی ی همب ییتگی مییوی بییین تخلخییا و تراوایییی در هییر واحیید  ریییان هیییدرو ی ی   

 .است

د تیا  در دسیتر  باشی   هیا  مغی ه یینگی کشیار میو  گردد اطالعیات میاهی میورد بررسیی میرار گییرد کی  اطالعیات          یمفیشنهاد 

دینییامی ی نییی  بییاهم ماابقییت بهتییری دارنیید مییورد     حییا  ازهییایی کیی   ی، دادهبنیید  وشیی بییرای انتخییات بهتییرین روا 

 هیت ارتبیا     شیده  انجیام   آنگیردد اطالعیاتی میاهی کی  آزمیایش ت ریی   ییوه روی         یمی فیشینهاد   .استفاده میرار گیرنید  

ی نگیار  میاه اطالعیات میاهی کی  عملییات      همینیین بهتیر اسیت    .وارد شیود  هیا  گلوگیاه بین تخلخا و تراوایی فیارامتر شیعای   

 .است مورد بررسی مرار گیرد شده انجام  آنبر روی 
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