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 چکیده

در حقیقت بخشی از مخزن است که از لحاظ  (Hydraulic Flow Units)یک واحد جریان هیدرولیکی 

خصوصیات کنترل کننده حرکت سیال و یا به عبارتی خصوصیات هیدرولیکی با سایر بخش های مخزن 

هستند.  (Flow Zone Indicator)جریانی متفاوت است. واحدهای جریان هیدرولیکی تابع اندیس زون 

ی هارخسارهبا  اندآمدهدستبهپارامترهای پتروفیزیکی و محاسبات دینامیکی که از آنالیز مخزن 

ی بین رابطهمشخص شود.  هاآنی توزیع نحوهنی و ی جریاواحدهااند تا رفتار شدهیبترکشناسی ینزم

و تغییرات تر  هارخسارهه دلیل تداخل در توزیع ب غالباًی سنگی در مخازن کربناته هاگونهو  هارخساره

حجمی از سنگ که  عنوانبهکه گفته شد یک واحد جریانی  طورهمانشوندگی و ... پیچیده است و 

بینی هستند و یشپهای هیدرولیکی سنگ را که قابل یژگیو، متخلخلخواص گلوگاه منافذ در فضای 

ی واحدهایک مخزن ممکن است به . کندیمرا کنترل  ی دیگر جریانی دارندواحدهاتفاوت زیادی با 

ی مختلف تولید بهتر مول کرد و این تقسیمات هاطرحیی آن را در کاراجریانی تقسیم شود تا بتوان 

 پتروفیزیکی یا مهندسی باشد. نظر نقطه ازتواند یم

 

 .HFU ،FZIواحدهای جریان هیدرولیکی، نشانگر زون جریانی، واژگان کلیدی: 
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 دمه  مق

 عنفوان بفه ی مخزنفی  هفا زونی شفبه زمفین شناسفانهه مهندسفی بفه جهفت شفکل دادن بفه توصفیف          واحفدها نیاز به تعریفف   

یربففاز توسففی زمففین شناسففان نفففت و مهندسففین  دی مخزنففی بففرای جریففان سففیال، از هففاولولففهسففازی یففرهذخی هففاظففرف

باشففند و یمففبی و وقففایع دیففا نزی هففای رسففوییمحففی گففذاررسففو ی یجففهنتی جریففانی واحففدهااسففت.  شففدهشففناخته

بفه طفور گسفترده ای در تعیفین      (HFU)مفهفوم واحفدهای جریفان هیفدرولیکی      .انفد هفای متففاوتی ارا فه داده   یفف تعرنویسندگان 

تعیفین نفوع سفنگ هزمفه زون بنفدی مخفزن بفوده و همفواره از اهمیفت بفاهیی در مطالعفات مخفزن              نوع سنگ کفاربرد دارنفد.  

قیقففت بففا اسففتفاده از تکنیففک هففای مختلففف جهففت تعیففین نففوع سففنگ میتففوان عففالوه بففرتعیین زون برخففوردار اسففت. در ح

ی خلففل و هندسففهکیفیففت هیففدرولیکی یففک مخففزن توسففی  هففای تولیففدی، مقففدار هیففدروکربور در جففا را نیففز تخمففین زد. 

ففر   و باففت    شناسفی مملفل نفوع کفانی و موقعیفت نسفبی گلوگفاه خلفل و        یکفان شفود کفه خفود تفابعی از     یمف ففر  کنتفرل   

هفای گلوگفاه خلفل و ففر  بفرای مشفخص کفردن زون        یژگفی ویفری ایفن   گانفدازه باشفد.  یم  هادانهملل اندازه و شکل مسنگ 

 واحففدهای بففه مخففزن کففردن گسسففتهی اسففت. ضففروربنففدی مخففزن بففه واحففدهایی بففا خففواص هیففدرولیکی یکسففان امففری 

 از را مففا در  واحففدها، ایففن بففه فیزیکففی پارامترهففای وطمربفف مقففادیر احتسففا  و هففابلففو  و هففاهیففه ماننففد جداگانففه 

 هفای گونفه  بفه  مخفزن  کفردن  تقسفیم  بفرای  توانفد مفی  هیفدرولیکی  جریفان  واحفد  مفهفوم . بخشفد مفی  بهبفود  مخزن ناهمگنی

 .شود استفاده باشند،می یکتا FZI یک دارای هرکدام که گسسته پتروفیزیکی

 

 هیدرولیکی جریان هایواحد محاسبه هایروش

روش  چهففار ،HFUی مناسففب هففاگففروهی مخففزن بففه هففادادهی بنففدخوشففهی جریففانی و واحففدهامحاسففبه  هففایروشرای بفف

 شوند.یممزایا و معایب هرکدام بررسی و  مختلف توضیح داده خواهد شد

 

 آنالیز هیستوگرام -1

واحفد   nه نمایفانگر  کف  آمفد خواهفد   بفه دسفت  توزیفع   nکنفیم  یمف هیسفتوگرام رسفم    صفورت بفه را  FZIی هادادهکه یهنگام

 است. شدهداده  نمایش 1ای از این روش در شکل مباشد. نمونهیمجریان هیدرولیکی 

 

 آنالیز احتمال نرمال -2

هففای مناسففب یففهناحبففا انتخففا  روی نمففودار رسففم کنففیم، ی نمایففانگر زون جریففانی را بففا احتمففال نرمففال آنففالیز هففادادهاگففر 

 آورد. به دستهای موجود در مخزن HFU  دارتوان تقریبی کلی از مقیمروی نمودار 

ی بنفد خوشفه ی گرافیکفی نامیفده شفوند. متفدهای گرافیکفی      بنفد خوشفه ی مقفدارها تواننفد  یمف  شفده مطفرح ی یهاولدو روش 

و مقفدار میففانگین   HFUیفری تعفداد   گانففدازهجهفت   FZIیفک تصففویر کلفی از توزیفع مقفادیر      ،آنفالیز هیسفتوگرام و احتمفال   

FZI  کند.یمرا فراهم 
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عمومفاً تفوزیعی لگفاریتمی از     FZIیفل اینکفه مقفادیر    بفه دل شفود  یمف انجفام   FZIقبفل از لگفاریتم گیفری از     FZIی بندخوشه

 شود.یمبه تراوایی نسبت داده  FZIبه وابستگی شدید  رمادهند. این یمخودشان 

ی اسففت، آنففالیز هیسففتوگرامی از ی متفففاوتشففدههففای لگففاریتمی نرمففال یففعتوزترکیبففی از  FZIکففه توزیففع یففنابففه دلیففل 

 ی جریان هیدرولیکی نشان دهد.  واحدهاتعداد از  nهای نرمال برای یعتوزتعداد از  nباید  FZIمقادیر لگاریتم 

و مقففدار میففانگین  HFUدقیففه هففر صففورتبففهشففوند. هیسففتوگرام یمففمشففخص گسسففته  صففورتبففه هففاخوشففهکففه یهنگففام

FZI  هفای جداگانفه روی   یفع توزی مشفتر   هفا قسفمت د. هرچنفد، عمومفاً جفدا کفردن     کنف یمف را ترسفیم   هر دسفته مرتبی با

ی عملففی در میففدان بففه اسففتفادهبنففابراین، روش هیسففتوگرام بففرای   یردقیففه اسففتغنمففودار هیسففتوگرام عملففی سففخت و  

 های متفاوت وجود دارد، مناسب نیست. HFUی میانی که بین هازوندلیل 

 تفر صفاف نتگفرال تفابع چگفالی احتمفال مهیسفتوگرام  اسفت. نمفودار احتمفال، منحنفی          تابع احتمال متفابع تجمعفی توزیفع  ا   

شففده اسففت. یففک توزیففع  تففرسففاده هففاخوشففهیافتففه و شناسففایی کففاهش هففادادهاز هیسففتوگرام اسففت و بنففابراین پراکنففدگی 

توانفد  یمف تمفال  بنفابراین، تعفداد خطفوط صفاف در نمفودار اح       آوردیمف ی منحنفی پدیفد   بفر رو نرمال خطی صاف و گسسفته  

یففین تعقابففل FZIشففود. بففه دلیففل اینکففه مقففدار میففانی ی جریففان هیففدرولیکی اسففتفاده واحففدهادر مشففخص کففردن تعففداد 

 HFUمربفوط بفه یفک گففروه     FZIی مقفادیر  همفه گیفری از  یففانگینمکفردن در نمفودار احتمفال نیسفت، ایفن مقفدار توسفی        

دهفد یفا از حالفت عفادی خفار        نوبفت ر نمفودار احتمفال را   ی ممکفن اسفت خطفوط صفاف د    نهف بفرهم آیفد. ارفر   یمف  به دست

 کند.

ییرهففای بصففری تغای داشففته باشففند زیففرا کففه بففر اسففا   یففهپای ممکففن اسففت اشففتباهاتی بنففدخوشففهی گرافیکففی متففدها

 متفففاوتهففای  HFUی گففذار میففان هففازونی جداگانففه و هففاگففروهی شففدهی پوشففانهففمین اینکففه، توزیففع چنففهففمهسففتند 

 کنیم.یممشاهده   2ای از این روش را در شکل مرا سخت کرده است. نمونه هر گروهی ماهیت دربارهتفسیر 

 

 بندی سلسله مراتبیآنالیز خوشه -3

نگففاه  HFUیففک گفروه   عنفوان بفه ، ابتففدا بفه همفه نمونففه   شفده محاسفبه   FZIممقففادیر  هفا دادهی میفان  فاصففلهدر ایفن متفد،   

ی جدیفد از هفم   هفا خوشفه شفده و فاصفله   یفب ترکبفه هفم دارنفد بفا یکفدیگر      تفرین فاصفله را   یکنزدشده سپس دو خوشه که 

پدیفد   هفا گفروه کنفد تفا زمفانی کفه تعفداد مناسفب       یمف ادامفه پیفدا    هفا خوشهشود. عملیات تعیین فاصله و ترکیب یممحاسبه 

ی جهففت ی گرافیکففمتففدهامعمففول از  صففورتبففهی اسففت. بنففدخوشففهورودی بففرای آنففالیز  عنففوانبففه هففاخوشففهآیففد. تعففداد 

 توان استفاده کرد.یم هادادهبرای  HFUمشخص کردن تعدادی مناسب از 

کفه تعفداد   یفن اشفود. بفه دلیفل    یمف هفا اجفرا    HFUی بنفد کفال  ی سلسفله مراتبفی پفیش از رونفد     بنفد خوشهآنالیز تحلیلی 

 ی باید مشخص باشد.بنددستهپیش از  هاخوشه
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 (IMLR) 1ندهخطی تکرارشو-بندی، رگرسیون چندعملیات خوشه  -4

شفوند. در ایفن پفرو ه مفا از تکنیفک      یمف هفا اجفرا    HFUی قبفل از مشفخص کفردن    بنفد خوشفه هردو متد گرافیکی و تحلیلی 

IMLR  ی ینفه بهتعفداد   نتوانفایی مشفخص کفرد    هفا دادهی بنفد خوشفه کنیم کفه عفالوه بفر    یماستفادهHFU    کفه در مخفزن

ی بهینففه بففرای نقطففهبففر اسففا  انتخففا   تکرارشففوندهی چنففدخط یونیرگرسففی بنففدخوشففهوجففود دارد را نیففز دارد. تکنیففک 

اسفت کفه نمفودار     نای ایفن روش ایف  یفه پاباشفد. مفهفوم   یمف توسفی یفک برچسفب شناسفایی      هفا آنو ایزوله کردن  هادادهابر 

هفر  میفانگین را بفرای    FZIی کفه مقفدار   مبفدا  یفک خفی راسفت بفا شفیب یفک و عفر  از         برحسفب  RQIلگاریتمی از 

 کند، باشد.یمتعریف  HFUگروه از 

گیرنفد. یفک مسف له    یمف قفرار   بفاهم ی خطفوط صفاف مفوازی    بفر رو خلفل و ففر  یکسفان     گلوگاهیی با رفتار و ویژگی هانمونه

مجهفول یکفی    و، یفارداریم اختدر ایفن مفورد دو مجهفول و یفک معادلفه در       کفه اسفت. هرچنفد    حفل قابلبه نظر خیلی راحت 

و تنهفا راهفی    انفد شفده پراکنفده هفای مختلفف    HFUچگونفه در   هفا دادهو دیگفری ایفن اسفت کفه      خی راسفت  مبدأعر  از 

ی دوبففارهی محاسففبهآوردن دومففی، سففپس  بففه دسففتکففه بففرای حففل ایففن مسفف له وجففود دارد حففد  زدن مجهففول اولففی و 

سفت. ایفن مسف له    بفرای هفر دو مجهفول ا    قبفول قابفل مجهول اولی و تکفرار ایفن عملیفات تفا زمفان رسفیدن بفه یفک مقفدار          

  برحسففب IRQجهففت بهینففه کففردن مکففان هففر خففی راسففت در نمففودار لگففاریتمی   تکرارشففوندهالگففوریتمی  صففورتبففه

  آورده شفده  3ای از آن در شفکل م کفه نمونفه  ادامفه مفی یابفد    را بدهفد،   (SSE)که کمترین مقفدار مجمفوع مجفذور اشفتباه     

 است.

 ی مخزن نیاز به مراحل زیر دارد:هادادهبا استفاده از  HFUی بندکال عملیات 

  از اطالعففات مخففزن بففرای اسففتفاده از و تخلخففل نرمففالیزه شففده م )RQI(محاسففبه شففاخص کیفیففت مخففزن  .1

  4ای از آن در شففکل مدر یففک نمففودار لگففاریتمی کففه نمونففه      برحسففب RQIرسففم   9م  و 8معففادهت م

 آمده است

بفرای هفر    FZIی معقفول بفرای معادلفه هفر خفی راسفت کفه همفان مقفدار میفانگین           یفه اولاستفاده از یک حفد    .2

HFU .خواهد بود 

 ترین خی راستیکنزداختصاص دادن هر نمونه به  .3

 با استفاده از معادهت موجود HFU مبدأی دوباره عر  از محاسبه .4

 قبفول قابفل ی بفازه خفی راسفت، اگفر تففاوت در یفک      بفرای هفر    مبفدأ ی مقفادیر قفدیمی و جدیفد عفر  از     یسهمقا .5

 رویم.یم 4ی مرحلهرا عو  کرده و دوباره به  مبدأنبود عر  از 

کمینفه اسفت،    HFUبفرای تعفداد مطلفو      SSEعملیات باه تا زمفانی کفه مکفان بهینفه هفر خفی راسفت کفه در آن مقفدار          

 رد.ادامه پیدا خواهد ک

 
                                                           
1 Iterative multi linear resgression  
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 . استفاده از آنالیز هیستوگرام باد واحدهای جریان ای از تعیین تعدانمونه (1شکل )

 

 

 . از آنالیز احتمال نرمال با استفادهتعیین تعداد واحدهای جریانی ( 2)شکل 
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 . SSEتعیین تعداد واحدهای جریانی توسط روش  (3) شکل

 

  

 .  برحسب RQIنمودار لگاریتمی  (4)شکل 
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  ها و روابط ریاضیفرمول

  کلیففد اصففلی بففرای دریافففت مفهففوم واحففدهای هیففدرولیکی و ارتبففاط میففان    فهففوم شففعاع متوسففی هیففدرولیکی م م

 تخلخل، تراوایی و فشار مویینگی است.

  1م

 
 

 ای:ای استوانهی دایرهبرای یک لوله

سففنگ  (Carmen, 1937 & Kozeny, 1927) بففا اسففتناد بففه مفهففوم شففعاع میففانگین هیففدرولیکی، کففارمن و کففوزنی  

هفا سفپس قفانون پویزلفه و دارسفی را بفرای بفه دسفت         . آننفد هفای مویینفه در نظفر گرفت   ای از لولفه صورت بسفته مخزن را به

 بردند.   به کار3صورت معادله مای میان تراوایی و تخلخل بهآوردن رابطه

  3م

 

صففورت زیففر   و تخلخففل مففبرر بففهSgvبففه واحففد حجففم سففنگی م ،توانففد بففه سففطح  مففیشففعاع متوسففی هیففدرولیکی م

 ارتباط پیدا کند.

  4م

  

 ی زیر را به دست آوردند.ی رابطهن  کارمن و کوز3  در م4جایگزین کردن معادله مبا 

 

  5م

کفوزنی توسفی معادلفه    ی کفارمن  شفود. ففرم کلفی رابطفه    صفورت نسفبی بیفان مفی    بفه  و   در واحفد  Kکفه در آن  

 .شود  نشان داده می6م

 

 

  2م
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  6م 

  

صففورت کالسففیک بففه رابففت کففوزنی  بففه عبففارتو ای  هففای دایففرهبففرای اسففتوانه 2فففاکتور شففکل م SF کففه در آن 

بفه دسفت آوردنفد.     5شفکل و مسفتحکم، کفارمن و لفورت ایفن مقفدار را       هفای ایفده آل، یفک   برای سفنگ که شود شناخته می

در  111تففا  5توانففد از مففی نشففان دادنففد کففه عبففارت    (Rose and Bruce, 1927) رچنففد کففه روز و بففرو  ه

 های واقعی مخزن تغییر کند.سنگ

هفا بفه دلیفل اسفتفاده     ی بفاه بفه دسفت آورنفد هرچنفد کفه تفالش آن       تفا تراوایفی را از رابطفه    دپژوهشگران زیادی سعی کردن

در ایففن محاسففبات، خیلففی موفففه نبففوده اسففت و در   و کمبففود مالحظففات هزم بففرای  از مقففداری رابففت بففرای

کنففد امففا بففرای یففک واحففد واقعیففت، رابففت کففوزنی یففک رابففت متغیففر اسففت کففه در بففین واحففدهای هیففدرولیکی تغییففر مففی 

 مشخص، عدد رابتی است.

  بفه تخلخفل و   6حمفل اسفت. تقسفیم کفردن دو طفرف معادلفه م      ی متغیر بفودن رابفت کفوزنی توسفی روش زیفر قابفل      مس له

 شود به:جذر گرفتن از هر دو طرف رابطه منجر می

  7م

 

 باشد.می هم چنان برحسب Kکه در آن 

 تعریف است:ی زیر قابلهرچند، اگر تراوایی در واحد میلی دارسی ارا ه شود، رابطه

  8م

 

 ها تعریف کرد:صورت نسبت حجم خلل و فر  به حجم دانهان بهتوا میر  

  9م

 

 محاسبه است:ی زیر قابلشده است توسی رابطهگر زون جریانی طراحیصورت نشان بهکه   

 

  11م                  

 هد به:د  و گرفتن لگاریتم از دو طرف نتیجه می7جایگزین کردن این متغیر در معادله م
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  11م
 

مشفابه بفر روی یفک خفی راسفت بفا شفیب         FZIهفا بفا مقفادیر      تمفامی نمونفه  برحسفب  RQIدر یک نمودار لگاریتمی از 

 شوند.متفاوت روی خی موازی دیگر واقع می FZIهای دیگر با واحد قرار خواهند گرفت. نمونه

کنففد نیففز از معادلففه انففد حاصففل مففی  مشففته شففده11از معادلففه م هففایی کففهرا مشففابه آن FZIروابففی جففایگزین کففه مقففادیر 

   طبه روند زیر گسترش یافتند:6م

 اشد، سپس داریم:ب  و ،)K)mdاگر 

2
)1(

3
2

1014

e

e
FZIK









 

  12م

 

 بحث و نتیجه گیری

ممکففن اسففت  FZIآورد. نشففده بففه دسففت  تففوان تراوایففی را در نففواحی مخففزن گیففری   مففی  12ی م از رابطففهبففا اسففتفاده 

  بنفابراین، بفرخالف   شفود هفای نامناسفب یفا شفرایی نفامطلو  آزمفایش       بفه دلیفل نمونفه    Kاشفتباهاتی در محاسفبات   موجب 

 FZIبفه یففک واحففد هیففدرولیکی جریففان تعلفه دارنففد ممکففن اسففت مقففادیر متفففاوتی از   کففه هففایی کففه نمونففه HFUت فوری  

گیففری تراوایففی در هففر واحففد هیففدرولیکی جریففان  بففرای انففدازه FZIسففت از یففک میففانگین داشففته باشففند  بنففابراین بهتففر ا

شفوند. لفذا در یفک تخلخفل رابفت،      یمف ی کفم بفه هفم نزدیفک     هفا تخلخفل در  FZIدر آنفالیز تخلخفل، خطفوط     استفاده شود.

یفار خفوبی بفرای ارتبفاط مناففذ      توانفد مع یمف FZI  بنفابراین مقفادیر    باشفند باه دارای تراوایفی بفاهتری مفی    FZIهای با نمونه

 یابد.یمباشد و هرچه این ارتباط بیشتر باشد تراوایی سنگ افزایش 

تراوایففی  ،چنانچففه مخففزن بففه واحففدهای هیففدرولیکی مختلففف تقسففیم شففود و سففپس در هففر واحففد جریففان هیففدرولیکی    

راوایفی در مخفازن کربناتفه    هفای تخلخفل برحسفب ت   معمفوهً داده  شفود. تفری حاصفل مفی   محاسبه شود نتفای  بسفیار مناسفب   

بنففدی و مرتففب نمففودن دهنففد. ولففی بففا طبقففهیمفف ننففاهمگن دارای پراکنففدگی زیففادی بففوده و همبسففتگی ضففعیفی را نشففا 

ها برحسفب واحفدهای جریفان هیفدرولیکی همبسفتگی قفوی بفین تخلخفل و تراوایفی در هفر واحفد جریفان هیفدرولیکی              داده

 است. شدهحاصل
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