تخمين تراوايي توسط تكنيك منطق فازي و روشهاي آماري
در ميدان گاز پارس جنوبي
 سهيال روستايي ،1فهيمه شكرانه ،2حسين رحيمپور بناب ،3علي كدخدايي ايلخچي

4

چکيده:

تراوايي يکي از مهمترين خصوصيات پتروفيزيکي مخزن است که جريان سياالت درون چاه را در مرحله توليد کنترل ميکند.
اين پارامتر نقش کليدي و اساس�ي در ارزيابي نرخ توليد مخزن ،عملکرد ميادين نفتي و مديريت و توس�عه مخزن ايفا ميکند.
تراوايي به طور معمول از روشهاي آناليز مغزه و تست چاه به دست ميآيد ،ولي متأسفانه اين امر مستلزم صرف زمان و هزينه
فراواني ميباشد .تا به امروز ،محققان بسياري تالش کردهاند تا روابط پارامتري بين تراوايي و ويژگيهايي از مخزن هيدروکربني
که مستقيم ًا قابل اندازه-گيري هستند را ،مانند تخلخل و عمق بيابند .مهندسين نفت اغلب از تحليل رگرسيون به عنوان ابزار
اصلي براي به دس�ت آوردن رابطه بين اين مقادير اس�تفاده ميکنند .هر چند به علت طبيعت بسيار پيچيده مسئله ،يک روش
جايگزين براي مدل کردن پارامتري ،استفاده از منطق فازي ميباشد .اين مطالعه با استفاده از دادههاي نمودارهاي چاهپيمايي و
مغزه مربوط به سه چاه ميدان گازي پارس جنوبي صورت گرفته است .بدین صورت که ابتدا ميزان تراوايي توسط منطق فازي و به
کمک نمودارهاي پتروفيزيکي و نرمافزار  Geologتعيين شده و در بخش ديگر مطالعه ،با استفاده از آناليز رگرسيوني ،رابطههاي
آماري بين تراوايي و نمودارهاي چاهپيمايي به دست آمده است .در نهايت نتايج حاصل از دو روش مذکور با هم مقايسه شده و
الگوي مناسبي جهت تخمين تراوايي از روي نمودارهاي چاهپيمايي ارائه ميشود.
واژههاي کلیدی :تراوایی ،منطق فازی ،آنالیز رگرسیونی ،نمودارهای پتروفیزیکی ،میدان پارس جنوبی

مقدمه:

در دنیای واقعی کمتر با مواردی روبهرو میشویم که منطق صفر و
یک بر آن حاکم باش��د و معموالً موارد تحت بررسی را نمیتوان به طور
مطلق در نظر گرفت .بنابراین منطق کالس��یک صفر و یک ،پاسخگوی
بررسی تمامی مشکالت نمیباشد و اکثر مواقع با استفاده از آن نمیتوان
به بررسی دقیقی از یک مسئله پرداخت [ .]1آیا ریاضیات از بررسی این
مسائل عاجز است؟
در س��ال  1965لطفیزاده برای اولی��ن بار مقالهای با عنوان نظریه
مجموعههای فازی مطرح کرد [ .]10پس از آن نظریه مجموعههای فازی
به سرعت وارد دنیای ریاضیات شد .امروزه منطق فازی به عنوان یک ابزار
 .1کارشناسی ارشد زمینشناسی نفت
 .2کارشناسی ارشد زمینشناسی نفت
 .3دانشیار دانشکده زمینشناسی ،دانشگاه تهران
 .4دکترای زمینشناسی نفت ،دانشکده زمینشناسی ،دانشگاه تهران

قدرتمند ریاضی در علوم مختلف جایگزین ریاضیات کالسیک شده است
[ .]6این امر موجب کاهش پیچیدگ��ی روابط ریاضی حاکم بر مدلها،
انعطافپذیری در مقابل نظر تصمیمگیرنده و نیز صرفهجویی در وقت و
هزینهها میگردد .منطق فازی براساس مفهوم مجموعههای فازی است
[ .]4اساساً گرچه سیستمهای فازی پدیدههای غیرقطعی و نامشخص را
توصیف میکنند ،با این حال خود تئوری فازی یک تئوری دقیق است.
به دلیل پیچیدگی بیش از حد دنیای واقعی که منجر به توصیفی تقریبی
یا فازی برای مدل کردن یک سیستم میشود و نیز به دلیل نیاز داشتن
به فرضیهای برای فرموله کردن دانش بش��ری به شکلی سیستماتیک و
قرار دادن آن در سیستمهای مهندسی ،لزوم وجود تئوری سیستمهای
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از پارامترها کار میکند و سپس امکانهای فازی ()fuzzy possibilities

42
نشريه فني تخصصي
شركت ملي نفت ايران

فازی را به عنوان یک ش��اخه مس��تقل در علوم مختلف توجیه میکند
[ .]3یکی از اهداف مطالعات پتروفیزیکی تخمین دقیق و صحیح تراوایی به دست آمده را جمع کرده و نتایج شبیه به هم را پیشبینی میکند.
به منظور پیشبینی تخلخل و تراوایی بعد از بارگذاری ( loadکردن)
در چاههایی است که اندازهگیریهای تراوایی مغزه در آنها به هر دلیلی
ممکن نباشد .بدین منظور با استفاده از پارامتر تخلخل ،میزان تراوایی را دادهه��ای نمودارهای چاهپیمایی و مغزه مربوط به هر کدام از چاهها در
در این نقاط محاسبه میکنند که در این مطالعه با استفاده از دو روش فضای نرمافزار  Geologباید ابتدا به سراغ ماژول  fuzzy_k_calcدر بخش
منطق فازی و آنالیز رگرس��یونی میزان تراوایی در این نقاط پیشبینی محاس��به فازی نرمافزار  Geologرفت .مسیر دستیابی به این ماژول به
ش��ده است .مهندس��ین نفت در برخی میدانهای هیدروکربنی ،آنالیز صورت زیر است:
Geology > Fuzzy Logic > Permeability learn
رگرس��یونی را به عنوان ابزار اصلی برای ارتباط دادن پارامترهایی مانند
این ماژول نمودارهای چاهپیمایی را با تراوایی مغزه کالیبره میکند
تخلخل و تراوایی استفاده میکنند .به طور کلی هدف از آنالیز رگرسیونی،
به دس��ت آوردن روند یک متغیر برحسب متغیرهای دیگر است .البته تا تطابقهای منطقی را پیدا کند .در این مطالعه به منظور ارزیابی دقیق
حدود اطمینان معادله به دست آمده و آزمون فرضها برای اعتبار ضرایب میزان کارایی روشهای منطق فازی و آنالیز رگرسیونی در جهت تخمین
موجود در آن و همچنین استنباطهای آماری مرتبط با آن که میتواند در تراوایی ،در هر دو روش از نمودارهای چاهپیمایی یکس��ان استفاده شده
است.
تصمیمگیری اکتشافی مؤثر باشد نیز مد نظر است [.]2
در ابتدا طیف تراوایی همراه با هر اینتروال ،به تعدادی  Binموسوم
در این محاس��بات معموالً فرض میش��ود که یک ارتباط خطی یا
غیرخط��ی بین تراوایی و تخلخ��ل وجود دارد .به عب��ارت دیگر در این به  NBINتقس��یم میش��وند NBIN .تعداد  BINمورد اس��تفاده برای
محاسبات تصور میشود که تابع خطی یا غیرخطی به دست آمده برای پیشبینی تراوایی اس��ت .معموالً تعداد  10در اکثر کاربریهای معمول
مدلسازی ارتباط بین تراوایی و دیگر پارامترهای سنگ ،مناسب و کافی جوابگو است .البته چنانچه تعداد نقاط مغزهگیری زیاد باشد ،تعداد Binها
اس��ت .اين مطالعه با استفاده از دادههاي نمودارهاي چاهپيمايي و مغزه میتواند افزایش یابد و برعکس [ .]11نمودارهای چاهپیمایی که در این
مربوط به سه چاه از ميدان گازي پارس جنوبي انجام شده است به این بخش مورد استفاده قرار میگیرند ،به ترتیب شامل نمودارهای DT، GR،
صورت که ابتدا ميزان تراوايي توسط منطق فازي و به کمک نمودارهاي  LLD، NPHIو  RHOBمیباشند (شکل .)1
پتروفيزيکي و نرمافزار  Geologتعيين شده و در بخش دیگر مطالعه ،با
استفاده از آنالیز رگرسیونی ،رابطههای آماری بین تراوایی و نمودارهای
چاهپیمایی به دس��ت میآید .در نهايت نتايج حاصل از دو روش مذکور
با هم مقايس��ه ش��ده و الگوي مناس��بي جهت تخمين تراوايي از روي
نمودارهاي چاهپيمايي ارائه ميشود.
در ای��ن مطالعه ،برای س��اخت مدل فازی و معادله رگرس��یون به
منظ��ور تخمین تراوایی از  5نمودار چاهپیمایی DT، GR، LLD، NPHI
و  RHOBبه عنوان مهمترین نمودارهایی که میتوان تراوایی را براساس
آنها پیشبینی نمود ،استفاده شده است.
 -1تخمین تخلخل و تراوایی توسط تکنیک منطق فازی

نرمافزار  Geologبه جهت اس��تفاده حرف��های در حوزه ژئوفیزیک،
اکتشاف و اس��تخراج ذخایر هیدروکربوری همچنین به منظور ارزیابی
پتروفیزیکی مخازن هیدروکربوری طراحی شده است و دارای ماژولهای
متعددی برای محاسبه بسیاری از پارامترهای مخزنی میباشد که یکی از
این ماژولها ،ماژول  Fuzzy Logicاست.
به منظور تخمین تخلخل و تراوایی از قسمت  Fuzzy Logicنرمافزار
 Geologاس��تفاده ش��ده است .این بخش ش��امل ماژولهای متعددی
برای محاسبات منطقی جهت پیشبینی تراوایی و یا رخساره به کمک
نمودارهای چاه پیمایی است.
روشهای مرسوم محاسبه ،سعی در به حداقل رسانی یا از بین بردن
خطاها دارند ،در حالی که منطق فازی ادعا دارد که در این خطاها اطالعات
مفیدی نهفته است که میتواند به پیشبینیها کمک کند [ .]12منطق
فازی تعدادی تراوایی برای هر داده ورودی پیشبینی میکند ،اما برخی
مقادیر بر مبنای تئوری احتماالت محتملتر از دیگر مقادیر هستند .در
نهایت محتملترین مقدار برای تراوایی در هر  Binانتخاب میش��ود .در
مدل منطق فازی مقادیر تراوایی مغزه به کمک نرمافزار برای ایجاد رابطه
با دادههای ورودی که در اینجا شامل نمودارهای DT، GR، LLD، NPHI
و  RHOBمیباشد؛ مورد بررسی قرار میگیرد .نرمافزار از هر تعداد Bin
تراوایی با هر تع��داد از مقادیر نمودارهای چاهپیمایی ورودی اس��تفاده
میکند و در نتیجه ،مقادیر ورودی با بیشترین احتمال برای هر  Binبه
کمک نرمافزار انتخاب شده و به نمودار تراوایی تغییر مییابد [.]11
 Fuzzy Logicبه وسیله تعیین امکان برای کیفیت پیشبینی هر یک

شکل  -1ماژول  fuzzy_k_calcدر بخش محاسبة فازی نرمافزار
 Geologبرای آموزش تراوایی
س��پس برای آم��وزش تراوایی ،به س��راغ م��اژول fuzzy_k_apply

میرویم .مسیر دستیابی به این ماژول در نرمافزار به صورت زیر است:

Geology > Fuzzy Logic > Permeability apply

این ماژول ،تراوایی را از روی نمودارها به کمک تطابقهای منطقی به
دست آمده توسط ماژول  ،fuzzy_k_calcپیشبینی میکند.

شکل  -2ماژول  fuzzy_k_applyدر بخش محاسبه فازی
 Geologبرای تخمین تراوایی

الزم به ذکر است که در این قسمت نیز از همان نمودارهای استفاده
ش��ده در آموزش تراوایی و با همان ترتیب قرارگیری ،برای شناس��ایی
محتملترین  Binتراوایی در این چارچوب اس��تفاده شده است (شکل
 .)2با اجرای این ماژول ،تراوایی در سرتاسر چاه پیشبینی میشود و به
همین ترتیب میتوان میزان تخلخل را نیز پیشبینی نمود .در این مطالعه
س
با توجه به دادههای مغزه و نمودارهای موجود در هر س��ه چاه و کرا 
پالتها و نمودارهای مقایسهای ،روش منطق فازی جهت تخمین تراوایی
نتایج قابل قبولی ارائه نداده است در حالی که در زمینه تخمین تخلخل
در دو چاه  Aو  Bبهترین پاسخ ممکن را ارائه میدهد.
PHI predict / PHI real
y = 0.8716x + 0.0095
R2 = 0.7593

PHI core
)Linear (PHI core
0.3
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0.1

0.2
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0.25
0.2
0.15
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0

جدول  -1نتایج حاصل از منطق فازی در سه چاه مورد مطالعه
معادلة ضریب همبستگی

ضریب

همبستگی

y = 0/8289 x + 17/218

% 5/05

تراوایی

y = 0/8731 x + 0/0131

% 78/82

تخلخل

y = 0/3899 x + 4/9094

% 4/66

تراوایی

y = 0/8716 x + 0/0095

% 75/93

تخلخل

y = 0/3601 x + 3/8202

% 5/87

تراوایی

y = 0/7326 x − 0/0111

% 26/93

تخلخل

شده

%

0

NPHI / DEPTH

RHOB / DEPTH

)PHI predict (V/V

پارامتر

اندازهگیری

2.7

3.2

شکل-3کراس پالت تخلخل پیشبینی شده نسبت به تخلخل مغزه در چاهB

2.2

چاه C

DT / DEPTH
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چاه B
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پ��س از آنکه نتایج حاصل ش��د ،دادهها از نرماف��زار  Geologخارج
ت تخلخل پیشبینی ش��ده در مقابل تخلخل به
( )unloadو کراس پال 
دست آمده از مغزه (شکل )3به دست ميآيد ،همچنین نمودار مقایسهای
تراوای��ی و تخلخل حاصل از مغزه و خروجي نرمافزار در مقابل عمق ،در
فضای نرمافزار  Excelرسم شده است (شکل  4و .)5
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شکل  -6تطابق عمق نمودارهای چاهپیمایی  DT، NPHIو RHOB
با یکدیگر در چاه A

0,01
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شکل -4نمودار مقایسهای تراوایی مغزه (مقیاس لگاریتمی) و تراوایی
پیشبینی شده در مقابل عمق در چاه A
PHI core / PHI predicted

K / NPHI
0.25
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0.15

)NPHI(v/v

0.1

)DEPTH (m

0.05

شکل -5نمودار مقایسهای تخلخل مغزه و تخلخل پیشبینی شده در
مقابل عمق در چاه A

با توج��ه به دادههای مغ��زه و نمودارهای موجود در هر س��ه چاه،
روش منطق فازی در زمینه پیشبینی تراوایی نتایج قابل قبولی را نشان
نمیدهد ،اما در مورد تخمین تخلخل در چاههای  Aو  Bبهترین پاسخ
ممکن را ارائه میدهد (جدول .)1

)NPHI (V/V

3200

3100

3000

2900

2800

2700

)PHI (V/V
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2600

در نرمافزار  Excelکراس پالتهای تراوایی مغزه در مقابل نمودارهای
چاهپیمایی که در قبل به آنها اش��اره شد؛ رسم گردید و بررسی شد که
در کدام کراس پالت رابطه خطی بسیار خوبی بین نقاط تراوایی مغزه و
نمودارهای چاهپیمایی مشاهده میشود كه براساس آن نقاط مورد نظر
انتخاب و ساير نقاط حذف شدند .بدین منظور در چاه  Aفقط از کراس
پالت تراوایی مغزه در مقابل  NPHIو در چاه  Bو  Cاز کراس پالتهای
تراوایی مغزه در مقابل  NPHIو  DTاستفاده گرديد (شکل  7و .)8

0
1000

0.1

10

0.001

)K core (md

شکل  -7کراس پالت تراوایی واقعی در مقابل تخلخل حاصل از
نمودار  NPHIدر چاه B
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شکل  -8کراس پالت تراوایی واقعی در مقابل تخلخل حاصل از
نمودار  DTدر چاه B

شکل  -10نمودار مقایسهای تراوایی پیشبینی شده و تراوایی مغزه
نسبت به عمق در چاه B

برای یافتن معادله تراوایی در روش آنالیز رگرسیونی ،تمامی دادههای روش آنالیز رگرسیونی همانطور که در جدول  3نشان داده شده است ،در
ورودی (نموداره��ای چاهپیمای��ی  DT، GR، LLD، NPHIو  )RHOBو زمینه تخمین تراوایی نتایج قابل قبولی را ارائه ميدهد.
خروجی (تراوایی واقعی) ،با استفاده از رابطه ( )1نرمال شدند [ ]5به این
صورت که تمام دادهها بین  0و  1قرار گرفتند و در نرمافزار  MINITABجدول  -3نتایج حاصل از روش آنالیز رگرسیونی در سه چاه مورد مطالعه
معاده رگرسیونی تراوایی با استفاده از دادههای چاه  Aبه دست آمد .این
ضریب همبستگی %
معادلة ضریب همبستگی
رابطه در چاه مذکور ،ضریب همبس��تگی باالی  70درصد بین تراوایی
پیشبینی ش��ده و تراوایی واقعی بدس��ت آمده از مغزه را نشان میدهد
% 72/17
y = 7/4349 x - 0/029
چاه A
(جدول  .)2به منظور ارزیابی کارایی رابطه به دست آمده در زمینه تخمین
تراوایی ،فرمول به دست آمده از چاه  Aدر چاههای  Bو  Cنیز آزمایش و
% 70/52
y = 5/9888 x - 0/019
چاه B
میزان تراوایی پیشبینی شد .نتایج نشان میدهد که این رابطه در دو چاه
% 72/94
y = 10/59 x - 0/0679
چاه C
دیگر نیز ضریب همبستگی باالی  70درصد دارد (جدول .)3

) x N = (x − xmin ) (xmax − xmin

()1
44
نشريه فني تخصصي
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جدول  -2دادههای ورودی و خروجی و فرمول تراوایی به دست آمده
از نرمافزار MINITAB
DT, GR, LLD, NPHI, RHOB

Input data

تراوایی پیشبینی شده ()Permeability Predicted

Output data

PERM = 0/0141 − 0/0048 DT − 0/0267 GR
Regression equation + 0/0344 LLD + 0/110 NPHI − 0/0477 RHOB

ک��راس پ�لات تراوای��ی پیشبینی ش��ده ب��ا اس��تفاده از روش آنالیز
رگرس��یونی ( )K MRAدر مقاب��ل تراوای��ی واقعی (تراوای��ی حاصل از
مغ��زه) رس��م و معادل��ه و ضریب همبس��تگی در هر ی��ک از چاهها به
دس��ت آمد (ش��کل ،)9همچنین بعد از خارج ک��ردن دادهها از حالت
نرمال [ ]5طب��ق رابطة ( ،)2نمودار مقایس��های تراوایی مغزه و تراوایی
پیشبین��ی ش��ده در مقابل عمق آنها نیز رس��م گرديد (ش��کل .)10

x = x N ( x max − x min ) + x min

()2

K predict / K real
1

0,01

PERM N

0,001

)Linear (PERM N

1

0,1

0,01

0,001

0,0001

)PERM N (md

y = 5,9888x - 0,019
R2 = 0,7052

0,1

0,0001
0,00001

)K MRA (md

شکل  -9کراس پالت تراوایی پیشبینی شده در مقابل تراوایی مغزه
در چاه B

نتيجهگيري:

 )1فاکتور مؤثر در انطباق اطالعات کراس پالت مقادیر پیشبینی شده
توسط هر دو روش ،با دادههای واقعی حاصل از مغزه ،میزان زیاد ضریب
همبستگی ( )R2است که در مخازن کربناته این مقدار باید بیش از 70
درصد باشد تا به عنوان یک پاسخ قابل قبول پذیرفته شود .بر این اساس
روش منطق فازی پاسخهای قابل قبولی در زمینه پیشبینی تخلخل در
چاه  Aو  ،Bارائه میدهد به این صورت که در کراس پالت-های تخلخل
پیشبینی شده نسبت به تخلخل مغزه ،میزان ضریب همبستگی در چاه
 %78/82 ،Aو در چاه  75/93 ،Bدرصد میباشد.
 )2روش آنالیز رگرسیونی جهت پیشبینی میزان تراوایی ،در هر سه چاه
س پالتهای تراوایی پیشبینی
نتایج قابل قبولی را ارائه داده است .در کرا 
شده نسبت به تراوایی مغزه ،میزان ضریب همبستگی در چاه 72/17 ،A
درصد و در چاه  70/52 ،Bدرصد و در چاه  72/94 ،Cدرصد میباشد که
این میزان ضرایب همبستگی در مخازن نفت و گاز نشان از قدرت باال و
کارآمد بودن روش مذکور جهت تخمین تراوایی دارد .بنابراین این نتایج،
قابل تعمیم به دیگر چاههای میدان است و میتوان از آن در سایر چاه-
های میدان مورد نظر که فاقد اطالعات مغزه هستند استفاده كرد.
 )3روشهای آناليز رگرسيوني و فازي در هر سه چاه مورد مطالعه ،نتايج
خوب و مناس��بي جهت تخمين تراوايي ارائه دادهاند .اما نتايج حاصل از
روش آناليز رگرس��يوني از دقت بس��یار زیادی برخوردارند .با وجود این
مسلماً اگر پارامترهاي مورد نياز مدلهاي فازي مانند شعاع خوشهسازي،
قواعد فازي ،توابع عضويت و س��ایر پارامترهاي مربوط به آنها به خوبي
تعريف ش��وند مدلهاي فازي نيز قادر خواهند ب��ود تراوايي را به خوبي
تخمينبزنند.

 )4در روش آنالی��ز رگرس��یونی ،این امکان برای ما فراهم میش��ود که
دادههایی را که در کراس پالتها با فاصله بیشتری نسبت به سایر دادهها
ق��رار دارن��د را به عنوان دادههای پرت حذف کنی��م که این خود به باال
رفتن ضریب همبستگی بین مقادیر واقعی و پیشبینی شده کمک زیادی
میکند ،حال اینکه این دادهها نیز در روش منطق فازی لحاظ ش��دهاند
و در این روش تخمین تراوایی با حضور تمامی دادههای موجود صورت
گرفته است .بنابر دالیل ذکر شده در هر سه چاه مورد مطالعه ،میانگین
تراوایی پیشبینی شده در روش منطق فازی از  6/75تا  15میلی دارسی
متغیر است ،در حالی که میانگین تراوایی پیشبینی شده در روش آنالیز
رگرسیونی در محدودهای بین  2/38تا  2/87میلی دارسی قرار دارد که
این مقادیر با وجود اینکه ضریب همبس��تگی باالیی بین مقادیر مغزه و چاهپیمایی ،انتشارات دانشگاه تهران.
مقادیر پیشبینی شده نشان میدهند ،بسیار کمتر از روش منطق فازی 7. Lim, J. S., 2005, “Reservoir properties determination using fuzzy
logic and neural networks from well data in offshore Korea”, Jornal of
و همچنین مقادیر حاصل از آنالیز مغزه میباشند.
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 -6رضایی ،محمدرضا؛ چهرازی ،علی ،1385 ،اصول برداش��ت و تفسیر نگارهای

 )5تعیی��ن مقادیر پارامتر تراوایی به عنوان یک ویژگی خاص س��نگی
همواره با دشواری روبهرو بوده و با روشهای عادی و در حیطه اطالعات
زمینشناسی امکان تخمین چندان دقیقی به خصوص در مخازن کربناته
ندارد .سیستم ایجاد تخلخل و پارامترهای آن در ماسهسنگها و کربناتها
بسیار متفاوت است .یک سازند کربناته ،پیچیدگیهای بیشتری از نظر
مخزنی و پتروفیزیکی دارد .اصوالً رسوبات کربناته مستعد دگرسانی فراگیر
و سریع هستند که مینرالوژی و ساختمان منافذ درون سنگهای کربناته
را تغییر میدهد .به ویژه ،فرآیندهای س��یمانی ش��دن و انحالل به طور
پیوسته ساختمان منافذ را به منظور افزایش و کاهش و یا از بین بردن
تخلخل و متأثر از آن تراوایی ،تغییر میدهند .در نتیجه ،محاسبه تخلخل
و تراوایی با عدم قطعیتهای زیادی در کربناتها روبهروس��ت .از این رو
در این مطالعه ،عدم نیل به پاس��خهای مناسب و مورد انتظار و منطبق
ب��ا نتایج آنالی��ز مغزه در روش منطق فازی را بای��د در هتروژنی مخازن
کربناته و پیچیدگی ارتباط تخلخل و تراوایی در مخازن کربناته از جمله
مخازن داالن و کنگان دانس��ت .با این وجود ،نکات ذکر شده به معنای
ناکارآمد بودن این روش در تعیین پارامترهای مخزن نیست ،بلکه با توجه
به مزایای این روش نسبت به سایر روشها ،بايد در پیشبینی تراوایی در
مخازن کربناته ایران که دارای مقادیر مناسب و کاملی از نتایج آنالیز مغزه
هستند ،بیشتر به کار گرفته شود و در خاتمه بهتر است تخلخل و تراوایی
حاصل از آن با نتایج به دس��ت آمده از سایر روشهای مهندسی مخزن
مقایسه و مورد ارزیابی قرار گیرد.
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