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واژگان کلیدی

چکیده

روندهای بین پارامترهای فیزیکِ سنگی مانند روند تراوایی -تخلخل ،مستقل از مقیاس مطالعه بوده و میتوانند
روندهای فیزیکِ سنگی
از مقیا س میکرو تا ماکرو در مطالعات مخزن به کار گرفته شوند .برای بررسی روند تراوایی از روابطی که تراوایی
تراوایی-تخلخل
را به تخلخل ارتباط میدهند؛ مانند رابطه کالسیک کوزنی-کارمن استفاده میشود .از آنجایی که این رابطه
فرکتال
ویژگیهای هندسی محیط متخلخل را به خوبی پوشش نمیدهد ،از ابعاد فرکتالی پیچاپیچی و فضای متخلخل
فیزیک سنگ رقومی
برای تصحیح این رابطه استفاده می شود .هدف از انجام این مطالعه بررسی و بهبود روندهای فرکتالی تراوایی
است .برای این کار دو نمونه 3بعدی رقومی از ماسهسنگ بنتهیمر و کربنات استیالدس با دو رفتار فرکتالی متفاوت از هم انتخاب شدند .تعداد
 30زیر نمونه از هر یک از این نمونهها استخراج و تخلخل و تراوایی هر کدام محاسبه شد .نتایج اولیه نشان داد که رابطه کوزنی-کارمن برای
ارزیابی روند تراوایی در این نمونه ها مناسب نیست .از این رو ،از رابطه عمومی فرکتالی تراوایی استفاده شد و ثابتهای این رابطه با الگوریتم
برازش منحنی به دست آمد .نتایج نشان داد که با وجود آن که این رابطه ممکن است برای تخمین تراوایی یک نمونه مناسب باشد؛ اما رابطه
مناسبی به عنوان روند تراوایی به شمار نمیآید .این امر به آن علت است که ثابتهای این رابطه که همان ابعاد فرکتالی هستند ،متغیر و تابعی
از تغییرات تخلخل اند .برای بهبود این رابطه ،ابتدا تابعیت ابعاد و ضرایب فرکتالی با تخلخل بررسی شد .سپس یک رابطه بهبود یافته با توابع
جدید پیشنهاد گردید .در ادامه این رابطه به دادههای تراوایی برازش و ثابتهای آن به دست آمد .نتایج حاکی از آن است که نه تنها تابعیت ابعاد
و ضرایب فرکتالی با تخلخل به درستی حفظ شده است ،بلکه با توجه به رفتار فرکتالی متفاوت این دو نمونه ،دو روند متفاوت از هم به دست
میآید .مقایسه این روندها با روند کوزنی-کارمن بیان کننده دقت و کارایی باالتر این رابطه است.

 .1پیشگفتار
تراوایی یکی از ویژگیهای مهم در ارزیابی مخازن هیدروکربنی
است؛ به طوری که آگاهی از چگونگی تغییرات آن در پیش-
بینی نرخ تولید و بازیافت از مخازن طی مراحل مختلف
برداشت ،مطالعات و شبیهسازی مخازن ،تخمین تولید و
توسعه مخزن اهمیت باالیی دارد ) .(Craig, 1971در صنعت
نفت ،روش استاندارد برای تعین تراوایی ،آنالیز مغزه و آزمایش
چاه است .از طرفی ،برای تخمین این پارامتر روابط تئوری،
تجربی و آماری متعددی وجود دارد که مهمترین آنها رابطه
کالسیک کوزنی-کارمن است ( Carman, 1937; Kozeny,

 .)1972تراوایی به فاکتورهای بسیاری از جمله تخلخل ،اشباع
از سیال ،محتوای شیل ،فشار منفذی و از همه مهمتر به
هندسه فضای متخلخل وابسته است (.)Ren et al., 2016
بنابراین این پارامتر وابستگی شدیدی به نمونه مغزه دارد که
فقط در بخشهای محدودی از چاه در دسترس است.
بنابراین استفاده از روشهای دیگر مانند فیزیک سنگ
آماری و فیزیک سنگ رقومی در پیشبینی آن امری اجتناب-
ناپذیر است .فیزیک سنگ رقومی ،روش نوینی است که در آن
از تصاویر سه بعدی با بزرگنمایی باال برای محاسبه خواص
فیزیکی سنگ استفاده میشود ( ;Andrä et al., 2013a
;Dvorkin et al., 2011; Karimpouli & Tahmasebi, 2016
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ژئوفیزیکی با ویژگیهای برجای سنگ است .در طول بیش از
یک دهه گذشته ،استفاده از فیزیکِ سنگِ رقومی برای درک
فرآیندهای در مقیاس تخلخل و تخمین مؤثرِ (ماکروسکوپی)
خواص سنگ افزایش یافته است .فیزیک سنگ رقومی با
تکنولوژیهای پیشرفتهی مختلف مهندسی و زمینههای علمی
ترکیب شده و به طور مؤثر از آنها برای مسائل مرتبط با علوم
زمین استفاده میکند .با ارائه تصاویری با بزرگنمایی باال از
هندسه پیچیده منافذ؛ فیزیک سنگ رقومی به عنوان روشی
مناسب جهت محاسبه خواص سنگ (مانند پارامترهای
االستیک ،تراوایی و خواص الکتریکی) و فرآیندهای در مقیاس
تخلخل که کنترل کننده خواص فیزیکی سنگ هستند؛ به
سرعت گسترش یافت.
اصل اساسی این روش «تصویربرداری و محاسبه» است
که هدف از آن تهیه تصویر سه بعدی از هندسه کانی و
فضاهای متخلخل سنگ و سپس شبیهسازی فرآیندهای
فیزیکی در نمونه رقومی است ) .(Andrä et al., 2013aاین
فرآیندها عبارتاند از :جریان سیال برای محاسبه تراوایی،
شارش جریان الکتریکی برای تعیین مقاومت ویژه و تغییر
شکل االستیک برای محاسبه ضرایب االستیک و سرعت امواج
االستیک.
با ظهور قابلیت تصویربرداری سه بعدی با بزرگنمایی باال
و دسترسی به نرمافزارها و سختافزارهای مربوطه ،فیزیک
سنگ رقومی قادر به تغییر آزمایشات آزمایشگاهی موجود
است .یک روش مدرن برای به دست آوردن تصاویر از هندسه
تخلخل در مقیاس میکروسکوپی ،توموگرافی اشعه ایکس
کامپیوتری است .در این روش اندازهگیریها با جذب اشعه
ایکس محلی ،درون یک نمونه سنگ استوانهای کوچک با قطر
معمولی از چند میلیمتر یا کمتر انجام میشود .تصاویر سه
بعدی از بازسازی تعداد زیادی تصویر دو بعدی؛ که همان
بازتاب شیای از سطح نمونه در زوایای بازتاب مختلف است؛
به دست میآید .نتیجه بازسازی ،یک تصویر در مقیاس
خاکستری است که درجه خاکستری بودن آن متناسب با عددِ
سیتی مواد درون نمونه است .یک مرحله مهم و اساسی در
روش فیزیک سنگ رقومی قطعهبندی تصویر اسکن شدهی

 .)Karimpouli et al., 2017هدف از این مطالعه بررسی و
بهبود روندهای تراوایی-تخلخل در نمونههای مختلف سنگ
رقومی است .در فیزیک سنگ ،مفهوم روند به صورت رفتار
یک پارامترِ فیزیکیِ سنگ در مقابل تغییرات پارامتر دیگر،
مانند تراوایی در برابر تخلخل تعریف میشود) & Dvorkin
 .)Derzhi, 2012; Dvorkin et al., .2011روندهای فیزیکیِ
سنگ در آزمایشگاه با اندازهگیریهای متعدد از نمونههای
مختلف و در فیزیک سنگ رقومی با استخراج زیر نمونههای
متفاوت از نمونه رقومی اصلی سنگ تعیین میشود .دورکین
و همکاران نشان دادند که چنین روندهایی مستقل از مقیاس
بوده و برای مطالعات در مقیاس میکرو تا ماکرو معتبر هستند
( .)Dvorkin et al., 2011برای بررسی روند تراوایی -تخلخل،
رابطه کوزنی-کارمن در نمونههای مختلفی مانند ماسهسنگ
فونتنبلو 1به خوبی استفاده شده است ).(Andrä et al., 2013
اما الزم به ذکر است که این رابطه یک رابطه نیمه تجربی به
حساب آمده و دارای محدودیتهای فراوانی میباشد
) .(Kaviany, 2012این امر سبب شده تا نسخههای تصحیح
شده زیادی از این رابطه برای محیطهای مختلف ارائه شود.
در برخی مطالعات این رابطه براساس ویژگی فرکتالی فضاهای
متخلخل بهبود یافته است که برای آنالیز نمونههای پیچیده
کاربرد بسیاری دارند) Adler & Thovert, 1998; Costa,
.)2006
ژو ،یو و هندرسون و همکارانش شکل عمومی این رابطه
را بر اساس پارامترهای فرکتالی پیچاپیچی 2و فضای متخلخل
ارائه نمودند ).(Xu & Yu, 2008; Henderson et al., 2010
در این مطالعه با بررسی دو نمونه  3بُعدی رقومی از ماسهسنگ
بنتهیمر 3و کربنات استیالدس 4روند تراوایی-تخلخل کوزنی-
کارمن و روندهای عمومی فرکتالی ارزیابی میشوند .در ادامه
به دلیل آن که این روابط برای بررسی روند تراوایی-تخلخل
مناسب نیستند؛ یک رابطه بهبود یافته جهت ارزیابی روند
تراوایی-تخلخل ارائه میشود.

 .2فیزیک سنگ رقومی
هدف از فیزیکِ سنگ شناسایی و درک روابط بین مشاهدات

1Fontainebleau
2Tortuosity

3

Bentheimer sandstone
Estailladdes carbonate

4
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نمونهی سنگ است .منظور از قطعهبندی؛ شناسایی ،طبقه-
بندی و جداسازی فازهای تخلخل و کانی در تصویر است .با
توجه به ابعاد دادههای سه بعدی ،قطعهبندیِ دستی کار
مشکلی است .بنابراین نیاز به الگوریتمهای پردازش تصویر
خودکار است .ابزارها و روشهای رایج پردازشِ تصویر برای
قطعهبندی سه بعدی؛ انواع مختلف فیلترها جهت تصحیح و
بهبود تصویر ،حذف نوفه و پدیدههای مصنوعی (اختالالتی که
در هنگام تصویربرداری ایجاد میشوند) ،تعیین حد آستانه و
تجزیه و تحلیل خوشهبندی هستند .به طور کلی جریان کار
فیزیک سنگ رقومی شامل سه مرحله است )Andrä et al.,
:)2013a & 2013b; Dvorkin et al., 2011
الف :تصویربرداری رقومی در مقیاس تخلخل (به عنوان
مثال به وسیله سیتیاسکنهای سه بعدی با بزرگنمایی باال).
ب :پردازش تصاویر خام (در مقیاس خاکستری)؛ برای
تفکیک فازهای متخلخل از ماتریکس و کانی و تهیه تصویر
قطعهبندی شده.
ج :شبیهسازی فرآیندهای فیزیکی در یک تصویر قطعه-
بندی شده از تخلخل و ماتریکس کانی؛ برای تعیین خواص
فیزیکی مؤثر بر آن مانند تراوایی (مطلق و نسبی) ،مقاومت
الکتریکی و ضرایب االستیک (از جمله ثابتهای ناهمسانگردی
در صورت نیاز).

 2.1جریان سیال تک فاز
در چند دهه گذشته ،مطالعات مختلفی تراوایی را از تصاویر
رقومی سنگ تخمین زدند .با توجه به آن که تراوایی به هندسه
و اندازه منافذ بستگی دارد ،مطالعات در این زمینه را میتوان
به طور کلی به دو گروه تقسیم کرد.
گروه اول شامل تخمین پارامترهای مختلف؛ از جمله
سطح و توزیع اندازه دانه ،که در مدلهای نیمه تجربی مانند
رابطه کوزنی-کارمن برای محاسبه تراوایی استفاده میشود.
این روابط تجربی هستند چرا که به فاکتورهایی با مقیاسهای
مختلف برای برازش به دادهها نیازمندند .گروه دوم از حل
روش عددی معادله ناویر-استوکس 5برای جریان سیال با عدد
رینولدزِ کم در منافذ استفاده میکنند ).(Keehm et al., 2004
روش شبکه بولتزمن 6معادالت استوکس را در ساختار ریز

سنگ و مقیاس منافذ حل میکند ):(Andrä et al., 2013b
2

𝒇 = 𝑝𝛻 −𝜇𝛻 𝒖 +

()1

𝛻. 𝒖 = 0

()2

در این روابط p ،فشار سیال در منافذ u ،بردار سرعت µ ،نشان
دهنده ویسکوزیته دینامیک سیال و  fنیروی پیکرهای است .با
راه حل معادله استوکس ،تانسور تراوایی  Kبا استفاده از قانون
دارسی محاسبه میشود ):(Andrä et al., 2013b
𝑲
𝑝𝛻 :
𝜇

()3

= 𝒖−

برای محاسبه تانسور کامل ،سه سری محاسبه جریان ،در
جهتهای  y ،xو  zمورد نیاز است.

 2.2روش شبکه بولتزمن
روش شبکه بولتزمن یک تکنیک بسیار قدرتمند برای مدل-
سازیِ انواع مسائل جریان سیال پیچیده؛ از جمله جریانهای
تک و چند فازی در هندسههای پیچیده است .این روش فضای
متخلخل و پیچیدگیهای آن را ایدهآل در نظر نمیگیرد و
بنابراین تخمین دقیقی از خواص جریان فراهم میکند .عالوه
بر این ،شبکه بولتزمن یک راه حل دقیق برای خواص جریان
در مطابقت با روشهای دیگر مانند شبیهسازی المان مجزا
ارائه میدهد ).(Andrä et al., 2013b; Keehm et al., 2004
این روش بر اساس تئوری اتوماتای سلولی 7استوار بوده و حجم
سیال را در یک هندسهی پیچیده از منافذ با اثر متقابلِ تعداد
گستردهای از ذراتی که از قوانین موضعی ساده پیروی می-
کنند ،توصیف مینماید .قوانین در این روش ،معادله ناویر
استوکس را در مقیاس ماکروسکوپی به دست میآورند.

 .3روابط تراوایی و تخلخل
 3.1رابطه کوزنی کارمن
رابطه کوزنی-کارمن یک معادله کالسیک جهت ارتباط
تئوریک تخلخل و تراوایی به شکل زیر است ( Kaviany,
:)2012
()4

) 𝑝𝜙 𝑑3 (𝜙 −
72𝜏 2 (1 − 𝜙 + 𝜙𝑝 )2

=𝐾

5Naiver-Stokes
6

Lattice-Boltzmann Method
Cellular Automata Theory

7
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پیچاپیچی است که به طور تجربی و برای هر محیط متخلخل
برآورد شود .این محدودیت ناشی از ویژگیهای هندسی و
مسیر جریان است که در هر محیط متخلخل متفاوت از
محیطهای دیگر میباشد.

که در این رابطه 𝑑 ،اندازه متوسط تخلخل 𝜏 ،پیچاپیچی فضای
متخلخل 𝜙 ،تخلخل و 𝑝𝜙 مقدار تخلخلی است که ارتباطشان
با هم قطع و در نتیجه تراوایی در آن مقدار تخلخل صفر است.
پیچاپیچی یک پارامتر هندسی مهم جریان است و به صورت
طول مؤثر جریان یا نسبت طول مستقیم جریان به طول واقعی
آن تعریف میشود .اگرچه رابطه کوزنی-کارمن پذیرفته شده
و پرکاربرد است ولی این رابطه وابسته به ضرایبی مانند

جدول  .1روابط تراوایی مشتق شده از رابطه کوزنی-کارمن برای محیطهای مختلف
()Karimpouli & Tahmasebi, 2017; Xu & Yu, 2008
محیط مورد نظر

مرجع

رابطه تراوایی

بافت در هم تنیده
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𝜙3
16𝑐 (1 − 𝜙)2
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محیط متخلخل

𝐾 = 𝐶𝜙 𝑛 𝑑 2

)(Bourbié et al., 1987

=𝐾

)(Koponen et al., 1997

3
𝑓𝑓𝑒𝜙
𝑐𝛤 2 𝑆 2

ذرات مربعی
ماسهسنگ کربناته

(𝜙 − 𝜙𝑐 )3
(1 + 𝜙𝑐 − 𝜙)2

=𝐾
=𝐾

𝐾 = 𝐶𝑑 2

)(McGregor, 1965

)(Revil & Cathles, 1999

)(Mavko & Nur, 1997

2

ماسهسنگ

𝐷−1
𝜙𝑟 2
𝜙2
=𝐾
( 2
)
)𝜙 8𝛤 3𝛤 (1 −

𝜙 𝑛+1
𝑛)𝜙 𝐶(1 −

فیبر و شیشه

𝑛𝜙
𝜙1−

سنگهای حفرهای
محیط متخلخل (رابطه کلی)

𝑡𝐷1+
2

𝜙
(
)
𝜙1−

=𝐾

)(Shih & Lee, 1998

𝐶=𝐾

2
𝑥𝑎𝑚𝛿 𝑓𝐶

)(Pape & Clauser, 2009

)(Costa, 2006

=𝐾

)(Xu & Yu, 2008

𝜁+2

محیط متخلخل (رابطه کلی)

𝐾
𝜙 2
𝜉= √
𝜂)𝜙 (1 −
𝜙

)(Henderson et al., 2010
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در جدول شمممماره  𝐶 ،1فاکتور تراویی 𝜙𝑒𝑓𝑓 ،تخلخل مؤثر،
𝛤 پارامتر ارت باط داخلی تخل خل ها 𝑆 ،سمممطح ویژه𝜙𝑐 ،
تخلخمل بحرانی 𝑟 ،انمدازه دانمه 𝐷 ،بعمد فرکتمالی محیط
متخل خل 𝑛 ،توان تجربی 𝜆𝑚𝑎𝑥 ،بزرگترین ا ندازه تخل خل،
𝑓𝐷 ب عد فرک تالی تخل خل 𝐷𝑡 ،ب عد فرک تالی پی چاپیچی،
𝑡𝐷1−
𝑡𝐷1+
2 [4(2−𝐷 )] 2
𝑓

) 𝑓𝐷𝜋(

) 𝑓𝐷128(3+𝐷𝑡 −

= 𝑓𝐶 ضمممر یب فرک تالی 𝜁، 𝜉 ،و

ژو و یو یک رابطه تحلیلی را بدون هیچ پارامتر تجربی و با
استفاده از قانون فرکتال به شکل زیر توسعه دادند )& Xu
:(Yu, 2008
𝑡𝐷1+
2

𝜙
(
)
𝜙1−

()7

𝜂

2
𝑥𝑎𝑚𝛿 𝑓𝐶

=𝐾

که در آن ضریب فرکتالی 𝑓𝐶 برابر است با:

ضمممرایب ثابت در هر یک از روابط مشمممتق شمممده از رابطه
کوزنی-کارمن است.

𝑡𝐷1+
) 𝑡𝐷(1−
2 [4(3−𝐷𝑓) ] 2

) 𝑓𝐷𝜋(

= 𝑓𝐶

) 𝑓𝐷128(3+𝐷𝑡 −

 3.2روابط فرکتالی تراوایی

این ضریب با تخلخل نیز رابطه دارد .در این رابطه ابعاد
فرکتالی نمونه با استفاده از روش شمارش جعبهای 8و یا
روابط زیر به دست میآید) Xu & Yu, 2008; Yu & Cheng,
:(2002

فضای بینظم و میکروساختارهای تخلخل نشان داد که این
خلل و فرجها دارای خاصیت فرکتالی هستند .این خاصیت
میتواند به صورت بعد فرکتالی فضای متخلخل و بعد
فرکتالی پیچاپیچی تعریف شود ) .(Yu & Cheng, 2002کتز
و تامپسون از اولین کسانی بودند که با یک تحقیق تجربی
نشان دادند که فضای متخلخل ماسهسنگ دارای خاصیت
فرکتالی است و خاصیت خود متشابهی دارد )& Katz
 .(Thompson, 1985در محیطهای متخلخل ،فضاهای
متخلخل به صورت دستهای از لولههای مویین با قطر 𝛿 و
طول پیچاپیچ  𝐿𝑡 (𝛿) ≥ 𝐿0که در آن  𝐿0طول معرف لوله
است ،در نظر گرفته میشوند .یو و چنگ نشان دادند که
قانون مقیاس فرکتالی برای قطر و طول لولههای مویین به
صورت زیر است (:)Yu & Cheng, 2002
()5

()8

که در آن مقدار بُعد اقلیدسی 𝐸𝐷 برای نمونههای دو و سه
بعدی به ترتیب برابر  2و  3است 𝛿𝑚𝑎𝑥 .و 𝑛𝑖𝑚𝛿 هم
بزرگترین و کوچکترین قطر یا اندازه تخلخل هستند.
همچنین:
̅𝜏 𝑛𝑙
𝐿
̅𝑙𝑛 0
𝛿

()9
به طوری که 𝜏 و
روابط زیر هستند:

𝐷

𝑡𝐿𝑡 (𝛿) = 𝛿1−𝐷𝑡 𝐿0

که 𝑡𝐷 بعد فرکتال پیچاپیچی است .در کنارِ رفتار فرکتالی
مسیر پیچاپیچ سیال ،قانون مقیاس فرکتالی مشابهی برای
قطر یا اندازه تخلخل به کار گرفته میشود ( Yu & Cheng,
:)2002
()6

𝜙 𝑛𝑙
𝛿
𝑛𝑖𝑚 𝑛𝑙
𝑥𝑎𝑚𝛿

𝐷𝑓 = 𝐷𝐸 −

𝐿0
̅
𝛿

𝐷𝑡 = 1 +

پیچاپیچی و اندازه تخلخل متوسط با
̅𝜏

2

1
1
− 1) +
4
𝜙 √1 −

()10

𝜙 1 − √1 −
]

𝑓𝐷 𝑥𝑎𝑚𝛿
( = )𝛿 ≥ 𝜀(𝑁
)
𝛿

()11

که 𝑥𝑎𝑚𝛿 بزرگترین قطر یا اندازه تخلخل و 𝑓𝐷 بعد فرکتالی
فضاهای متخلخل است .ابعاد فرکتالی برای نمونههای دو
بعدی  1 ≤ 𝐷𝑓 𝑜𝑟 𝐷𝑡 ≤ 2و نیز برای نمونههای سه بعدی
 2 ≤ 𝐷𝑓 𝑜𝑟 𝐷𝑡 ≤ 3است.

(√
1
1
𝜙 = 1 + √1 − 𝜙 + √1 −
2
2
[

𝑥𝑎𝑚𝛿
𝑛𝑖𝑚𝛿

1/2

𝜙 𝐿0 𝐷𝑓 − 1 1 −
𝜋
[ = 1/2
]
𝜙
̅𝛿
) 𝑓𝐷 4(𝐷𝐸 −
𝑓𝐷

هندرسون و همکاران رابطه عمومی دیگری به شکل زیر ارائه
کردند که تقریباً سازگار با تمامی روابط قبلی از جمله رابطه
( )7است ):(Henderson et al., 2010
)Box counting (Feder, 1988
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𝜁+2

()12

تعداد  30زیر نمونه با ابعاد  2003از هر کدام برای مطالعه
روند از آنها استخراج گردید (شکل .)2

𝐾
𝜙 2
𝜉= √
(1
𝜙
𝜂)𝜙 −

در این رابطه 𝑓𝑐√𝑑 = 𝜉 و  𝜁 = 𝐷𝑡2−3و  𝜂 = 𝐷𝑡4+3است.
برخالف رابطه ژو و یو که نیازمند مطالعات فرکتالی
محیط متخلخل دارد ،مقادیر ثابت در این رابطه با استفاده از
یک روش بهینهسازی قابل دستیابی است ).(Xu & Yu, 2008
در مطالعات فیزیک سنگ رقومی آندرا ،کریمپولی و
طهماسبی رابطه تراوایی کوزنی-کارمن به عنوان یک روند
قابل قبول و متداول استفاده میشود) ;Andrä et al., 2013b
 .(Karimpouli & Tahmasebi, 2016این رابطه یک حالت
خاص از رابطه عمومی تراوایی است و از این رو ،برای تمامی
نمونهها قابل استفاده نیست .این تفاوت در نمونهها در نتیجه
اختالف در ساختار فضای متخلخل آنهاست .نکته قابل توجه
آن است که این ساختارها با ابعاد فرکتالی کمی میشوند.
بنابراین در این مقاله سعی بر استفاده و بهبود روابط فرکتالی
به عنوان روندهای تراوایی-تخلخل است.

جدول  .2خالصهی نمونههای استفاده شده در این مطالعه
نمونه

مکان

تخلخل
()%

ترکیب

مرجع

ماسه
سنگ
بنتهیمر

آلمان

18/1

کربنات
استیالدس

فرانسه

10/8

%97/5
کوارتز،
%2
فلدسپات،
%0/5
کائولینیت
%99
کلسیت،
%1
دولومیت
و سیلیس

(Dubelaar
&
Nijland,
)2015

(Watson,
)1911

تخلخل هر یک از این زیر نمونهها به صورت نسبت تعداد
سلولهای فاز متخلخل به تعداد کل سلولهای نمونه
محاسبه شد .همچنین تراوایی مطلق با استفاده از روش
شبکه بولتزمن که روشی دقیق برای محاسبه جریان سیال
در ساختار تخلخل سنگ است ،به دست آمد )Keehm et al.,
 .(2004این روش جریان را بر اساس قوانین سادهی حاکم
بین ذرات شبیهسازی کرده و معادالت ناویر-استوکس را در
مقیاس ماکروسکوپی به دست میآورد )Andrä et al.,

 .4معرفی نمونههای  3بعدی رقومی
در این مطالعه از دو نمونه ماسهسنگ بنتهیمر و کربنات
استیالدس استفاده شده است ( .)Alyafei et al., 2016این
نمونهها به گونهای انتخاب شدند که پیچیدگی فضاهای
متخلخلِ متفاوتی نسبت به هم داشته باشند و از دیدگاه
فرکتالی نیز به خوبی قابل مقایسه باشند .خالصهای از
ویژگیهای آنها در جدول  2آمده است .این دادهها با
استفاده از اسکنرهای میکرو-سی-تی اسکن در مرکز
آزمایشگاهی مغزه رقومی در قَطَر به دست آمدهاند ( Alyafei
 .)et al., 2016یک نمونه  4/8میلیمتری از نمونهها با
رزولوشن  3میکرومتر اسکن شدند (شکل  .)1شکل 2
توپولوژی شبکه تخلخل این دو نمونه را نشان میدهد.
همانگونه که از این شکل بر میآید ،نمونههای انتخابی در
این مطالعه از دو ساختار متخلخل کامالً متفاوت تشکیل
شدهاند .ماسهسنگ بنتهیمر دارای یک جامعه آماری از
تخلخلهای بزرگ است؛ حال آن که نمونه کربنات
استیالدس حاوی دو جامعه درشت تخلخل و ریز تخلخل
است .بنابراین واضح است که این تفاوت فاحش در ساختار
متخلخل ،منجر به دو روند تراوایی-تخلخل کامالً متفاوت
خواهد شد .نمونهها بعد از پردازش اولیه قطعهبندی شده و

.(2013b

پس از انجام این محاسبات ،نمودار تغییرات تراوایی در
مقابل تخلخل برای هر یک از نمونهها رسم شد (شکل .)4
همان طور که در شکل ( )4نشان داده شده است؛ به طور
کلی با افزایش تخلخل مقدار تراوایی افزایش مییابد .با این
وجود این افزایش خطی نیست و روابط خاصی مانند رابطه
تراوایی کوزنی-کارمن برای برازش به این دادهها مورد نیاز
است.
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الف

الف

ب
شکل  .2توپولوژی شبکه تخلخل الف -ماسهسنگ بنت-
هیمر و ب -کربنات استیالدس )(Alyafei et al., 2016

ب
شکل .1نمونههای رقومی  3بعدی اصلی در این مطالعه

همان طور که از این روندها برمیآید ،در هیچ کدام از نمونه-
ها ،روند تراوایی به ازای کل بازه تخلخل به درستی به دست
نیامده است .بنابراین اگر چه رابطه کوزنی کارمن قادر است
روند تراوایی در برخی سنگها مانند ماسهسنگ فونتنبلو را
به خوبی تخمین بزند اما به دلیل آن که این رابطه پیچیدگی
فضای متخلخل را به خوبی پوشش نمیدهد؛ یک رابطه
عمومی برای همه سنگها به شمار نیامده و برای نمونههای
مختلف روابط مناسبتری مورد نیاز است ( Dvorkin et al.,

شامل الف -ماسهسنگ بنتهیمر و ب -کربنات استیالدس
()Alyafei et al., 2016

بنابراین این رابطه به نتایج تراوایی در هر دو نمونه برازش
شد و روند حاصله به صورت خطوط نقطهچین بلند برای
ماسهسنگ بنتهیمر و نقطهچین کوتاه برای کربنات
استیالدس در شکل  4نشان داده شده است.

.)2011
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شکل  .4نمودار تراوایی در مقابل تخلخل به همراه
روندهای تراوایی براساس رابطه کوزنی-کارمن برای ماسه-
سنگ بنتهیمر (دایره و نقطهچین بلند) و کربنات
استیالدس (مربع و نقطهچین کوتاه).

 .5بررسی روندهای تراوایی-تخلخل
همان طور که در بخش قبل نیز اشاره شد ،پیچیدگی فضای
متخلخل در رابطه کوزنی-کارمن به طور کامل قابل ارزیابی
نیست و از این رو نمیتواند به عنوان روند مناسبی برای روند
تراوایی-تخلخل به حساب آید .به همین علت ،در این مطالعه
سعی شده تا از روابط فرکتالی تراوایی که چنین پیچیدگی-
هایی را بهتر پوشش میدهند استفاده شود .بنابراین در ابتدا
رابطه  12به دادههای تراوایی برازش شد و بهینهترین مقادیر
برای هر یک از ثابتهای رابطه به دست آمد ( Dvorkin et

.)al., 2011
با وجود آن که نتایج برازش مناسب بوده است؛ اما
مشاهده شد که مقدار برخی از ثابتها از جمله 𝜁 در رابطه
 ،12منفی شده است .این امر به معنای منفی شدن 𝑡𝐷 (بُعد
فرکتالی پیچاپیچی) است که با ماهیت ابعاد فرکتالی در تضاد
است .در مرحله بعد الگوریتم برازش به گونهای تنظیم شد
که به این ثابتها فقط مقادیر بزرگتر یا مساوی با صفر
اختصاص داده شود .در این حالت هم تمامی ابعاد فرکتالی
صفر شد و روند تراوایی به یک رابطه چندجملهای درجه 3
کاهش یافت .این امر نیز به معنای آن است که این نمونهها
بعد فرکالتی پیچاپیچی ندارند؛ که با وجود پیچیدگیهای
موجود در نمونههای متخلخل در این مطالعه (شکل )1
سازگار نیست .بررسی فوق نشان داد که اگر چه ممکن است
روابط تراویی فرکتالی برای تخمین تراوایی یک نمونه خاص

شکل  .3استخراج زیر نمونهها از نمونه رقومی اصلی .در
مرحله اول ،یک نمونه با ابعاد کوچکتر نسبت به نمونه
اصلی از آن جدا شده و در مرحله بعد ویژگیهای فیزیکی
آن از قبیل تخلخل و تراوایی محاسبه میشود.
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کامالً به صورت خطی افزایش مییابد (.)Xu & Yu, 2008

مناسب باشند ،اما در برآورد روند تراوایی مناسب نیستند
( .)Karimpouli & Tahmasebi, 2017در واقع مشکل
اصلی آن است که با وجود آن که ابعاد و ضرایب فرکتالی
تابعی از تغییرات تخلخلاند؛ اما این مقادیر در این روابط
ثابت در نظر گرفته میشوند ( .)Xu & Yu, 2008برای نشان
دادن این موضوع ،ابعاد فرکتالی در هر یک از زیر نمونهها
محاسبه و نمودار آنها در مقابل تخلخل برای هر یک از
نمونههای اصلی رسم شدند (شکل  5و .)6

الف

الف
ب

شکل  .6نمودار الف -ابعاد فرکتالی ب -ضریب فرکتالی در
مقابل تخلخل برای زیر نمونههای کربنات استیالدس.

تمامی این موارد نشان میدهند که جهت ارزیابی تراوایی،
ابعاد فرکتالی نیز باید به صورت توابعی براساس تخلخل
نوشته شوند .از این رو ،از رابطه ساده شده ژو و یو و تابعیت-
های به دست آمده در شکلهای  5و  6استفاده شده و روابط
زیر برای ابعاد و ضرایب فرکتالی تعریف شدند ( Xu & Yu,
:)2008

ب

شکل  .5نمودار الف -ابعاد فرکتالی ب -ضریب فرکتالی در
مقابل تخلخل برای زیر نمونههای ماسهسنگ بنتهیمر.

()13

𝑐 𝐷𝑇 = 𝑎𝜙 2 + 𝑏𝜙 +

همانطور که در این نمودارها دیده میشود ،ابعاد فرکتالی
𝑓𝐷 و 𝑡𝐷 با تخلخل ،رابطهای چندجملهای از مرتبه  2دارند.
البته شیب تغییرات این دو با هم متفاوت است به طوری که
با افزایش تخلخل 𝑓𝐷 افزایش یافته ،حال آن که 𝑡𝐷 کاهش
مییابد .همچنین 𝑓𝐶 در رابطه ژو و یو نیز با افزایش تخلخل

()14

𝑐 𝐷𝑓 = 𝑎𝜙 2 + 𝑏𝜙 +

()15

𝑏 𝐶𝑓 = 𝑎𝜙 +

در این روابط  b ،aو  cثابتهای رابطهاند .با جایگزینی این
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روابط در رابطه  7برای رابطه تراوایی داریم:
)𝑒2 +𝑑𝜙+

()16

این مطالعه به گونهای انتخاب شدند که دارای رفتار فرکتالی
کامالً متفاوتی نسبت به هم باشند .با وجود این تفاوتها در
روند کوزنی-کارمن فقط با تغییر ثابتهای رابطه محل
منحنی تغییر میکند و این تفاوت به خوبی برآورد نمیشود.
روابط فرکتالی هم برای ارزیابی مقدار تراوایی برای یک نمونه
مناسباند .حال آن که رابطه ارائه شده در این مطالعه نه تنها
به خوبی تغییرات و روند تراوایی را در کل بازه تخلخل پوشش
میدهد ،بلکه رفتار متفاوت فرکتالی فضاهای متخلخل این
دو نمونه به خوبی با جدا شدن این روندها از هم قابل تفکیک
و مقایسه است.

𝜙𝑐( 𝜙
( )𝑏 𝐾 = (𝑎𝜙 +
)
𝜙1−

در این رابطه  d ،c ،b ،aو  eثابتهای رابطهاند و با استفاده
از الگوریتمهای بهینهسازی برازش منحنی به دست میآیند.
رابطه  16روی نتایج تراوایی برای زیر نمونههای ماسهسنگ
بنتهیمر و کربنات استیالدس پیادهسازی شد و نتایج آن در
جدول  3و شکل  7آمده است.
جدول  .3مقادیر ثابتهای رابطه روند تراوایی-تخلخل
ارائه شده در این مطالعه
نمونه

a

b

c

d

e

ماسهسنگ
بنتهیمر
کربنات
استیالدس

5/94

0/13
0/66

0/12

0/12
0/41
-

1/05

6/28

0/01

 .6نتایج
رابطه تراوایی کوزنی-کارمن یکی از پرکاربردترین روابط در
این زمینه است .البته پارامترهای این رابطه بسته به
پیچیدگی نمونه و فضای متخلخل آن باید کالیبره شده و
مقادیر مناسب آنها به دست آید .این محدودیت باعث
گسترش این رابطه و ارائه نسخههای مختلفی از آن گردید.
یکی از بهترین این روابط ،روابط تراوایی بر پایه ابعاد فرکتالی
فضای متخلخل و پیچاپیچی هستند .این امر بدان علت است
که ابعاد فرکتالی تا حدود زیادی رفتار فضای متخلخل و
پیچیدگیهای ساختار تخلخل را در نظر میگیرد .نکته قابل
توجه آن است که این روابط برای محاسبه تراوایی یک نمونه
خاص به خوبی عمل میکنند؛ حال آن که در برآورد روند
تراوایی-تخلخل که در واقع بیانگر رفتار ساختار فضای
متخلخل در عبور سیال از آن است نتایج مناسب و مطلوبی
ارائه نمیکنند.
در این مطالعه از دو نمونه سه بعدی سنگ رقومی
ماسهسنگ بنتهیمر و کربنات استیالدس برای بررسی و
بهینهسازی روند تراوایی-تخلخل استفاده شده است .این دو
نمونه از این جهت انتخاب شدهاند تا پیچیدگیهای فضای
متخلخل را به خوبی نشان دهد و در نتیجه رفتارهای فرکتالی
متفاوتی نسبت به هم داشته باشند .از هر یک از نمونهها
تعداد  30زیر نمونه استخراج شد و مقدار تخلخل و تراوایی
هر یک محاسبه و سپس رابطه کوزنی-کارمن به آنها برازش
گردید .نتایج نشان داد که این رابطه به دلیل در نظر نگرفتن
پیچیدگیهای فضای متخلخل نمیتواند به عنوان روندی
مناسب به حساب آید .از این رو از روابط عمومی فرکتالی

0/52

شکل  .7نمودار تراوایی در مقابل تخلخل برای ماسهسنگ
بنت هیمر (دایره) و کربنات استیالدس (مربع) به همراه
روندهای تراوایی از رابطه ارائه شده در این مطالعه

این نتایج نشان میدهند که از طرفی ،مقادیر مثبت به دست
آمده برای ثابتهای  aو ( cجدول  )3به خوبی با رفتار ابعاد
و ضرایب فرکتالی (شکل  5و  )6تطابق دارد .همچنین
روندهای برازش شده به دادههای تراوایی هر دو نمونه ،به
خوبی تمامی دادهها در کل بازه تراوایی را پوشش میدهند.
مقایسه این روندها با روند کوزنی-کارمن (شکل  )4به خوبی
برتری و دقت رابطه ارائه شده را نشان میدهد .نمونههای

49

ارائه روابط بهبود یافته برای روندهای تراوایی-تخلخل سنگ با استفاده از فیزیک سنگ رقومی

که بعد فرکتالی پیچاپیچی باید صفر در نظر گرفته شود که
این امر با وجود پیچیدگی فضای متخلخل

تراوایی استفاده شد.
با برازش این روابط به دادههای تراوایی مشاهده شد
که بعد فرکتالی پیچاپیچی باید صفر در نظر گرفته شود که
این امر با وجود پیچیدگی فضای متخلخل این دو نمونه
سازگاری ندارد .مشکل از آنجا پیدا میشود که در این روابط
ابعاد و ضرایب فرکتالی ثابت در نظر گرفته میشود؛ حال آن
که بررسیهای انجام گرفته در این مطالعه نشان داد که ابعاد
فرکتالی پیچاپیچی و فضای متخلخل تابعیتی چندجملهای
از درجه  2و ضریب فرکتال تابعیتی خطی با تخلخل دارد .با
اعمال چنین روابطی ،یک رابطه بهبود داده شده در این
مطالعه ارائه شد .با برازش این رابطه به دادههای تراوایی،
ثابتهای رابطه به دست آمد .نتایج نشان داد که روندهای
بهبود داده شده ،در مقایسه با رابطه کوزنی-کارمن به خوبی
به کل دادهها برازش شده و تفاوت در این روندها نیز انعکاس
پیچیدگیهای فرکتالی هر یک از این نمونهها است.
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