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چكيده

انــدازه گیــری آن دســته از خــواص ســنگ مخــزن ماننــد تراوایــی کــه وابســته بــه جهــت مــی باشــند ،عمومـاً در جهــت محــور اصلــی مغــزه

صــورت میپذیــرد .بــا توجــه بــه اینکــه تراوایــی یــک خاصیــت تانســور در محیــط متخلخــل میباشــد ،جهــت توصیــف مناســب آن بایــد از
یــک ماتریــس تانســوری یــا توصیــف تراوایــی ســنگ در ســه جهــت اصلــی اســتفاده نمــود .بــا توجــه بــه رخــداد تراکــم رســوبات ،ســیمانی
شــدن و یــا ســایر رویــداد هــا حیــن فراینــد ســنگ شــدگی ،جهــت محــوری مغــزه ممکــن اســت همــواره یکــی از جهــات اصلــی تانســور
تراوایــی نباشــد .در ایــن مقالــه ،یــک تکنیــک محاســباتی بــرای دســتیابی بــه جهــات اصلــی تراوایــی بــا اســتفاده از تصاویــر میکــرو ســی
تــی نمونــه هــای مغــزه توســعه داده شــد .بدیــن منظــور یــک مکعــب مجــازی درون دادههــای مغــزه بــه نحــوی کــه بتوانــد بــدون تمــاس بــا
مرزهــای مغــزه آزادانــه بچرخــد ،در نظــر گرفتــه شــد .ســپس شــبکه حفــرات بهــم پیوســتهی مکعــب مذکــور از داده هــای میکــرو ســی تــی
اســتخراج و مقادیــر تراوایــی در جهــات مختلــف محاســبه شــد .چرخــش تدریجــی مکعــب تــا جایــی ادامــه یافــت کــه تمامــی جهــات ممکــن
فضایــی پوشــش داده شــود .نهایتـاً بــا محاســبه تراوایــی در جهــات مختلــف ،مقادیــر بیشــینه و کمینــه تراوایــی تعییــن شــد .دو ســری داده
دیجیتــال مغــزه کــه از وبســایت ایمپریــال کالــج دانلــود شــده انــد در ایــن مطالعــه بــه کار بــرده شــده انــد .نتایــج نشــان داد کــه تراوایــی
بیشــینه در مغــزه کربناتــه مــورد مطالعــه در زاویــه  30°نســبت بــه محــور اصلــی مغــزه قــرار دارد .همچنیــن ،تکنیــک محاســباتی معرفــی
شــده مــی توانــد جهــت توصیــف کامــل تانســور تراوایــی محیــط متخلخــل نیــز مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
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