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چكيده

امــروزه پیــش بینــی تراوایــی نســبی محیــط هــای متخلخــل بــا اســتفاده از داده هــای تصاویــر دیجیتــال بــا توجــه بــه
پیشــرفت روز افــزون تجهیــزات پرتــو نــگاری اهميــت ويــژه اي دارد .در ایــن مقالــه ،بــا اعمــال همزمــان قانــون دارســی و

معادلــه اســتوکس ،تراوایــی نســبی ســه فــازی در دو نــوع مغــزه ماسهســنگ بنتایمــر و ســنگ آهکــی اســتایالدس کــه
داده هــاي میکــرو ســی تــی آنهــا از وبســایت دانشــگاه ایمپریــال کالــج بارگیــری شــده محاســبه گرديــد .بــرای انجــام

محاســبات ،ابتــدا ،شــبکه حفــرات بــه هــم پیوســته از داده میکــرو ســی تــی اســتخراج شــد .ســپس ،در جریــان دو
فــازی ،توزیــع ســیاالت درون حفــرات پیــش بینــی شــد .ســپس ،بــا اســتفاده از معــادالت پیوســتگی و مومنتــوم ،توزیــع
فشــار هــر یــک از فازهــا در شــبکه حفــرات محاســبه گرديــد .در ادامــه ،دبــی جریــان عبــوری و فشــار دیفرانســیلی
پیرامــون بــرش هــای عمــود بــر جهــت جریــان بــرای محاســبه تراوایــی موثــر مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .ســپس،

مقادیــر تراوایــی موثــر بــا توجــه بــه میــزان اشــباع ســیاالت در هــر یــک از بــرش هــا ،جهــت تعییــن منحنــی هــای
تراوایــی نســبی دو فــازی اســتفاده گرديــد .نهایتــا قانــون اســتون بــرای پیــش بینــی تراوایــی نســبی ســه فــازی بــا
اســتفاده از منحنیهــای تراوایــی دو فــازی گاز-نفــت و نفــت-آب مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .نتایــج نشــان دادنــد

کــه توابــع پیــش بینــی توزیــع ســیال دارای دقــت کافــی بــرای محاســبه تراوایــی نســبی چنــد فــازی در مقیــاس مغــزه
هســتند .در نهايــت ،بــر اســاس نتايــج حاصلــه از ايــن مطالعــه ،بــراي محاســبه پارامترهــای محیــط متخلخــل ،اســتفاده
از تصویــر تفکیــک شــده حجــم نماینــده پایــه روش کارامدتــری نســبت بــه اســتفاده از مــدل هــای ســاده شــده شــبکه

حفــرات اســتخراج شــده از دادههــای میکــرو ســی تــی اســت.
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