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  چكيده 

اي برخوردار  بيني سناريوهاي مهم توليد، از اهميت ويژه سازي ديناميكي مخزن و پيش عات شبيهتوزيع تخلخل و تراوايي در مخازن نفتي براي انجام مطال
هاي نفتي ايـران   چاه در يكي از ميدان 3، توزيع تخلخل و تراوايي با استفاده از اطالعات (Kriging)در اين پژوهش، با استفاده از روش كريجينگ . است

دست آمده از مغـزه   با استفاده از خصوصيات پتروفيزيكي به. سازي است بخش مطالعات زمين آماري و بخش شبيهمسير تحقيق شامل دو . تخمين زده شد
در . انجام و تخلخل و تراويي در ميدان مورد مطالعه تخمين زده شد (Matlab) افزار متلب  هاي مورد مطالعه، ، محاسبات اوليه زمين آماري توسط نرم چاه

 Random Residual)، از روش اضـافه باقيمانـده تصـادفي   (Kriging)آمـده از روش كريجينـگ    دست بههاي  دم قطعيت به دادهادامه، براي افزودن ع

Addition, RRA) تخلخل و تراوايي در منطقه مورد مطالعه بـه طـور ميـانگين     .استفاده و نتايج تخمين به صورت تصويرهاي گرافيكي نمايش داده شد
 و نمودارهاي هـرزروي گـل حفـاري،    چاهي آزمايشات سرآمده با  دست بهمقايسه نتايج  بررسي و. محاسبه شد  (mD)دارسي  ميلي 165درصد و  51/10

  .بيني رفتار مخزن در توليد، از آن استفاده كرد ، براي پيشاي محاسباتيه توان با تكيه بر روش ميكار رفته دقت بااليي داشته و  نشان داد كه روش به

  .زمين آمار، كريجينگ، تراوايي، تخلخل :يهاي كليدواژه
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