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الیه ه��ای ن��ازک ماس��ه ای ما بین ُرس توانایی تولی��د هیدروکربن داش��ته و اگر این الیه ها به خوبی مطالعه و بررس��ی 
ش��وند، می توان از آنها هیدروکربن تولید کرد. غالباً این الیه ها به دلیل ضخامت کم الیه و رزولوش��ن کم ابزارهای رایج 
نمودارگیری ارزیابی پتروفیزیکی مخزن در روش های معمول ارزیابی، نادیده گرفته ش��ده و تنها میانگین خواص این 
الیه ها محاس��به می ش��ود که این امر باعث ایجاد خطا در پیش بینی ما از میزان نفت و گاز موجود در الیه ها می گردد. 
برای بررسی و آنالیز بهتر این الیه ها و باال بردن تولید از مخزن روش های مختلفی وجود دارد. با استفاده از این روش ها، 
می توان توالی ماس��ه شیلی الیه ای را به خوبی شناسایی کرده و خواص پتروفیزیکی آنها را محاسبه نمود. در این مقاله 
نحوه محاسبه خواص پتروفیزیکی سازندهای ماسه ای شیلی نازک الیه )LSS( با استفاده از نمودار NMR مورد بررسی 

و مطالعه قرار گرفت. با استفاده از این روش می توان به طور دقیق خواص سازند های نازک الیه را محاسبه کرد.
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توالی های ماس��ه ای ش��یلی نازک الیه به عنوان یکی از منابع عظیم 
نفتی در برخی از نقاط دنیا به حس��اب می آیند. مشکل عمده در بحث 
ماسه های ش��یلی نازک الیه نحوه اکتشاف و شناس��ایی آنها می باشد. 
س��ختی و پیچیدگی در آنالیز پتروفیزیکی ماسه های شیلی نازک الیه 
به این دلیل اس��ت که الیه های مجاور ماس��ه و ش��یل روی ابزارهای 
نمودارگی��ری با هم تأثیر می گذارند و جوابی که ابزارهای نمودارگیری 

می دهند میانگینی از خواص تمامی الیه های نازک می باشد.
ب��ه دلیل اثر هم زمان الیه های نازک ماس��ه و ش��یل مجاور بر روی 
ابزارهای نمودارگیری، مقدار مقاومت افقی که توسط نمودارهای رایج 
ارزیابی پتروفیزیکی مخزن اندازه گیری می ش��ود کمتر از مقدار واقعی 
مقاومت ماسه در توالی های ماسه ای شیلی الیه ای دارای نفت می باشد. 
این اختالف به دلیل رس��انایی باالی ش��یل ها نسبت به ماسه ها بوده و 
در این حالت قرائت ابزارهای نمودارگیری بیش��تر تحت تأثیر شیل ها 
قرار می گیرند. مدل های مختلفی برای بررس��ی تأثیر حجم شیل روی 
مقاومت افقی وجود دارد که بیش��تر این مدل ها برای ماسه های شیلی 
با شیل پراکنده توسعه یافته اند )Dual_ Water ، Waxman_ Smit و...(.  
این مدل ها دقت کافی برای ماس��ه های شیلی الیه ای فراهم نمی کنند 
و مق��دار نفت موجود را کمت��ر از مقدار واقع��ی پیش بینی می کنند. 
برای غلبه بر این مش��کل در سال Poupon ،1954 و همکارانش یک 
رابطه بین ماسه و شیل رس��انای الیه ای پیشنهاد دادند. در این مدل 
الیه های ماس��ه و ش��یل به صورت توالی ش��یل و ماسه و عمود بر چاه 
فرض ش��ده اند. رابطه ارائه شده توسط آقای Poupon و همکارانش به 

صورت زیر می باشد]1[ :
δt=δsh×Csh+δsd×)1-Csh(                                                                                                       )1(

در رابطه باال δt مقدار رسانایی الکتریکی کلی، δsh رسانایی الکتریکی 
شیل، Csh حجم شیل و δsd رسانایی الکتریکی ماسه می باشد. با تغییر 
ش��کِل رابطه آقای Poupon و همکارانش بر اساس رسانایی الکتریکی 
ماسه مقدار اشباع هیدروکربن در الیه های ماسه ای توالی های ماسه ای 
ش��یلی نازک الیه محاس��به می ش��ود. محدودیت عم��ده رابطه آقای 
Poupon و همکارانش در چاه های افقی می باش��د چون این مدل برای 

 1  رزولوشن قائم ابزارهای نمودارگیری و انواع توالی الیه ها بر اساس ضخامت
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چاه های عمودی ایجاد شده است.
مش��کل عمده توالی های ماسه ای ش��یلی نازک الیه وقتی است که 
ضخامت الیه های ماس��ه و ش��یل کمتر از رزولوش��ن قائ��م ابزارهای 
نمودارگی��ری باش��د. ش��کل-1 رزولوش��ن قائ��م ابزاره��ای مختلف 
نمودارگیری و انواع توالی الیه ها بر اس��اس ضخامت را نشان می دهد 
که این شکل توسط آقای Passey و همکارانش ارائه شده است. طبق 
این ش��کل الیه ها به سه دسته تقسیم بندی ش��ده اند: توالی الیه های 
ن��ازک، توالی الیه های ضخیم و توالی الیه های خیلی نازک یا ورقه ای. 
ب��ا توجه به مقدار رزولوش��ن قائم مرب��وط به هر اب��زار نمودارگیری، 
می توان ابزار مناس��ب برای آنالیز دقیق پتروفیزیکی هر نوع توالی الیه 

را انتخاب کرد]2[.
 با توجه به ش��کل باال نتیجه می گیریم ک��ه ابزارهای رایج ارزیابی 
پتروفیزیکی مخزن، در الیه های ضخیم به خوبی جواب می دهند ولی 
در الیه های خیلی نازک دچار خطا می شوند. برای بررسی و آنالیز بهتر 
ای��ن الیه ها و باال بردن تولید از این مخازن، روش های مختلفی وجود 
دارد ک��ه می توان با این روش ها، الیه ها را به خوبی شناس��ایی کرده و 
خواص پتروفیزیکی آنها را محاس��به نمود. روش هایی که برای بررسی 

توالی های ماسه شیلی الیه ای وجود دارد عبارتند از ]5-3[ :
 روش های مغزه گیری

 روش نم��ودار تصویرگر)Image( و آنالیز نمودار مربعی با رزولوش��ن 
باالی حاصل از آن

Thomas- Stieber آنالیز 
NMR استفاده از نمودار 

 روش ناهمسانی مقاومت ویژه

NMR 1-  نمودار
 Nuclear Magnetic Resonance   .نمودارگیری مغناطیسی هسته اي
NMR هم زمان با توجه به خواص بنیادی هس��ته مواد، به عنوان یکی 

از ابزارهای مهم نمودارگیری درصنعت نفت مورد اس��تفاده قرارگرفته 
اس��ت. روش تش��دید مغناطیس��ی هس��ته ای یکی از روش های مهم 
تشخیص در حرفه پزشکی است که تحت عنوان عکس برداری تشدید 
هسته ای با MRI  شناخته می شود. طیف سنجی NMR نیز درمحدوده 
وس��یعی از علم شیمی و برای حجم زیادی از هس��ته ها کاربرد دارد. 
ام��ا در بح��ث چاه پیمای��ی، NMR تنها به پروتون ه��ای هیدروژن در 
آب و هیدروکربن ها محدود می ش��ود. NMR برای اولین بار در س��ال 
1946 میالدی توس��ط Block و Purcell دردو مکان مجزا ش��ناخته 
ش��د.Seevers  درس��ال 1965 توانس��ت رابطه بین زمان آس��ایش و 

تراوایی را در ماسه سنگ ها توسعه دهد و Timur درسال 1968 پارامتر 
شاخص سیال آزاد و روش جدید اندازه گیری تراوایی توسط NMR را 
بیان کرد. در س��ال 1969 ارتباط بین اندازه منافذ و خواص س��یال و 
ماتریکس توسط Robinson  و Loren از شرکت Shell نشان داده شد. 
شرکت ش��المبرژر نیز دارای پیشینه قوی در مطالعه NMR می باشد 
و از کارهای مهم آن می توان به بررس��ی مکانیزم های آسایش و توزیع 

اندازه منافذ در اواخر سال 1980 اشاره کرد  ]6[.

NMR  1-1- اصول نمودار
تش��دید مغناطیسی هس��ته ای در واقع پاس��خ فیزیکی هسته ها به 
میدان مغناطیس��ی اعمال شده می باشد. بس��یاری از هسته ها دارای 
یک ممان مغناطیس��ی خالص اند و همانند یک آهنربای میله ای مدور 
کوچک عمل می کنند. این هس��ته های مغناطیس��ی م��دور می توانند 
ب��ا میدان مغناطیس��ی خارجی اعمال ش��ده واکن��ش بدهند و عالئم 
قاب��ل اندازه گیری ایجاد کنند. اندازه گیری ه��ای NMR تنها در مورد 
هس��ته هایی که دارای عدد فرد هس��تند، یعنی هسته هایی که دارای 
پروتون یا نوترون یا هر دو به صورت فرد می باش��ند امکان پذیر است. 
چنین هس��ته هایی عبارتند از هیدروژن )1H( ،کربن )13C( و س��دیم 
)23Na(. برای بیش��تر عناصر، عالئم ثبت ش��ده بس��یار کوچک اند. در 

حالی که هیدروژن دارای ممان مغناطیس��ی نسبتاً بزرگی است و در 
آب و هیدروکربن موجود در فضای خالی س��نگ حضور دارد. بنابراین 
امروزه تقریبا اس��اس کار NMR و مطالعات سنگی آن بر مبنای پاسخ 
هسته های اتم هیدروژن استوار می باشد. ابزارهای مدرن نمودارگیری 
NMR برای خلق یک میدان دو قطبی مغناطیس��ی س��اکن قوی در 

داخل س��ازند از آهنرباه��ای ثابت بزرگ اس��تفاده می کنند. هنگامی 
که یک میدان مغناطیس��ی خارج��ی قوی مربوط به اب��زار NMR از 
داخل سازند در برگیرنده سیاالت عبورمی کند، پروتون های هیدروژن 
همانند سوزن قطب نما در جهت میدان مغناطیسی مرتب می شوند. به 
مدت زمانی که طول می کش��د تا هیدروژن ها با میدان خارجی همسو 
ش��وند T1 می گویند. س��پس یک پالس مغناطیسی تولید شده توسط 

NMR درنمودار    T2 و T1 2  مدت زمان 
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آنتن ابزار به آهس��تگی به پروتون های مرتب ش��ده ضربه می زند. در 
اثر این ضربه، پروتون ها حول جهت میدان مغناطیس��ی ابزار انحراف 
می یابند. پروتون های انحراف یافته، میدان نوسان گری خلق می کنند 
که عالئم رادیویی ضعیف ولی قابل اندازه گیری تولید می کند. دامنه 
عالئم کلی از تمام هس��ته های هیدروژن انحراف یافته، ش��اخصی از 
کل محتوای هیدروژن یا تخلخل موجود در سازند است. این انحراف 
به صورت زمان T2 اندازه گیری می شود. T2 مدت زمانی است که طول 
می کش��د تا پروتون ها 180 درجه ازجه��ت میدان خارجی بچرخند. 

مقدارT1 همیشه از مقدار T2 بیشتر است )شکل-2( ]6[.
 مهم تری��ن کارب��رد روش NMR در توالی ه��ای  ماس��ه ش��یلی، 
 )Transversal Relaxation Time( اندازه گی��ری منحنی نوس��انات 
است که بواس��طه آن چگونگی توزیع وگس��ترش تخلخل و حفرات 
موجود درسنگ مخزن تعیین می گردد. با توجه به پراکندگی آب در 
فضاهای منفذی و حفرات موجود در سازند، ابزارهای NMR قادر به 
شناسایی انواع آب موجود در مخزن از قبیل آب متحرک، آب نواری 
رس ها و آب مویینه می باش��ند. بنابراین تشخیص ژئومتری سنگ و 
 NMR قابلیت تحرک س��یال از مهم ترین کاربرده��ای نمودارگیری
 NMR است. از فواید دیگر این روش می توان به مستقل بودن تخلخل
از کانی شناس��ی سازند اشاره کرد، زیرا این ابزار تنها قادر به مشاهده 
سیاالت است. بنابراین تخلخل به دست آمده از ابزارهای نمودارگیری 
NMR اساساً با سایر ابزارهای نمودارگیری از قبیل نوترون، دانسیته 

و ابزارهای صوتی که توس��ط تمام اجزا س��نگ مخزن تحت تاثیرند 
متفاوت می باش��د. عالوه بر این ابزاره��ای NMR  قادرند تا به کمک 
تغیی��رات موج��ود در منحنی های T1  و D ن��وع هیدروکربن موجود 
در مخزن را شناس��ایی کنند. س��ایر خروجی های پتروفیزیکی ابزار 
NMR عبارتند از: تراوایی، اش��باع شدگی آب و هیدروکربن، نسبت 

ضخام��ت مفید به کل )net/gross(. ب��ا توجه به تمام مزیت هایی که 
برای روش نمودارگیری NMR بیان ش��د باید به این نکته نیز اشاره 
کرد که کارکرد ضعیف NMR در سنگ های کربناته همواره به عنوان 
ضع��ف این ابزار نمودارگیری مورد توجه قرارگرفته اس��ت که از علل 
آن می توان به حضور منافذ چندگانه و سیس��تم های منفذی پیچیده 
درکربنات ها، عدم ثبات حد آستانه T2، انتشار پروتون های مدور بین 
ریز تخلخل ها و درش��ت تخلخل ها، تغییرات در اس��تراحت سطحی 
یا تغییرات دما و کانی شناس��ی در کربنات ها اشاره کرد. به طوركلي، 

دقت روش NMR در ماسه سنگ ها بیشتر از کربنات هاست ]7[.
در توالی های ماس��ه ش��یلی الیه ای دو نوع فضای متخلخل وجود 

دارد که عبارتند از ]8[: 

 3  اندازه فضاهای متخلخل و نحوه توزیع سیاالت در توالیهای ماسه ای شیلی نازک الیه

 4  نمودار توزیع T2 درمقابل توالی ماسه ای شیلی نازک الیه



مقاالت علمی - پژوهشی

68

1- فضای متخلخل )حفره( میکرو: که اکثراً حفره های موجود در شیل 
از این نوع است که آب مرزی یا به طورکلی سیال غیرمتحرک در آنها 

حضور دارد.
2- فضای متخلخل )حفره( هایی با سایز بزرگ تر: که حفره های ماسه 

از این نوع است و سیال متحرک در آن حضور دارد.
 هرچ��ه اندازه فضاهای متخلخل بزرگ تر باش��د مقدار T2 بیش��تر 
می ش��ود. پس پروفایل توزیع T2 به نوعی معادل توزیع اندازه فضاهای 
متخلخل می باش��د. چون در توالی های ماس��ه ش��یل الیه ای فضاهای 
متخلخل ماسه بزرگ تر از فضاهای متخلخل شیل است؛ پس T2 ماسه 
بزرگ تر از ش��یل اس��ت و نمودار توزیع T2 در مقابل توالی های ماسه 

شیل الیه ای به صورت دو کوهانه می باشد]7[. 
نکته مهم این است که عکس العمل نمودار NMR به شکل هندسی 
و نحوه توزیع الیه ها بستگی ندارد و در هر دو حالت چندالیه ای و یک 
الیه چسبیده به هم، نوع توزیع T2 در هر دو حالت یکی است به شرط 

اینکه نسبت حجمی آنها تغییر نکند]7[.
 

2- محاسبه خواص پتروفیزیکی
NMR 2-1- تعیین تخلخل با استفاده از

ترس��یم دامنه های میرایش اکوها به عنوان تابعی از زمان، منحنی را 
ایج��اد خواهد کرد که اولین دامنه اکوی ثبت ش��ده، در ارتباط با کل 
هسته های هیدروژنی است که در سیاالت منفذی قرار دارند. بنابراین 
این دامنه می تواند ش��اخصی از تخلخل باش��د اگر با عالئم حاصل از 
ی��ک بطری یا ظرف ب��زرگ آب تطبیق داده ش��ود. نمودار NMR در 
مقابل توالی ماسه شیل الیه ای مقدار تخلخل کلی را برای ما محاسبه 
می کند و مقدار تخلخل الیه های ماسه و شیل به صورت جداگانه برابر 

است با سطح زیر نمودار مربوط به آن سازند]6. 7[.
 برای محاس��به تخلخل موثر با نمودار NMR از رابطه زیر استفاده 

می کنیم ]9[.
Øeff=Øt)NMR)-Ødesaturated)NMR)          )2(
                                                          

2-2- روش ه�ای محاس�به نس�بت حجم�ی الیه ه�ای ماس�ه و ش�یل در 
توالی های ماسه شیل  الیه ای

نسبت حجمی الیه های ماسه و شیل عبارتند از:

حجم کل سازند
نسبت حجمی شیل به ماسه )Fsh             )3= حجم شیل

حجم کل سازند
نسبت حجمی شیل به شیل )Fsa            )4= حجم ماسه

روش 1:
در توالی های ماس��ه ای ش��یلی نازک الیه مقدار تخلخل کلی برابر 

است با:

Øt=Øsh+Øsa=Fsh×Øsh1+Fsa×Øsa1                                  )5(
که با توجه به رابطه باال داریم :

Fsa            
Øsa            
Øsa1            

)6(

 5  خروجــی نمــودار NMR درحالت به هم چســبیده الیه ها)شــکل a( و درحالت جدا از هم 
)b الیه ها )شکل

 6   تخلخل الیه ها درنمودارNMR  ، سطح زیر قسمت سبز رنگ تخلخل ماسه و قسمت زرد 
رنگ تخلخل شیل

]12[ NMR 7  قسمت های مختلف توالی ماسه شیلی نازک الیه روی نمودار 
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Fsh
sh            
Øsh1            

)7(

اس��اس روابط باال بر این اس��ت که الیه های شیل و ماسه موجود 
در توالی ماسه ای شیلی نازک الیه مورد بررسی دارای خواص یکسان 
و از یک نوع باش��ند. برای محاس��به دقیق F از روابط باال اس��تفاده 
می کنی��م ولی طبق مطالعات آزمایش��گاهی انجام ش��ده می توان از 
روابط زیر برای محاس��به F استفاده کرد که جواب روابط زیر خیلی 
نزدی��ک به جواب روابط باالیی اس��ت و در اکثر محاس��بات میدانی 

روابط زیر به کار می روند:

Fsa            
Øsa            
Øt            

)8(

Fsh            
Øsh            
Øt            

)9(

متغیرهای این روابط به راحتی توسط نمودار NMR در توالی های 
ماسه شیل الیه ای به دست می آیند]7[.

روش 2:
برای محاسبه مقدارF می توان به طور مستقیم از توزیع زمان T2 در 
 نمودار NMR اس��تفاده کرد که برای این روش ما باید مقدار زمان

cut off را بدانیم. زمان cut off زمانی است که سیاالت قابل حرکت 

و تولید را از سیاالت غیرمتحرک و غیرقابل تولید جدا می کند. طبق 
آزمایش ها و مطالعات انجام شده این زمان برای توالی های ماسه شیل 
الیه ای برابر 33ms می باش��د. با استفاده از روابط زیر می توان مقدار 

F را برای ماسه و شیل را محاسبه کرد ]8[.

)10(Fsh            
11ms
0.3ms

Øt            
T2            

)11(Fsa            1 - Fsh

Net/Gross2-3- محاسبه مقدار
نمودار NMR  برای محاسبه ی نس��بت Net/Gross در توالی های 
ماس��ه ای شیلی نازک الیه مورد استفاده قرار می گیرد. برای محاسبه 
Fsai = Ø sai   مقدار Fsai   را 

Øti

نس��بت Net/Gross ما ابتدا از رابطه 
به دس��ت آمده از نمودار به دس��ت می آوری��م. Øti تخلخ��ل کلی 

NMR برای کل محیط شیل الیه ای است که شامل n تا الیه متوالی 

شیل و ماسه است. ضخامت ماسه تولیدی برابر است با:

SI 8  نمایی از تعریف ضخامت 

NMR 9  نحوه شناسایی گاز با استفاده از نمودار 

NMR 10  نحوه شناسایی گاز با استفاده از نمودار 



مقاالت علمی - پژوهشی

70

Net sand thickness=
n

i=1
)Fsandi×SIi( )12(

 منظور از Øti این اس��ت که یکبار نمودار NMR در یک قسمت از 
توالی ماسه ای شیلی نازک الیه می رانیم؛ معموالً تا جایی که محدوده 
آنتن نمودار تا آن اندازه باش��د. مثاًل به اندازه SI1 در شکل-8 که این 
خود می تواند ش��امل چند الیه متوالی ش��یل و ماسه یا شامل دو الیه 
ش��یل و ماسه باشد. مقدار تخلخل کلی که از نمودار NMR برای این 
 Øshale و Øsand است. میزان تخلخل Øti قسمت به دست می آید همان
این قسمت را نیز محاسبه می کنیم و این فرآیند را برای تمام محدوده 
توالی ماسه ش��یل الیه ای انجام می دهیم. سپس مقدار Net/Gross را 

محاسبه می کنیم.
در شكل-SI  8 برابر است با مجموع ضخامت gross یعنی ضخامت 
ش��یل و ماسه متوالی در یک محدوده شیل الیه ای که n الیه شیل و 

ماسه متوالی در آن وجود دارد.
 Net/Gross س��پس با اس��تفاده از تعاریف و روابط باال مقدار نسبت

به صورت زیر تعریف می شود]7[.

n n

)13(Net to Gross= i=1 i=1)Fsandi×SIi( 
n×SI n

Ø sai
Øti

NMR 2-4- تشخیص نوع سیال با نمودار
تش��خیص نوع سیال در ماسه های ش��یلی الیه ای بسیار مشکل 
است و چون نمودارهای رایج ارزیابی پتروفیزیکی مخزن نمی توانند 
این سازندها را شناسایی کنند، پس انجام آزمایش هاي مغزه گیری 
از این الیه ها مشکل است. ماسه در توالی ماسه ای شیلی نازک الیه 
دارای س��یال آزاد می باشد که با نمودار NMR قابل مشاهده است. 
به دس��ت آوردن تعداد زیادی اکو باعث می ش��ود که حجم س��یال 
متحرک با دقت زیادی محاسبه شود. تقریباً 1p.u از سیال آزاد نیز 
 noise قابل محاسبه اس��ت. سیگنال سیال متحرک باید از سطح
ای بیش��تر باشد تا بتوان آنالیز چند بعدی نمودار NMR را انجام و 
نوع سیال را تشخیص داد. در این تکنیک تمام ویژگی های نمودار 
 D باید به کار رود و از این بین  استفاده از D و T2 و T1 مثل NMR

diffusion خیلی کارآمدتر است. مقدار حرکت تصادفی مولکول ها 

در س��یال را اندازه گیری كرده و با D نش��ان می دهن��د. با نمودار 
NMR پیوس��ته آب، گاز و نف��ت در گل پای��ه روغنی می توان نوع 

سیال را در قسمت موردنظر محاسبه کرد ]7[.

2-5-  روش ه�ای محاس�به تراوای�ی ماس�ه در توال�ی ماس�ه ای ش�یلی 
NMR نازک الیه با نمودار

هدف، محاسبه ی تراوایی الیه های ماسه در توالی های ماسه ای شیلی 
نازک الیه است که برای این کار از روش های زیر استفاده می شود:

روش 1:
در این روش از نظریه ی مهندس��ی مخزن اس��تفاده می شود. مقدار 
جریان کلی که از توالی ماس��ه ای ش��یلی نازک الیه به ضخامت H به 

داخل چاه می آید برابر است با:
Qt=∑iQ)sand,i)+∑jQ)shale,j )          )14(

 ک��ه Qt براب��ر جریان کل��ی،Qsand,i  جری��ان از i مین الیه ماس��ه و
Qshale.i جریان از j مین الیه شیل است.

 
=Q را برای سیستم باال پیاده می کنیم كه در  قانون دارس��ی 

جریان  مساحت  جا  برابر است بااین 
A=2πrH                                                              )15(

  Δp،تراوایی K، مسافت ارتفاع عمودی H ،شعاع چاه r در این فرمول
افت فش��ار و µ ویسکوزیته جریان است. در این روش فرض ما بر این 
اس��ت که تمام الیه های ماس��ه ای دارای تراوایی براب��ر با Ksand و تمام 

الیه های شیلي دارای تراوایی برابر با Kshale در بازه H می باشند:
)Kt )2πrH)∆P

Hμ Hμ

)Ksand×∑i   h)sand,i)+Kshale×∑j h)shale,j))×)2πr)∆p
)16(

Kt H=Ksand ∑i h)sand,i) + Kshale ∑j h)shale,j) )17(

Kt=Ksand Fsand+ Kshale Fshale )18(

 چ��ون می��زان تراوای��ی ش��یل ناچیز اس��ت پس ف��رض می کنیم 
)Kshale  0( و بنابراين ]7[.

)19(

 در این روش از فرمول زیر برای محاس��به تراوایی ماس��ه اس��تفاده 
می کنیم]10[.

)20(

که SQI برابر است با حجم حفره های بزرگ به حجم کل حفره هاست. 
این پارامتر را می توان از توزیع نمودار T2 و رابطه زیر به دست آورد.

SQI=
Fsand×Øsand

Fsand×Øsand+Fshale×Øshale
)21(
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نتیجه گیري 
 ماسه های شیلی الیه ای نازک الیه توانایی ذخیره و تولید هیدروکربن 

را دارا می باشند.
 کم بودن ضخامت الیه های ماس��ه و شیل در توالی ماسه های شیلی 
الیه ای و کم بودن رزولوشن قائم نمودارهای رایج ارزیابی پتروفیزیکی 
مخ��زن، مطالعه این گونه توالی ه��ا را با اس��تفاده از آنالیز نمودارهای 
مذکور مش��کل و یا ناممکن می سازد. به علت کم بودن رزولوشن قائم 
این نمودارها نتایج ارزیابی دچار خطا شده و پارامترهای پتروفیزیکی 
محاس��به ش��ده همراه با خطای باال بوده كه ممکن است هیدروکربن 

موجود در این الیه ها نادیده گرفته شود.
 با اس��تفاده از نمودار NMR می توان محل دقیق ماس��ه و ش��یل و 
خصوصیات پتروفیزیکی آن نظیر تخلخل و اش��باع س��یاالت در توالی 

ماسه شیل الیه ای را محاسبه کرد.
 اس��تفاده از نمودار NMR باعث می ش��ود که دیگر نیاز به ابزارهای 
پرهزینه برای محاس��به خواص پتروفیزیکی س��ازندهای ماسه شیلی 

نازک الیه نباشد.  11  شمایی از جریان سیال از الیه های ماسه درتوالی ماسه ای شیلی نازک الیه
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