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ش��ناخت دقيق تر توزیع حفرات و س��ياالت درون محيط متخلخل برای تحليل توليد مخزن و بررسی روش های ازدیاد 
برداشت نفت ضروری است. برای این منظور از روش های متنوعی مثل تزریق جيوه در مغزه، تزریق گاز، تصویربرداری 
س��ه بعدی، روش تش��دید مغناطيسی هسته و ... اس��تفاده می شود. روش تشدید مغناطيسی هس��ته مزایایی دارد كه 
اس��تفاده از آنرا برای توصيف ویژگی های س��نگ و سيال مخزن مورد توجه قرار داده است. از كاربردهای این روش در 
صنعت نفت تعيين مناطق ش��يلی )آب محدود در رس ها(، تعيين مقدار س��يال آزاد و قابل توليد، ترسيم طيف تراوایی 
س��نگ، ترس��يم نمودارهای فشار موئينه بر حسب اشباع آب، بررسی توزیع اندازه ی حفرات، شناسایی و تمایز بين آب 
و نفت و شناسایی و تمایز بين نفت سبک و سنگين است. در این روش از خصوصيات الكترومغناطيسی اتم ها )به ویژه 
هيدروژن( اس��تفاده می ش��ود. بدین ترتيب كه پروتون ها تحت تأثير ميدان مغناطيسی قرار می گيرند، سپس دستگاه 
س��يگنال های بازتابی از این پروتون ها را به ش��كل نمودارهایی رسم می كند و تفسير این نمودارها منجر به اندازه گيری 
ویژگی های سنگ و سياالت مخزن می شود. در این مقاله كاربردهای این روش در صنعت نفت به صورت جامع بررسی 

و مزایای آن در مقایسه با سایر روش ها بيان شده است.
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کاربرد روش تشدید مغناطیسی هسته )۱NMR( در صنعت نفت

مقدمه

اطاعات مقالهچکیده

 1  شماتیک دستگاه تشدید مغناطیسی هسته  ای

ثبت کننده

شناساگر

تولید کننده فرکانس

تش��دید مغناطیسی هس��ته1 به عنوان روش��ی کاربردی برای 
بررس��ی محیط های متخلخل در فیزیک، شیمی، زیست شناسی، 
پزشکی، مهندسی نفت و س��ایر رشته ها مطرح است. در صنعت 
نفت شناخت دقیق تر و جامع تر محیط متخلخل و توزیع اندازه ی 
حفرات در س��نگ، س��بب ش��ناخت بهتر و تخمی��ن مطلوب تر 
متغیره��ای مخزن��ی و به تب��ع آن پیش بینی دقیق ت��ر تولید از 
می��دان خواهد ش��د. در صنعت نف��ت از روش NMR )به صورت 
نگارب��رداری2( به عن��وان ابزاری کارب��ردی در تعیین ویژگی های 
پتروفیزیکی مخازن چه در آزمایش��گاه و چه در چاه های نفت و 

گاز استفاده می گردد.

۱- اصول اندازه گیري تشدید مغناطیسي هسته

هس��ته های ات��م بس��ياری از عناص��ر، مغناطيس��ی و دارای بار 
الکتریک��ی هس��تند که اي��ن ويژگی ب��ر نح��وه ی برهم کنش اين 
هسته ها با ميدان مغناطيسی اعمال شده اثر می گذارد. هسته های 
هيدروژن، کربن )فقط ايزوتوپ C13(، نيتروژن و فسفر نمونه های از 
هس��ته های مغناطيسی هستند. ساده ترين مورد مغناطيسی شدن 
هس��ته ها، مغناطیسی شدن پروتون در هس��ته هيدروژن است. به 
واکنش هس��ته ی اتم با ميدان هاي مغناطيسي اعمال شده، تشديد 
مغناطيس��ي هسته گفته می ش��ود و ویژگی هسته های موجود در 

س��يال از نوع برهم كنش آنها با ميدان مغناطيسي تعيين مي شود. 
به دلی��ل فراوان��ی اتم هيدروژن در آب و نفت و س��يگنالي نس��بتاً 
قوي آن، مطالعات NMR س��نگ با اس��تفاده از واکنش هس��ته ی 
اتم هيدروژن به ميدان هاي مغناطيس��ي صورت می گیرد. شکل-1 

شماتیک دستگاه NMR را نمایش می دهد ]1-6[.
جهت گيري پروتون ها درون س��یال سازند به صورت كاتوره اي 
و تصادفی اس��ت. در صورت قرار گرفتن در ميدان مغناطيس��ي 
ايستاي Bo، پروتون ها در جهت اين ميدان جهت گيري مي كنند. 
این میدان محورهای چرخشی پروتون ها را هم جهت و پروتون ها 
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 B1 را قطبی می کند )ش��کل-2(. س��پس میدان نوسانی دستگاه
)به ص��ورت فرکانس رادیوی��ی با انرژی کم( جه��ت انحراف این 
پروتون ها از موقعیت تعادلی جدیدش��ان اعمال می ش��ود. وقتی 
می��دان نوس��انی قطع ش��ود پروتون ه��ا تمایل به بازگش��ت به 
حال��ت میدان مغناطیس��ی دائمی دارند )حال��ت آرامش3( و در 
این بازگش��ت س��یگنال هایی بازتاب می کنند که توسط دستگاه 
ثبت می ش��وند. این س��یگنال ها به صورت نم��ودار نمایی نزولی 
ثبت ش��ده و با تحلیل این نموداره��ا خواص پتروفیزیکی مخزن 
ارزیاب��ی می گردد. با اعمال يک س��ري پال��س متوالی )به صورت 
امواج رادیویی( مي توان زوال س��یگنال و واپاشيدن باله ی اكو4 را 
ثبت كرد. زوال س��یگنال NMR متناسب با تعداد هیدروژن های 
موجود و به تبع آن توزیع اندازه ی حفرات و توزیع سیاالت درون 

محیط متخلخل است ]6-11[.
حف��رات ریز زمان آرامش کمتری دارن��د. در حالی که حفرات 
بزرگ زمان آرامش طوالنی دارند و امکان تولید س��یاالت درون 
آنها وجود دارد. بنابراین توزیع زمان های آرامش، یک اندازه گیری 
از توزیع اندازه های حفرات اس��ت. زمان آرامش و توزیع آن برای 

به دس��ت آوردن س��ایر متغیره��ای پتروفیزیکی مانن��د تراوایی، 
تخلخل مؤثر۵، اش��باع کاهش نیافتنی و ترسیم منحنی های فشار 
موئینه-اشباع، تشخیص هیدروکربن و ... کاربرد دارند ]9-1۵[.

دو ن��وع آرامش )بازتاب س��یگنال( برای اتم هی��دروژن اتفاق 
می افتد: الف( تحت تأثیر میدان مغناطیس��ی اولیه )پروتون های 
کات��وره ای در حال هم جهت ش��دن با میدان مغناطیس��ی( ب( 
زمانی که میدان مغناطیس��ی دوم قطع می ش��ود و پروتون های 
هی��دروژن تمایل به بازگش��ت ب��ه جهت اعمال ش��ده از میدان 
مغناطیس��ی دائم��ی و اولیه دارند. زمان آرام��ش اول را با T1  و 
زمان آرامش دوم را با T2 نمایش می دهند. شکل-3 شماتیکی از 
نمودار توزیع T2 مربوط به سیگنال های بازگشتی از هیدروژن ها 
را نمایش می دهد که توس��ط فرمول های ریاضی به نمودار توزیع 
زمان آرامش T2  تبدیل ش��ده اس��ت. نمودار T2  مبنای تمامی 
تحلیل ها برای محاسبه ی تخلخل، تراوایی، نوع سیال مخزن و ... 

است ]13-17[.
  س��ه مکانیس��م برای آرامش هیدروژن ها وج��ود دارد: الف( 
آرامش س��طحی )در س��طح تماس سیال با س��نگ( ب( آرامش 
توده ای )از طریق خواص فیزیکی س��یال( ج( آرامش انتش��اری 
)به دلیل تفاوت قدرت میدان مغناطیسی در قسمت های مختلف 
س��نگ( ]13-12[. در فرمول-1 ارتباط این مکانیس��م ها با هم 

قابل مشاهده است ]18[.
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نسبت  �ها، سطح در آزاد كردن پروتون توانايياز  يگيراندازه �حجم،  �مساحت سطح،  �فرمول  يندر ا

 اين كاربردهايبررسي جامع  ثابت انتشار است. در ادامه �و  7ياكو درون زمان �� ،6گراديان ميدان � يي،گرما
  ذكر شده است. هاروش سايربا  مقايسهروش در  اين مزايايو  انجامنفت  باالدستيروش در صنعت 
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تخلخل سنگ تعيين - 2-1

 ياز مخازن، حجم فضاها توليد بازدهنفت درجا و مقدار  قدارم تعيينو مهم در  كليدي هايمتغيراز  يكي
و  سازييهشب يندهايدر فرآ يتقطعتخلخل سنگ مخزن سبب كاهش عدم يقدق ياست. محاسبه يخال
) يسيمغناط يدانم تأثيرها تحت هيدروژناز  دريافتي سيگنال(زوال  �� يشود. منحنياز مخازن م برداريبهره
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 ياز مخازن، حجم فضاها توليد بازدهنفت درجا و مقدار  قدارم تعيينو مهم در  كليدي هايمتغيراز  يكي
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آرامش توده ایآرامش انتشاری  آرامش سطحی 

1 s 1v 12YG2TE2D1 ρ= +T2
T2  2  چینش اتم ها قبل و بعد از اعمال میدان مغناطیسی

ب( بعد از اعمال میدان مغناطیسی     الف( قبل از اعمال میدان مغناطیسی

 3  شماتیک نمودارهای سیگنال  های بازگشتی از اتم  ها تحت تأثیر میدان مغناطیسی ]2[
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]2[ T2 4  تأثیر اندازه ی حفرات سنگ در نحوه ی توزیع 
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 ياز مخازن، حجم فضاها توليد بازدهنفت درجا و مقدار  قدارم تعيينو مهم در  كليدي هايمتغيراز  يكي
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) يسيمغناط يدانم تأثيرها تحت هيدروژناز  دريافتي سيگنال(زوال  �� يشود. منحنياز مخازن م برداريبهره

 �� ،تربزرگ كوتاه و حفرات  �� ،ريزحفرات است. حفرات  يمتناسب با اندازه ي،خال يمربوط به فضاها

)2( 

در این فرمول S مساحت سطح، V حجم، 
ρ اندازه گیری از توانایی س��طح در آزاد کردن پروتون ها، γ نسبت 
گرمای��ی، G می��دان گرادیانTE ،6 زمان اک��و درونی7 و D ثابت 
انتش��ار اس��ت. در ادامه بررس��ی جامع کاربردهای این روش در 
صنعت باالدس��تی نفت به طور جامع بررسی شده و مزایای این 

روش در مقایسه با سایر روش ها ذکر گردیده است.

2- کاربردهاي روش تشدید مغناطیسي هسته

2-۱- تعیین تخلخل سنگ

یکی از متغیرهای کلیدی و مهم در تعیین مقدار نفت درجا و 
بازده تولید از مخازن، حجم فضاهای خالی است. محاسبه ی دقیق 
تخلخل سنگ مخزن س��بب کاهش عدم قطعیت در فرآیندهای 
شبیه س��ازی و بهره برداری از مخازن می شود. منحنی T2  )زوال 
س��یگنال دریافتی از هیدروژن ها تحت تأثیر میدان مغناطیسی( 
مربوط ب��ه فضاهای خالی، متناس��ب با اندازه ی حفرات اس��ت. 
حفرات ری��ز، T2  کوتاه و حفرات بزرگ ت��ر، T2 بزرگ تری دارند 
و نم��ودار کل��ی T2 س��نگ، برآیندی از این نمودارهاس��ت. پس 
 نم��ودار منحنی نزول T2  نمایانگر توزیع اندازه ی حفرات اس��ت 
 T2 شکل-4(. بنابراین با محاس��به ی مساحت زیر نمودار توزیع(

تخلخل کلی سنگ به دست می آید ]1-17[.

2-2-تعیین حجم سیال آزاد و سیال کاهش نیافتنی

مقدار تخلخ��ل و ان��دازه ی فضاهای خالی اندازه گیری ش��ده 
توس��ط دس��تگاه NMR برای تخمی��ن مقدار س��یال قابل تولید 
)شاخص س��یال آزاد8( استفاده می شود. س��یاالت قابل تولید در 
حفرات ب��زرگ قرار دارند. در ح�الی که س��یاالتی که نمی توانند 
در س��نگ حرکت کنند در حفرات کوچک و ریز جای گرفته اند. 
به دلی��ل اینکه مقادی��ر T2 می تواند به ان��دازه ی فضاها ربط داده 
ش��ود می توان حدی9 از T2 را ط��وری انتخاب کرد که زمان های 
کوتاه تر از آن نش��انگر فضاهای کوچک )حفرات ریز( باش��ند که 
س��یال به دام افتاده10 در آنها قرار دارند و T2 های بزرگ تر از آن 
نش��ان دهنده ی حفرات بزرگ تر و حجم س��یال آزاد و قابل تولید 
باش��ند بنابراین به کمک این روش می ت��وان تخلخل مؤثر را نیز 

محاسبه کرد ]1۵و14و11[.
عواملی مثل نوع سنگ، توزیع اندازه ی حفرات، فشار موئینگی، 
تخلخل و بس��یاری از عوام��ل دیگر که هنوز به خوبی ش��ناخته 
نش��ده اند روی مقدار حد T2 مؤثرن��د. بنابراین تحقیقات تجربی، 
این مقدار را برای هر مخزن تعیین می کند. مثاًل در برخی منابع 

این مقدار 33 میلی ثانیه قرار داده شده است ]1۵و14و11[.

2-3- تعیین آب به دام افتاده در رس ها

آبی که در حفرات با اندازه ی متفاوت وجود دارد به چند دسته 
تقس��یم می ش��ود: الف( آب محصور در رس )آب درون فضاهای 
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بس��یار کوچ��ک رس( ب( آب در حفراتی ک��ه در آنها نیروهای 
موئین��ه تأثیر زیادی بر حرکت س��یال دارند ج( آبی که می تواند 
به راحت��ی حرکت کند )معموالً در فضاهای بزرگ(. این انواع آب 
از لحاظ ضری��ب پخش با یکدیگر متفاوتند. به طور کلی س��یال 
محصور ش��ده در یک فضای کوچک، زمان های T1 و T2 کوتاه و 
ضریب پخش کوچکی دارند ک��ه این به دلیل محدودیت حرکت 
مولکولی در فضاهای کوچک است. آب آزاد )آبی که می تواند در 
س��نگ حرکت کند( معموالً  T1  و T2 و ضریب پخش متوسطی 

دارند )شکل-۵(   ]14و7و6و2و1[.
بنابراین اس��تفاده از NMR  در تعیی��ن جزء حجمی الیه های 
دانه ری��ز مانند ش��یل )که موجب کاهش مقاوم��ت الکتریکی در 
س���ازندهای الیه الیه می شوند( رایج اس��ت و می توان با تحلیل 
توزیع اندازه ی حفرات حاصل از نمودار توزیع زمان T2 این نتایج را 
به دست آورد. این جزء حجمی شامل الیه هایی است که بیشترین 
اش��باع آب به دام افتاده در رس11 و ب��ه دام افتاده به دلیل نیروی 

موئینگی12 را دارند. جهت تعیین حد برای توزیع زمان T2 جهت 
شناس��ایی جزء حجمی الیه های دانه ریز در مخازن و شناس��ایی 
آب ب��ه دام افت��اده در رس ها و حفرات به دلی��ل نیروی موئینگی 
)حجم سیاالت محدود شده13( به صورت تجربی از آزمایش روی 

نمونه ی سنگ مخزن استفاده می شود ]14و7و6و2و1[.
مخازن��ی با مقاومت کم14 س��بب تفس��یر نادرس��ت اطالعات 
نمودارگیری می شوند و اشباع آب را بیشتر از مقدار واقعی نشان 
می دهن��د. روش NMR در حل این مش��کل کاربرد دارد؛ چراکه 
عالوه بر تأمین اطالعات تخلخل و نوع س��یال می تواند درباره ی 
مقدار آب محصور در رس، آب محدود به موئینگی و آب متحرک 

نیز اطالعاتی فراهم کند.

 2-4- تعیین ویژگی هیدروکربن های مخزن
واکنش هیدروکربن ها مانند گاز، نفت س��بک، نفت با گرانروی 
متوس��ط و نفت سنگین به دستگاه NMR با یکدیگر متفاوتند. با 
ای��ن تفاوت می توان بین ان��واع هیدروکربن ها تمایز ایجاد کرد و 
آنها را شناسایی کرد. زمان T2 نفت خام به گرانروی نفت بستگی 
دارد. با افزای��ش گرانروی، تحرک پروتون ه��ای هیدروژن کمتر 
می شود؛ در نتیجه زمان آرامش آنها کاهش می یابد. نفت هایی با 
گرانروی بیشتر، نمودار توزیع T2 پهن تری دارند. این پهن شدگی 
به دلی��ل تفاوت تنوع در تحرک پروتون ه��ای اجزاء مختلف نفت 
است. معموالً اجزاء تشکیل دهنده ی نفت هایی با گرانروی بیشتر، 

تنوع بیشتری دارند )شکل-6( ]17و2[
گاز طبیع��ی زمان T2  کوتاهی دارد و نم��ودار نزولی آن درجه یک 
اس��ت. نفت های س��بک تر ضریب پخ��ش بیش��تر و  T1 و T2 طوالنی 
دارن��د و معموالً نم��ودار نزولی آنها درجه یک اس��ت. هرچه گرانروی 
نفت بیش��تر یا ترکی��ب آن پیچیده تر ش��ود T2 ، T1  و ضریب پخش 
 آن کاه��ش می یاب��د و نموداره��ای نزول��ی پیچیده ت��ر می ش��وند 

)شکل-7( ]17و2[. 

2-5- تعیین تراوایی سنگ

تراوایی1۵ سنگ مخزن از عوامل اصلی در تولید از یک مخزن است و 
از ویژگی های سنگ محسوب می شود. محاسبه ی دقیق این متغیر در 
طراحی عملیات بهره برداری و ازدیاد برداشت بهینه ضروری است. در 
روش NMR با اس��تفاده از روابط تجربی موجود بین تخلخل محاسبه 

 5  شماتیک نحوه ی جداسازی آب آزاد از آب محصور در حفرات از روی نمودار 

T2 توزیع

تیتوزیع زمانی T2 )متناسب با توزیع اندازه ی حفرات(
ریاف

ی د
ل ها

گنا
سی

ع 
وزی

ت

]2[ T2 6  تأثیر گرانروی نفت بر نمودار توزیع 
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ش��ده و مق��دار میانگین برای زمان ه��ای آرامش T2، تراوایی س��نگ 
محاس��به می شود. این روابط در آزمایش��گاه و با استفاده از مغزه های 
س��نگی محاسبه ش��ده اند. )رابطه ی-3( یکی از مهم ترین فرمول هایی 

است که توسط شرکت 16SDR توسعه یافته است]10و۵و2[.
K_NMR=C)ɸNMR(4)T2)LM((

2  )3(
در ای��ن فرم��ول C ضریب متناس��ب با نوع لیتولوژی س��نگ 
)برای ماسه سنگ ها 4 و برای سنگ های آهکی ɸ ،)0/1 تخلخل 
اندازه گیری ش��ده ب��ه روش NMR و  )T2)LM میانگین لگاریتمی 
توزیع زمان آرامش T2 است. روش دیگر برای محاسبه ی تراوایی 
س��نگ، استفاده از فرمول Timur-Coates است )رابطه ی-4( که 
متناس��ب با نس��بت تخلخل آب قابل تولید )ɸFF( به آب محصور 
 در حف��رات ری��ز )ɸBF( به دلیل وجود فش��ار موئینه زیاد اس��ت 
)ɸ: تخلخل س��نگ(. این فرمول به مقدار نفت موجود در سنگ 

حس��اس اس��ت. از بین رواب��ط-3و4 برای محاس��به ی تخلخل 
س��نگ، فرم��ول SDR  معتب��ر اس��ت و نتای��ج قابل قبولی هم 
برای ماسه س��نگ ها و هم برای س��نگ های آهکی داش��ته است 

]10و۵و2[.

KNMR=1000 ɸɸFF
ɸɸBF

 2 ɸ4  )4(

2-6- تعیین توزیع فشار موئینه و توزیع اندازه ی حفرات

فش��ار موئینه در واقع اثر متقابل نیروهای بین سیاالت موجود 
در س��نگ و س��طح جامد است. محاس��به ی دقیق این فشار در 
تعیین اش��باع س��یاالت در محی��ط متخلخل و ب��ازده تولید از 
مخزن بس��یار مهم و ضروری اس��ت. پس از محاس��به ی فش��ار 
موئینه می توان توزیع اندازه ی حفرات را نیز به دس��ت آورد. ابتدا 
فشار موئینه توس��ط NMR اندازه گیری می شود که به آن فشار 
شبه موئینه17 نیز می گویند. فشار موئینه ی ایجاد شده برای ورود 
س��یال غیرترکننده18 به حفرات، بستگی به ترشوندگی19، کشش 
س��طحی بین سیاالت و میانگین ش��عاع حفرات دارد که توسط 

رابطه  ی-۵ تعریف می شود ]17و18[:
Pc= 2σcosθ

r  )۵(
 θ ،نش��انگر کش��ش س��طحی σ ویه ی در این رابطه ضریب زا

سطح تماس س��یال با دیواره ی منفذ و r میانگین شعاع حفرات 
اس��ت. در گام بعدی از طریق رابطه ی-۵ می توان ش��عاع منافذ 
را نیز اندازه گیری کرد. برای محاس��به ی فش��ار موئینه ی درون 
حفرات می توان از روش NMR اس��تفاده کرد. برای محاس��به ی 
فش��ار موئینه ی درون حفرات از نمودار توزیع زمان T2 اس��تفاده 
می ش��ود. رابط��ه ی بین فش��ار موئین��ه و زمان آرام��ش T2 در 

رابطه ی-6 نمایش داده شده است ]18و17[.

K= PC
T2  )6(

در این رابطه کاپاk( 20( متغیر وابس��ته به نوع س��نگ اس��ت. 
بنابرای��ن Pc را می ت��وان به ط��ور مس��تقیم از T2 و ضریب کاپا 
محاس��به کرد. برای محاس��به ی کاپای بهینه از میانگین تفاضل 
اشباع آب محاسبه ش��ده با روش NMR  و اشباع محاسبه شده 
از روش تزریق جیوه اس��تفاده می ش��ود. در شکل-8 این تفاضل 

اشباع ها برای دو روش نشان داده شده است ]19[.
برای محاسبه ی کاپای بهینه، از نمودارهای کاپا بر حسب خطای 
)اختالف( بین اش��باع آب محاسبه شده با توزیع )T2 )NMR و روش 
تزریق جیوه، در اش��باع های متفاوت استفاده می شود و مقداری از 
کاپا که در آن اختالف محاسبات حداقل می گردد به عنوان ضریب 
کاپای بهینه برای رس��م نمودارهای توزیع فشار موئینه بر حسب 

 1  خواص NMR سیاالت مخزن ]17[

**)T1)ms(T2)ms(Typical T1/ T2μ )cp)*D0×105-  )cm2/sسیال

1/8 – 0/27 – 50020/8 – 5001 – 1آب

نفت
 - 4000

3000
 - 3000

1000
41000 - 0/27/6 – 0/0015

گاز
 - 5000

4000
30 – 6080 – 0/011

014 /0 متان
10 – 80

* گرانروی سیال /** ضریب انتقال سیال

 7  نمودار کیفی زمان آرامش T2  برای سیاالت مختلف ]17[
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اش��باع آب و س��پس محاس��به ی توزیع اندازه ی حفرات استفاده 
می ش��ود. در شکل-9 برای مغزه های ماسه سنگی، نمودارهای کاپا 
بر حسب خطای محاس��به اشباع NMR و اشباع محاسبه شده از 
روش تزریق جیوه رسم گردیده که نحوه ی محاسبه کاپا بهینه در 
آن قابل مشاهده است. در صورت نبود نتایج مغزه، مقدار میانگین 

بهینه برای کاپا 3psia.s در نظر گرفته می شود ]19[.

3- مقایسه با سایر ابزارهای نگاربردار
تخلخل حاصل از NMR تحت تأثیر سنگ نیست؛ بنابراين نيازي به 
كاليبره کردن نتايج با س��نگ های سازند نخواهد بود )چون T2 بسیار 
کمی دارند(. اگر تخلخل اندازه گيری شده توسط نگارهای مرسوم برای 
محاس��به ی تخلخل ش��امل نگارهای نوترون21 و چگالی22، تحت تأثیر 
تمامی مؤلفه های س��نگ مخزن )كه بخش اعظم آنرا س��نگ تشکيل 
می دهد( قرار گيرد برای تفسير مناسب پاسخ اين ابزارها، بايد خواص 
س��ازند و آب موجود در فضای حفره ها به صورت جامع در اختيار باشد 
]8[. تخلخل حاصل از این نگارها تخلخل کل است که شامل سیاالت 
متح��رک و آب چس��بیده به رس هاس��ت. در حالی که تخلخل حاصل 
 از NMR تح��ت تأثیر آب ه��ای موجود در س��اختار مولکولی کانی ها 
)مانن��د رس( ق��رار نمی گیرد؛ چراک��ه هیدروژن موجود در س��نگ یا 
آب چس��بیده به رس ها زمان آرامش اندکی دارد و امکان محاس��به ی 
تخلخ��ل مؤثر فراهم اس��ت. همچنين NMR با توج��ه به تفاوت های 
موجود در زمان های آرامش و ضريب انتش��ار23  در س��ياالت مختلف 

در ناحيه ی مورد بررس��ی، توانايی تش��خيص انواع مختلف سياالت از 
يکديگر )مانند آب به دام افتاده، آب قابل تولید، گاز، نفت س��بک، نفت 

با گرانروی متوسط و نفت سنگين( را فراهم می کند.

نتیجه گیری

 روش NMR ق��ادر به تعيين حج��م آب آزاد و حجم آب به دام 
افت��اده در حفرات ریز )ناش��ی از نی��روی موئین��ه( و در نتیجه 

محاسبه ی تخلخل مؤثر سنگ است.
 این روش قادر به تمایز بین انواع سیاالت مخزن است و به کمک 
آن می توان س��یاالت مخزن )آب، نفت و گاز( را شناس��ایی و در 

تحلیل سایر روش ها از آن استفاده کرد.
 با استفاده از روش NMR خواص هیدروکربن موجود در محیط 
متخلخل نیز ارزیابی می شود و می توان در مورد سبک یا سنگین 

بودن نفت و گرانروی نفت مخزن نیز اظهار نظر کرد.
 استفاده از این روش در تعیین الیه های شیلی نیز کاربرد دارد 

و می توان برای تصحیح نتایج سایر روش ها از آن استفاده کرد.
 ب��ا روش NMR اطالع��ات مفیدی در م��ورد تراوایی الیه های 

مختلف از سنگ به دست می آید.
 ب��ا ای��ن روش می توان عالوه بر محاس��به ی فش��ار موئینه در 
حفرات، نمودار فش��ار موئینه بر حسب اشباع آب را ترسیم نمود 

و در مورد توزیع اندازه ی حفرات نیز اظهار نظر کرد. 

 8  نحوه ی محاســبه ی کاپا )k( از نمودارهای NMR و اشــباع محاســبه شده از 
روش تزریق جیوه ]19[

 9  نمودارهای کاپا )k( برحســب خطای محاســبه ی اشباع NMR و اشباع روش 
تزریق جیوه از صفر تا pisaHg 500. نمودار یکپارچه نشان  دهنده ی نمودار 

میانگین برای نمونه  هاست ]19[
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پانویس هاپانویس ها
1. Resonance Magnetic Nuclear)NMR(
2. logging
3. Relaxation
4. Echo
5. Effective Porosity
6. Gradient field
7. Inter-echo time
8. Free Flow Index -FFI
9. T2Cut off
10. Trapped oil
11. Clay-Bound water
12. Capillary-Bound Water

13. Bounded Flow Volume- BFV
14. Low Resistivity Pay
15. Permeability
16. Schlumberger-DollResearch )SDR(
17. Pseudo Capillary Pressure
18. Non Wet
19. Wettability
20. Kappa
21. Neutron log 
22. Density Log
23.  Diffusivity
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