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مهرداد قنبری زاده، محمد آبدیده*، دانشگاه آزاداسامی، واحد امیدیه  

کسب پارامترهای مخزنی از مراحل مهم برنامه ریزی جهت تولید از مخازن هیدروکربوری می باشد و تراوایی یکی از 
مهمترین خواص مخزنی محسوب می گردد. توزیع اندازه شعاع حفرات، دیگر پارامتری است که نقش تعیین کننده ای 
در تخمی��ن تراوای��ی، افزایش بازیافت و نگه داش��ت تولی��د دارد. یکی از روش های اندازه گیری تراوایی با اس��تفاده از 
ابزارهای چاه پیمایی، نمودارهای تشدید مغناطیسی هسته )NMR( می باشد. در این پژوهش ابتدا توسط نمودارهای 
مخزنی مرسوم، سازند کربناته در یکی از میادین نفتی جنوب ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و نواحی دارای پتانسیل 
مخزنی مشخص گردید. سپس تالش گردید که دو پارامتر تراوایی و توزیع اندازه حفرات اندازه گیری گردد. دو شیوه 
به کار گرفته ش��ده برای ارزیابی این پارامترها، روش نمودار تش��دید مغناطیسی هسته )ابزار CMR-PLUS( و روش 
استفاده از ابزار MDT بود که نتایج تراوایی حاصل از تشدید مغناطیسی هسته با نتایج حاصل از MDT مورد مقایسه 
قرار گرفت. از س��ویی، به منظور مقایس��ه دقیق تر نتایج تراوایی حاصل ازNMR و تراواییMDT، تشدید مغناطیسی 
هسته با سه مدل تخمین تراوایی )Timur-Coates, Taper Timur-Coates, SDR( با استفاده از نرم افزار ژئوالگ 
محاس��به گردید. در انتها نتایج نش��ان داد که اندازه گیری تراوایی با اس��تفاده از ش��یوه تشدید مغناطیسی هسته در 
مخزن کربناته داری دقت نس��بتاً خوبی می باشد و استفاده از مدل Taper Timur-Coates از دقت بهتری نسبت به 

سایر مدل ها برخوردار است.
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NMR، عبارتي مخفف و به معنی تشدید مغناطیسی هسته اتم می باشد. 

بسیاری از هسته ها دارای ُمِمنت مغناطیسی هستند. آنها مانند آهنرباهای 
چرخنده عمل می کنند. این هسته مغناطیسی چرخنده می تواند با میدان 
مغناطیس��ی خارجی واکنش داده و س��یگنال های قابل اندازه گیری تولید 
کند. برای بیش��تر عناصر، سیگنال های تشخیص داده شده اندک هستند. 
ام��ا هیدروژن دارای ممنت مغناطیس��ی نس��بتاً بزرگی ب��وده و در آب و 

هیدروکربن های موجود در فضاهای متخلخل به وفور یافت می شود.
کمیت هایی ک��ه در نمودارنگار NMR اندازه گیری می ش��وند، ش��امل 
دامنه و زوال س��یگنال اس��ت. دامنۀ س��یگنال NMR متناس��ب با تعداد 
هیدروژن های موجود بوده و برای به دست آوردن تخلخل کالیبره می شود. 
این تخلخل از اثرات سرچش��مه های رادیواکتیو و لیتولوژی مبراس��ت. با 
ای��ن حال زوال س��یگنال NMR در طول هر چرخ��ه اندازه گیری ) که به 
نام زمان آرامش خوانده می ش��ود( جالب ترین و بهترین اطالعات را درباره 
خواص پتروفیزیکی ارائه می کند. زمان آرامش به اندازه فضاهای متخلخل 
وابسته است. برای مثال فضاهای متخلخل کوچک زمان آرامش را کاهش 
می دهند و کوتاه ترین زمان آرامش مربوط به آب های چس��بیده به رس ها 
و س��طوح ماتریکس اس��ت. فضاهای متخلخل بزرگ دارای زمان آرامش 
طوالنی بوده و حاوی س��یاالتی هستند که به س��هولت حرکت می کنند. 
بنابرای��ن توزیع زمان آرامش یک اندازه گیری از توزیع اندازه های فضاهای 

متخلخل است. زمان آرامش و توزیع آنها ممکن است برای به دست آوردن 
س��ایر پارامترهای پتروفیزیکی مانند تراوایی تخلخل مفید و اشباع شدگی 
کاهش نیافتنی، به کار رود. س��ایر کاربردهای ممکن ش��امل منحنی های 
فش��ار مویینه، تشخیص هیدروکربن و نیز به عنوان وسیله ای در کمک به 

تشخیص رخساره هاست]1[.

پیشینه تحقیق 
بررس��ی مطالعات پیش��ین توس��ط Trevizanو همکاران��ش )2015( 
جه��ت ارائه ش��یوه کار اصالح مدل NMR برای تخمی��ن تراوایی در یک 
س��نگ مخزن کربناتی نش��ان می دهد، با تلفیق اطالعات حاصل از آنالیز 
آزمایش��گاهی مغزه و داده های به دس��ت آمده از الگ NMR با اس��تفاده 
از م��دل  Timur-Coates و  Kenyon SDR، ضرائ��ب دقیق ت��ری جه��ت 
اس��تفاده در معادالت حاصل می گردد. تراوایی NMR محاس��به شده در 
آزمایش��گاه توس��ط معادالت Timur-Coates و  Kenyon انطباق خوبی با 
تراوایی حاصل از تزریق نیتروژن نش��ان می دهد. با اعمال فاکتور تصحیح 
F، ضری��ب انطباق در رابطه Timur-Coates  از 0.5743 به 0.928 بهبود 
یافت. همچنین در رابطه Kenyon، ضریب انطباق از 0.7501 به 0.9534 

بهبود یافت.]5[
دهداری و علوی  )2014( ، در میدان گازی پارس جنوبی جهت تعیین 
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تراوای��ی و توزیع اندازه حفرات، پژوهش خود را به دو ش��یوه: الف : انجام 
آزمایش ها بر روی مغزه در آزمایش��گاه. ب: با اس��تفاده از نرم افزار ژئوالگ 
 FREE FLUID ,SWANSON, AVERAGE-T2 با استفاده از س��ه مدل

انجام دادند که نتایج آن به قرار زیر می باشد:
 نمودار NMR  با س��نگ مخزن ماسه سنگی سازگاری بهتری نسبت به 

کربناته ها دارد. 
 از می��ان س��ه مدل، نتایج تراوایی مدل س��یال آزاد ب��ا نتایج حاصل از 

آزمایش هاي مغزه سازگاری بیشتری داشت.
 مدل میانگین T2 در سازندهایی که تنها حاوی یک نوع سیال می باشند، 

عملکرد مناسب تری دارد.]3[

NMR اصول اندازه گیری
تش��دید مغناطیسی هس��ته به یک اصل فیزیکی یعنی پاسخ هسته به 
میدان مغناطیسی منتسب است. بسیاری از هسته ها گشتاور مغناطیسی 
خال��ص و گش��تاور ی��ا چرخش زاوی��ه ای دارن��د. در حضور ی��ک میدان 
مغناطیس��ی خارجی، محور هس��ته اتم حول جهت میدان خارجی تغییر 
جهت می دهد. این حالت بسیار ش��بیه به تغییر جهت محور ژیروسکوپ 
حول میدان گرانش��ی زمین است. هنگامی که این هسته های مغناطیسی 
چرخان تح��ت تأثی��ر میدان های مغناطیس��ی خارجی ق��رار می گیرند، 
 س��یگنال های قابل اندازه گی��ری تولی��د می ش��وند. رون��د اندازه گیری با 
منظم ش��دگی در پروتون ها آغاز می شود و س��پس به ترتیب تغییر جهت 
اس��پین ها، تغییر محور چرخش و ایج��اد جهت دهی و بی نظمی مکرر در 
اسپین ها انجام می گیرند. آرامش طولی و عرضی مدت زمان اندازه گیری را 
تعیین می کنند. فقط زمانی می توان اندازه گیری را تکرار کرد که تمام این 

مراحل کامل شده باشند )ممکن است چند ثانیه طول بکشد(.

منظم شدگی پروتون ها
پروتون ه��ا با اعمال یک میدان مغناطیس��ی ب��زرگ و ثابت B0 منظم 
می ش��وند. ای��ن کار چن��د ثانیه ط��ول می کش��د و تا زمانی ک��ه میدان 
مغناطیسی وجود داشته باشد در همان وضعیت می ماند. ابزارهای نوین از 
آهنرباهای دائمی که 1000 بار قوی تر از میدان مغناطیس��ی زمین است، 

استفاده می کنند)550 گوس(.)شکل1-راست(

کج شدگی اسپین ها
مرحله بعد این اس��ت که به پروتون های منظم ش��ده با استفاده از یک 
میدان مغناطیس��ی نوسانیB1، که عمود بر جهت B0 است، جهت دیگری 
داده می شود)ش��کل 1-چپ(. برای منظم شدگی موثر اسپین ها الزم است 

رابطه زیر برقرار شود:

 (1). 11 Bf γ=           )1(
در ای��ن رابطه f1 فرکانس الرمور و γ نس��بت ژیرومگنتیک هس��ته اند. 
ب��رای مثال فرکانس الرمور برای هس��ته هیدروژن در میدانی به ش��دت 
550 گوس، در حدود MHz 2/2 اس��ت. زاویه ای که اسپین ها جهت داده 
می ش��وند به وس��یله ش��دت میدان B1 و مدت زمان اعمال میدان، کنترل 
می شود. برای مثال برای جهت دادن اسپین ها به اندازه °90 )همانطوری 
که در بیش��تر کارهای چاه پیمایی صورت می گیرد( میدان B1 به ش��دت 

چهار گوس و به مدت 16 ميكروثانيه فعال می شود.]2[

انحراف و خارج شدن از فاز
زمانی که پروتون ها به اندازه 90 درجه از میدان B0 منحرف می ش��وند 
ش��روع به تغیی��ر محور چرخش در صفحه عمود ب��ر B0 می کنند. در این 
حال��ت پروتون ها مانند ژیروس��کوپ )فرف��ره( در می��دان گراویته عمل 
می کنند. در ابتدا تمام پروتون ها با هم تغییر محور چرخش می دهند. در 
این زمان آنها تولید یک میدان مغناطیس��ی کوچک می کنند که فرکانس 
آن برابر با فرکانس الرمور بوده و توسط آنتن دریافت شده و پایه و اساس 
اندازه گیری هاي NMR را فراهم می کند. اما میدان مغناطیس��ي B0 کاماًل 

 1  راست- منظم شدگی پروتون. چپ- پروتون های جهت داده شده به وسیله یک 
پالس مغناطیسی که °90 باB0 زاویه دارد، منحرف می شوند.  ]4[

 2  برای تولید یک رشــته اکوی چرخش، از توالی پالس CPMG استفاده می شود 
که شامل یک پالس 90 درجه ای میدان B1 و دنبال آن توالی پالس 180 درجه 
 B1 است. کاهش دامنه اکو چرخش با ادامه ی 180 درجه ای میدان B1 میدان

همراه است. ]5[
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همگن نیست و همین مطلب باعث می شود تا پروتون ها در فرکانس هایی 
متفاوت از هم تغییر محور چرخ��ش دهند. به تدریج هم زمانی پروتون ها 
از بین رفته )از فاز خارج می ش��وند( و باعث می ش��ود س��یگنال در آنتن 
گیرنده رو به افول رود. سیگنالی که رو به زوال می رود به نام زوال القایی 
آزاد FID( 2( و زم��ان ای��ن زوال ب��ه نام T2 خوانده می ش��ود. در ابزارهای 
چاه پیمایي T2 قابل مقایس��ه با فاصله پالس های متوالی یعنی حدود چند 

ده میکروثانیه است.

تمرکز مجدد
خارج شدن از فاز که به وسیله ناهمگنی های موجود در میدانB0 حاصل 
می شود، عکس شدنی است. مسابقه ای را تصور کنید که با شلیک تفنگی 
آغاز می ش��ود. این مس��ابقه قابل قیاس با پالس حاصل از میدانB1 است، 
ک��ه اس��پین ها را °90 جهت می ده��د. دوندگان با هم ش��روع به دویدن 
می کنند، ولی پس از اندکی ش��روع به پراکنده ش��دن و فاصله گرفتن از 
هم می کنند، زیرا سرعتش��ان متفاوت است. در این لحظه با شلیک تیری 
دیگر مس��یر دونده ها °180 تغییر می کند. س��ریع ترین دونده بیشترین 
فاصله را باید طی کند. در این حالت اگر ش��رایط اولیه همچنان یکس��ان 
باش��د )که هیچگاه این گونه نیس��ت(، تمام دونده ها در یک زمان به نقطه 
شروع می رسند. به طور مشابه پروتون ها )که با فرکانس های الرمور اندکی 
متف��اوت تغییر محور چرخش می دهند( می توانند زمانی که پالس 180° 
ساطع می شود دوباره متمرکز شوند. پالس °180 ازنظرشدت با پالس90° 
یکسان است، اما از نظر زمانی دو برابر پالس °90 طول می کشد. همچنان 

که پروتون ها به حالت فاز بر می ش��وند، سیگنالی در آنتن تولید می کنند 
که به نام اس��پین اکو خوانده می شود. البته اس��پین اکو نیز به سرعت رو 
ب��ه زوال می رود، ام��ا پالس های°180 را می توان ب��ه دفعات زیاد در یک 
اندازه گیري NMR تکرار کرد. روند مرس��وم این است که پالس های180° 
تاجایی که ممکن اس��ت به هم نزدیک تر باشند. سکانس کامل )شکل-2( 
پالس ش��امل یک پالس °90 است که با س��ری طوالنی پالس های180° 
ادامه پیدا می کند. این س��کانس به نام CPMG خوانده می ش��ود و از نام 
مخترعان آن یعنیCarr، Purcell، Meiboom و Gill گرفته ش��ده اس��ت. 

فاصله اکوها در ابزار CMR شلومبرژه 320 ميكروثانيه است.

CMR-PLUS و ابزار نمودارگیری NMR کاربردهای
ابزار CMR 3 آخرین نسخه از ابزارهای NMR شلومبرژه است. اندازه گیری 
به طور کامل در س��ازند صورت می گیرد. در CMR از PNMR 4 اس��تفاده 
می ش��ود، که اثرات غیر هم شکل بودن میدان های مغناطیسی استاتیک را 
حذف می کند و نیز ش��دت سیگنال دریافتی را افزایش می دهد. این ابزار 
14 فوت طول داش��ته و می توان آن را با بسیاری از ابزارهای دیگر تلفیق 
کرد. بسته حسگرها در یک سمت ابزار نصب شده اند و محتوی دو آهنربای 
دائمی و آنتن گیرنده - فرس��تنده می باش��د. این ابزار قابلیت اندازه گیری 
 پارامتره��ای پتروفیزیکی مانن��د تراوایی توزیع اندازه حف��رات، تخلخل، 
اشباع ش��دگی کاه��ش نیافتنی، منحنی های فش��ار مویینه و تش��خیص 
هیدروکرب��ن را داش��ته و نیز به عنوان وس��یله ای در کمک به تش��خیص 
رخس��اره ها می باشد. الزم به ذکر است در این پژوهش بر اندازه گیری سه 

پارامتر تراوایی، توزیع اندازه حفرات و تخلخل تمركز مي شود.

توزیع اندازه فضاهای خالی
در مواد متخلخل، زمان آرامش T2 متناس��ب با ان��دازه فضاهای خالی 
است. ابزار CMR در هر عمقی از چاه قسمتی از سازند را تجسس می کند 
که دارای طیفی از اندازه فضاهای خالی است. زوال T2 مشاهده شده برابر 
مجموع س��یگنال های حاصل از پروتون ها در فضاهای خالی متعدد است 
ک��ه هرکدام از این فضاها زمان آرامش متفاوتی دارند. توزیع T2 به صورت 
گرافیکی نش��انگر حجم س��یال فضاهای خالی همراه با هر مقدار T2 بوده 
و بنابرای��ن، با حجم همراه با هر فضای خالی برابر اس��ت. از تکنیک های 
 T2 ب��ه توزیع NMR پ��ردازش س��یگنال ها برای تبدی��ل س��یگنال هاي 

)شکل-3( استفاده می شود.
در نمودارهاي NMR توزیع تخلخِل محاس��به ش��ده برای چند بازه ي 
مش��خص به صورت جداگانه محاسبه می ش��ود. این بدان معنی است که 
س��طح زیر نمودار T2 در هر بازه به طور مجزا اعالم ش��ده است. با توجه به 

 3  پردازش ســیگنال برای به دســت آوردن توزیع T2. ابزار CMR دامنه رو به 
زوال NMR را اندازه گیری می کند )چپ( که برابر مجموع تمام سیگنال های رو 
به زوال T2است، )راست(. منحنی بیانگر توزیع اندازه فضاهای متخلخل است 

و سطح زیر آن نشانگر تخلخل CMR مي باشد. ]5[

]5[ CMR 4  تخلخل 
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رابطه موجود میان زمان T2 با اندازه حفرات می توان مقدار هر یک از این 
بازه ها را با میزان تخلخل های موجود در سازند که اندازه مشخصی دارند، 
متناسب دانست . لذا از کنار هم قرار دادن این مقادیر توزیع اندازه حفرات 

در سازند مورد نظر مشخص خواهد گردید.

تخلخل
نگارهای مرس��وم برای محاس��به تخلخل، نگارهای نوترون و چگالی را 
شامل مي گردند. هر دو اندازه گیری تحت تأثیر عوامل محیطی واقع شده و 
برای تعیین تخلخل باید چگالی سیاالت و ماتریکس مشخص باشد. تخلخل 
به دس��ت آمده از این نگارها تخلخل کل است که شامل سیاالت متحرک، 
آب چس��بیده به سطح ماتریکس و آب چسبیده به رس هاست )شکل-4(.

در اندازه گیری ه��ای پتروفیزیکی NMR از چرخش های پروتون هیدروژن 
برای تولید سیگنال اس��تفاده می شود. چون هیدروژن در سیاالت فراوان 

است، بزرگی سیگنال NMR متناسب با حجم سیال سازندی است. 
هنگامی که تمامی چرخش های پروتونی در جهت میدان مغناطیس��ی 
ق��رار می گیرند، س��یگنال NMR متناس��ب با تخلخل س��نگ اس��ت، در 
نتیجه در ش��روع آزمایش CMPG، در زمان صف��ر و قبل از آنکه آرامش 
چرخش های پروتونی اتفاق بیفتد، س��یگنال متناس��ب با تخلخل اس��ت. 
بنابرای��ن تخلخل را می توان با برون یابی داده اکوی CMPG به زمان صفر 
برآورد ک��رد. همچنین مجم��وع دامنه های توزیع T2 بای��د برابر با دامنه 
CPMG در زمان صفر باش��د. لذا، مجموع دامنه های توزیع    T2نیز برابر 

با تخلخل اس��ت. ش��یوه موردنظر نرم افزار ژئوالگ تبدیل داده CPMG به 
تخلخل هنگام پردازش چرخش فاز اس��ت. داده خام ابزار CMR برحسب 
ولت اندازه گیری و س��پس با اس��تفاده از فاکتور تبدیل، به تخلخل تبدیل 

می شود. 
ابزاره��ای نمودارگی��ری NMR با اس��تفاده از منبعی ب��ا تخلخل 100 
درص��د مانند یک س��طل پُر از آب کالیبره می ش��وند. بنابراین، در تعیین 
تخلخل فرض می ش��ود که هسته های هیدروژن در سیال سازندی برابر با 
حجم معادلی از آب هس��تند به گونه ای که شاخص هیدروژن يك است و 
برآوردهای تخلخل را باید برای انعکاس تغییر در شاخص هیدروژن سیال 

سازندی تنظیم کرد.]1[ و ]5[

تراوایی
ش��اید مهمترین ویژگی نگار NMR توانایی ثبت پیوس��ته نگار تراوایی 
اس��ت. مزایای این کار برای ش��رکت های نفتی بس��یار است. اندازه گیری 
تراوایی به صورت نگار، برآورد نرخ تولید را میس��ر ساخته و اجازه می دهد 
ک��ه تکمی��ل چاه به بهتری��ن نحو انجام ش��ود و در عین ح��ال از هزینه 

 T2 یا T1 مغزه گیری و تس��ت چاه کاس��ته ش��ود. برای این کار می توان از
استفاده کرد.

ارتباط تراوایی و T2 با استفاده از اندازه گیری های صورت گرفته بر روی 
تراوایی و NMR صدها مغزه در آزمایش��گاه به دس��ت آمده است. در این 

پژوهش از مدل های زیر برای محاسبه تراوایی استفاده شده است:
 SDR 

 Timur/Coates

 TAPER-Timur

 مدلSDR با رابطه زیر بیان می شود:
K= c1)φNMR(

a1
 )T2LM(

b
1                            )2(

 در ای��ن رابط��ه K تراوای��ی موردنی��از،ϕNMR تخلخل به دس��ت آمده از 
 CMR، T2LM میانگین هندس��ی توزیع T2 و C یک ثابت اس��ت. مقدار 

C1 و a1 و b1 ضرایب هستند که معموالً به صورت زیر تنظیم می شوند:

a1 = 4, c1= 4, b1=2

 مدل Timur/Coates با معادله زیر بیان می شود:
K= c2)10 ϕNMR(b2

 
FFI
BVI) (a2                                                   )3(

 NMR تخلخل ϕNMR،حجم غش��ای مویین��ه BVI ،حجم آب آزاد FFI

و c2 و a2 و b2 ضرایب هستند که معموالً به صورت زیر تنظیم می شوند:
a2 =2, b2= 4, c2=1

این ضرایب را همچنین می توان ضمن تطبیق با داده های تراوایی مغزه، 
تنظیم کرد.]6[ و]8[و]9[

در ش��یوه پردازش استاندارد تش��دید مغناطیسی هسته، تخلخل به دو 
بخش س��یال آزاد و سیال غشایی تقسیم بندی می شود که با توجه به نوع 
لیتولوژی، دامنه های توزیع T2 به بخش قبل از مقدار حد برش تحت عنوان 
س��یال غشایی و بخش بعد از حد برش به عنوان سیال آزاد در نظر گرفته 
می ش��ود. در این روش گاهی اوقات شاهد آن هستیم که هیچ گونه سیال 
غش��ایی را نش��ان نمی دهد در حالی که در حقیقت این چنین نمی باشد. 
طبق این روش س��یال آزاد خلل و فرج بزرگ را اش��باع کرده و س��یاالت 
غش��ایی خلل و فرج ریز را در بر گرفته اند و فرض بر این قرار داده ش��ده 
است، زمانی که در روش آزماشگاهی مغزه تحت سانتریفیوژ قرار می گیرد، 
بخش خلل و فرج بزرگ کامل تخلیه می گردد. اما این در حالی است که 
بعد از تخلیه، یک الیه از آب در س��طح تمام خلل و فرج باقی مانده است 
که ضخامت این فیلم س��یال به فش��ار موئینه بس��تگی دارد به شکلی که 
حفرات بزرگ تر به نسبت بیشتری آب را از دست خواهند داد. در الگوریتم 
توسعه داده شده جهت این پارامتر توسط شرکت شلمبرژر، آب باقی مانده 
درون حفرات بزرگ به عنوان س��یال غشایی محاسبه می گردد که مبنای 
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محاس��بات فشار مویئنه حفرات اس��ت. الزم به ذکر است که اهمیت حد 
 T2 زمانی مش��خص می ش��ود که دامنه های توزیع هاي TAPERED برش
در روش استاندارد هیچ گونه س��یال غشایی را نشان نمی دهد. با استفاده 
از این روش، حجم س��یال غشایی ایجاد می ش��ود که باعث افزایش دقت 

محاسبات می گردد.
روابط تجربی به دست آمده جهت BFV-TAPERD به قرار زیر می باشد : 
 (4)((')'2(.))()

2

222 '

2

22
2

'

2 ∑∑
==

−+=
MAX

iMINi

T

TT ii
i

T

TT
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TTmTmBFV                                 )4(

BFV = حجم سیال غشایی ،

 ،T2در توزیع T2i دامنه = m)T2i(

T2 وابسته به حد برش tapered cutoff پارامتر =T'

(5)'
...2 222 T

T
TPR

rW ==
ρ
γ                                                     )5(

R= شعاع حفرات

P= فشار موئینه

rw= ضخامت سیال  ترکننده در فضای دالیزی استوانه 

γ = کشش سطحی بین سیاالت

پس محاس��به حجم س��یال غشایی TAPERED با اس��تفاده از معادله 
م��دل  Timur/Coates  تراوایی محاس��به می گردد. مطالعات انجام ش��ده 
نشان می دهد که معموالً محاسبه حجم سیال غشایی در روش استاندارد 
و استفاده از حد برش TAPERED نتیجه یکسانی دارد. اما در سازندهایی 
که دارای حفرات با قطر بزرگ می باش��ند، حد برش TAPERED وضعیت 

حجم سیاالت غشایی را با دقت بیشتری نمایش می دهد. ]10[ و ]11[

روش کار
در چ��اه مورد مطالعه مجموعه نمودارهای مخزنی اخذ ش��ده توس��ط 
ابزارهای  CMR, Full suite log  به دس��ت آمده که در حفره 8.5 
اینچ به كمك کابل چاه پیمایی، داده های مورد نیاز کس��ب گردیده اس��ت. 

الزم به ذکر اس��ت در این چاه حفره به صورت عمودی و حداکثر انحراف 
3 درجه بوده است.

در این پژوهش کسب داده های الزم و آنالیزهای پتروفیزیکی در سازند 
کربنات��ه مورد مطالع��ه از لحاظ قابلیت مخزنی م��ورد ارزیابی قرار گرفته 
به نحوی که نمودارهای گاما، نوترون، دانسیته، مقاومت الکتریکی به منظور 
محاس��به تخلخل، وضعیت اش��باع آب و هیدروکرب��ن و تعیین لیتولوژی 
س��ازند استفاده می گردد. در جدول-1 پارامترها و تصحیحات اعمال شده 

جهت نمودارگیری ارائه گردیده است.
 ،CMR در ادامه، با مش��خص ش��دن نواحی مخزنی با اس��تفاده از ابزار
در آن نواح��ی داده ه��ای خام اخ��ذ و از پردازش داده ها توس��ط نرم افزار 
 ،CMR پارامتره��ای تراوایی، توزیع اندازه حف��رات، تخلخل GEOLOG

حجم سیاالت آزاد و حجم سیاالت غشایی محاسبه می گردد. در نتیجه، با 
ارزیابی کلی اطالعات به دست آمده، بهترین ناحیه مخزنی تعیین می شود. 
در جدول-2 پارامترها و تصحیحات اعمال ش��ده بر داده ها جهت پردازش 
ارائه گردیده اس��ت. همچنین به منظور بررس��ی دقت اندازه گیرِی تراوایِی 
اب��زار CMR، محاس��به تراوایی با ابزار MDT انج��ام و نتایج هر دو ابزار با 

یکدیگر مقایسه می شود.
الزم ب��ه ذکر اس��ت که برای کاه��ش پارازیت، داده ه��ای پارازیتی را 
می توان با استفاده از فیلترهای سیگنال استاندارد فیلتر کرد. در نرم افزار 
ژئ��والگ دو فیلتر مختلف به نام میانگین متحرک6 و دی اس��پایکینگ7 
)حذف تغییرات ش��دید و ناگهانی( اعمال می ش��وند. در فیلتر میانگیِن 
متحرک، از داده ها در یک پنجره متحرک میانگین گیری می ش��ود و در 
 CPMG فیلت��ِر حذف، ناهنجاری بخش های نامنظم و کاذب از داده های
حذف می ش��وند. در این پژوهش نیز از فیلتر دی اس��پایکینگ استفاده 

شده است.
DESPIKE: ای��ن فیلت��ر روی ی��ک پنجره ي از پیش تعریف ش��ده، با 

تنظیم مقادیری که انحراف اس��تاندارد به مقدار میانگین را زیاد می کند، 
اسپایک های کاذب را از داده حذف می نمايد. انحراف استاندارد متحرک با 

استفاده از پنجره متحرک از پیش تعریف شده محاسبه می شود.
اندازه پنجره با استفاده از پارامتر DESPIKE_WIN درون نرم افزار، که 
در آن DESPIKE نیم پنجره اس��ت، تنظیم می ش��ود. پنجره هموارسازی 
با نیم پنجره ای تعریف می ش��ود که تعداد نمونه های واقع در هموارسازی 
برابر با نیم پنجره باالی نمونه، نیم پنجره پایین نمونه و خود نمونه اس��ت؛ 
بنابراین، اندازه واقعی پنجره هموارس��ازی برابر با )2 نیم پنجره +1( است. 
برای مثال اگر نیم پنجره 3 باشد، 7 نمونه میانگین گیری می شوند. خطای 
مجاز انحراف، حد نهایی تنظی��م مجدد میانگین پنجره را معین می کند. 
برای مثال اگر خطای مجاز انحراف بر روی مقدار 1/5 تنظیم شود، مقدار 

 1  تصحیحات و پارامتر های محیطی بخش 3 سازند مورد مطالعه

)m( 2755-2743بازه نمودارگیری

پایه آبی-پلیمرنوع گل حفاری 

)C°) در دمای ته چاه )Ω.m( 0.063مقاومت الکترکی گل حفاری

)C°) در دمای ته چاه )Ω.m( 0.047مقاومت الکترکی فیلتره گل حفاری

)C°) در دمای ته چاه  )Ω.m(0.133مقاومت الکتریکی کیک گل حفاری.

)lbf/ft3( 84.5دانسیته گل حفاری

5 %درصد KCL  گل )%(

بدون باریتباریت گل حفاری

)ppk NaCl( 261غلظت نمک گل حفاری

113دمای ته چاه 
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متوس��ط تنها اگر بیش از 1/5 برابر انحراف استاندارد باشد دوباره تنظیم 
می شود.

چون بخش عمده اي از سیگنال در قسمت ابتدایی منحنی تباهی رشته 
اک��وی CPMG قرار دارد و دامنه چند اکوی ابتدایی متناس��ب با تخلخل 

است، چند اکوی اولیه باید کمتر در معرض فیلترینگ باشند.
الزم به ذکر اس��ت که فیلترینگ را باید با احتیاط اس��تفاده کرد چون 

هنگام فیلترینگ احتمال حذف داده های واقعی وجود دارد.]1[

نتایج و بحث
شکل-5  نمودارهایFull Suite سازند بخش 3 سازند کربناته  مورد 

مطالعه را نشان می دهد.
Full Suite تفسیر کیفی نمودارهای

همانطور که در ش��کل-5 مشاهده می شود، بخش 3 سازند مورد 
مطالعه از عمق 2743 تا 2755 تفکیک گردیده است. در این بخش 
از س��ازند با توجه به نمودار GR در تراک اول و تفس��یر گرافیکی 
لیتولوژی در تراک 7، مقادیر، کمتر از حد برِش تعیین ش��ده )40 
API( می باشند که حکایت از مقادیر بسیار کم رس در این محدوده 

دارد. با توجه به نمودارهای نوترون و چگالی در تراک 2 و تفس��یر 

گرافیکی آنها در تراک 5 و 7، تخلخل در محدوده 20 تا 25 درصد 
در سازند کربناته مورد نظر قرار مي گيرد که این مخزن را به لحاظ 
تخلخل در طبقه بن��دی خیلی خوب قرار می دهد. در ادامه، جهت 
بررس��ی وضعیت س��یاالت مخزن و وجود هیدروکربن، با مراجعه 
ب��ه نمودارهای مقاوم��ت الکتریکی در ت��راک 3، افزایش مقاومت 
الکتریکی نمودارها در بازه مخزنی مشاهده می شود که این موضوع 
نشان دهنده حضور هیدروکربن می باشد. همچنین جدایش مناسب 
 بین نمودارها حکایت از تراوایی مناسب در این بخش دارد. از سویی، 
تراک 4 نش��ان دهنده وضعیت اشباع آب مخزن می باشد که مقادیر 
پایین��ی در محدوده 5 درصد از اش��باع آب را نش��ان می دهد. این 
م��ورد نیز از لحاظ طبقه بندی کیفیت مخزنی، خیلی خوب قلمداد 
مي گ��ردد. در مجموع این بخش س��ازند مورد بررس��ی را می توان 

به عنوان یک مخزن با شرایط خیلی خوب در نظر گرفت. 

 MDT نتایج پردازش داده های
در این پژوهش آزمایش با اس��تفاده از م��اژول قدرت هیدرولیکی ابزار 
MDT صورت گرفته و توس��ط آناليز داده هاي افت فشار، تراوايي تخمین 

زده شده است.]10[

،CMR 2  تصحیحات و پارامترهای اعمال شده بر داده های 

)1.1Depth of investigation:8.559Estimated Polarization Time )s اینچ

190 میلی متر
Vertical Resolution )3 

levels(:
1.79242Acquisition Idle Time )s(:

:)Mud resistivity:320Echo Spacing )us 0.063 اهم. متر

1800Number of Echoes:

 Polarization Correction:Total CMRخاموش
PorosityPorosity Algorithm:

:EPM Processing:SecondStarting Echoخاموش

-
Short EPM Time 

Sequence:
:Raw Echo Despikingروشن

Equal WeightsAveraging Option:خاموشOffset Filter:

3Averaging Levels:روشنT2 Speed Correction:

950Logging Speed )Ft/Hr(:

5000T2 Maximum )ms(:T2 Minimum )ms(:

100T2 Cutoff)ms(:30Number of Components:

4SDR PHIT Exponent:4Timur/Coates PHIT Exponent:

2SDR T2Log Exponent:2
Timur/Coates PHI Ratio 

Exponent:
0.02Bound Fluid Minimum )m3/m3(:

0.3
Porosity Threshold )m3/

m3(:
1T1/T2 Ratio Minimum:

20T2 Threshold )ms(:3T1/T2 Ratio Maximum:

0.5     1     3     33     100     300     700     2000     5000Bin Porosity Cutoffs )ms(:بخش 3 سازند کربناته مورد مطالعه )Full Suite( 5  نمودارهای مخزنی 
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  CMR نتایج پردازش نمودار
در ش��كل-6 خروجی نمودارهای ابزار CMR مربوط به س��ازند مورد 

مطالعه نشان داده شده است.
 پس از ارزیابی و تفس��یر نمودارهای Full Suite در س��ازند مورد مطالعه، از 
عمق 2743 تا 2755 متری مربوط به الیه مورد بررسی مشخص گردید که این 
بخش از سازند دارای تخلخلی در محدوده 20 تا 25 درصد می باشد. همچنین 
ب��ا توجه به نتایج حاصل از نمودارهای مقاوم��ت الکتریکی، حضور هیدروکربن 
بس��یار خوبی در این ناحیه تخمین زده ش��ده اس��ت. از این رو به منظور کسب 
اطالعات بیشتر از این بخش، نمودار  CMR اخذ گردیده که نتایج آن در شکل-

6 ارائه گردیده است. در ادامه به تفسیر آن پرداخته خواهد شد.

در نگاه اول با توجه به تراک 1 مش��اهده می ش��ود چاه از لحاظ شسته 
ش��دن دیواره چاه و کیفیت داده ها ) عدم وجود پارازیت خارج از محدوده 

HiNoise و  Moderate( در شرایط بسیار خوبی قرار داشته است.

ت��راک 5 مرب��وط به نمای��ش توزیع هاي T2 می باش��د )تقس��یم بندی 
لگاریتم��ی( که با تحلیل آن، اطالعات کل��ی از نحوه توزیع اندازه حفرات 
س��ازند به دس��ت خواهد آمد. همانطور که قب��اًل نیز بی��ان گردید، برای 
س��ازندهای کربناتی حد برش T2 معادل 100 میلی ثانیه می باش��د که در 
تراک 5 با خط قرمز ترسیم گردیده است و مشاهده می شود عمده توزیع 
ه��اي T2 در محدوده بیش��تر از حد برش 100 میلي ثانی��ه قرار دارند که 
نشان دهنده وجود حفرات با قطر بزرگ می باشد و سیاالت موجود در این 

حفرات در محدوده سیال آزاد قرار می گیرند.
بررس��ی وضعیت س��یاالت موجود در س��ازند، در تراک 4 نمایش داده 
ش��ده است. توزیع هاي T2 کمتر از 3 میلی ثانیه در محدوده سیال غشایی 
رس بوده و به بیان دیگر نش��ان دهنده تخلخل های ریز درون دانه ای رس 
 می باش��ند که حج��م مربوط به آن به ص��ورت گرافیکی ب��ا رنگ قهوه ای 
)Small Pore Porosity( نشان داده شده است. توزیع هاي  T2در محدوده 
3 تا 100 میلی ثانیه نیز تحت عنوان سیال موئینه شامل سیاالتی هستند 
ک��ه قابلیت تولید ندارند و به دیواره خلل و فرج چس��بیده اند و به صورت 
گرافیک��ی با رنگ کرم )Capillary Bound FI( نش��ان داده اس��ت. حجم 
س��یال آزاد نیز با رنگ س��فید مشخص اس��ت. در عمق 2743 تا 2755 
که بازه مورد مطالعه می باش��د، نشان می دهد که وضعیت سیاالت سازند 

عمدتاً در محدوده سیال آزد قرار دارند و قابل تولید می باشند.
در ادام��ه جزئی��ات تفس��یر نمودارCMR، ت��راک 2 نش��ان دهنده تخلخل 
حاصل از CMR می باش��د ک��ه به صورت گرافیکی و ب��ا رنگ های مختلف در 
8 انبارک ) 5000، 2000، 700، 300، 100، 33، 3، 1، 0/5 ( نش��ان داده ش��ده 
اس��ت. توزیع هاي T2 بزرگ تر نش��ان دهنده اندازه حفرات بزرگ تر می باشند. 
به عن��وان مثال انبارک صورتی مرب��وط به توزیع های در مح��دوده 2000 تا 
5000 ، حفرات با قطر زیاد را شامل می شود. با بررسی تمام انبارک ها می توان 
حفرات موجود در س��ازند را تقس��یم بندی کرد و مشخص نمود عمده حفرات 

در کدام محدوده قرار دارند.
در تراک 3 مهمترین قابلیت ابزار CMR یعنی تخمین تراوایی توس��ط 
3 م��دلK-SDR، K-TIMUR  و TAPER K-TIMUR محاس��به گردیده 
اس��ت. همچنین، تراوایی حاصل از ابزار MDT به منظور مقایس��ه با نتایج 
حاصل از ابزار  CMR با نقاط قرمز رنگ جانمایی گردیده است. نمودارهای 
K-SDR و K-TIMUR تقریب��اً در ط��ول بازه مورد مطالع��ه، بر یکدیگر 

منطبق هستند و به طور میانگین حدوداً تراوایی معادل 100 میلی دارسی 
را نش��ان می دهند. در ادامه، نتایج تراوایی حاصل از ابزار MDT که در 3 

 3  تراوایی محاسبه شده ابزار MDT در سازند مورد مطالعه دما

دما
) درجه 

فارنهایت(

تراوایی
)md/cp(

فشار 
هیدرواستاتیک

)psia(نهایی 

فشار 
کوارتز 

)psia(گیج

فشار 
هیدرواستاتیک

)psia(اولیه 

ترتیب عمق
مراحل

MD)متر(

191.55.705435.94077.905435.827461
191.75.905444.74083.355444.62750.52
191.83.105448.84089.025448.52752.63

CMR سازند مورد مطالعه تفسیر کیفی نمودار ،CMR 6  خروجی نمودارهای ابزار 
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نقطه کسب شده، مقادیر 5/7 و 5/9 و 3/1 را نشان می دهد.
تخمی��ن تراوایی با مدل TAPER K-TIMUR ب��ا توجه به رابطه نحوه 
محاسبه حجم سیال غشایی در این روش، در توزیع هاي T2 باالتر از حد 
برش 100 میلی ثانیه در س��نگ های کربناته، بر خالف حالت اس��تاندارد 
تمام حجم س��یال را به عنوان س��یال آزاد در نظر نمی گیرد، بلکه فیلمی 
نازک از س��یال را در حجم سیال غشایی اندازه گیری می کند که با توجه 
به اینكه حجم س��یال آزاد کمتر شده، به طبع آن، با توجه به پارامترهای 
رابطه محاس��به تراوایی، مقدار تراوایی کمتر می شود. در تراک 3 مشاهده 
می  ش��ود نمودار TAPER K-TIMUR به ط��ور میانگین در محدوده 8 تا 
10 میلی دارسی تراوایی را تخمین زده که نتایج حاصل از MDT به نتایج 

حاصل از مدل TAPER K-TIMUR نزدیک تر است]13[. 

نتیجه گیري
 از مهمتری��ن پارامترهای خروجی ابزار CMR می بای��د به توزیع اندازه 
حفرات، تفکیک حجم س��یاالت مخزن به س��ه دس��ته س��یاالت غشایی، 
س��یاالت موئینه و سیال آزاد اش��اره کرد. همچنین مهمترین قابلیت این 

ابزار تخمین مقدار کّمی تراوایی می باشد.
 طبق مطالعات انجام ش��ده ي پیشین و روابط تجربی موجود، حد برش 
توزیع T2 در ماسه سنگ ها معادل 33 میلی ثانیه و برای سنگ های کربناته 
مع��ادل 100 میلی ثانیه در نظر گرفته می ش��ود. در ای��ن پژوهش نیز از 

همین مقادیر اس��تفاده شده و در ارزیابی، نتایج پاسخ های منطقی و قابل 
استنادی دریافت گردیده است.

 نتایج حاصل از تفس��یر نمودارهای CMR در مقایسه با نتایج حاصل از 
ابزار MDT نش��ان داد که اين نتايج در مخزن کربناته از دقت متوس��طی 
برخوردار بوده، به شکلی که مقادیر اندازه گیری شده با CMR در مقایسه 
ب��ا نتایج تراوای��ی MDT از لحاظ کّمی اختالف داش��ته، اما در طول بازه 

اندازه گیری  شده، روند اختالف ثابت بوده است.
 در س��ازند مورد بررس��ی، تراوایی به دس��ت آمده از دو مدل K-SDR و 
K-TIMUR در ط��ول بازه ي اندازه گیری ش��ده بر ه��م منطبق بوده و از 

لح��اظ کّمی اختالف زیادی ب��ا نتایج تراوایی حاص��ل از MDT دارد. در 
حالي که تراوایی حاصل از مدل TAPER K-TIMUR از لحاظ مقدار کّمی 
و انطب��اق  ب��ا نتایج MDT تناس��ب خوبی دارد. از این رو در این س��ازند 

کربناته استناد به این مدل دقیق تر می باشد.
 قابلیت تفکیک س��یاالت مخزن به س��ه بخش سیاالت غشایی، سیاالت 
مویینه و س��یاالت آزاد، باعث می ش��ود تا تصمیم گی��ری به منظور تعیین 

ناحیه تولیدی با دقت باالتری انجام گیرد.
 از آنجای��ی که تراوایی یک��ی از مهمترین پارامترهای امکان تزریق س��یال 
درون مخازن می باش��د، با اس��تفاده از ابزار CMR و تعیی��ن بهترین ناحیه از 
لحاظ تراوایی، می توان به هرچه موفقیت آمیزتر شدن  مجموعه عملیات ازدیاد 

برداشت کمک کرد.
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