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تراوایی نقش بســیار مهمی در افزایش تولید و به تبع آن افزایش برداشــت 
از مخازن خواهد داشــت. از آنجا که این کمیت، خاصیتی از ســنگ اســت 
که در نــرخ تولید مخزن و در نتیجه برداشــت از مخــازن موثر خواهد بود 
لذا از مهم ترین پارامترهایی اســت که تخمین دقیــق آن در ارزیابی مخازن 

حائزاهمیت است.
اصــول اندازه گیری دســتگاه های NMR که مجموعه ی ســنگ و ســیال را 
دربرمی گیرد بر مبنای زمان آســایش اتم هیدروژن می باشــد. سیگنال های 
NMR  که از یک سنگ محتوی سیال نشأت می گیرد شامل اجزای دو توزیع 

منحنی T2 حاصل از حفرات با ســایزهای متفاوت خواهــد بود. ]1[ لذا این 
منحنی مســتقیما با اندازه ی حفره در ارتباط بوده و می تواند انتخاب مناسبی 
جهت تعیین تراوایی در این ســنگ ها باشــد. مدل های تراوایی متعددی بر 

مبنای خروجی دستگاه های NMR معرفی شده است. 
 )SDR2( T2 و میانگین )مشــهورترین آنها دو مدل ســیال آزاد )تیمور ـ کوتز
هســتند. در این مدل ها الزم است که بر مبنای آزمایشات آنالیز مغزه ضرایب 
مربوطه به دســت آمده و برای هر مخزن، معادله بــا ضرایب مربوط به خود 
اســتفاده شــود. از آنجا که در این مدل هــا فرض بر این اســت که ارتباط 
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ســاده ترین روش برای تخمین تراوایی اســتفاده از روابط بین تخلخل و تروایی اســت، اما عمدتا این روش حتی در 
مخــزن مورد آزمایش، دقت پایینی دارد. برای این کار الزم اســت از دیگر داده هــای پتروفیزیکی در معادله ی مورد 
اشاره استفاده کرد تا بتوان ناهمگن1 بودن سنگ را به نوعی کنترل کرد. با توجه به اینکه تراوایی با مشخصات حفره 
و دانه و اشــباع آب کاهش نیافتنی همبسته می شود، لذا از مهم ترین پارامترهایی که می توان در تعیین تراوایی از آن 

استفاده کرد توزیع اندازه ی حفره و خوشه بندی سنگ مخزن است.
مدل های تراوایی متعددی بر مبنای خروجی دســتگا ه های NMR معرفی شده است. مشهورترین آنها دو مدل سیال 
آزاد )تیمور ـ کوتز( و میانگین T2 )Schlumberger Doll Research, SDR( هســتند. در این مدل ها الزم است که بر 
مبنای آزمایشات آنالیز مغزه ضرایب مربوطه به دست آمده و برای هر مخزن، معادله با ضرایب مربوط به خود استفاده 
شود. از آنجا که در این مدل ها فرض بر این است که ارتباط منطقی بین تخلخل و اندازه ی گلویی حفره وجود دارد، 
لذا این معادالت در ماسه سنگ ها به دلیل نظم دانه ها از دقت خوبی برخوردار بوده اما در سنگ های کربناته به دلیل 
وجود طبیعت دیاژنزی پیچیده و عوامل رســوبی که ممکن اســت در یک ناحیه از سنگ، چند نوع تخلخل متفاوت 

وجود داشته باشد، معادالت باال از دقت خوبی برخوردار نباشند.
در این تحقیق روش جدیدی تحت عنوان مدل PNK  معرفی شــده اســت. این روش بر مبنای اســتفاده از منحنی 
اشکال )features( توزیع T2 ابزار NMR و خوشه بندی داده ها می باشد. مزیت این مدل این است که تمامی تغییرات 
در افق هر عمق  را عالوه بر تغییرات در طول حد فاصل ستون چاه )و مخزن( حفاری شده را بر مبنای تغییر شکل 
منحنی NMR  در نظر خواهد گرفت. در این چاه حد فاصل 2900-2248,8متر حفار به همراه 486 نمونه مغزه در 
این حد فاصل مورد بررسی قرار گرفت. پس از انجام خوشه بندی به روش پیش گفته در هر خوشه، معادله ی مربوط 
به خود اســتخراج و نهایتا دو منحنی تراوایی مجزا بر حســب معادالت SDR و تیمور ـ کوتز برای کل حد فاصل به 
دست آمد. این منحنی ها با هم مقایسه و مشاهده شد با استفاده از این روش دقت تخمین تراوایی در مخازن کربناته 

هتروژن افزایش می یابد. 
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منطقی بین تخلخــل و اندازه ی گلویی حفره وجــود دارد، لذا این معادالت 
در ماسه ســنگ ها به دلیــل نظم دانه ها از دقت خوبی برخــوردار بوده اما در 
ســنگ های کربناته به دلیل وجود طبیعت دیاژنزی پیچیده و عوامل رسوبی 
که ممکن است در یک ناحیه از سنگ چند نوع تخلخل متفاوت وجود داشته 

باشد، معادالت باال از دقت خوبی برخوردار نباشند.]2[
می و کانتزاس در ســال 2002 معادالتــی را ارائه کردند که در آن تراوایی با 
دامنه ی منحنی اولیه در توزیع T2 نســبت عکس و با دامنه ی منحنی ثانویه 
نســبت مســتقیم دارد.]3[ در واقع فرض مدل این است که سنگ مخزن از 
دو ســایز حفره )کوچک و بزرگ( تشکیل شده است، اما با توجه به اینکه این 
معادله برای کل ســتون مخزن کالیبره می شــود لذا در موارد سنگ کربنات 

ناهمگن، از دقت خوبی برخوردار نخواهد بود.
در این گونه روش ها که یک معادله برای کل یک چاه و یا مخزن در نظر گرفته 
می شــود و نوع سنگ دیده نمی شــود اصوال نتایج در چاه های دیگر متفاوت 
خواهد بود. وســتفال و همکاران در ســال 2005 برای خوشــه های مختلف 
ســنگ، حدود برش مختلفی برای منحنی NMR ارائه دادند. ســپس برای 
هر خوشــه معادله ی جداگانه ای را ارائه کردند،]4[ اما این روش هم نتوانست 
پاسخی جهان شمول به تعیین تراوایی در این نوع سنگ ها داشته باشد چراکه 

تغییرات رسوبی سنگ مخزن خصوصا در سطح افق دیده نشده است. 
با توجه به مشکالت و کاستی های روش های گفته شده، در این تحقیق روش 
جدیدی تحت عنوان PNK 3، بر اســاس اشــکال4 منحنی T2 و خوشه بندی 
داده ها معرفی شــده اســت که تغییرات قائم و افقی سازند را بر اساس تغییر 
شــکل منحنیNMR ، جهت تخمین تراوایی در مخازن کربناته ی پیچیده در 

نظر بگیرد. 

1- وضعیت زمین شناسی میدان
میدان مورد مطالعه در ناحیه ی غربی خلیج فارس )شکل1( واقع شده است.]5[ 
ســازندهای داریان )الیه های داریان باالیی و پایینی(، گدوان )الیه های گدوان 
باالیی، خلیج فارس5 و گدوان پایینــی( و فهلیان )الیه های راتاوی و یاماما( در 
چاه شــماره 31 میدان حد فاصــل 2900-2248,8متر حفار مورد ارزیابی 

قرار گرفتند. 
ســن ســازندهای داریان، گدوان، فهلیان به ترتیب بارمين پســين  ـ  آپتين 
پيشــين، آپتین ـ آلبین و نئوكومين اســت.]6و7[ داریان باالیی با ضخامت 
90,89 متر )حد فاصل 2336,61-2248,8متر حفار( شــامل شیل و آهک 
و داریان پایینی بــا ضخامت 87,81 متر )حد فاصل 2427,5-2336,61متر 

حفار( کامال از آهک تشکیل شده است. 
داریان باالیی از داریان پایینی با یک الیه شــیل از هم جدا می شوند. گدوان 
باالیی با ضخامت 60,7 متر  )حد فاصل 2427,5-2488,2متر حفار( شــامل 
شیل، سیلت اســتون و ماسه سنگ است. گدوان پایینی نیز عمدتا از آهک با 
میان الیه های نازک شــیل تشکیل شده اســت. ضخامت این الیه 32,95متر 

)حد فاصل 2533,4-2500,45متر حفار( می باشد. 
ممبر خلیج فــارس )حد فاصل بین گدوان های باالیــی و پایینی( و الیه های 
راتاوی و یاماما کامال از آهک تشکیل شده اند و به ترتیب دارای ضخامت های 
12,25، 191 و 175,6متر هســتند. شروع الیه ی یاماما از عمق 2724,4متر 
حفار اســت. برش مغزه از الیــه ی راتــاوی )2533,4-2724,4متر حفار( و 
گدوان های باالیی و پایینی انجام نشــده اســت. آب زدگی کامل در این چاه 
مشهود است. در شکل2 مشخصات بیشتری از وضعیت چاه خصوصا در سازند 

داریان و در شکل3 کل ناحیه قابل مشاهده است.

 1    میدان مورد مطالعه در ناحیه ی غربی خلیج فارس
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 2    داده های سنگ شناسی، تخلخل، منحنی توزیع  T2، تراوایی مغزه و تراوایی های SDR و تیمور ـ کوتز برای سازند داریان

 3    داده های سنگ شناسی تخلخل، منحنی توزیع T2، تراوایی مغزه و تراوایی های SDR و تیمور ـ کوتز برای سازندهای الف( داریان ب( گدوان ج( یاماما  



7 6

مقاالت پژوهشی

3- روش انجام کار
در این تحقیق یکی از چاه های آب زده میدانی در خلیج فارس مورد بررســی 
قرار گرفت. نتایج آزمایشــات تراوایی تعداد 486 نمونه ســنگ در سازندهای 
داریــان، گدوان و فهلیــان )الیه های داریان باالیی و پایینــی، یاماما و ممبر 
خلیج فارس( مورد اســتفاده قرار گرفت. نمودار مورد استفاده در این تحقیق 
منحنی توزیع T2 دســتگاه CMR بود که بــا نرم افزار جئوالگ خروجی های 

الزم و تصحیحات موردنظر انجام شده است. 
برای اســتخراج پارامترهای مورد اســتفاده در روش PNK از نرم افزار متلب 
استفاده شده اســت. تعداد کوهان های منحنی توزیع T2، دامنه ی کوهان و 
زمان هر یک از کوهان ها در محورx ، مشخص شده است. این مقادیر در یک 
فایل اکسل وارد شده و با یک برنامه نویسی ماکرو و بر اساس فرضیات زیر در 

هر عمق، یک نوع خوشه مشخص می شود. 
در ابتدا تعداد کوهان ها از یک تا ســه در نظر گرفته شد و مقادیر دامنه ی هر 
کوهان نیز در سه محدوده ی کمتر از 0,03، بین 0,3 و 0,3 و بیشتر از 0,3 و 
بــرای زمان مربوط به هر کوهان نیز محدوده ی زمانی کمتر از 33 میلی ثانیه، 

بین 33 و 120 میلی ثانیه و بیشتر از 120 میلی ثانیه در نظر گرفته شد. 
با این شرط احتمال حداکثر تعداد 819 خوشه در هر چاه وجود خواهد داشت 
که رقمی باال می باشد، لذا سعی در تعدیل این تعداد شده و در مرحله ی اول 
فرض شــد که در حالتی که ســه کوهان در یک عمق وجود داشته باشد هر 
کدام از این کوهان ها در دامنه ی زمانی مجزای اول، دوم و ســوم قرار دارند. 
بدین صورت که کوهان اول در دامنــه ی زمانی اول، کوهان دوم در دامنه ی 
زمانی دوم و کوهان ســوم در دامنه ی زمانی ســوم قرار می گیرند و هیچ دو 

کوهانی در یک دامنه ی زمانی قرار نخواهند گرفت. 
لذا تعداد خوشــه ها به 117 )9+81+27( تنــزل یافت که هنوز تعداد زیادی 
خواهد بود و الزم بود فرضیات دیگری جهت کاهش آن در نظر گرفته شود.

بنا بر حساسیت سنجی انجام شــده در خصوص ارتباط پارامترهای استخراج 

شــده از منحنی توزیع T2 با تراوایی سنگ )شــکل4( ]8[و اینکه تغییر در 
دامنه به معنای تغییر در تعداد حفره های هم ســایز در ســنگ است که تاثیر 
کمتری در افزایش یا کاهش تراوایی خواهد داشــت لذا سه محدوده ی دامنه 
به 2 محدوده ی کمتر از 0,03 و بیشتر از 0,03 تقلیل یافت تا احتمال تعداد 

خوشه ها به 50 )6 + 6*6 + 2*2*2( کاهش یابد.
در نهایت اعماق دارای دو کوهان، به صورت یک کوهانه در نظر گرفته شدند 
اما هر کدام در یک خوشه ی جداگانه دسته بندی می شوند. بنابراین کوهان با 
دامنه ی کمتر حذف شــده و نهایتا حداکثر تعداد 20 خوشه )6+6+8( در هر 
چاه با تعریف جدول1 ایجاد شد. با اجرا کردن یک برنامه ی ماکرو بر داده های 
مغزه در یک فایل اکســل، اعماق مغزه بــه نزدیک ترین عمق موجود متناظر 

خود تخصیص داده شده و فایل نهایی آماده شد. 

4- نتایج و بحث
در این مطالعه ســعی شــده اســت با یک روش جدید تحت عنوان PNK به 
تخمین تراوایی در سنگ های کربناته فارغ از منطقه ی جغرافیایی )نوع مخزن 
و میدان( دست یافت. با توجه به پیچیدگی های سنگ های کربناته در ساختار 
ســنگ، نوع تخلخل و درجه ی باالی ناهمگونی ســنگ، باید اعماق مختلف، 
دســته بندی شده و برای هر دسته مشــابه از سنگ، معادله ی مربوط به خود 
استخراج شــود، لذا در روش PNK بر اســاس فیزیک و تئوری دستگاه های 
NMR، سه پارامتر تعداد کوهان منحنی، دامنه ی کوهان و زمان راس کوهان 
در نظر گرفته می شــود. با استفاده از برنامه نویسی متلب و کرانه های مطلوب 
این پارامترها، دسته بندی انجام می شود. تغییر در هر یک از این سه پارامتر با 
فرض یکسان بودن سیال، دما و گرانروی ]9[باعث تغییر در نوع سنگ خواهد 
شد. تغییرات دما در کل مخزن قابل صرف نظر بوده و همچنین فرض می شود 

گرانروی در کل مخزن یکسان است. 

 d      4( پرومیننس e( عرض منحنی  f( کورتوسیس  g( انحراف معیار  
h( اسکونس  i( تعداد قله های منحنی
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چــاه مورد مطالعه در این مقاله کامال آب زده بوده بنابراین تغییر ســیال نیز 
در این مطالعه مورد بحث نخواهد بود که در آن صورت می بایســت معادله ی 
تبدیل با اســتفاده از آنالیز مغزه در اشباع های مختلف به دست آورده شده و 

خوشه بندی بر اساس مشخصات منحنی مبدل انجام شود.]9[ 
در جــدول2 نتایج ارتباط بین داده های تخلخل حاصل از آزمایشــات مغزه با 
تراوایی حاصل از آزمایشات مغزه و همچنین تراوایی حاصل از آزمایشات مغزه 
با تخلخل دســتگاه NMR 6 آورده شــده و با مقادیر کم ضریب  همبستگی 
به ترتیب برابر 32,79 و 17,14، نشــان دهنده ی ارتباط ضعیف بین تخلخل 
و تراوایی، به عنوان تنها عامل کنترل کننده، مشــهود است. لذا روش و مدل 

بسیار دقیقی جهت حصول نتیجه ی مطلوب مورد نیاز خواهد بود.
با استفاده از روش PNK دسته بندی نقاط این چاه در حد فاصل 2900-2265متر 
حفار انجام شد. این حد فاصل شامل سازندهای داریان )باالیی و پایینی(، گدوان 
)باالیی، پایینی و ممبر خلیج فارس( و فهلیان )الیه های راتاوی و یاماما( اســت. 
طبق دسته بندی انجام شده با مفروضات از پیش گفته خوشه های شماره  ی 4، 
5، 6، 10، 11، 12 و 20 به دســت آمد. تعــداد 3361 نقطه در این چاه مورد 
بررسی قرار گرفتند که تعداد نقاط تخصیص داده شده در هر خوشه در جدول3 

آمده است.
از 30درصد داده ها جهت آزمایش معادله ی تیون شــده اســتفاده شده است. 
نتایج ضریب همبستگی معادالت تیون شده ی SDR و تیمورـ کوتز در جدول4 
آمده است. نتایج، نشان می دهد که معادله ی SDR دارای ضریب همبستگی 
برابر 6,42درصد بوده و ضریب همبستگی معادله ی تیمور ـ کوتز برابر 39,74 
 PNK اســت که نتیجه ی خوبی نخواهد بود، اما با انجام دسته بندی به روش
این ضریب در دســته های شــماره 6، 10 و 20 برای معادله ی تیمور ـ کوتز و 

دسته های شماره 5، 6، 10، 12 و 20 ضرایب خوبی را ارائه دادند.
با بررســی داده های نقاط موجود در هر دســته و با توجه به اینکه در انجام 
خوشــه بندی فرضیاتی اعمال شده بود، مشاهده شــد که در دسته هایی که 
دارای ارتبــاط ضعیفی هســتند غیریکنواختی زیاد )خصوصــا در زمان های 
موج( وجود دارد، لذا در مرحله ی بعد این دســته ها خود به دو یا ســه دسته 

تقسیم بندی شدند.
برای مثال در خوشــه ی شماره4 مشاهده شد که T1ها )زمان های مربوط به 
دامنه ی اول( دارای ســه زمان مختلف ms ،3 ms 10 و ms 33 بوده که گرچه 
هر ســه نوع دارای زمان کمتر از ms 33 اســت اما می تواند خطای بزرگی را 

ایجاد کند.
جدول5 داده های مربوط به خوشه ی چهارم را نشان می دهد. همان طور که 
در این جدول دیده می شــود از مجمــوع 333 داده، تعداد 61 داده دارای 
 33 ms 10 و 23 داده نیز دارای زمان ms 3، تعداد 33 داده با زمان ms زمان
هستند. لذا خوشه ی چهارم خود به سه زیردسته تقسیم بندی شد. معادالت 
در خوشــه های جدید تیون شــده و ضرایب همبســتگی آنهــا در جدول6 

قابل مالحظه است. 
این ضرایب برای فرمول SDR از 1,14درصد به 25,16، 31,13 و 95,88درصد 

برای سه دســته تفکیکی افزایش پیدا کرده و برای فرمول تیمور ـ کوتز نیز از 
0,2درصد به 25,16، 17,5 و 88,73درصد افزایش داشــته است. پالت های 
متقاطع نتایج معادله ی SDR برای خوشه ی چهار و دسته های خوشه ی چهار 

با زمان های 3، 10 و 33 میلی ثانیه در شکل5 آمده است. 
به وضــوح می توان پراکندگی داده ها در قســمت های b، c و d را دید که به 
صورت منظم نسبت به خوشه ی اصلی )شماره4( دسته بندی شده است. نتایج 
این پالت ها عالوه بر اینکه توانســته دقت تعیین تراوایی را باال ببرد همچنین 

نشان دهنده ی انجام صحیح خوشه بندی به روش PNK نیز خواهد بود.
 

  1     شــرایط و محدوده ی دسته بندی چاه شماره 31 میدان

ExplanationNo. of Hump.Rock Type No

H<0.03 & T<3411

H<0.03 & 34<T<12012

H<0.03 & T>12013

H>0.03 & T<3414

H>0.03 & 34<T<12015

H>0.03 & T>12016

H1 & H2 <0.03 , T<3427

H1 & H2 <0.03 , 34<T<12028

H1 & H2 <0.03 , T>3429

H1 & H2 >0.03 , T<34210

H1 & H2 >0.03 , 34<T<120211

H1 & H2 >0.03 , T>120212

H1<0.03 , H2<0.03 , H3<0.03313

H1<0.03 , H2<0.03 , H3>0.03314

H1<0.03 , H2>0.03 , H3<0.03315

H1<0.03 , H2>0.03 , H3>0.03316

H1>0.03 , H2<0.03 , H3<0.03317

H1>0.03 , H2<0.03 , H3>0.03318

H1>0.03 , H2>0.03 , H3<0.03319

H1>0.03 , H2>0.03 , H3>0.03320
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NMR 2     نتایــج ارتباط بین داده هــای تخلخل وتراوایی مغزه با تخلخل  

NMR تخلخل مغزهتخلخل

17.4432.79Power Fit  تراوایی مغزه

3.917.14Linear Fit  تراوایی مغزه

  3     تعداد نقاط تخصیص داده شــده  و مغزه در هر خوشــه

خوشهکل داده ها20121110654

تعداد1061638408662011258173361

تعداد نقاط مغزه19296339291161458

  4     نتایج ضریب همبســتگی معادالت تیون شــده یSDR  و تیمور ـ کوتز

RT20RT12RT11RT10RT6RT5Rt4کل حد فاصلR2

تعداد نمونه ها14296339291089480

خطی0.4460.10810.01460.15290.29720.19560.0020.0835
تیمور ـ   کوتز

پاور فیت0.69550.35340.0040.83720.46770.15570.0020.3974

خطی0.33250.14170.0210.39520.23290.15060.00090.0387
SDR

پاور فیت0.59220.38480.00760.790.46770.17780.01690.0642

  5     مشــخصات خوشه ی شماره 4

DEPTHTypeT3T2T1H3H2H1Hump

2269.3884Type40033000.03640431

2276.8179Type40010000.0972261

2284.2474Type4003000.04675251

2284.6284Type40010000.02921471

2300.2494Type40010000.02811151

2303.6784Type40010000.05779231

2303.8689Type40010000.07129321

2304.8214Type40010000.15914571

2305.0119Type40010000.16188871

2306.5359Type40010000.26169561

2334.1584Type4003000.0272381

2334.9204Type40010000.02271271

2335.8729Type40033000.01567641

2336.0634Type40033000.01713561

2374.5444Type40033000.01426431

2377.2114Type40033000.0201571

2377.5924Type40033000.0189691

2379.6879Type40033000.02296061

2380.6404Type40033000.02373941

2381.0214Type40033000.0250591

2398.9284Type40010000.01787441
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DEPTHTypeT3T2T1H3H2H1Hump

2399.1189Type40010000.01866691

2400.2619Type40033000.01401391

2400.4524Type40033000.01718151

2403.6909Type40033000.02715011

2408.0724Type40033000.01669521

2408.2629Type40033000.01449021

2410.5489Type40010000.01538361

2411.1204Type40010000.02106321

2412.0729Type40010000.0172781

2412.4539Type40010000.01690521

2414.5494Type40010000.00842361

2415.1209Type4003000.01012921

2415.8829Type40033000.01162671

2416.0734Type40010000.02504471

2416.4544Type40010000.02336631

2416.8354Type40033000.02177881

2417.0259Type40010000.03223521

2417.4069Type40010000.02552681

2419.1214Type4003000.02102551

2499.7029Type40010000.02362731

2747.9244Type40010000.01490571

2750.0199Type40010000.02964741

2756.1159Type40033000.01431721

2759.7354Type40033000.01595031

2759.9259Type40033000.03258591

2760.6879Type40033000.00962161

2762.5929Type40033000.01659921

2836.6974Type4003000.01319431

2837.4594Type40010000.02130131

2837.8404Type40010000.01610971

2838.2214Type40010000.01223631

2838.4119Type40010000.01027451

2838.7929Type40010000.00766521

2841.2694Type40010000.00405841

2841.6504Type40033000.0084621

2842.0314Type40033000.00599661

2854.4139Type40010000.00806981

2857.8429Type40010000.00988631

2859.7479Type40010000.00683891

2859.9384Type40010000.00515611
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  6     نتایج ضریب همبســتگی معادالت تیون شــده یSDR  و تیمورـ  کوتز )خوشــه های 4 تا 6(

RT6RT6RT6RT5RT4Rt4Rt4Rt4R2

تعداد نمونه ها181129105332389

0.17520.37510.29720.19560.07782E-050.08320.002خطی
تیمورـ کوتز

پاور فیت 0.1840.44480.46770.15570.88730.04340.03670.002

خطی0.11730.31830.23290.15060.07770.00040.05240.0009
SDR

پاور فیت0.14410.3730.46770.17780.57790.01050.0420.0169

NANA0.50170.3324NA0.06670.4805NAخطی
Correlated

NANA0.75450.53NA0.1750.2516NA پاور فیت

خطی0.26830.93420.50110.212710.06560.490.0067
Correlated

پاور فیت0.21490.8690.75960.3960.95880.31130.25160.0114

          3 ms دسته های زمان )b 4 خوشه ی )a برای  SDR5    پالت های متقاطع داده های تطبیقی معادله ی 

خوشه بندی سایر داده ها در جدول7 آورده شده است. در خوشه ی شماره20 
با جداســازی داده های T2 = 100 ms ضریب همبســتگی از عددی نزدیک به 
صفر به 59,12درصد برای معادله ی SDR و از 32,69 به 74,34درصد برای 
معادله ی تیمور رسیده اســت. در برخی خوشه ها همانند خوشه ی شماره12 
که به دو دســته ی زمان ms 10 و ms 33 تقســیم بندی شده است، می توان 

 1000 ms مشــاهده کرد که زمان پیک دوم در دو محدوده ی زمانی متفاوت
و ms 300 قرار گرفته اند.)جدول8( یقینا با دسته بندی بیشتر به نتایج بهتری 
دســت خواهیم یافت. اگرچه با ایجاد دســته های بیشتر دقت معادله افزایش 
پیدا می کند اما افزایش دســته ها مطلوب نظر نخواهد بود و سعی می شود با 

حداقل خوشه بهترین دقت به دست آید.
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  7     نتایج ضریب همبســتگی معادالت تیون شــده یSDR  و تیمورـ  کوتز )خوشــه های 10 تا 20(

RT20RT12
33ms

RT12
10msRT12RT11

10ms
RT11
3msRT11RT10R2

تعداد نمونه ها141211402961716339

0.446NANA0.10810.0040.06960.01460.1529خطی
تیمورـ کوتز

0.6955NANA0.35340.02010.06740.0040.8372 پاور فیت

0.3325NANA0.14170.00590.06150.0210.3952خطی
SDR

0.5922NANA0.38480.14850.06650.00760.79پاور فیت

Correlatedخطی0.72510.32580.15590.18650.99320.95860.0550.5606
Timour-Coats پاور فیت 0.74340.56520.44220.5030.00550.03060.00220.5664

Correlatedخطی0.71650.30880.15410.16870.9880.95390.00340.452
SDR پاور فیت0.57050.56130.44630.50230.42260.05780.01780.464

  8     پراکندگی زمان های 300 و 1000 میلی ثانیه در 30 داده ی اول مشــخصات دســته ی 12 با زمان 10 میلی ثانیه

DEPTHTypeT3T2T1H3H2H1Hump

2271.1029Type1203001000.037840470.0378404702
2278.1514Type1203001000.002499520.002499522

2278.3419Type12010001000.0020480.0020482

2285.9619Type1203001000.004339050.004339052

2286.3429Type1203001000.009476890.009476892

2286.9144Type1203001000.016873040.016873042

2287.1049Type1203001000.00908740.00908742

2287.2954Type12010001000.0076430.00764302

2287.8669Type12010001000.004830.004832

2288.2479Type12010001000.00208650.00208652

2288.4384Type12010001000.00325260.00325262

2288.8194Type12010001000.00779220.00779222

2289.0099Type12010001000.00819580.00819582

2289.5814Type1203001000.020905510.020905512

2290.5339Type1203001000.041492750.041492752

2290.9149Type12010001000.01988930.01988932

2292.4389Type12010001000.00471680.00471682

2293.2009Type1203001000.001986280.001986282

2293.3914Type1203001000.004575620.004575622

2294.3439Type1203001000.01899930.01899932

2294.9154Type1203001000.03899560.03899562

2295.1059Type1203001000.038990890.038990892

2295.8679Type1203001000.039416630.039416632

2297.7729Type1203001000.051641940.051641942

2299.4874Type12010001000.02351360.02351362

2299.6779Type12010001000.0174640.0174642

2300.0589Type12010001000.00592740.00592742

2301.2019Type1203001000.016189620.016189622

2302.9164Type1203001000.02415920.02415922

2303.1069Type1203001000.025985440.025985442
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معادالت SDR  و تیمورـ کوتز اکنون فقط بر اساس داده های مغزه ی خوشه ی 
خود وفق7 داده شــده و برای هر خوشــه معادله با ضرایب مخصوص به خود 

طبق جدول9 به دست آمد. 
پالت های متقاطع داده های تطبیقی8 آنها نیز در شــکل6 آمده اســت. 
بــر اســاس این معادالت و دســته بندی موجــود دو منحنــی تراوایی 
Predicted_k_PNK_SDR  و Predicted_k_PNK_Timur بــرای کل حد 

فاصل چاه به دست آمد. 
اشــکال7 تا 9 نتایج و مقایســه ی ایــن دو نمودار بــا مقادیر مغزه و 
ـ کوتز در ســازندهای داریان، گدوان و الیه ی  معادالت SDR  و تیمور

یاماما )در سازند فهلیان( را نشان می دهند. 
تطابق قابل مالحظه ی این دو نمودار با مغزه این روش را در ســنگ های 
کربناته منحصربه فرد و جهان شمول می کند. در این اشکال ترک های9 اول 
و دوم به ترتیب جنس ســنگ و الیه ی مربوطه را معرفی کرده که آهکی 

بودن حد فاصل را تایید می کند. 
در ترک ســوم داده های مربوط به تخلخل و مقایســه ی ارتباط تخلخل 
دستگاه 10CMR و مغزه مشاهده می شود. اطالعات مربوط به اشباع آب 

نیز در این ترک آورده شده است. 

در ترک چهارم منحنی توزیعT2 نشــان داده شده است. در ترک پنجم 
منحنی های تراوایی SDR و تیمورـ کوتز که توســط شرکت شلمبرژه در 
این چاه ارائه شــده، نشان داده شده اســت. همان طور که قبال هم گفته 
شد و در جدول2 نشان داده شد، اختالف این دو منحنی با تراوایی مغزه 
کامال مشخص و در بســیاری از نواحی تراوایی حاصل، خارج از محدوده 
قابل قبول است. در ترک شــش هر دو تراوایی حاصل با مغزه نشان داده 

و مقایسه شده اند. 
هر دو منحنی از دقت بسیار خوبی برخوردار بوده اما منحنی  
حتی در ناحیه هــای حفار و  حفار 
تراوایی را با دقت باال محاسبه کرده است. در ترک های هفت و هشت دو 
تراوایی  K_PNK_SDR و K_PNK_Timur_Coates با منحنی های متنا ظر 
خود و داده های مغزه به صورت مجزا مقایسه و دقت باالی این دو منحنی 

محسوس است. 
در ترک آخر نیز خوشــه ی هر عمق با رنگ منحصربه فرد خود نشان داده 
شــده است. اختالف در نوع ســنگ، حتی در مواقعی که جنس سنگ و 
تخلخل آن یکســان اســت در این ترک که به روش PNK محاسبه شده، 

قابل رویت است.

  9     ضرایب معادالت SDR و تیمورـ کوتز هر خوشــه

Timur _ CoatesSDR

cba
ضرایب 

cba
ضرایب 

خوشهخوشه

0.29450.4660731.2454RT4_10 ms-1.1461-3.99830.15694RT4_3 ms

-0.19252.8667302.996RT4_33 ms0.16320.43888318.628E-02RT4_10 ms

0.628-1.01452.53E-02RT52.7585-0.17978547.9653RT 4_33 ms

0.3483.13422387.014RT6-0.14987-0.59284.871063RT4_all

1.85-3.600239.23E-05RT100.314860.11570.290283RT5

0.36132.75331789RT11_3 ms3.5827-5.138E-022610.78RT6_300 ms

-6.7E-02-3.49151.29E-06RT11_10 ms5.074510.44320651427.227RT6_1000 ms

2.492190.322750.2016RT11 _all3.1017540.226996162.472RT6_all

0.34061.6620945.142RT12_10 ms-0.5940933.4425E-020.69084RT10

0.6801712.7245125.381RT12_33 ms2.8740.60949306.94RT11_3 ms

0.459431.41616.934RT206.533-1.4287E-03768295.9RT11_10 ms

-3.1292.08017.78E-08RT11 _all

1.380.467713.597RT12_10 ms

3.41310.5426350.08RT12_33 ms

1.6430.406025.562RT12_all

1.4580.376144.14RT20
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 SDR 6    پالت های متقاطع داده های تطبیقی برای معادالت تیمورـ کوتز و 

 7    مقایسه ی تراوایی پیش بینی شده ی PNKSDR و PNKTimur_Coats سازند داریان
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مقاالت پژوهشی

 8    مقایسه ی تراوایی پیش بینی شده ی PNKSDR و PNKTimur_Coats سازند گدوان

 9    مقایسه ی تراوایی پیش بینی شده ی PNKSDR و PNKTimur_Coats الیه ی یاماما
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در حد فواصــل 2290–2270متر حفــار و 2308–2302متر حفار تخلخل 
دســتگاه CMR و مغزه تناسب خوبی را نشــان نمی دهد اما تراوایی حاصل، 
خصوصا K_PNK_SDR در این حدود اطالعات قابل قبولی را ارائه کرده است، 
لذا علی رغم عدم ارتباط مناسب TCMR در بعضی نقاط، اما همبستگی خوب 

و ارائه ی تراوایی مناسب در این حد فواصل این روش را متمایز کرده است.

نتیجه گیری
1- اســتفاده از معادالت مرســوم مبتنی بر تخلخل برای به دســت آوردن 
تراوایی در ســنگ های کربناته نتایج بســیار ضعیفی را ارائه خواهند داد. هر 
یــک از معادالت تعیین تراوایی با اســتفاده از NMR دارای ضعف هایی بوده 
که نتوانســته ناهمسانی سنگ مخزن را پوشــش دهد، اما با روش PNK که 
دســته بندی سنگ را بر اساس مشخصاتی انجام می دهد که ناهمسانی سنگ 
در جهت افق و عمــود مخزن )در طول عمق چاه( را در نظر خواهد گرفت و 
نهایتا می توان در هر دســته، معادله ای با ضرایب متفاوت مخصوص به خود و 

با نتایج دقیق تری ارائه کرد.

2- مزیت این روش این اســت که مشــخصات مخزن جهت خوشــه بندی، 
در ســه بُعد )جهت( دیده خواهد شد، هرچه دســته بندی بیشتر و فرضیات 
دســته بندی کمتر باشــد، دقت معادالت افزایش پیدا خواهــد کرد. هرچه 

ناهمسانی سنگ ها نیز کمتر باشد تعداد دسته ها کمتر خواهد بود.
3- منحنی های تراوایی SDR  و تیمورـ کوتز که توسط شرکت شلمبرژه برای 
ماسه سنگ ها ارائه شده و در صورت استفاده با ضرایب ثابت هم خوانی خوبی با 
داده های مغزه نداشته و اختالف این دو منحنی با تراوایی مغزه کامال مشخص 
و حتی در بسیاری از نواحی تراوایی آنها با تراوایی مغزه فاصله ی زیادی دارد، 
اما با ارائه ی روش PNK دقــت هر دو منحنی به صورت قابل وصفی افزایش 
پیــدا خواهد کرد. لذا علی رغم عدم ارتباط مناســب TCMR در بعضی نقاط، 
اما همبســتگی خوب و ارائه ی تراوایی مناسب در این حد فواصل این روش را 

متمایز کرده است.
4- با  بررســی لیتوژی در این چاه بدین صورت به نظر خواهد رسید که کل 
حد فاصل از یک یکنواختی از جنس ســنگ کربناته برخوردار اســت اما این 
روش جدید توانســته به خوبی تغییرات در سنگ های کربناته را که در ظاهر  

یکنواخت به نظر می رسند، نشان دهد.
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