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چكيده
تراوايي يكي از پارامترهاي مهم مخزني اس�ت كه تعيين دقيق آن هميش�ه توأم با دشواري هايي مي باشد. بهترين مرجع 
براي حصول اين پارامتر مغزه اس�ت، اما به دليل هزينه باال و مش�كالت اجرايي تعداد كمي از چاه هاي يك ميدان ممكن است 

مغزه گيري شوند.
روش هاي متعددي براي تعيين تراوايي توس�ط افراد مختلف پيش�نهاد ش�ده اس�ت. در اين مطالعه با اس�تفاده از نگار 
)Combinable Magnetic Resonance(  CMR   و روش هاي تجربي پارامتر تراوايي در سنگ هاي كربناته سازند داالن با استفاده از 

داده هاي نمودار هاي پتروفيزيكي مورد محاسبه و تخمين قرار گرفت.
از آنجائي كه تخلخل يكي از پارامترهاي مؤثر بر تراوايي اس�ت، بدين جهت، در ابتدا به بررس�ي تخلخل  پرداخته ش�د و 
س�پس نقش آن بر روي تراوايي مورد بررس�ي ق�رار گرفت. تخلخ�ل ا   )DMR gas-corrected total porosity )DMRP ، تلفيقي از 

معادله تخلخل كل به دست آمده از ابزار CMR و معادله تخلخل حاصل از نگار چگالي است.
مقايس�ه نتايج به دس�ت آمده از اين تحقيق نشان مي دهد كه روش هاي تجربي از دقت كافي برخوردار نبوده، ولي از بين 
معادله هاي تجربي مورد اس�تفاده، بهترين انطباق با معادله كوتس-دومانور به دس�ت آمده اس�ت و درنهايت تراوايي حاصل از 

نگارCMR   تخمين بهتري را ارائه داد.
كلمات كليدي: نگار CMR، تخلخل TCMR، تخلخل DMRP، تراوائي Coates-Timur وSDR،  معادله  هاي تجربي
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ارزيابي تراوايي سازند داالن با استفاده از 
داده هاي نگار  CMR، معادله هاي تجربي و 

مغزه در ميدان گازي پارس جنوبي

1. دانش آموخته كارشناسي ارشد زمين شناسي نفت، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات 
2. دانش آموخته كارشناسي ارشد زمين شناسي نفت، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات

3. استاد مدعو دانشگاه اميركبير، رئيس پتروفيزيك شركت نفت و گاز پارس

مقدمه
نمودارهاي چاه پيماي��ي )well logging( يكي از ابزارهاي مهم 
جهت ش��ناخت خصوصيات پتروفيزيكي س��نگ مخزن محس��وب 
مي ش��وند كه به وسيلة آنها مي توان پارامترهاي پتروفيزيكي مخزن 
نظير حجم ش��يل، تخلخل مؤثر، اشباع آب، تراوايي، سنگ شناسي 
و تطابق چاه ها را به دست آورد. در ميان اين خصوصيات، پارامتري 

كه محاسبه و پيش بيني آن خيلي مشكل است، تراوايي مي باشد.
اس��تفاده از ابزاره��اي مغزه گي��ري و آوردن نمونه ه��ا از ناحيه 
توليدي به س��طح و س��پس اندازه گيري تراوايي آنها تحت شرايط 
مخزن، يكي از قديمي ترين روش ها براي تخمين تراوايي مي باشد. 
هر چند مغزه گيري گران و دش��وار اس��ت، به هر حال به واس��طة 

اطالعات با ارزش��ي كه تراوايي مي تواند ارائه كند، الزم است كه از 
تع��دادي چاه هاي يك ميدان ب��دون توجه به هزينة آن مغزه گيري 
صورت گيرد. روش ديگر تخمين تراوايي س��ازند، تزريق جيوه و يا 
آزمايش )well testing( چاه است. اطالعاتي كه از آزمايش يك چاه 
به دست مي آيد در محاسبة ميانگين حجمي تراوايي سازند در ميان 
ديگر پارامترها، به مهندس��ين مخزن كمك مي كند. البته به دليل 
هزينة باالي اين روش نيز فقط انجام تعداد محدودي آزمايش چاه 
در هر ميدان امكان پذير است. بنابراين تجزيه و تحليل پارامترهاي 
كليدي مخزن از جمله تراوايي با اس��تفاده از داده هاي نمودارهاي 
چاه پيمايي، يك روش مفيد و مقرون به صرفه از لحاظ هزينه براي 

ارزيابي پتانسيل توليدي مخازن نفت و گاز مي باشد. 
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در راس��تاي انج��ام اين مطالع��ه، نگاره��اي چاه پيمايي نظير ، 
 ،)RHOZ( چگالي ،)NPHI( نوترون ،)GR( گاما ،)CALI(  قطري��اب
 ، RLA0,RLA1,RLA5)PEF، CMR( مقاومت ويژه ،)DT( صوتي
اطالع��ات آنالي��ز مغزه )تخلخ��ل و تراواي��ي( و همچنين داده هاي 
س��ربرگ)Header(  يكي از چاه هاي ميدان گازي پارس جنوبي در 
سازند داالن مورد استفاده قرار گرفته است. در اين مطالعه از نقطه 
نظ��ر عملي، در مورد دو نوع روش مختل��ف براي تعيين تراوايي از 
روي داده هاي نگار بحث و با همديگر مقايس��ه ش��دند. اين روش ها 

عبارتند از:
CMR 1. روش

2. روش هاي تجربي
از روش هاي مذك��ور و داده هاي حاصل از نگارهاي چاه پيمايي 
مرب��وط ب��ه س��ازند  داالن در تعيين تراوايي اس��تفاده ش��ده و در 
آخرنتايج حاصله با تراوايي مغزه كه به  عنوان اس��تاندارد محسوب 

مي شود، مقايسه شده است.
 )DMRP( تخلخل كل تصحيح شده نسبت به گاز 

DMR gas-corrected total porosity DMRP ي��ك پارامت��ر 
جديد در ارزيابي س��ازند مي باشد كه توس��ط Freedman در سال   
1997ارائه ش��ده اس��ت. اين پارامتر مي تواند در محاسبات حجمي 
براي تعيين دقيق تر حجم مخزن مورد استفاده قرار گيرد. همچنين، 
اشباع گاز س��ازند با استفاده از تخلخل كل تصحيح شده نسبت به 
گاز در تلفي��ق)1( با ابزارهاي مقاوم��ت ويژه عميق به طور صحيح تر 
محاسبه مي شود. اشباع گاز و حجم مخزن تصحيح شده، تخمين)2( 

بهتري از گاز ذخيره شده در مخزن را ارائه مي دهد.
    اساس فيزيكي پارامتر DMRP، با توجه به TCMR و پاسخ 
نگار چگالي در زون هاي گازي اس��ت. اگر نزدي��ك ديواره چاه گاز 
وجود داشته باش��د، تخلخل حاصل از نگار چگالي )DPHI( بيشتر 
از تخلخل واقعي سازند نشان داده مي شود، زيرا چگالي توده سنگ 
)Bulk Density( اندازه گيري شده سازند به علت حضور گاز كاهش 
مي يابد. تأثير حضور گاز بر روي TCMR عكس DPHI است، بدين 
صورت ك��ه گاز به دو علت تخلخل كل س��ازند را كمتر از واقعيت 
نش��ان مي دهد: )Hydrogen Index )HI پائين گاز و پالريزاسيون 

 .)Freedman et al., 1998( ناكافي گاز

)Bulk Density( و چگالي توده سنگ NMR حل تحليلي معادالت
    معادالت تخلخل كل تصحيح شده سازند و اشباع گاز از حل 
هم زمان معادالت پاسخ پتروفيزيكي به NMR و چگالي توده سنگ 
 Freedman( س��ازند، به صورت زير به دست مي آيد )Bulk Densit(

:)et al., 1998
براي چگالي توده سنگ:

ρb = ρma (1- Ф) + ρf Ф (1- Sg,xo) + ρg Ф Sg,xo                 )1(
                     

براي تخلخل كل: 
TCMR = Ф Sg,xo )Hi(g Pg + Ф (1-Sg,xo( )Hi(f                 )2(

                                
كه در آن:

     )g/cm3(  چگالي توده سنگ اندازه گيري شده سازند ρb     
)g/cm3( چگالي ماتريكس سازند ρma

)g/cm3( چگالي فاز مايع در منطقه آغشته و شرايط مخزنی ρf 
    )g/cm3(  چگالي گاز در شرايط مخزني ρg

Ф تخلخل كل سازند   
( شاخص هيدروژن گاز در شرايط مخزنی (gHI

( شاخص هيدروژن مايع در منطقه آغشته و شرايط مخزنی                         (fHI
Sg,xo اشباع گاز منطقه آغشته

Pg تابع پالريزاسيون گاز                                              

,

1 exp ) (g
l g

WP
T

≡ − −
 
l, زمان آرامش  gT ( و  (s CPMG W زمان انتظار براي توالي پالس 
طولي گاز )Langitudinal Relaxation of Gas( در ش��رايط مخزني  
)s( مي باشد.                                                                       

DMRP 60-40 معادله
معادله )3( اين مس��ئله را بيان مي كند كه تخلخل كل تصحيح 
  TCMR/)HI(f و DPHI ش��ده نس��بت به گاز حاصل جمع وزن��ي

مي باشد.
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بنابراي��ن اين معادل��ه را به صورت س��اده تر اينگون��ه مي توان 
نوشت: 
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در صورتي كه وزن )w( با استفاده از معادله زير محاسبه گردد، عماًل 
ش��اخص هاي آب س��ازند، فيلتره هاي گل پايه آبي و فيلتره هاي گل 

   .)Hif ≅ پايه نفتي تقريباً معادل يك در نظر گرفته مي شود)1
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بنابراين در زون هاي گازي، معادله )4( اين مس��ئله را بيان مي كند 
كه تخلخل كل تصحيح ش��ده نسبت به گاز هميشه بين TCMR و 
DPHI  قرار مي گيرد. وزن در معادله )5( به ماتريكس سنگ، چگالي 
و زمان انتظار توالي پالس CPMG بستگي  , , ) (l g gT HI سياالت، 
دارد. طب��ق تجربيات، يك ضريب پيش��نهادي اس��ت كه مي توان 
براي تخمين س��ريع تخلخل كل تصحيح شده نسبت به گاز، مورد 
اس��تفاده ق��رار داد. در مخازن گازي، اين ضري��ب براي معادله )4( 
( در نظر گرفته مي ش��ود.  ( 1 , )1 ( 0.4, 0.6fHI w w≅ − ≅ ≅ برابر 
اين ضرايب را مي توان با محاس��به وزن در معادله )5( و استفاده از 
مقادير نمونه براي پارامترها بدس��ت آورد. با استفاده از اين ضرايب 

مي توان معادله زير را ارائه داد:

 0.6 0.4DMRP DPHI TCMR≅ ∗ + ∗     )6(

كه DMRP تخلخل كل تصحيح ش��ده به گاز مي باش��د. معادله )6( 
  DPHIيك معادله ساده است كه مي توان با بررسي چشمي نگارهاي
و TCMR براي تخمين تخلخل كل تصحيح شده نسبت به گاز بكار 
برد. همانطور كه مش��اهده مي شود در اين معادله وزن بيشتري  به 
DPHI اختصاص يافته كه اين مسئله به علت تاثير كمتر اثر گاز بر 
.)Freedman et al., 1998( مي باشد TCMR نسبت به DPHIروي
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تراويي
نگار NMR با توجه به اينكه قادر به تشخيص انواع محيط هاي 
متخلخل اس��ت در ضمن مي تواند ابزاري دقيق تر نس��بت به ساير 
روش هاي غيرمس��تقيم باش��د. همچني��ن در پيش بيني مدل هاي 
مختل��ف پارامتر تراواي��ي NMR هم اين نكته موردنظر اس��ت كه 
هرچ��ه اندازة منافذ درش��ت تر ش��ود تراوايي ه��م افزايش مي يابد 
 NMR رضائي و همكار، 1385( روش هايي براي تعيين تراوايي از(
تا به حال پيش��نهاد شده اس��ت كه در اينجا به مطالعه به دو مدل 

مشهور آن را اشاره مي شود.
و   CMR نمودارگي��ري  پتروفيزيك��ي  روش  از  اس��تفاده  ب��ا 
 SDR به  كارگيري داده هاي حاصل از آن در دو مدل تعيين تراوايي
ا)Schlumberger Doll Research( وTimur و تطاب��ق داده هاي آن 
ب��ا اطالعات آناليز مغ��زه مي توان ارزيابي نس��بتاً دقيقي از تراوايي 
س��ازند به عم��ل آورد. مدل هاي تعيين تراوايي از CMR به ش��رح 

زير است: 

 SDR تراوايي از مدل
در اي��ن مدل از متوس��ط لگاريتم��ي زمان آرام��ش T2 به عنوان 
پارامتري براي محاسبه تراوايي اس��تفاده مي شود. از اشكاالت اين 
مدل هم حساسيت آن به وجود هيدروكربن )خصوصا نفت سبك و 
گاز( مي باش��د. چون زمان آرامش هيدروكربور با آب كمي متفاوت 
است، پس بر روي زمان متوسط لگاريتمي T2ا)T2LM( اثر خواهد 

.)Al-Ajmi and Holditch, 2001(گذاشت

                                                                      )7(2 4*) ( * NMR
FFIK C

BFV
= Φ

                
  T2LMو CMR تخلخ��ل كل حاص��ل از ن��گار NMRΦ K تراواي��ی، 
متوسط لگاريتمی زمان آرامش T2 است. C، ضريبي است كه براي 
هر س��ازند مقدار خاصي داشته و بايد توسط داده هاي تراوايي مغزه 

.)Cao Minh et al..1997( به دست آيد

 Timur-Coates تراوايي از مدل
در اي��ن مدل از برش هاي مخزن��ي )Cutoff( تجربي براي جدايش 
س��يال كاهش ناپذير )BVI(ا)Bulk volume Irreducible( از سيال 
 Cutoff استفاده  مي شود. اين )Free Fluid Index( ا)FFI( قابل توليد
به طور تجربي براي ماسه س��نگ ها 33 ميل��ي ثانيه و براي كربنات ها 
100 ميلي ثانيه تعيين شده است. اين مدل حساسيتي به هيدروكربن 

.)Al-Ajmi and Holditch, 2001(موجود در مخزن ندارد

 2 4
2* *

LM NMRK C T= Φ    )8(
      

K تراوايي،FFI  حجم سيال آزاد، BVI حجم سيال كاهش ناپذير است.

رابطة وايلي و رز  )Wyllie and Rose( به منظور محاسبه تراوايي
اين معادله تراوايي را با تخلخل و آب اش��باع كاهش نيافتني مرتبط 

مي سازد. شكل عمومي اين معادله به صورت زير است.
: )Wyllie and Rose, 1950(

      )9(

در اين معادله تراوايي برحس��ب ميلي دارسي وتخلخل و اشباع 
آب   كاهش ناپذير بصورت كسري از يك مي باشند.

محققي��ن مختلف نماه��اي گوناگوني را براس��اس مطالعات 
آنالي��ز مغزه معرفي كرده اند كه در جدول زير نش��ان داده ش��ده 

.)Crain, 2002(است

جدول)1( نماهای گوناگون را برای فرمول های مختلف نشان می دهد.

EDمحقق
C

گاز        نفت
Morris-Biggs196713250       79

Timur 196812/25---      100

رابط�ة كوتس و دومانور)Coates and Dumanoir( به منظور 
محاسبه تراوايی

   كوتس و دومانور )Coates and Dumanoir, 1974(: برای محاسبه 
تراوايی، روابط زير را معرفی كرده اند.                                       
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رابطة كوتس)Coates( به منظور محاسبه تراوايی
  معادلة كوتس برای محاس��به تراوائي براساس روش شاخص 

آب آزاد كوتس می باشد كه در زير آمده است:

شكل)1(  مقايسه تخلخل هاي DPHI و TCMR وDMRP با داده هاي 
تخلخل حاصل از آناليز مغزه مي توان تطبيق بسيار خوب تخلخل DMRP با 

داده هاي تخلخل حاصل از آناليز مغزه را به وضوح مشاهده كرد 
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K  به صورت ميلي دارس��ي است. تخلخل و اشباع آب  كاهش ناپذير بصورت 
 .)Balan et al., 1995 and Owolabi et al., 1994(كسري از يك هستند

بحث
   در اي��ن مطالع��ه تخمي��ن تراواي��ي به كمك ن��گار CMR و 
معادله هاي تجربي در سازند داالن ميدان پارس جنوبي مد نظر بوده 
است. سازند داالن در ميدان مورد مطالعه از توالي سنگ هاي آهكي، 

دولوميتي و ميان اليه هاي شيل و انيدريت تشكيل شده است.
 CMR-Plus  در راستاي انجام اين پروژه، از نگارهاي چاه پيمايي نظير
 ،)NPHI( نوترون ،)GR(  گاما ،)CALI(  ثانيه، قطرياب Tw= 2/14s

)RLA0,RLA1,RLA5( مقاوم��ت ،)DT(  صوتي ،)RHOZ( چگالي
ا،PEF اطالعات آناليز مغزه)تراوايي( اس��تفاده ش��د. دراين مطالعه 
از داده ه��اي CMR عم��ق x140 تا x200 به عل��ت كيفيت بهتر 

نمودار گيری استفاده شده است.
 )DMRP( تخلخل كل تصحيح شده نسبت به گاز

    ب��ا اس��تفاده از معادل��ه )6( مي ت��وان ب��ا ميانگين گيري از 
تخلخل DPHI و TCMR، به تخمين دقيق تري از تخلخل س��ازند 
دس��ت يافت. در اينجا، ضرايب به دس��ت آمده در معادله 60-40 
DMRP، ب��ه ترتي��ب 0/7 و 0/3 براي DHPI و TCMR به دس��ت 
آمد همانطور كه مش��اهده مي شود در اين معادله وزن بيشتري به 
DPHI اختص��اص يافته كه اين به علت تأثير كمتر اثر گاز بر روي  
DPHI نسبت به TCMR مي باشد. به طور نمونه يك مورد محاسبه 
از اين روش دراين مطالعه آورده شده كه در بقيه موارد فقط به ارائه 

نتيجه بسنده مي شود. 
 DMRP=0.7×0.284+0.3×0.103=0.2297

سپس جداول متقاطع DMRP حاصل از ضرايب مختلف با تخلخل 
مغزه تهيه ش��د تا ميزان انطباق نتايج آنها مورد ارزيابي قرار گيرد، 
  DMRP،ا)R2(همان گونه كه مش��اهده مي ش��ود ضريب همبستگي
حاصل از ضرايب 0/7 و 0/3 براي DHPI و TCMR در معادله )6( 
ح��دود 0/82 و ضريب همبس��تگيDMRP حاصل ازضرايب 0/6 و 

0/4 حدود0/78 بدست آمده است.
 TCMR، DMRP و DPHI در شكل-1 از مقايسه تخلخل هاي
ب��ا داده هاي تخلخ��ل حاصل از آناليز مغزه مي توان تطبيق بس��يار 
خ��وب تخلخل DMRP با داده های تخلخل حاصل از آناليز مغزه را 

به وضوح   مشاهده كرد.

CMR تراوايي حاصل از نگار
     در اي��ن مطالعه تراوايي از دو م��دل SDR و Timur بدين 
طريق محاس��به شد كه ضريب C به ترتيب به صورت پيش فرض 4 
و 1 در نظر گرفته ش��د. به طور نمونه يك مورد محاسبه از اين دو 
روش دراين مطالعه آورده ش��ده است و در بقيه موارد فقط به ارائه 

نتيجه بسنده مي شود.
2 44 2.35 0.0045 90.565SDRK = × × =

2
40.0000071 0.0045 9.225

0.00449TimurK  = × × = 
 

همچنين جداول متقاطع تراوايي حاصل از هر كدام از روش ها 
با تراوايي مغزه تهيه ش��د تا مي��زان انطباق نتايج آنها مورد ارزيابي 
قرار گيرد. س��پس نقاط تراوايي حاص��ل از مغزه روي منحني هاي 
تراوايي از هر دو مدل رس��م شد. اين ضريب از هر دو مدل با روش 
آزمون و خطا طوري محاسبه شده اند كه بيشترين تطابق را با نقاط 

مغزه حاصل كرد.

شكل)2( مقايسه ي تراوائي هاي تعيين شده توسط CMR و تراوائي مغزه.
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 ،Timur 0/35 و براي مدل ،SDR براي م��دل C نهايت��اً مقدار
0/1 به دس��ت آمد. همانط��ور كه در معادالت )7( و )8( مش��اهده 
مي ش��ود، تخلخل يكي از پارامترهاي اصلي براي محاس��به تراوايي  
اس��ت. درمعادالت مورد نظر، يك بار از تخلخ��ل TCMR و يك بار 
از تخلخل DMRP اس��تفاده ش��ده و نهايتاً، تراوائي- كوتس تيمور 
حاصل از تلفيق روش DMRP بهترين تطابق را با داده های حاصل 

از آناليز مغزه حاصل كرد.
اي��ن پدي��ده مبين اين اس��ت كه م��دل Timur ب��ه تغييرات 
مشخصات پتروفيزيكي سازند حساس تر از مدل SDR است.            

 x140 همانطور كه در ش��كل- 2 مشاهده مي ش��ود، در عمق
متري، مغزه، تراوايي بس��يار باالتري را نس��بت به تراوايي به دست 
آمده از دو مدل SDR و Timur نشان مي دهد. با توجه به مطالعات 
داده هاي مغزه، اينگونه نتيجه گيري ش��د كه اين امر، به علت وجود 
شكستگي هاي افقي )Open Horizental Fracture( بخش دولوميتي 

در اين عمق از سازند مي باشد )زارعي و همكاران 1386(.

رابطة وايلی و رز)Wyllie & Rose( برای محاسبه تراوايی
تراوايي توس��ط فرمول های موريس- بيگز و تيمور بدين طريق 
محاس��به شد كه ابتدا ضرايب D .C  و E به ترتيب به صورت پيش 
فرض اعداد جدول)1( در نظر گرفته شده و در آخر تراوايی به دست 
آمده دارای خطای خيلی زيادی بود و در همه نقاط تراوايی نزديك 
به صفر حاصل ش��دند. س��پس نقاط تراوايي حاص��ل از مغزه روي 
منحني هاي تراوايي از هر دو فرمول رس��م شدند. اين ضرايب از هر 
دو فرمول با روش آزمون و خطا طوري مورد محاس��به  قرار گرفته 
 D .C كه بيشترين تطابق را با نقاط مغزه حاصل كرد. نهايتاً ضرايب
 )R2=0.27(و تيمور )R2=0.32(براي فرمول های موريس- بيگز Eو

در چاه A مطابق جدول)2( به دست آمد.

رابط�ة كوت�س و دومان�ور)Coates and Dumanoir( ب�رای 
محاسبه تراوايی

ش��كل- 3 نتايج حاص��ل از رابطة )10( را نش��ان می دهد. تراوايي 
توسط فرمول كوتس و دومانور بدين طريق محاسبه شد كه ضريب 
C به ص��ورت پيش فرض300 در نظر گرفته ش��د، كه اعداد دارای 
خط��ای خيلی زيادی بود. س��پس نق��اط تراوايي حاص��ل از مغزه 
روي منحني ه��اي تراوايي از فرمول كوتس و دومانور رس��م ش��د. 
اين ضريب در فرمول با روش آزمون و خطا طوري محاس��به ش��د 
 C كه بيش��ترين تطابق را با نقاط مغزه حاص��ل كرد. نهايتا ضريب
برای بخش دولوميتی 315 و برای بخش كلس��يتی 8 به دست آمد 

.)R2=0.38(

رابطة كوتس)Coates( برای محاسبه تراوايی 
ش��كل)3( تراوايی محاسبه شده با اس��تفاده از رابطة 11 در مقابل 
تراوايی مغزه را نش��ان می دهد. تراوايي توسط فرمول كوتس بدين 
طريق محاسبه ش��د كه ضريب C به صورت پيش فرض70 در نظر 
گرفته ش��د، كه اعداد دارای خطای خيلی زيادی بود. سپس نقاط 
تراوايي حاصل از مغ��زه روي منحني هاي تراوايي از فرمول كوتس 
رس��م ش��د. س��پس نقاط تراوايي حاصل از مغزه روي منحني هاي 
تراوايي از فرمول كوتس رس��م ش��د. اين ضريب در فرمول با روش 
آزمون و خطا طوري محاس��به شد كه بيش��ترين تطابق را با نقاط 
مغزه حاصل كرد. نهايتا ضريب C برای بخش دولوميتی 95 و برای 

.)R2=0.33( بخش كلسيتی 5 به دست آمد

محقق
E

دولوميت        كلسيت
D

دولوميت           كلسيت
C

دولوميت           كلسيت

Morris-Biggs)1967( 0.5               3.83.1                  2.9210                90

Timur(1968)1.17             1.22.3                 2.215                 150

. A براي فرمول های موريس- بيگز و تيمور در چاه Eو D ,C جدول )2( ضرايب

شكل )3( مقايس��ه  تراوايي هاي تعيين شده توسط فرمول های تجربی و 
تراوائي مغزه. س��تون دوم از س��مت راس��ت: تراوايی حاصل از ضرائب 
موريس- بيگز، س��تون سوم از سمت راست: تراوايی حاصل از ضرائب 
تيمور، ستون چهارم از سمت راست: تراوايی حاصل از فرمول كوتس و 
دومانور، ستون پنجم از سمت راست: تراوايی حاصل از فرمول كوتس.
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نتيجه گيري
- با ترس��يم نقاط تراوايي مغ��زه در مقابل تخلخل حاصل از نمودار 
CMR TCMR مش��خص گرديد كه  تغييرات نگار تخلخل به خوبي 
ب��ا يكديگر مطابقت ندارند، كه اين ناش��ي از وج��ود گاز در مخزن 
مورد مطالعه مي باش��د. بنابراي��ن از پارامتري به نام DMRP جهت 
تخمين تخلخل اس��تفاده ش��د كه داراي ضريب همبس��تگي قابل 

قبولي )R2=0.78( مي باشد.
- ضرايب به دس��ت آمده در معادل��ه )3(، براي DHPI و  TCMR به 
ترتيب 0/7 و 0/3 مي باش��د. اين معادل��ه بيانگر حاصل جمع وزني 
تخلخل DPHI و TCMR براي محاس��به تخلخل كل تصحيح شده 
نسبت به گاز مي باشد. در اين معادله به علت تأثير كمتر اثر گاز بر 
روي  DPHI نس��بت بهTCMR ، به  DPHI وزن زيادتري اختصاص 
يافته اس��ت. معادله ارائه ش��ده براي DMRP در  اي��ن  مطالعه  به  

صورت زير مي باشد:
DMRP ≅ 0.7 × DPHI + 0.3 × TCMR

 DPHIو NPHI ب��ا توجه به اينكه تخلخل حاص��ل از نمودارهاي -
متأثر از گاز است، مي توان از تخلخل DMRP براي تخمين تخلخل 

استفاده كرد.
Coates- و   )SDR)Schlumberger Doll Research م��دل  دو   -

Timur جه��ت ارزيابي تراوايي در اين مطالعه مورد اس��تفاده قرار 
گرفت. با مقايس��ه و تطابق تراوايي بدس��ت آمده با داده هاي مغزه، 
ميزان ضريب مقياسScaling Factorا )C( براي مدل هاي مذكور به 
ترتيب 0/35 و 0/12 به دس��ت آمد. نتايج نشان مي دهد كه تراوايي 
حاصل از  Coates-Timur با تراوايي مغزه تطابق بيشتري نسبت به 
SDR دارد كه دليل آن حساسيت مدل SDR به وجود هيدروكربن 
)نفت و گاز( اس��ت. همچنين  DMRP در مقايس��ه با TCMR در 
تلفيق با معادله Coates-Timur مي تواند تخمين بهتري از تراوايي 
در زون هاي گازي ارائه دهد. بنابراين مدلي كه براي به دست آوردن 
تراوايي در اين س��ازند پيشنهاد مي ش��ود مدل Coates-Timur با 

 .)R2=0.4( مي باشد DMRP استفاده از تخلخل
- مغزه در عمق x140 متري، تراوايي بس��يار باالتري را نس��بت به 
تراوايي به دست آمده از مدل Coates-Timur نشان مي دهد. با توجه 
ب��ه مطالعات داده هاي مغزه، اينگونه نتيجه گيري ش��د كه اين امر، 
 ) Open Horizental Fracture( به علت وجود شكستگي هاي افقي

بخش دولوميتي در اين عمق از سازند مي باشد.
- از ترس��يم نقاط تراوائي مغزه بر روي  نمودار هاي تراوايي به دست 
آمده از س��ه روش تجربي ش��امل، وايلي و رز )با استفاده از ضرايب 
تيم��ور و موريس-بيگز(، كوتس و كوتس- دومان��ور، ضرايب از هر 
چه��ار معادله با روش آزمون و خطا به طريقي محاس��به ش��د كه 
بيش��ترين تطاب��ق با نقاط مغ��زه حاصل گ��ردد، در نهايت بهترين 
  )R2= 0.38(ضريب همبس��تگي، مربوط ب��ه روش كوتس-دومانور

مي باشد.
- به طور كلي، از مقايسه  بين نقاط تراوايي مغزه بر روي نمودار هاي 
تراوايي به دس��ت آمده از ن��گار CMR و معادله هاي تجربي انطباق 
قابل قبولي حاصل نش��د، ك��ه عدم هم خواني اي��ن داده ها مربوط 
به كربنات��ه بودن مخزن، پيچيدگي سيس��تم هاي منفذي، ماهيت 
تخلخل ه��ا و نبود يك رابطه مس��تقيم بي��ن پارامترهاي تخلخل و 

تراوائي در مخازن كربناته است.

Abstract
Permeability is one of the most important reservoir 
properties, which is very difficult to measure correctly. 
Permeability is directly determined in the laboratory on 
core plugs. Due to high cost associated with coring and 
some technical problems, few wells in any given field are 
cored.
Several methods were proposed for permeability 
estimation. in this study, CMR log and empirical 
permeability calculated from log data in carbonate rocks 
of Dalan formation in southern Pars gas field. Porosity is 
one of the effective parameters on permeability, because of 
this, to survey porosity and role of porosity on permeability. 
DMRP porosity combines total porosity from the CMR 
Combinable Magnetic Resonance tool )TCMR( and 
density log-derived porosity )DPHi(. 
Comparing the results of this study shows that empirical 
equations don’t have enough accuracy, but between 
empirical equations, Coates-Dumanoir shows the best 
result. CMR method can estimate permeability better than 
empirical equations.
Keywords: CMR Log, TCMR, DMRP, SDR and Coates-
Timur Permeability, empirical equations
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