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 چكيده
 كه داراي انواع مختلف و روشهاي گوناگون اندازه  مخزني بودهمهم هايپارامترتخلخل يكي از 

تزريق هليوم به مغزه در آزمايشگاه و الگهاي پتروفيزيكي تخلخل كه داخل چاه . باشدگيري مي
س مغناطيسي هسته اي روش رزنان. باشدشوند از روشهاي اندازه گيري تخلخل ميرانده مي

Nuclear Magnetic Resonance  )NMR ( از روشهاي بسيار جديد در ارزيابي
. سنجدمغناطيسي مقدار تخلخل را ميباشد كه  با تشديد هستة هيدروژن در ميدان سازندي مي

اندازه گيريهاي تخلخل اين الگ در سازند منيفا مستقل از ليتولوژي بوده و برخالف الگهاي 
 در حين ارزيابي  تخلخل ديگر نيازي به دانش از سنگ شناسي سازند مورد بررسيمرسوم

همچنين قادر ) CMR ) Combinable Magnetic Resonance الگ. تخلخل نيست
وجود تطابق خوب بين تخلخل موثر . است بخشهاي مختلف تخلخل را از هم تشخيص دهد

پتروفيزيكي تخلخل نشان از دقت  با تخلخل موثر حاصل از الگهاي مرسوم NMRحاصل از 
 .خوب اين الگ است

Abstract 

Porosity is one of the most important parameters of reservoir that can be determined 
by different methods such as helium injection and porosity wire line loges. Nuclear 
Magnetic Resonance (NMR) is one of the last methods that measures amounts of 
porosity using resonance property of the hydrogen. In Manifa –reservoir interval of 
Persian gulf- measurement of porosity is independent of lithology whereas other 
porosity wirelines need knowledge of lithology for porosity evaluation. CMR 
(Combinable Magnetic Resonance) log also is capable to recognize different part of 
pours media. Good agreement between determined effective porosity from 
conventional logs and NMR effective porosity shows high accuracy of this log 

measurement.   
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 مقدمه
 همواره . اهميت بسزايي دارد مخزني بوده كه در مباحث كيفيت مخزنيمهم هايپارامتريكي از تخلخل 

طبق تعريف تخلخل عبارتست از حجم . روشهاي مختلفي جهت اندازه گيري آن توسعه داده شده است
اين تخلخل در . شود  بيان ميفضاهاي خالي سنگ به حجم كل سنگ را گويند كه معموالً به درصد

اگر نسبت حجم فضاهاي خالي مرتبط به هم به حجم كل نمونه . باشد اصل تخلخل كل نمونه مي
مي , در صورت دسترسي به مغزه از چاههاي نفتي. شود سنجيده شود تخلخل مفيد يا مؤثر حاصل مي

يق گاز هليوم اندازه گيري توان تخلخل نمونه را در آزمايشگاه توسط روشهاي مختلفي از جمله تزر
توانند تخلخل را در عمل اكثر چاهها فاقد مغزه بوده و الگهاي پتروفيزيكي ابزارهايي هستند كه مي. كرد

, الگ نوترون : سه الگ مشهور به الگهاي تخلخل عارتند از. در نزديكي ديواره چاه اندازه گيري كنند
موجود در سازند را بدون در نظر گرفتن موقعيت الگ نوترون كل هيدروژن . الگ دانسيته و سونيك

الگ دانسيته با استفاده از اختالف چگالي كه مستقيماً .  تخلخل محسوب مي كندءقرار گيري آن جز
تخلخل را محاسبه , توسط ابزار اندازه گيري شده با چگالي چهارچوب سازندة سنگ و سيال موجود 

و اندازه گيري زمان طي مسافت موج وبا درنظر گرفتن الگ سونيك هم با ارسال موج صوتي . مي كند
وجود هر گونه خطا در . تخلخل را محاسبه مي كند, زمان عبور صوت ماتريكس و سيال موجود 

 . مقدار واقعي تخلخل را متاثر خواهد كرد, پارامترهاي الزم براي محاسبة تخلخل از اين ابزارها 

روشهاي بسيار جديد در ارزيابي سازندي مي باشد كه از ) NMR(روش رزنانس مغناطيسي هسته اي 
 .اند پاسخ دهند جوابگو باشدقادر است به بسياري از سواالت موجود كه الگهاي مرسوم نتوانسته

 Total( تخلخل كل. تخلخلها به انواع مختلفي تقسيم مي شوند كه به اختصار آنها را تعريف مي كنيم

Porosity:( خاليفضاهاي ة نسبت حجم كلي )به كل حجم سنگ گفته مي شود) اعم از ريز و درشت ,
 تخلخل موثر. مي باشد) Isolated( و جدا افتاده) Connected( كه شامل منافذ مرتبط بهم

)Effective Porosity :(نسبت حجم كليه ي فضاهاي خالي مرتبط )Connected(و مرتبط بهم 
)Interconnected (تفاوت فضاهاي .  قادر به توليد سيال استبه كل حجم سنگ گفته مي شود كه

در اين است كه اولي فقط توسط يك ) Interconnected( و مرتبط بهم )Connected(خالي مرتبط
گلوگاه با فضاهاي اطراف ارتباط دارد در حاليكه دومي با بيش از يك گلوگاه با فضاهاي اطراف ارتباط 

  ].1[ دارد
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 بحث و بررسي
 :آيد حال دو سوال پيش مي 

 باشند؟ آيا همة تخلخلهاي مذكور با هم يكي مي -1

شود روشي يافت كه اطالعات آن بيشترين شباهت با مغزه را داشته باشد تا بشود از هزينه  آيا مي -2
 .مغزه گيري كاست

 در مخازن با شرايط هموژن و ايزوتروپي  هميشهدانيم چون در جواب سؤال اول، همه ما به خوبي مي 
پس وقتي با روشهاي مختلفي يك پارامتر اندازه گرفته شود نتايج مختلف خواهد بود كه , تيممواجه نيس

الگ نوترون همة هيدروژنهاي سازند بدون در نظر گرفتن مكان آن اندازه . واقعيت نيز چنين است
ا هاي كانيهاي رسي است ي اليه در ميان H گيرد به بيان ساده براي الگ نوترون فرقي ندارد كه مي

بسيار   H در حاليكه براي تعيين كيفيت مخزن محل قرار گرفتن). 1شكل( درسياالت آب، نفت و گاز
الگ دانسيته نيز متاثر از حجم شيلي است كه در سازند وجود دارد و بخاطر اختالف چگالي . مهم است

ازن، تخلخل شيل، تخلخل آن نيز جزء تخلخل دانسيته محسوب مي شود در حاليكه از ديدگاه توليد مخ
الگ سونيك نيز متاثر از حجم شيل سازند است و . شود ارزش محسوب مي و توليد از شيلها بي

باشد اين الگ قادر به ) حفره اي و شكستگي(همچنين اگر تخلخل مخزن كم و از نوع ثانويه 
براي . در ضمن هر سه الگ مذكور از گاز شديداً متاثر مي شوند. گيري اين نوع تخلخل نيست اندازه

مي شود با برداشتن اثر ) داراي ماتريكس شيلي( بدست آوردن تخلخل موثر در مخازني كه تميز نيستند
مشكل عمده در حالتي است كه . [4] حجم شيل از روي تخلخل كل ميتوان اين پارامتر را حساب كرد

 كربناته اي ديده كه اين حالت بيشتر در مخازن. مخزن با اينكه فاقد شيل است داراي توليد خوبي نيست
در اين شرايط ديگر روش مذكور نمي تواند . داراي ريز تخلخل يا تخلخل ايزوله فراوان مي باشد

 .تخلخل موثر قابل قبولي نتيجه دهد

فضاهايي كه هليوم بتواند نفوذ كند جزء تخلخل محسوب بيان كرد شود  در مورد تخلخل مغزه هم مي 
نام تخلخل موثر نامگذاري مي كنند در حاليكه نقطة مبهمي كه وجود خواهد شد و اين نوع تخلخل را ب

دانيم قبل از تزريق هليوم، نمونه مغزه  مي. دارد محسوب شدن ريز تخلخلها جز تخلخل مغزه مي باشد
كنند كه حتي آب نواري رسها نيز مي تواند خشك  را با تولوئن شستشو داده و پس كامالً خشك مي

 (Small pore) زريق شد اين گاز وارد كليه منافذ مرتبط حتي به ريزترين منافذحال كه هليوم ت. شود
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پس  خواهد شد در حاليكه اين منافذ ريز به خاطر فشاركاپيالري باال توليد قادر به توليد سيال نيستند
 .)1شكل( تخلخل حاصل از تزريق هليوم نمي تواند دقيقاً تخلخل موثر باشد

با در نظر گرفتن ( شود سيال قابل توليد را از مغزه تحت آزمايش سانتريفوژ يالبته قابل ذكر است كه م
يا   (Free Fluid)سيالي كه از اين طريق حاصل مي شود سيال آزاد. بدست آورد) شرايط مخزن

 . [3]گفته مي شود  (Producible Fluid)سيال قابل توليد

ي قابليت  بااليي جهت تفكيك انواع دارا NMR الگينگ. شود گفت بله در جواب سؤال دوم هم مي
اي با الگهاي   قدمت قابل مقايسه نفتاين نوع نمودار برداري در صنعت .باشد تخلخلها از همديگر مي

شد   از اين الگ، بخاطر اساس پيچيده و هزينه باالتر نسبت به الگهاي ديگر كمتر استفاده مي.ديگر ندارد
 . فزوني يافته استولي در سالهاي اخير عالقه به راندن آن

 NMR  اساس الگينگ

باشند كه جهت پالريزه كردن  داراي آهنرباهاي بزرگ قوي مي  NMR ابزارهاي پيشرفته الگينگ
اتمهاي هيدروژن موجود در آب و هيدروكربن كه داراي بار . شود اتمهاي هيدروژن از آن استفاده مي

در ) اتمهاي هيدروژن(زمانيكه پروتونها . كنند  مغناطيسي كوچكي عمل مي دو قطبيالكتريكي بوده شبيه
گيرند در جهت  كه در حال عبور از سازند است قرار مي NMR معرض ميدان مغناطيسي قوي ابزار

اين ). نما در جهت ميدان مغناطيسي زمين مثل منظم شدن عقربه قطب(شوند  ميدان مغناطيسي منظم مي
باشد و بنام زمان آسايش  يك فرآيند نمايي با گذشت زمان ميشود كه  فرآيند بنام پالريزاسيون ناميده مي

شود پروتونهاي  پالسهاي مغناطيسي حاصل از ابزار كه از آنتن ساطع مي. شود ناميده مي T1 طولي يا
اين . كند منظم شده در يك صفحه مورب يا عمود بر ميدان مغناطيسي پالريزه كننده را ، خم مي

شبيه . كنند وع به انحراف در امتداد ميدان مغناطيسي قوي ابزار الگينگ ميپروتونهاي كج شده سريعاً شر
 نرخي كه هر .[3] چرخند بازي كه در جهت ميدان جاذبه زمين تلوتلو خوران مي  هاي اسباب فرفره

شود كه دومين نقطة كليدي از  گفته مي T2 رسد بنام مورب يا پروتون منحرف شده به آسايش مي
 توزيع  بنابرينبخاطر اينكه در اندركنش با محيط در برگيرنده سيال, است  NMR گيريهاي اندازه

گيرد كه پروتونها منظم بودن خود را در  نرخي را اندازه مي T2 زمان آسايش. باشد اندازة منافذ مي
 Bulk) نرخ آسايش كل سيال: دهند كه به سه عامل وابسته است صفحة مورب از دست مي

relaxation) سايش سطحي، نرخ آ (Surface relaxation) ،و  كه زائيدة تأثير محيط است 
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، كه زائيدة (Diffusion relaxation) آسايش حاصل از انتشار در گراديان ميدان پالريزه كننده
 .باشد تركيبي از اثرات محيط و ابزار مي

ي ميدان مغناطيسي در ادامه پروتونها سريعاً حالت منظم بودن خود در صحنة مورب را بخاطر ناهمگن
 CPMG ( Garr اين فرآيند كه ميرايش القاي آزاد موسوم است و سكانس. ثابت از دست خواهند داد

– Purcell Meiboom – Gill )،  جهت جبران كردن ميرايش القاي آزاد خيلي سريعي كه تحت 
 .د شوتأثيرات و دفازه شدن قابل برگشت در صفحه ي مورب ايجاد شده است بكار گرفته مي

در كاربردهاي اين T2  در زمان ميرايش مورب نقش بسيار مهمي در استفاده از توزيع, سه عامل مذكور
تأثير  باشد پس پديده آسايش بي حركات مولكولي در آب و نفت سبك سريع مي .نوع چاه پيمايي دارد

ي آرامتر و كندتر چنانچه سيال بسيار غليظ باشد حركات مولكول. از زمان ميرايش طوالني ثابت است
كند به فركانس الرمور نزديك  پس ميدانهاي مغناطيسي بخاطر حركت نسبي آنها كه نوسان مي. است
بنابراين قير و نفتهاي . شوند شود و بخاطر تأثير ميدانهاي مغناطيسي اسپينهاي مجاور بسيار متأثر مي مي

تر نسبت به  كوتاه T2  با زمانهاي آسايشتوانند شناسايي شوند بخاطر اينكه آنها به طور نسبي غليظ مي
 .يابند نفت سبك و آب آسايش مي

به طور عام، . سازد گيري از توزيع منفذي ما را رهنمون مي كه به يك اندازهT2  نتايج حاصل از توزيع
 تخلخل سيالي آزاد با زمان آسايش: شود تخلخل كل ديده شده در سازند به سه بخش اصلي تقسيم مي

T2،آب نواري موئينه با زمان آسايشطوالني   T2 ثانيه و كمتر از  ميلي3بزرگتر از T2 cutoff ) ماسه
. دارد T2 ثانيه  ميلي3 آب نواري رسها كه كمتر از  و نهايتاً) ثانيه  ميلي100ثانيه، كربناته ها  ميلي33سنگها 

 0,3تا را  T2 قادرند كه ميزان )CMR )Combinable Magnetic Resonance  ابزارهاي
 ).2شكل  (ثانيه نيز اندازه گيرند ميلي

 مورد مطالعه

 يكي از چاههاي ميدان داراي. باشدبنام منيفا مي, سازند مورد مطالعه مربوط به آهكهاي كرتاسة پيشين 
اين الگ براي اولين بار .  درصد مي باشد3/19متوسط تخلخل سازند . باشد ميCMRهاي الگ داده

منيفا عموماً سازند . نوع تخلخل سازند عمدتاً بين دانه اي مي باشد. شده استدر ايران بكار برده 
 . قرار دارد- هيث-تمييزي مي باشد كه روي تبخيريهاي ژوراسيك پسين

 تخلخل مستقل از ليتولوژي

شوند معموالً به ليتولوژي آهكي كاليبره مي) دانسيته و سونيك, نوترون (الگهاي تخلخل معمولي 
نگام تغيير ليتولوژي در طول اينتروال مورد بررسي خطاهايي ايجاد خواهد شد كه براي بنابرين ه
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 براي محاسبة تخلخل Lدر چاه . باشدتصحيح آنها نياز به دانش از سنگ شناسي محل مورد بررسي مي
 ) .تراك اول, 3شكل ( استفاده شد [4]از الگ دانسيته از معادلة زير

)1                        (                                                                  
fma

bma

ρρ
ρρ

φ
−
−

=                                                  

ليكه  در در طول كل اينتروال از مشخصات دانسيته آهكي و سيال آب شور استفاده شده است در حا
سازند هيث كه انيدريتي است و چگالي باالتري نسبت به آهك دارد ميزان تخلخل از مقدار حقيقي آن 

 3در شكل . باشد كامالً مستقل از ليتولوژي ميCMRاندازه گيري تخلخل توسط الگ . فرق خواهدكرد
با ) منحني ممتد(يته در تراك اول مي بينيم كه در بخش منيفا كه آهكي مي باشد الگهاي تخلخل دانس

تطابق خوبي داشته در حاليكه در بخش انيدريتي هيث بدليل ) منحني بريده بريده (CMRتخلخل كل 
اين پديده در تراك .  ميزان تخلخل منفي نشان مي دهد1بكارگيري چگالي ماتريكس آهكي در معادلة 

) منحني ممتد (الگ سونيك در تراك سوم تخلخل حاصل از . دوم براي الگ نوترون هم ديده مي شود
با توجه به اين كه از اين چاه درصد . ديده مي شود) منحني بريده بريده (CMRبا تخلخل كل 

 محاسبه شده بود بجاي استفاده از زمان عبور موج صوتي Elanليتولوژي موجود با استفاده از نرم افزار 
 25 درصد آهك و 75به عنوان مثال ( ي از درصد ليتولوژ , [4] 2از آهك در كل اينتروال در معادلة 

ميزان تخلخل , )3معادله (موجود با در نظر گرفتن زمان عبور موج از ليتولوژي مربوطه ) درصد انيدريت
 .محاسبه شد

)2                                                                                         (

maf

ma

DTDT
DTDT

−

−
=φ                                                                                                      

)3                                                           ()25.0()75.0( Anhccma ρρρ ×+×=                                                

.  داراي تطابق خوبي در بخش انيدريتي مي باشندCMRبه اين دليل تخلخل صوتي با تخلخل  كل 
 بدون هيچ گونه نيازي به دانش از ليتولوژي سازند قادر است تخلخل را با دقت CMRبنابرين الگ 

ر نكتة مهم ديگري كه ديده مي شود حد تفكيك قائم اين الگ است كه قاد. بااليل اندازه گيري كند
 CMR روند الگ 3در شكل . است از فواصل كمي نمودار برداري كرده بنابرين دقت بااليي نشان دهد

. نسبت به الگهاي ديگر تضرس بيشتري نشان مي دهد كه مربوط به حد تفكيك قائم باالي آن مي باشد
 . اين خاصيت در ارزيابي مخازن ماسه سنگي نازك اليه مي تواند بسيار مفيد واقع گردد

 در مقابل تخلخل الگ دانسيته كه دانسيتة ماتريكس سنگ از CMR كراس پالت تخلخل 4 شكلدر 
 در مقابل CMRكراس پالت تخلخل  5شكل  در نظر گرفته شده است و در Elanداده هاي 

 وجود . در نظر گرفته شده استElanتخلخل الگ صوتي كه  ماتريكس سنگ از داده هاي 
 . باشدCMRاند دليلي بر كارآيي الگ همبستگي نسبتاً خوب مي تو
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 تخلخل موثر

توان  را از الگهاي تخلخل با بيرون كيشدن حجم شيل از تخلخل كل مي (PHIE) تخلخل موثر
براي . تخلخل موثر پارامتري مهم بوده كه عمدتاً توليد مخزن را تحت تلسط خود دارد. بدست آورد

ست كه روشهاي مختلفي جهت محاسبة حجم محاسبة تخلخل موثر نياز به دانش از حجم شيل ا
اين روش بيشتر براي . باشد مي SP از جمله اينها استفاده از الگ گاما و. شيل توسعه داده شده است

تواند پاسخ دهد با اينحال اگر ماسه سنگ از نوع فلدسپاري باشد  مخازن ماسه سنگي به خوبي مي
در ضمن تغيير در شوري آب سازندي يا . محاسبة حجم شيل همراه با خطاي زيادي خواهد بود

را با مشكل مواجه  (SP) تواند محاسبة حجم شيل از الگ پتانسيل خود از وجود هيدروكربن مي
كه هنگام محاسبة تخلخل موثر، تخلخل  باشند در ضمن برخي از مخازن كربناته چنان تمييز مي. كند

انيم در تقسيم بندي بخشهاي مختلف فضاي شود؛ در حاليكه مي د كل تقريباً همان تخلخل موثر مي
منافذ قسمتي به نام ريز تخلخل ها وجود دارد كه در توليد نقشي نداشته ولي جزء تخلخل موثر 

توليد و ذخيرة قابل  و نيز به خوبي آگاهيم كه هميشه جهت محاسبة مقدار. محسوب خواهند شد
 .شود توليد مخزن از تخلخل موثر استفاده مي

 - محاسبه شده بودGRكه توسط الگ -براي سازند منيفا با خارج كردن اثر حجم شيل  تخلخل موثر
با توجه به دانشي كه از نوع تخلخلهاي سازند داشتيم محاسبة . تخمين زده شد, از روي تخلخل كل

قادر است اين بخشهاي  نيز  NMR الگ. تخلخل موثر از اين روش مي تواند قابل قبول باشد
از پارامترهاي اساسي  (CMFF) قابل توليد CMR تخلخل.  از هم جدا كندمختلف تخلخل را

 .خواهيم آن را با تخلخل موثر محاسبه شده از روش مرسوم مقايسه كنيماست كه مي

 با تخلخل موثر دانسيته CMR (CMFF) مقدار همبستگي تخلخل سيال آزاد حاصل از الگ

(DPHIE)   6شكل  (87/0برابر ( نوترون، باتخلخل موثر (NPHIE)  87/0برابر)و با ) 7 شكل
اين ضرايب مي تواند صحه اي بر  .باشد مي) 8 شكل (73/0برابر  (SPHIE) تخلخل موثر سونيك

توانست از اين هم  ضريب تطابق مي. باشد CMR محاسبة تخلخل سيال قابل توليد توسط الگ
 .درشت را از منافذ ريز جدا كنندباالتر رود اگر الگهاي مرسوم تخلخل قادر بودند تخلخل منافذ 

 با تخلخل موثر سونيك CMR  مقدار همبستگي تخلخل سيال آزاد حاصل از الگپايين بودن نسبي 
 . باشدCMRمي تواند به دليل حد تفكيك بسيار كم الگ سونيك نسبت به الگ 
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Isolated
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 If sample completely dissaggregated during messurment.

Varies as a function height above the free water level.

 نتيجه گيري

براي . دازه مي گيرد كامالً مستقل از ليتولوژي سازندي است كه انNMR حاصل از الگ تخلخل
اين الگ قادر است انواع . حصول تخلخل از اين الگ نيازي به استفاده از روابط خاصي نمي باشد

با استفاده از اين خاصيت مقدار تخلخل موثري كه از اين روش . تخلخها را از هم تشخيص دهد
اينكه اين الگ سياالت بدست مي آيد هم ساده تر بوده و هم از درصد اطمينان باالتري دارد بخاطر 

در سازند منيفا ميزان تطابق خوبي .  تخلخل موثر محسوب مي كندءقرار گرفته در منافذ ريز را جز
 . وجود داردCMR  الگ تخلخل موثر و الگهاي مرسوم تخلخلبين تخلخل موثر حاصل از 
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واع تخلخل ها و مقدار تخلخل اندازه گيري شده توسط روشهاي  در اين تصوير بصورت شماتيك ان-1شكل 
 و الگ Hالگ نوترن همة قسمتهاي داراي . مختلف در  ماسه سنگها داراي شيل به تصوير كشيده شده است

تخلخل مغزه نيز مشابه . دانسيته آب نواري رسها و سيال منافذ ريز و درشت را جزء تخلخل كل اندازه مي گيرد
 .]1[ است با اين تفاوت كه فضاهاي ايزوله را اندازه نمي گيرد الگ دانسيته
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 در CMR كراس پالت تخلخل -4شكل 
مقابل تخلخل الگ دانسيته كه دانسيتة 

 در Elanماتريكس سنگ از داده هاي 
 .نظر گرفته شده است

 در مقابل CMR كراس پالت تخلخل -5شكل 
تخلخل الگ صوتي كه  ماتريكس سنگ از داده 

 . در نظر گرفته شده استElanهاي 

در ) ممتد(با منحني الگ تخلخل دانسيته ) بريده بريده ( CMR  منحني الگ تخلخل كل -3شكل 
در ) ممتد(با منحني الگ تخلخل نوترون ) بريده بريده ( CMRمنحني الگ تخلخل كل ,  تراك اول 
در ) ممتد(با منحني الگ تخلخل سونيك ) بريده بريده ( CMRمنحني الگ تخلخل كل , تراك دوم 

 .تراك سوم و ليتولوژي سازندها در تراك چهارم نشان داده شده است

  كراس پالت تخلخل سيال آزاد الگ -7  شكل 
CMRدر مقابل تخلخل موثر الگ نوترون. 

   كراس پالت تخلخل سيال آزاد الگ -6شكل 
CMRگ دانسيتهدر مقابل تخلخل موثر ال. 
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  كراس پالت تخلخل سيال آزاد الگ -8شكل 
CMRدر مقابل تخلخل موثر الگ صوتي. 
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