
شماره ٦٠ ۱۰۴

بررسی معادالت تجربی و ارائه يك 
معادله براي محاسبه ضريب سيمان 
شدگی در يكي از ميادين کربناته سازند 
آسماری واقع در جنوب غربي ايران

سال نوزدهم
شماره ۶۰

صفحه ۱۰۴-۱۱۱،  ۱۳۸۸

 چكيده

واژه هاي كليدي: مقاومت ويژه سازندي، ضريب سيمان شدگي، 
تخلخل، سنگ هاي كربناته، تطابق

كاظم سعادت*، عزت اله كاظم زاده، محمدرضا اصفهاني و رضوان بهين

پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشكده اكتشاف و توليد 

saadatk@ripi.ir

براي تعيين ذخيره هيدروكربن مخازن، محاسبه اشباع شدگي 

سياالت داراي اهميت زيادي است و روابط آرچي به منظور 

تعيين اشباع شدگي آب در مخازن هيدروكربني مورد 

استفاده قرار مي گيرد. اين روابط داراي ضرايبي هستند كه 

در آزمايشگاه تعيين مي شوند و در صورت غير قابل دسترس 

بودن نتايج آزمايشگاهي، از مقادير ثابتي استفاده مي گردد، با 

توجه با ساختار ناهمگون در سنگ هاي كربناته، استفاده از 

مقادير ثابت منجر به خطاي زيادي در محاسبات مي شود. در 

اين مطالعه به منظور بررسي ارتباط مقاومت ويژه سازندي و 

تخلخل و همچنين ارائه رابطه اي تجربي بين ضريب سيمان 

شدگي و تخلخل و تعيين ميزان تطابق اين رابطه با روابط 

ارائه شده توسط ساير محققين، اندازه گيري هاي آزمايشگاهي 

مقاومت الكتريكي بر روي مغزه هاي يكي از ميادين كربناته 

ايران در سازند آسماري انجام گرفته است. بر اساس نتايج، 

رابطه بورايي با نتايج آزمايشگاهي سازند مورد مطالعه تطابق 

بيشتري دارد و مي توان با تغيير ضرايب اين معادله آن را براي 

سازند مورد مطالعه به كار گرفت. براي تعيين ضريب سيمان 

شدگي يك رابطه خاص را نمي توان به كار برد و الزم است 

اين ضرايب براي هر سازند با انجام آزمايش تعيين شوند. 

نتايج همچنين نشان مي دهند ضريب همبستگي بين ضريب 

سيمان شدگي و تخلخل براي نمونه هاي سازند مورد مطالعه 

برابر ۷۶ درصد مي باشد و با جداسازي نمونه ها با تخلخل 

كمتر از ۵ درصد و بيشتر از ۵ درصد مي توان به روابط 

دقيق تري براي تعيين ضريب سيمان شدگي دست يافت.

مقدمه
محاسبه اشباع شدگي هيدروكربن به طور غير مستقيم با 

اطالعات نگارهاي پتروفيزيکي و با استفاده از معادله هاي 

اشباع شدگي آب صورت مي گيرد. يکي از اساسي ترين 

روابط محاسبه اشباع شدگي آب، رابطه آرچي است [۱]:

                                                                       (۱) 

در اين معادله Sw اشباع آب، تخلخل، Rw مقاومت آب                                                                                                                                               
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۱۰۵بررسي معادالت تجربي و ارائه...

m ٬a .مقاومت ويژه واقعي سازند مي باشند Rt سازند و

و n كه به ضرايب آرچی مشهورند، به ترتيب ضرايب 

پيچاپيچي، سيمان شدگي و نماي اشباعي ناميده شده اند 

كه در آزمايشگاه به دست مي آيند. در آزمايشگاه دو روش 

براي پردازش ضرايب سيماني شدگي و پيچاپيچي به كار 

برده مي شود [۲]. در روش اول (روش آرچي)، با فرض 

a=۱ به صورت جبري شيب خط (مقدار m) مشخص 

مي شود. روش دوم، روش بهترين برازش است. وقتي كه 

منحني آرچي كامًال نتواند از نقاط داده شده عبور كند، در 

اين حالت منحني رسم مي شود كه بهترين برازش را نسبت 

به كليه نقاط داشته باشد. محل برخورد اين خط بر روي 

-F) كه در تخلخل ۱۰۰  نمودار لگاريتمي‐لگاريتمي (

 a درصد محور قائم فاكتور سازندي را قطع مي كند, مقدار

را نشان مي دهد.

   عدم قطعيت در ضرايب آرچي منجر به خطاي زيادي 

در تعيين اشباع سياالت مي شود. ثابت شده است به علت 

وابستگي ضريب سيمان شدگي به شكل هندسي منافذ 

در سنگ هاي كربناته، بيشترين خطا را در محاسبه اشباع 

شدگي ايجاد مي كند. معادالت آرچی، پايه مفهوم هايي را 

براي تجزيه و تحليل نمودارهاي الکتريکي در سنگ ايجاد 

کرد اما نتايج حاصل از اين معادالت در سنگ هاي کربناته 

به دليل ساختار پيچيده اين گونه سنگ ها، عموميت نداشته 

و مقادير ضرايب ثابت براي تمامي مخازن كاربرد ندارند 

[۳و۴]. به همين دليل تالش هاي زيادي توسط محققين 

براي تخمين ضرايب آرچي صورت گرفته و مدل هاي 

مختلفي براي تعيين ضرايب آرچي ابداع شده است. استفاده 

از الگ انحراف سرعت و مطالعه مقاطع نازك [۵]، استفاده 

از واحدهاي جريان هيدروليكي براي دسته بندي نمونه ها 

[۶] و تعيين واحدهاي جريان الكتريكي [۷]، روش هايي 

هستند كه اخيرًا براي تعيين ضرايب آرچي در سنگ هاي 

كربناته مورد استفاده قرار مي گيرند. همچنين استفاده از 

پارامترهاي آزمايشگاهي تخلخل، تراوايي و اطالعات 

حاصل از نگارهاي پتروفيزيكي براي تعيين روابط تجربي 

به منظور تعيين ضريب سيمان شدگي است كه بيشتر اين 

روابط، مقدار m را با تخلخل مرتبط مي كند به طوري كه 

بعضی از روابط آن را با تراوايی نيز ارتباط داده اند. در 

بعضي از معادالت تجربی، از مقادير تخلخل آزمايشگاهی 

استفاده شده و در بعضی ديگر آن را به تخلخل حاصل 

از نمودارهاي چاه نگاری ارتباط داده اند. فرمول های ارائه 

شده دارای محدوديت هايی هستند که توسط محقق مورد 

نظر به آن اشاره شده است. لذا معادالت، حاصل مطالعه 

در ميادين خاصی مي باشد كه استفاده از آن در ميدان های 

ديگر با احتياط صورت مي گيرد و قبل از استفاده وسيع، 

بايد به صورت محلی مورد آزمايش قرار گرفته و با مقادير 

واقعی حاصل از داده هاي آزمايشگاهي مقايسه شوند. 

       فرمول شل (معادله ۲)، از مطالعه نمونه های دولوميتی در                                                                         

غرب تگزاس برای تعيين مقادير m در محيط کربناته عميق 

به دست آمده است [۸]:

                                      (۲) 

    بر اساس فرمول فوق، در نمونه های سازند مورد مطالعه، 

مقدار ضريب سيمان شدگي با کاهش تخلخل افزايش 

می يابد. بورايی، در سنگ هاي کربناته دور از ساحل ابوظبی 

پی برد كه فرمول شل برای تخلخل کمتر از ۱۰ درصد 

کاربرد ندارد. وي با استفاده از داده هاي مغزه، معادله زير 

را براي ارتباط بين ضريب سيمان شدگي و تخلخل ارائه 

كرد [۹]:

                                   (۳) 

     در نمونه هاي ابوظبي كه از جنس آهك تميز با تخلخل 

بين دانه ای و حفره ای خوب توسعه يافته مي باشند، با افزايش 

تخلخل، ضريب سيمان شدگي نيز افزايش مي يابد. 

   فوک و مان مشاهده كردند که فاکتور سيمان شدگی 

عالوه بر مقدار تخلخل به جنس سنگ و سيستم تخلخل 

نيز ارتباط دارد و فرمول های زير را بر اساس نوع سنگ و 

تخلخل در سنگ هاي کربناته ارائه كردند [۳].

     آن ها برای گرينستون های آهکی و دولوميتی با تخلخل 

بين دانه ای، مقدار ضريب سيمان شدگي را عدد ۲ و براي 

سنگ آهك با تخلخل قالبی بر اساس مقدار تراوايی، 

فرمول های زير را ارائه دادند:

m =1.2+0.128        (k< 0.1 mD)                    (۴)

m =1.4+0.0857      (0.1< k <1 mD)                (۵)

m =1.2+0.0829      (k =1 to 100 mD)              (۶)

m =1.22+0.034      (k > 100 mD)                   (۷)



شماره ٦٠ ۱۰۶

برای سنگ هاي مادستون و گچي با تخلخل زمينه، مقدار                                                                                                                                            

ضريب سيمان شدگي را عدد ۲ و برای سنگ هاي پکستون 

و وکستون با تخلخل حفره ای بدون ارتباط، بزرگتر از ۲ 

و سنگ های با تخلخل شکستگی، عدد كوچكتر از ۲ را 

گزارش كردند.

  نوگنت برای محاسبه فاکتور سيمان شدگی در يک 

سازند ريفی در تگزاس، فرمولي را ارائه كرد [۱۰]. او از 

نمودارهای چاه نگاری مختلف برای محاسبه مقدار نسبی 

m استفاده کرد. همچنين، در اين كار از دو نمودار نوترون 

و چگالی برای محاسبه تخلخل کل و از نمودار صوتي 

برای تعيين تخلخل مؤثر استفاده شد:

                                            (۸)

در اين رابطه تخلخل حاصل از نگار صوتي و تخلخل 

كل مي باشند.

   آسکويت، با تغيير مدل نوگنت فرمول جديدی ارائه كرد. 

او در تشخيص بين تخلخل زمينه و تخلخل حفره ای در 

مدل ارائه شده توسط نوگنت، تعاريف نورمی را براي 

نمونه های با تخلخل قالبي را به كار برد [۱۱]:

                                 (۹)

                           (۱۰)

                                        
(۱۱)

در اين رابطه m، ضريب سيمان شدگي، تخلخل قالبی،

 برابر با تخلخل حفره ای و  تخلخل كل مي باشند.                                                                                                                                        

    رگالند، ۹۸ نمونه از مغزه های حفر شده در محل های مختلف 

(با انواع تخلخل) و از محيط های مختلف رسوب گذاری 

را مورد مطالعه قرار داد [۱۲]. او نشان داد که در نمونه های 

با تخلخل های ريز (تخلخل انحاللی، ميکروسکپی                                                                                                    

و شکستگي های ريز)، اين نوع تخلخل ها تأثير كمتري بر 

روی m دارند که با توجه به درصد فراواني تخلخل هاي 

قالبي و بين ذره اي دو رابطه ساده برای پيش بينی m در 

نمونه های با تخلخل قالبی و بين ذره ای ارائه كرد:

‐ برای نمونه های با تخلخل قالبی:

m = eυ + 0.7                                               (۱۲)

که در اين رابطه υ درصد تخلخل قالبی است.

‐ برای نمونه های با تخلخل بين ذره ای: 

m = 0.44υ + 2.29                                        (۱۳)

که در اين رابطه υ درصد تخلخل بين ذره ای است. 

    راسموس، برای تعيين مقدار ضريب سيمان شدگی در 

سازندهای کربناته دارای شکستگی، فرمول زير را ارائه كرد [۱۳]:                                                                                                                                            

      
(۱۴)

     رابطة ديگري كه m را با سه پارامتر حاصل از نگارهاي 

پتروفيزيكي براي سنگ هاي با تخلخل حفره اي ربط مي دهد 

به صورت زير است [۱۴]:

   (۱۵) 

  Rtirr مقاومت ويژه آب سازندي و Rw كه در اين رابطه

مقاومت ويژه سازند در منطقه اشباع كاهش نيافتني مي باشند.                                                                                                                                        

       هامبل نيز رابطه زير را براي تعيين ضريب سيمان شدگي 

از روي داده هاي نفوذپذيري ارائه كرد [۱۴]:

                                (۱۶) 

    رابطه ۱۷ بين تخلخل و ضريب سيمان شدگي توسط 

ستي [۱۵]، و رابطه ۱۸ توسط لوسيا [۴] ارائه شدند:

m = 2.05+                                                (۱۷)

m = 2.14( sr/ )+1.76                                 (۱۸)

تنوع روابط ارائه شده بيانگر اين مطلب است كه كارايي 

اين روابط در مخازن مورد مطالعه بايستي با داده هاي واقعي 

حاصل از آزمايش مغزه تطابق داده شوند.

مراحل انجام كار
براي انجام اين تحقيق، تعداد ۱۰۰ نمونه پالگ مغزه به قطر 

mm ۳۸ و طول حدودmm ۷۶ انتخاب شد. پس از شستشوي 

نمونه ها با حالل تولوئن و متانول، تخلخل و وزن مخصوص                                                                                           

                                                                                      Ultraporosimeter 200A دانه اي نمونه ها توسط دستگاه

اندازه گيري شدند. در اين دستگاه پس از انجام 

کاليبراسيون هاي الزم، نمونه داخل مغزه نگهدار قرار گرفته 

و پس از اعمال فشار همه جانبه، گاز هليم كه در يك 

محفظه با فشار معين قرار دارد به داخل نمونه تزريق شد. 

با استفاده از قانون بويل و در نظر گرفتن دماي ثابت، حجم                                                                                                                                              



۱۰۷بررسي معادالت تجربي و ارائه...

گاز تزريق شده اندازه گيري شد.

   در اين مطالعه به منظور تعيين ضريب مقاومت ويژه 

سازندي، نمونه هاي صددرصد اشباع از آب با شوري سازند 

 FRF مورد مطالعه، در داخل سيستم مغزه نگهدار دستگاه

قرار داده شد. سپس با اعمال فشار bar ۲۷۶ به صورت همه 

جانبه و ايجاد شرايط تعادل، مقدار مقاومت الكتريكي نمونه                                                                                         

                                                                                          HIOKI3522-LCR HI TESTER برحسب اهم توسط دستگاه

اندازه گيري شد. تصحيح دمايي براي مقاومت الكتريكي 

طبق رابطه زير صورت گرفت (آرپس، و ورتينگتون و 

همکاران):   

                                 (۱۹)

   در اين رابطه R1 و T1 به ترتيب مقاومت الكتريكي و 

دما در حين آزمايش بوده و R2 و T2 به ترتيب مقاومت 

الكتريكي و دما در شرايط دماي مورد نظر مي باشند. سپس 

با استفاده از اين مقادير، مقاومت ويژه الكتريكي نمونه و 

مقاومت ويژه آب سازندي با استفاده از روابط زير تعيين 

شدند [۱۶]:

                                               (۲۰)

                          
(۲۱)

   در روابط فوق A سطح مقطع نمونه و L طول نمونه، 

PW شوري آب سازند بر حسب ppm و Tf دماي سازند بر 

حسب درجه فارنهايت مي باشند.

   در نهايت ضريب مقاومت ويژه سازندي با استفاده از 

رابطه زير براي تمامي نمونه ها محاسبه شد:

                                             (۲۲)

همچنين با توجه به رابطه آرچي، مقادير ضريب سيمان 

شدگي براي تمامي نمونه ها به دست آمد:

                                           (۲۳)

بحث و نتايج
معادالت تجربی ارائه شده توسط محققين، بيشتر از تخلخل 

برای محاسبه ضريب سيمان شدگی استفاده کرده اند که 

برخی تخلخل حاصل از نگارهاي پتروفيزيكي و برخی 

تخلخل آزمايشگاهی را مورد استفاده قرار داده اند. در اين 

ميان در برخی معادالت سعی شده است تا مقدار ضريب 

سيمان شدگی با تراوايي ارتباط داده شود. ارتباط ضريب 

سيمان شدگي و تخلخل كل نمونه ها براي سازند مورد 

مطالعه بيانگر همبستگي نسبتًا قابل قبول (R2 =0.76) بين 

  Y=a Xb آن دو بوده (شكل۱) و معادله تواني به شكل

براي سازند مورد مطالعه داراي ضريب همبستگي بااليي 

مي باشد:

                                       (۲۴)

شکل١‐ نمودار تغييرات ضريب سيمان شدگي بر حسب تخلخل

۰/۱۵۰/۱ ۰/۲ ۰/۲۵ ۰/۳۰ ۰/۰۵

۰

۱

۳

۲

۴

تخلخل
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همان طوركه در شكل ۱ مشاهده مي شود، روند تغييرات 

ضريب سيمان شدگي نسبت به تخلخل براي نمونه هاي با 

تخلخل كم و زياد متفاوت مي باشد، به طوري كه پراكندگي 

داده ها با افزايش تخلخل افزايش مي يابد.

    همچنين روند تغييرات ضريب سيمان شدگي در رابطه                                                                                    

آرچي، بر حسب تخلخل براي تخلخل هاي كمتر از ۵ 

درصد و بيشتر از آن متفاوت است به طوري كه در 

تخلخل هاي كمتر از ۵ درصد بين ضريب سيمان شدگي و 

تخلخل، رابطه خطي زير با ضريب همبستگي (R2) برابر 

۰/۷۳ ارائه مي شود: 

m =12.51 +1.13     (R2 =0.73)                     (۲۵)

درحالي كه براي تخلخل هاي بيش از ۷/۵ درصد، ارتباط 

مناسبي بين ضريب سيمان شدگي و تخلخل وجود ندارد.

  بنابراين نتايج حاصل بيانگر ارتباط خوب ضريب 

سيمان شدگي با تخلخل در تخلخل هاي پايين مي باشد 

درحالي كه با افزايش مقدار تخلخل اين همبستگي ضعيف 

 a=۱ مي شود زيرا به نظر مي رسد با افزايش تخلخل فرض

از اعتبار كمتري برخوردار است كه مي تواند به دليل 

تنوع در نوع تخلخل در سنگ هاي كربناته و وابستگي 

شديد ضريب سيمان شدگي به نوع تخلخل باشد. شبيه 

همين مطلب توسط فوك و مان [۳] در مخازن كربناته 

در خصوص ضريب سيمان شدگي مطرح شده است. آنها 

براي سنگ هاي آهكي و دولوميت هاي دانه اي با تخلخل 

بين دانه اي و دولوميت هاي با تخلخل بين كريستالي و 

سنگ با تخلخل فقط خميره در محدوده تخلخل ۵ تا 

۳۵ درصد، مقدار ضريب سيمان شدگي، عدد ۲ را به دست 

آوردند درحالي كه براي تخلخل كمتر از ۵ درصد مقدار 

ضريب سيمان شدگي را كمتر از ۲ مشاهده كرده اند.

    بر اساس اهميت معادالت تجربی ارائه شده و بررسي 

سازگاري آنها با سنگ هاي كربناته سازند مورد مطالعه و در 

صورت امكان تعميم آنها، روابط شل، ستی، هامبل، بورائی، 

نوگنت و نوگنت‐ آسکويت انتخاب و ضريب سيمان شدگی 

با استفاده از داده های مغزه و نگارهاي پتروفيزيكي برای 

اين روابط محاسبه شد. به دليل عدم وجود درزه و شكاف 

در نمونه های مطالعه شده توسط محققين فوق، برای 

مقايسه دقيقتر، نمونه های دارای درزه و شكاف حذف 

شدند. مقايسه مقادير آزمايشگاهي ضريب سيمان شدگي و 

مقادير حاصل از فرمول هاي فوق در نمودارهاي شكل۲ 

آمده است. همچنين ضريب همبستگي خطي بين مقادير 

حاصل از فرمول هاي فوق و نتايج آزمايشگاهي در سازند 

مورد مطالعه در جدول۱ آمده است. 

     مقايسه نتايج نشان مي دهد مقادير ضريب سيمان شدگي 

نمونه هاي سازند آسماري مورد مطالعه حاصل از آزمايشگاه                                                                                    

با مقادير m محاسبه شده از روابط شل و هامبل، رابطه 

عکسي دارد و نتايج کراس پالت هاي مقادير m نمونه هاي 

مذکور در آزمايشگاه، در مقايسه با رابطه سِتي، بورايي، 

نوگنت و نوگنت‐ آسکويت ارتباط مستقيمی را نشان 

مي دهد. در اين نتايج، بهترين روند (شيب نزديک ۱)                                                                                                    

با فرمول نوگنت‐ آسکويت و بيشترين ضريب همبستگی                                                                                            

با فرمول بورايی مطابقت دارد. بورايي در مطالعه خود به                                                                                                                                               

جدول۱‐ نتايج نهايي مقايسه مقادير ضريب سيمان شدگي آزمايشگاهي با روابط تجربي مهم

ضريب همبستگي مربوطه فرمول تجربي ارائه دهنده

۲۵ 8710190 .).(m  شل

۶۲  052.m ستي

۷۰ بورايی

۱۹ )k(log.m 22281  هامبل

۲۴ نوگنت

۲۹
)(log

)log(m
t
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2 نوگنت‐ آسكويت
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اختالف نتايج خود و آرچي و شل پي برده و بيان داشت 

كه براي تخلخل هاي كمتر از ۱۰ درصد، فرمول شل كاربرد 

ندارد. در تخلخل هاي پايين، ضريب سيمان شدگي بيشتر 

تحت تأثير تخلخل بوده و در تخلخل هاي باال اين ارتباط 

به علت تنوع در بافت و نوع تخلخل، صادق نمي باشد. 

در هر دو رابطه شل و بورايي، ضريب سيمان شدگي در 

تخلخل هاي پايين بيشتر متأثر از تخلخل است. رابطه 

ضريب سيمان شدگي با تخلخل نمونه هاي آسماري با 

شکل٢‐ نمودارهاي مربوط به مقايسه ضريب سيمان شدگي آزمايشگاهي با روابط تجربي مهم

شكل كلي رابطه بورايي همخواني دارد اما همان طوركه 

از نمودار مقايسه معلوم است در تخلخل هاي باال نتايج از 

هم فاصله مي گيرند. در رابطه ستي نيز با افزايش تخلخل، 

ضريب سيمان شدگي افزايش مي يابد اما در اين رابطه بين 

تخلخل هاي زياد و كم تفاوتي وجود ندارد. در رابطه هامبل 

به علت دامنه هاي وسيع بين ارتباط تخلخل و تراوايي و بين 

سيمان شدگي و تخلخل، حداقل در تخلخل هاي باال نتيجه 

معكوس و با ضريب همبستگي پايين به دست آمده است. 

ضريب سيمان شدگي حاصل از رابطه شل 
در برابر نتايج آزمايشگاهي

ضريب سيمان شدگي حاصل از رابطه بورايي 
در برابر نتايج آزمايشگاهي

ضريب سيمان شدگي حاصل از رابطه هامبل 
در برابر نتايج آزمايشگاهي

ضريب سيمان شدگي حاصل از رابطه نوگنت‐ آسكويت 
در برابر نتايج آزمايشگاهي

ضريب سيمان شدگي حاصل از رابطه نوگنت 
در برابر نتايج آزمايشگاهي

ضريب سيمان شدگي حاصل از رابطه ستي 
در برابر نتايج آزمايشگاهي

ضريب سيمان شدگي آزمايشگاهي

ضريب سيمان شدگي آزمايشگاهي

ضريب سيمان شدگي آزمايشگاهي ضريب سيمان شدگي آزمايشگاهي

ضريب سيمان شدگي آزمايشگاهي

ضريب سيمان شدگي آزمايشگاهي



شماره ٦٠ ۱۱۰

در روابط نوگنت و مخصوصًا نوگنت‐ آسكويت به علت 

در نظر گرفتن تفاوت نوع تخلخل ها با استفاده از تكنيك 

اختالف نوع تخلخل ها در نمودارهاي چاه پيمايي، شيب 

خط مقايسه ضرايب سيمان شدگي آزمايشگاهي و حاصل 

از رابطه به ۱ نزديك شده است و به نظر مي رسد با تغييراتي 

در روابط و با در نظر گرفتن نوع بافت و درصد تخلخل به 

نتيجه بهتري مي توان دست يافت.

نتيجه گيري
‐ در سازند مورد مطالعه، رابطه بين ضريب سيمان شدگي 

حاصل از رابطه آرچي و تخلخل مغزه با ضريب همبستگی 

(R2) ۰/۷۶ وجود دارد.

                                              

‐ روند تغييرات مقاومت ويژه سازندي با تخلخل در 

تخلخل هاي پايين و باال متفاوت مي باشد به طوري كه با 

جداسازي نمونه ها با تخلخل كمتر از ۵ درصد و بيشتر 

از ۵ درصد مي توان به روابط بهتري براي تعيين ضريب 

سيمان شدگي از روي تخلخل مغزه دست يافت.

‐ مقايسه نتايج نشان مي دهد مقادير ضريب سيمان شدگي 

نمونه هاي سازند آسماري مورد مطالعه حاصل از آزمايشگاه 

با مقادير m محاسبه شده از روابط شل و هامبل، رابطه 

 m عکسي را نشان مي دهد و نتايج کراس پالت هاي مقادير

نمونه هاي مذکور در آزمايشگاه، در مقايسه با فرمول سِتي، 

بورايي، نوگنت و نوگنت‐آسکويت ارتباط مستقيمی را 

نشان مي دهد. نتايج بهترين روند (شيب نزديک ۱) را با 

فرمول نوگنت‐ آسکويت و بيشترين ضريب همبستگی را 

با فرمول بورايی دارد.

پيشنهادها
با توجه به اينكه تعميم روابط آرچي براي يك ميدان 

به ساير ميادين به منظور تعيين اشباع سياالت منطقي 

نمي باشد پيشنهاد مي شود در صورت عدم وجود داده هاي 

آزمايشگاهي در بخش هاي مختلف سازند آسماري، 

مخصوصًا تخلخل هاي پايين، از رابطه ارائه شده در اين 

تحقيق كه هم روند با رابطه بورايي است استفاده شود. 

همچنين به نظر مي رسد با مطالعات بيشتر و تغييرات در 

رابطه نوگنت‐آسكويت، مي توان به روابط بهتري براي 

محاسبه ضرايب آرچي دست يافت.    
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