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  : Well Loggingالجس ألبئري 6-3-1

فضال عن إن من أولويات التنقيب النفطي الناجح هو ضمان وجود صخور مستودعيه  خازنة      
ضمان وجود صخور أم مصدرية جهزت النفط والغاز في الوقت المناسب . لذا فنحن بحاجة إلى 
معلومات تحت سطحية موثقة ، ومتى ما ظهرت شواهد نفطية توجب األمر تعيين مالمح ذلك التراكم 

، عمق المستودع وسمكه ، زوايا واتجاهات ميله التركيبي والرسوبي ، صفاته المكمنية ، والمخزن  النفطي
النفطي أو الغازي أي االحتياطي المخزون وليس هناك بديل مكافئ لكل هذه المتطلبات عن معلومات 

  الجس ألبئري السلكي .

ي الجس خالل الحفر وبعد االنتهاء أصبح جس اآلبار علم وتقانة من الحفر حتى اإلنتاج ، ويجر      
منه في تجاويف اآلبار المفتوحة والمبطنة ، ومع أطيان الحفر العذبة والمالحة والمخلوطة بالنفط أو الغاز 

  وخالل العمليات االستكمالية وأثناء اإلنتاج النفطي .

ج ألتنقيبي مرتبطا بخبرة لقد تعاظم كم ونوع التقانات الجسية إلى الحد الذي يجعل مدى نجاح البرنام     
  الجيولوجي بتطبيقات الجس ألبئري . 

التي تستخدم على الدوام في استكشاف  األنواعالمجسات تشمل  أنواعمن بين العديد من       
)  . Open Hole Logs المجسات التي يطلق عليها مجسات التجويف المفتوح    (  الهيدروكربونات

ويتم استخدام مصطلح التجويف المفتوح الن هذه المجسات يتم تسجيلها في الجزء غير المبطن من 
      تجويف البئر . 

تتنوع وتتعدد معدات الجس مع تعدد الخواص والصفات الواجب تسجيلها للطبقات الصخرية      

  المخترقة وفيما يلي وصف لألنواع الرئيسية لهذه المجسات :

  : Electrical Logsالمجسات الكهربائية   1-6-3-1

إن السجل الكهربائي هو عبارة عن تسجيل مستمر للصفات الكهربائية للطبقات الصخرية التي يتم      

اختراقها خالل الحفر ، وتتم هذه التسجيالت عادة في األجزاء المبطنة أو غير المبطنة  المبطنة ، 

  وتشمل المجسات الكهربائية :

  : Spontaneous Potential Log (SP) الجهد التلقائيمجس   - 1

يعتبر مجس الجهد التلقائي من أول أنواع المجسات التي استخدمت في الصناعة النفطية ، وال      

يزال يعتبر أحد أنواع المجسات الهامة ، إذ يتم تسجيله في أغلب اآلبار المحفورة . ويستخدم هذا 
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النفاذة مثل الرمل . إضافة إلى  األنطقةالمجس في تشخيص األنطقة غير النفاذة مثل السجيل ، 

  استخدامات أخرى ال تقل أهمية عما ذكر . 

بين الجهد الطبيعي  (DC)التيار المباشر  فولتيةيمثل مجس الجهد التلقائي تسجيال للفرق في      

 ،ين جهد مسرى (الكترود) ثابت موضوع عند السطح لمسرى (الكترود) متحرك في تجويف البئر ، وب

  ويقاس عادة بالملي فولت .

  :يسجل مجس الجهد التلقائي على المسار األيسر من السجل الجسي و يستخدم لألغراض التالية      

  تشخيص الطبقات النفاذة . - 1

  تشخيص الحدود بين الطبقات النفاذة. - 2

  تحديد مقاومية ماء التكوين . - 3

  تحديد حجم السجيل في الطبقات النفاذة . - 4

   :Resistivity Logs مجسات المقاومية   -2

  -: ةالتالي لإلغراضهي مجسات كهربائية تستخدم  ةمجسات المقاومي     

 للمياه . ةالحامل ةواالنطق للهيدروكربونات ةالحامل األنطقةتحديد  - 1

 . ةالنفاذ األنطقةتحديد  - 2

 . ةتحديد المسامي - 3

  وفيما يلي وصف لألنواع الرئيسية لمجسات المقاومية :

•      *V�0<W+ا� XDا� G�YInduction Electric Log  :  

تيار متحرر  باستخدام) Electrical Conductivityالكهربائية (  ةالتوصيلي تقيس معدات الحث      
نشوء  إلىتؤدي  ةكهرومغناطيسي إشارة  Transmitter Coils المرسلةبواسطة الملفات . وتنتج الملفات 

                ةالملفات المستلم ةسطبوا ةمقياسًا للتوصيلي باعتبارها. تسجل التيارات الناشئة  تيارات في التكوين
)Coils Receiver (  يوجد نوع واحد من هذا المجس يستخدم حاليا في مجال الجس هو مجس الحث .

  Rtو   Rxo، وقد صمم هذا المجس لقياس   Dual Induction Laterologالالتيرولوك المزدوج 
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لمديات وأعماق واسعة من غزو راشح طين الحفر داخل التكوين . ويتكون هذا المجس من المنحنيات 
  الجسية الثالثة التالية : 

  :  Deep Induction Curve  (RILd) منحني الحث العميق  ••

، وهو مخصص للعمل في تجاويف اآلبار  (Rt)يقيس هذا المنحني المقاومية الحقيقية للطبقة      
وبتقسيم لوغاريتمي. وحدة القياس  (2000 - 0.2)المحفورة بأطيان الحفر العذبة . وتتراوح تدريجاته بين 

  انج داخل الطبقات .  65، ويستجيب المجس لعمق  (ohm . m)هي أوم . متر 

  :  Intermediate Induction Curve  (RILm) متوسط حني الحث المن  ••

وهو مخصص للعمل في تجاويف اآلبار ) ،   ( Riيقيس هذا المنحني مقاومية المنطقة االنتقالية      
وبتقسيم لوغاريتمي . وحدة  (2000 – 0.2)المحفورة  بأطيان الحفر العذبة . وتتراوح تدريجاته بين 

     انج داخل الطبقات  .  30ويستجيب المجس لعمق  ، (ohm . m)القياس هي أوم . متر 

  :  or (RILs) (SFLU)  Shallow Induction Curveضحل منحني الحث ال  ••

  ، وهو يعمل مع تجاويف اآلبار المحفورة  بأطيان   (Rxo)يقيس هذا المنحني مقاومية النطاق الملوث      

وحدة القياس  وبتقسيم لوغاريتمي . ( 2000 – 0.2)بأطيان الحفر العذبة . وتتراوح تدريجاته بين      
. إن قراءات هذا المجس تكون دائما أعلى من قراءات مجسي الحث  (ohm . m)هي أوم . متر

  .          RILm   ،RILd  المتوسط والعميق

  : Dual Induction Focused Log     مجس الحث المزدوج المسلط   •

من معدات  مزدوج المسلط . ويتكون هذا المجسيطلق على مجس الحث الحديث أسم مجس الحث ال     
، وهو مشابه إلى مجس  (Rt) ي تقيستوال)  Deep – Reading Inductionحث ذي قراءة عميقة ( 

 ) RILmالحث الكهربائي . ولمجس الحث المزدوج المسلط معدات حث ذي قراءة متوسطة العمق ( 
) يشابه المجس Rxoفضًال عن مجس التيرولوك مسلط ذي قراءة ضحلة األعماق ((Rt)  والتي تقيس

  .  Short normalاالعتيادي القصير 

 محسوسة أعماق إلىالمسلط في التكوينات التي تلوثت بالراشح الطيني  المزدوجيستخدم مجس الحث      
يقيس على نحو دقيق  ) قد الRILd( العميقةوبسبب التلوث العميق ، فأن مجس الحث ذي القراءة 

   . (Rt) ةالحقيقي المقاومة
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  :  JbLatero Log	>و��ك    مجس   • 

في تجويف بئر مملوء بأطيان الماء   (Rt) الحقيقيةرولوك لقياس مقاوميه التكوين تيصمم مجس ال     
⋍	Rmf) المالح  ( ويمكن ان يؤثر التلوث على مجس الالتيرولوك وذلك الن مقاوميه الراشح الطيني ��
من الالتيرولوك   ةالمشتق)   (Rtيؤثر بقوه على قيم مقاوميه ماء التكوين حيث التلوث ال إلىتقريبًا  مساوية

، فأن  ) : (Rmf > 3 Rwمن الماء العذب  حيث  ةندما يحفر البئر بأطيان ذات قاعدولكن ع
  يتأثر بشدة بالتلوث . أنالالتيرولوك يمكن 

  
 Dual Laterolog Microspherically المسلط مايكروكروياً  المزدوجمجس الالتيرولوك  •

Focused Log                                                                                                   
) ذي RILsوجهاز مقاوميه ( (Rt)ة ) ذي قراءة عميقRILdهذا المجس من جهاز مقاوميه ( يتكون     

تمي ي) ويظهر كالهما في مسارين على السجل الجسي وعلى مقياس لوغار Rxoالعمق ( ةقراءة ضحل
 أعماقاكاما الطبيعية . يغطي هذا المجس  أشعةرباعي الدورة ، وغالبًا يرافقهما مسار يوضح مجس 

  ) . Rxoجدًا ويقيس مقاوميه النطاق المغسول ( ةضحل

  : (ML) ( Micro Log)مجس مايكرولوك        •

   ةالطيني ةلتحديد الكعك األساس ةعن جهاز مقاوميه يستخدم بالدرج ةمجس مايكرولوك هو عبار  إن     

     Mud Cake  التكوين ث وان التلوث قد حد إنبهذا المجس  ةالطيني ةحيث يدلل تشخيص الكعك
 أما)  Positive Separationمجس على شكل انفصال موجب (ال هذا على ةالنفاذ األنطقة نفاذ وتظهر

                      .  )Negative Separation سالب ( بانفصال أوالسجيل فتشخص بعدم وجود انفصال  أنطقة
 او في ⋍	Rw  (Rmf(   الملحيةالحفر ذات القاعدة  أطيانيعمل مجس المايكرولوك بكفاءة جيده في ال 

وذلك ألن الكعكة الطينية قد ال تكون قوية  (Gypsum based )التي تكون قاعدتها من الجبس  األطيان
 عندما يكون المسند في حاله تماس مع التكوين ال إذالمسند بعيدًا عن التكوين .  إلبقاءدرجه كافيه  إلى

  . Rmc > Rm > Rmf  وال يحدث االنفصال الموجب إال عندما يكون : يحدث فصل موجب عندئذ .

   

  :  Micro Latero Log & Proximity Logتي  يمجس مايكروالتيرولوك ومجس بروكسم  •

) مثلهما مثل المجس المسلط PLتي (ي) ومجس بروكسمMLLمجس المايكروالتيروك ( إن     
 ةلقياس المقاومي ةذات المساند والمصمم ةالمسلط ألمساري) هما من نوع مجسات MSFLمايكروكرويًا (

 أنفأنه يجب  ةالطيني ةالتيرولوك يتأثر بقوة بسمك الكعك) والن مجس المايكرو Rxoفي النطاق المغسول (



٥ 

 

من مجس  أقوىتي ) المسلط بدرجه يبروكسم مجس ( أما،  ةالملحي ةالحفر ذات القاعد أطيانينزل بوجود 
استخدامه مع أطيان الحفر التي تكون  باإلمكانك ) فهو مصمم للفحص األعمق لذلك فأن (المايكروالتيرولو 

  سمكًا . أكثرالطينية  ةمن الماء العذب وحيث تكون الكعك قاعدتها

  

   :Porosity Logs   سامية مجسات الم   2-6-3-1

  تشمل مجسات المسامية األنواع التالية :     

  Sonic Log      المجس الصوتي                        - 1

                       Density Log        ةمجس الكثاف - 2

      Neutron Logs                   النيوترونمجسات  - 3

  Combination Neutron – Density Logالكثافة المترابط  –مجس النيوترون  - 4

 : Sonic Log المجس الصوتي    - 1

) لموجه t ) (Interval Transit Time∆المجس الصوتي هو مجس مسامية يقيس فاصل االنتقال ( إن     
تنتقل عبر قدم واحد من التكوين . ويتكون جهاز الجس الصوتي من واحد أو أكثر من  ةصوتيه انضغاطي

) . وتصمم Receivers  أكثر من المستلمات ( أو) واثنين  Sound transmitter( المرسالت الصوتية 
معدات الجس الصوتي بحيث نأخذ بنظر االعتبار التغيرات الحاصلة في حجم تجويف البئر ويطلق عليها 

) . وتقلل هذِه  BHC  - Borehole Compensated Deviseالمعدات المعوضة عن تجويف البئر ( 
رات في حجم تجويف البئر . فضًال عن األخطاء الناتجة عن تميل حد بعيد التأثيرات الزائفة للتغي إلىالمعدات 

)tilt( . معدات الجس الصوتي  ) ويمثل فاصل االنتقال∆t ) مقاسًا بالملي ثانيه لكل قدم (µsec. /ft.  (
  معكوس سرعة موجة صوتيه انضغاطية باإلقدام لكل ثانيه . 

والمسامية لذلك فأن سرعة مالط التكوين        ) على كل من الصخاريةt∆يعتمد فاصل االنتقال (      
)Formation matrix velocity  تكون معروفه كي يتم اشتقاق المسامية الصوتية إما من خالل  أن) يجب

  ) : Wyllie etal.1958القانون التالي ( أوالمرتسم 
   

                                         �Sonic  = 
��	�	
�	∆��	
��	�				�	∆��	    

  :   أنحيث 
ΦSonic   من المجس الصوتي ةالمشتق ة= المسامي .   
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 = ∆t ma   فاصلة االنتقال للمالط.  
∆t log   = فاصلة االنتقال للتكوين .  

tf     ∆  = 185، طين مالح =  189= فاصله االنتقال للمائع الموجود في تجويف البئر ( طين عذب. (  
فإذا لم   Hydrocarbon effect الهيدروكربونات) لتكوين ما بسبب وجود �∆ويزداد فاصل االنتقال (      

 من المجس الصوتي ستكون عاليه جدًا . ولقد اقترح ةالمشتق فأن قيم المسامية الهيدروكربوناتيصحح تأثير 
)Hilchie,1978 الهيدروكربونات) التصحيحات التجريبية لتأثير  :  

0.7                             ×SonicФ = Ф       (ز>? )                                                                   
                           0.9 ×Sonic Ф = Ф       (ABC )  

  :  Density Logمجس الكثافة   - 2

لتكوين ما .    Electron densityمجس الكثافة هو مجس مسامية يقيس كثافة اإللكترون إن      
  يساعد الجيولوجي على :  أنويمكن 

  Evaporite  mineralsتشخيص معادن المتبخرات  - 1

 الحاملة للغاز  األنطقةتحديد  - 2

  الهيدروكربوناتتحديد كثافة  - 3

 . ةالمعقد ةوالصخاري ةلييالسج ةتقييم المكامن الرملي - 4

تتكون من مصدر متوسط    Contact toolنوع معدات التماس  من معدات الجس الكثافي هي إن      
 أو - 60( كاما) في التكوين ويكون مصدر األشعة إما الكوبالت  أشعة( كاما ) يحرر  ألشعة ةالطاق

) للتكوين مقاسه بوحدة             ρbتربط بالكثافة الكلية ( أنكثافة االلكترونات يمكن  إن .137  –السيزيوم 
gm/cm3) . (  

 ) داله على كثافة المالط والمسامية وكثافة الموائع الموجودة في المسامات ρbتعتبر كثافة التكوين (     
من الكثافة إما من المرتسم   ةالمشتق ةالمسامي هيدروكربونات ) . ولكي نحدد أو( طين مالح ، طين عذب 

  بالحسابات ، فأننا يجب أن نعرف مسبقًا كثافة المالط  ونوع المائع الموجود في التجويف . أو

  :  ةالتالي ةيكتب بالطريق ةالكثاف من خالل مجس ةقانون احتساب المسامي إن 

                                           Den. = ���	�����	�� Ф  

  : أنحيث 
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 ФDen. =ةمن الكثاف ةالمشتق ةالمسامي .  
= ρma    كثافة المالط  

b   ρ   =  الكليةكثافة التكوين  .  

f   ρ  للغاز )  0.7للطين العذب ،  1.0للطين المالح ،  1.1المائع ( ة=  كثاف    

زيادة  إلىحيثما يكون تلوث تكوين ما ضحًال فأن الكثافة الواطئة لهيدروكربونات التكوين ستؤدي      
المسامية المشتقة من الكثافة . والنفط ال يؤثر على نحو ملموس على المسامية المشتقة من الكثافة ، 

 gm/cm3  0.7قدارها ) استخدام كثافة غاز مHilchie,1978ولكن الغاز قد يفعل ذلك ولقد اقترح ( 
  كانت كثافة الغاز مجهولة . إذامن الكثافة  ةالمائع في قانون احتساب المسامي لكثافة

  

 :   Neutron Logsمجسات النيوترون   - 3

تقيس تركيز ايون الهيدروجين في التكوين . وفي  ةسات النيوترون بأنها مجسات مساميتعرف مج     
النفط ، فأن مجس  أوبالماء  ةوحيث تكون المسامات مملؤ  السجيل)خال من  أيتكوين نظيف ( 

الماء ، فأن قيمه  أوالنيوترون يقيس المسامية المملؤة بالسائل وحيثما تمأل المسامات بالغاز وليس النفط 
النفط  إلىالمسامية النيوترونية ستقل ويحدث هذا الن هناك تركيز اقل من الهيدروجين في الغاز مقارنة 

  ) . Gas effectبفعل الغاز بتأثير الغاز (  ةيسمى انخفاض المسامية النيوترونيو  الماء . أو
  : ةن اعتمادًا على المتغيرات التاليتتغاير استجابات مجس النيوترو      

 المكاشف . أنواعاالختالفات في  - 1

 بين المصدر والمكشاف . الفاصلةالمسافات  -2

  . الدولومايت و الحجر الرملي ، الحجر الجيري ، أي،  ةالصخاري -  3

 أنيتذكر بأن المجسات النيوترونية ( خالفًا لكل المجسات األخرى ) يجب  أنالجيولوجي يجب  إن     
شركة شلمبرجر لمجسات شلمبرجر  مرتسمان أيتفسر من المرتسم المخصص للمجس المحدد ( 

            انه بينما تتم معايرة  إلى) . ويرجع سبب ذلك أطلسلمجسات درسر  أطلسدرسر  ومرتسمات
 )calibration  المجسات األخرى بالوحدات الفيزيائية األساسية ال يتم ذلك في حالة المجسات (

  النيوترونية .
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يعد أول جهاز جس نيوتروني حديث .   Side wall Neutron Logكان المجس النيوترون الجانبي      
 الحديثلنوع ا أمال من المصدر والمكشاف في مسند واحد يثبت على جانب تجويف البئر . ويحتوي على ك

من أجهزة الجس النيوتروني فهو المجس النيوتروني المعوض الذي يتكون من مصدر نيوتروني ومكشافين  
اقل  أنهاتتأتى من حقيقة  ةالجانبي ةعلى المجسات النيوتروني ةالمعوض ةالمجسات النيوتروني إن أفضلية
  في تجويف البئر .  ةات الموجودتأثرًا بالتعرج

  : Combination Neutron - Density Logsالنيوترون المترابط     -مجس الكثافة  - 4

الكثافة المترابط هو مجس مسامية مترابط . ففضًال عن استخدامه في قياس  –مجس النيوترون  إن     
الحاملة للغاز . يتكون مجس النيوترون  األنطقةالمسامية ، يمكن استخدامه لتحديد الصخارية وتشخيص 

كاما في المسار. ويسجل كل  أشعة و اليبرمجس كيرافقه عادة ،  النيوترون والكثافة يالكثافة من منحني –
 أو) 2( إما إلىوحيث يكون كل قسم مساٍو ة الجبري ةفي وحدات المسامي ةالنيوترون والكثاف يمن منحني

 ) بالمائة من المسامية ، ومع ذلك باإلمكان تسجيل وحدات مسامية الحجر الرملي والدولومايتي كذلك .3(

الظاهرية من منحني  ةالجبري ةمن قراءة قيم المسامية قيقيالح ةيمكن الحصول على قيمة المساميكما      
لذلك فأن المسامية  ، ةإال قليًال بالتغيرات في الصخاريقيم المسامية ال تتأثر  . إنالنيوترون والكثافة 

الكثافة يمكن أن تحتسب رياضيًا والطريقة البديلة لتحديد المسامية  –المشتقة من مجس النيوترون 
  :  Root mean squareالكثافية هو باستخدام قانون الجذر ألتربيعي  –النيوترونية 

 N-D = �Ф�		� �		Ф��
�  Ф  

  :  أنحيث 
N-DФ  ةفالكثا –= المسامية المشتقة من مجس النيوترون .  
   NФ . (وحدات الحجر الجيري ) المسامية المشتقة من مجس النيوترون =  

D    Ф . ( وحدات الحجر الجبري ) المسامية المشتقة من مجس الكثافة =  
الكثافة قيم مسامية كثافية اقل من (صفر) وهي قيمه مألوفة في المكامن  –وحيثما يسجل مجس النيوترون 

  الكثافة :   –يجب استخدام القانون التالي لتحديد مسامية النيوترون فالمتكونة من الدولومايت االنهيدرايتي 
   

                                Ф��	Ф�
� 		 =����  

  : أنحيث 
N-D Ф ةالكثاف –مشتقة من مجس النيوترون = المسامية ال .  
   NФ  (وحدات الحجر الجيري ) المسامية المشتقة من مجس النيوترون =.  
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D    Ф  ( وحدات الحجر الجبري ) المسامية المشتقة من مجس الكثافة =.    

هامه ألنها تساعد الجيولوجي  جسيهالكثافة لهو استجابة  –أن تأثير الغاز على مجس النيوترون       
  على تحديد األنطقة الحاملة للغاز .

  : Gamma Ray Logs    مجسات أشعة كاما   3-6-3-1

تقيس مجسات أشعة (كاما) اإلشعاعية الطبيعية في التكوين . وبسبب هذا القياس ، فأن باإلمكان      
استخدامها في تحديد أنواع الصخاريات المختلفة  ومضاهاة األنطقة  . وتتميز الصخور الرملية والجيرية الخالية 

عية واطئة من نوع (كاما). وبازدياد من السجيل بتراكيز واطئة  من المادة المشعة ، وتعطي قراءات إشعا
المحتوى السجيلي ، تزداد استجابة مجس أشعة كاما بسبب زيادة تركيز المواد اإلشعاعية في السجيل . ومع ذلك 

 إذافأن الحجر الرملي النظيف ( ذو المحتوى السجيلي الواطئ ) قد ينتج استجابة عالية في منحني أشعة كاما  
  . على الفلدسبار البوتاسي والمايكا والكلوكونايت أو المياه الغنية باليورانيوم كان الحجر الرملي يحتوي

في األنطقة  التي يكون فيها الجيولوجي على علم مسبق بوجود الفلدسبار البوتاسي والمايكا والكلوكونايت ،      
م مجس سبكترالوك فضال عن مجس أشعة كاما . ويقو   Spectra Log  يمكن إجراء جس من نوع  سبكترالوك 
  أنواع مختلفة من المادة المشعة وتشمل :  إلىبفصل اإلشعاعية الطبيعية  للتكوين 
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قد ال يكون تصاحب الوجود البوتاسي العالي مع استجابة عالية من مجس أشعة كاما فأن النطاق  أنحدث  فإذا
  سجيلي وبدال من ذلك قد يكون حجرا رمليا فلدسباثي أو كلوكونيتي أو ميكائي .

والى جانب استخداماتها في تحديد أنواع الصخارية ومضاهاة األنطقة  ، فقد توفر مجسات أشعة كاما      
  معلومات عن احتساب حجم السجيل في الحجر الرملي أو الصخور الجيرية . 
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