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  چكيده

كه بيش از نيم قرن از بكارگيري آن مي ت برداري نفت و گاز اسه ي از روشهاي مهم در اكتشاف و بهريكنمودارگيري،
 پيمايي مستلزم در دسترس قرار گرفتن انواعه هاي چاه فاده از داداست پارامترهاي پتروفيزيكي با و شناختگذرد 

نقش چاه پيمايي در مطالعات اكتشافي هيدروكربنها و ارزشيابي افقهاي حفاري بسيار است.  يينمودارهاي چاه پيما
هاي چاه البته تحقق اين هدف منوط به تفسير درست از نگاشت ها مي باشد. در اين مقاله انواع روش چشمگير است.

آزمايي و نمودارگيري را برشمرده و اساس كار را شرح مي دهيم و هم چنين مشكالت پيش روي اين صنعت را مورد 
  بررسي قرار مي دهيم.

  
  سوند-نگاشت -الگ-چاه پيمايي-نمودارگيري-چاه آزماييهاي كليدي:   واژه

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
 
  
  

-------------------------------------------------  
  بهره برداري از منابع نفت- نفت مهندس -1

  مقدمه - 1
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چاه آزمايي در واقع به عملياتي گفته مي شود كه طي آن مي توان در دو بخش درون و برون چاهي اطالعات مهمي از وضعيت 
 سنگ ييتراوا و تخلخل ،فشار و دماي درون و برون چاهي مخزن،وضعيتدبي توليدي سياالت مخزن با كاهنده هاي مختلف

عمليات آزمايش چاه در مراحل  آورد. بدست چاهي درون و سطحي تجهيزات توسط را مخزن سياالت خواص برخيمخزن و 
دراز مدت توسعه  يها ها و بر نامه ريزي يبه استراتژ يگيرد و بمنظور دستياب و توليد و تكميل انجام مي يمختلف حفار

در چاه آزمايي تغييرات فشار نسبت به زمان  انجام ميشود . ياقتصاد يورهاميادين با لحاظ كردن كليه عوامل بخصوص فاكت
كه در آن با استفاده از ابزار و وسايل مخصوصي كه به درون چاه فرستاده مي نمودارگيري نيز روشي را گويند ثبت مي شود. 

مقاومت ،تراوايي،عات شامل تخلخلشود مي توان اطالعات بسيار مهمي از وضعيت دروني چاه و مخزن به دست آورد. اين اطال
تشخيص زون هاي ،تعيين ناحيه شسته شده و اشغال شده،ميزان مواد راديواكتيو،و آب سازند ويژه و مخصوص سازند

در ابتدا چاه آزمايي و روش هاي آن را توضيح داده و سپس به بحث درباره  همبستگي چاه ها و ... مي باشد.،هيدروكربن دار
  ردازيم.نمودارگيري مي پ

  
  Oil well Testing          چاه هاي نفتي روش هاي چاه آزمايي

  
1-  Pressure Build-Up  

آزمايش افت فشار را مي توان با اندازه گيري پيوسته فشار نسبت به زمان در زمانيكه چاه براي مدتي با دبي ثابت توليد مي 
بسته ظور رسيدن به فشار استاتيك مخزن،چاه براي مدتي كافي به منقبل از انجام آزمايش افت فشار، كند، انجام داد. معموالً

سپس ابزار اندازه گيري فشار به ته چاه فرستاده مي شود و بعد از آن توليد با دبي ثابت آغاز مي گردد. آزمايش افت  مي شود.
قعي كه امكان توليد با دبي ثابت فشار بسته به هدف از آزمايش ممكن است چندين ساعت يا چندين روز بطول انجامد. براي موا

چاه به مدت الزم براي رسيدن به فشار استاتيك بسته نشده باشد، روش آناليزي كه د و يا وقتيكه قبل از انجام تست،فراهم نباش
ذا يك لازني با فشار يكنواخت آغاز گردد،در آن دبي ها را متغير در نظر بگيرد، نيز وجود دارد.آزمايش افت فشار بايستي در مخ

يا تكميل چاه و يا  باشد. همچنين اگر چاهي به منظور تعميرات چاه جديد حفر شده بهترين كانديدا براي اين نوع آزمايش مي
براي انجام اين نوع آزمايش افت ايش ساخت فشار انجام گرفته باشد،براي مدتي بسته بوده و يا اگر در آن آزمهر علت ديگر،

انجام آزمايش قطعيت همراه بوده است،نين در چاههائي كه در آنها آزمايش ساخت فشار با عدم فشار بهتر بنظر مي رسد و همچ
مي توان يك آناليز يك آزمايش ساخت فشار همراه است،رسد. در اين حالت كه آزمايش افت فشار با  افت فشار ضروري بنظر مي

 يد نتايج ساخت فشار انجام مي گيرد و هدف از انجاممقايسه اي انجام داد. معموال آزمايش افت فشار كوتاه مدت براي تائ
تنهائي بدين منظور صورت  تعيين حجم مخزن است و در بسياري موارد اين آزمايش بههاي افت فشار دراز مدت، آزمايش

  .[3]گيرد مي
2- Pressure Draw-Down  

با ات  فشار ته چاهي ي كنند در اين حال تغييربرداشت م در اين روش چاهي كه بسته است را باز مي كنند و با دبي ثابت از آن
  در واقع تغييرت فشار متناسب با زمان را ثبت مي كنند. زمان را به طور منظم يادداشت مي كنند.

3- Multiple Flow Test  
 طياشر ليممكن است به دل يكند ول ديثابت تول يدر دب ديتست چاه با نيدر اذكر شد، Drawdown Test يهمان طور كه برا

منظور  نيا ي. براميرا ثابت نگه دار يدب مينتوان ينوسانات دب ليبه دل ايو  ميداشته باش ديدر فشار ثابت ته چاه تولحاكم بر چاه،
متفاوت بدست  يها يرا بر اساس دب اليكنند و معادالت حركت س يبه صورت ثابت فرض م ختلفم يزمان يرا در بازه ها يدب
كوچك در  يليرا خ يدب راتييتغ يزمان يمخزن را بدست آورند. اگر بازه ها يتوانند پارامترها يم آورند و از آن معادالت يم

  .[4]است convolutionكه اساس كار روش  شوند يم يآنگاه معادله فشار مخزن بر حسب زمان بصورت انتگرال ميرينظر بگ
4- Reservoir Limit Test  
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كه افت فشار درون مخزن به  ميآن قدر زمان بده ديهنگام تول يعنيباشد  drawdownازتست  يتواند قسمت يتست م نيا
توان شعاع  يشدن فشار م يو با داشتن زمان خط شود يم يفشار با زمان خط راتييحالت تغ نيچاه برسد. در ا ي وارهيد

  چاه در مخزن ) را بدست آورد. ديمخزن ( شعاع تول
5 -  Test Injection  

  چاه دو نمونه اند: به درون قيتزر يتست ها
1-5- Injection Build up or Full Off Test  

حالت هم  نيكه ا ميكن يو فشار درون چاه را بر اساس زمان ثبت م ميكن يرا متوقف م قيشود كه تزر يم يمربوط به زمان
  باشد. يم Build upمانند 

2-5- Injectivity Test  

  .[5]است Drawdownحالت  هير معادالت شبثابت به درون مخزن است كه از نظ يبا دب قيتزر
6- Multiple Well interferences  
چاه  يكيصورت كه از دو چاه، ني) مخزن است. بدرهيذخ تي(قابل storativityبه دست آوردن  ياز روش ها يكيتست  نيا

درون چاه مشاهده را اندازه  راتييتغ،يديدرون چاه تول راتييبا اعمال تغ يعنيشود.  يچاه مشاهده استفاده م يگريو د يديتول
توان  يم ازيمورد ن يپارامترها گريبه چاه مشاهده و د رييتغ دنيچاه و مدت زمان رس دو يكنند. با داشتن فاصله  يم يريگ

  مخزن را بدست آورد. كي يساز رهيذخ
7- Drill stem Tests  

از ، در مورد آزمايش آن اليه تصميم گيري مي گردد .اين با برخورد به اليه اي از نفت و يا گ،در حين حفاري و يا تكميل چاه
و جهت انجام آن  ناميده مي شود Drill Stem Test اليه آزمائي با ساق متهحضور دكل حفاري انجام مي گيرد ، آزمايش كه در

نظر و اندازه گيري از ابزار بخصوصي استفاده مي گردد .هدف اصلي از انجام اين آزمايش جمع آوري نمونه اي از سيال مورد 
به كمك اطالعات كسب شده از چاه بسياري از يكه بتوان آزمايش خوبي انجام داد،بديهي است در صورت .فشار اليه مي باشد

شاخص بهره ،(Permeability) اليه ييتراوابه طور مثال  مجهوالت مربوط به چاه و آن اليه بخصوص قابل محاسبه مي باشند .
نيز  (Flow Efficiency) در دبي هاي مختلف و حتي راندمان توليدي چاه (Drawdown) افت فشار (Productivity Index) وري

بسياري زمايش قرار گرفتن در آزمايشگاه،عالوه بر آنها نمونه  جمع آوري شده از سيال در صورت تحت آد.قابل محاسبه مي باشن
 ) Drill  Pipeه هاي بخصوصي به داخل چاه فرستاده مي شود (دستگاه توسط لولاز مشخصات آن سيال را معلوم خواهد نمود .
فشارداخلي لوله مزبور و يشتر) دستگاه فشارسنج داخل چاه،كه فشار سنج باالئي،و به طور كل تشكيل شده است از دو (ياب

) .دستگاه توسط ي شودي چاه اندازه گيري مبه هر صورت فشار داخلج آنرا اندازه گيري مي نمايند .(فشارسنج پائيني فشار خار
دارد . پس از بسته شدن را  ) در عمق مورد نظر ثابت نگهداشته مي شود .توسط شيرهائي كه دارد قابليت بازوPackerمجرابند (

چه وقتي كه باز دند .در حقيقت فشار داخلي چاه را،چاه را طبق برنامه اي تنظيمي بازكرده و سپس مي بنقرار دادن دستگاه،
ني كه بسته مي شود اندازه گيري مي كنند .طرز عمل دستگاه فشارسنج تقريباً مشابه همانست كه در قسمت است و چه زما

نمودارهاي رسم شده از فشار نسبت به زمان را و با بيرون آوردن دستگاه از چاه، اندازه گيري فشار داخلي چاه مشروح است
هائي  ت انجام محاسبات استفاده مي گردد .سيال از طريق سوراختوسط دستگاه بخصوصي مي خوانند و از ارقام بدست آمده جه

كه بر روي دستگاه موجود است به داخل آن نفوذ كرده و بدين ترتيب با گذشتن از مسير داخلي آن به قسمت باالتر مي رسند 
خاطر همراه داشتن مواد (به كه سيال در مسير حركتكه در نتيجه در مسير اندازه گيري فشار قرار مي گيرد .اتفاق مي افتد 

زائد و به صورت معلق )فشارسنج فوقاني و يا حتي سوراخهاي موجود بر روي دستگاه را به طور كل و يا مختصري مسدود نمايد 
  .[6&5]مي شوند چندان قابل قبول نيستند.در اين صورت فشارهائي كه از فشارسنج فوقاني خوانده 

  
 Gas well Testing          يگاز يچاه ها ييچاه آزما يها روش
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 : رديگ يانجام م يمخازن گاز يبرا ريز يها تست

1- Back Pressure or flow after flow 

2- Isochronal test 

3- Modified Isochronal test  

  
Flow after Flow Test 

ته چاه  يانيدهند تا فشار جر يآنقدر زمان به چاه م يهر دب يكنند و برا يم ديمختلف تول يهايتست از چاه در دب نيا يبرا
 يانينمودار فشار جرمتفاوت، يهايكار در دب نيا يمرتبها 5 اي4كم شود. پس از تكرار يليآن خ راتييتغ يعنيشود،  تيتثب
. آورند يرا بدست م Fetckovichمجهول معادله  يكنند و بر اساس آن پارامترها يم رسمرا  يشده ته چاه بر اساس دب تيتثب

 حدس زد. يگريچاه را در هر  فشار د يتوان دب يشده م حيفرمول تصح نياس اسپس بر اس

Isochronal Test 
 Isochronalدر  ليدل نيباشد به هم يفشار درون چاه م تيبودن زمان تثب يطوالن Flow after Flowاز مشكالت تست  يكي

Test تا به  بندند يفشار چاه را م يريز اندازه گكنند سپس بعد ا يم ديمشخص تول يدب كيمشخص در  يزمان ياز چاه برا
 كي. و در انتها با دهندياول انجام م يدر دب ديرا با همان مدت زمان تول ارك نيا گريد يبرگردد و سپس در دو دب هيفشار اول

ل عم Flow after Flowتست  هيبدست آمده شب يها داده يشود. سپس بر رو تيدهند فشار چاه تثب يمشخص اجازه م يدب
 .شود يشده فشار رسم م  تيتفاوت كه نمودار تنها از نقطه تثب ني. با اشود يم

Modified Isochronal Test 
 يو اجازه نم شود يملحاظ  ديتول زمان برابر زمان زيتفاوت كه هنگام بستن چاه ن نياست با ا Isochronalتست  هيتست شب نيا

  .[7]شود يزمان تست م كاهش باعث زيوش نر نيمخزن برگردد كه ا هيدهند فشار به فشار اول
  

  well logg         نمودارگيري
را عملياتي است كه در آن با استفاده از ابزار و وسائل الزم مي توان از بخش هاي مختلف چاه و سازند اطالعات بسيار مهمي 

ن چاه فرستاده و با قرار دادن در محل مورد ) به درwire lineدر اين عمليات ابزار نمودارگيري را بوسيله يك كابل (كسب نمود. 
وغيره باشد.اين  تراوايي،تخلخل،مقدار راديواكتيويته،فشار،اين اطالعات مي تواند دمانظر اطالعات مورد نظر را كسب مي كنيم. 

ده ها اين داداده ها بر روي چارت كه يك صفحه كوچك است ثبت شده و بوسيله دستگاه چارت خوان خوانده مي شود. سپس 
  بر روي كاغذ مخصوصي چاپ شده كه به آن نگاشت اطالق مي شود كه بوسيله متخصصين امر تفسير مي شود.

 تاريخچه نمودارگيري

از استان هاي  Alsace در pechelbronn ) در يكي از چاه هاي ميدان نفتي 1927(  1306اولين نمودار الكتريكي در سال 
استفاده  station مل يك نمودار مقاومت مخصوص الكتريكي بود و براي ثبت آن از متدشمال غربي فرانسه ثبت شد و تنها شا

كرد و مقاومت  شود،در مقابل اليه هاي مورد نظر در چاه توقف مي د ناميده ميونكه سدستگاه اندازه گيري گرديد. با اين روش،
) اولين نمودارهاي مقاومت مخصوص براي 1929(1308شد.بعد از آن سال در سال  اندازه گيري شده نيز با دست رسم مي

. سودمندي اين نمودار در تطابق اليه ها ا و روسيه مورد اتفاده قرار گرفتمقاصد اقتصادي در ونزوئال،ايالت متحده امريك
  .وتشخيص اليه هاي ئيدروكربن دار در صنعت نفت مورد توجه قرار گرفت

) نيز به نمودار مقاومت مخصوص افزوده شد و در همان سال برادران SP) نمودار پتانسيل خودزاد(1931(1310در سال 
) نمودار 1949(1328پمومبرژه (مارسل و كنراد) روش ثبت مداوم را تكميل و اولين بات قلمي را نيز توسعه دادند.بعد از سال 

و در سال  SNP) نمودار 1962(1341ديد و در سال نوترون به صورت يك تعيين كننده تخلخل مورد توجه واقع گر
  .]1&2[نوترون ابداع و به بازا ارائه شد) دستگاه نوتوني و به دنبال آن دستگاه دوگانه 1970(1349

  نمودارها انواع مختلفي دارند كه شامل :
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  SPنمودار پتانسل خودزا  -1
ز عوامل طبيعي را ثبت مي كند. اين اختالف پتانسيل بين يك اختالف پتانسيل الكتريكي ناشي ا،يا پتانسيل خودزا spنمودار 

  .]1[چاه اندازه گيري مي شودالكترود مستقر در سطح زمين و يك الكترود متحرك در 
 EPTنمودار  -2

دستگاه انتشار امواج الكترومغناطيس نسبت به آب حساس است. استفاده هم زمان اين نمودار با نمودار نوترون و جرم مخصوص 
  تشخيص دقيق تر اليه هاي هيدروكربن دار از اليه هاي آبدار را امكان پذير مي كند.،ر زون هاي مورد تهاجم تراويده گلد
  RTنمودار مقاومت مخصوص  -3

  دستگاه هاي بزرگ بازه شامل:
  (الكتريكي) جانبينرمال و نمودار  -1-3

ه درون چاه ثبت مي شود و داه فرستاده شده و توسط گيرنبه درون چتوسط فرستنده  Iدر اين روش جريان الكتريكي به شدت 
  اختالف پتانسيل الكتريكي بين دو سوند گرفته مي شود.

  نمودار القايي -2-3
اين روش اندازه گيري قابليت هدايت الكتريكي اليه ها (عكس مقاومت مخصوص) است و در چاه هايي استفاده مي شود كه با 

  ن حفاري شده باشد.هوا و يا آب شيري،گل نفت پايه
  SFLنمودار كروي متمركز شده  -3-3

با اين تفاوت كه تمركز آن كم عمق تر ،شامل يك الكترود است كه بر روي سوند القايي نصب شده و شبيه نمودار جانبي است
  به كار مي رود. Rxoاست.براي تعيين 

  LLنمودار التروالگ  -4-3

  به طور متمركز به داخل سازند مورد نظر مي فرستند. با الكترودهاي محافظ را در اين روش جريان
  دستگاه هاي كوچك بازه شامل:

  MSFL نمودار كروي متمركز شده ميكرو -5-3
  .مي باشد البته با بازه بزگتر كه الكترودهاي آن روي بالشتك قرار دارند SFLمانند 

  MLنمودار ميكروالگ  -6-3
اينچ از يكديگر جاي  1سطح بيروني آن سه الكترود در يك ستون به فاصله  سوند شامل يك بالشتك كائوچويي است كه روي

  دارند.
  MLLنمودار ميكروالتروالگ  -7-3

 يك بالشتك كائوچويي است كه توسط فنري به ديواره چاه مي چسبد.داراي 
  PLنمودار پراكسي ميتي  8-3
  NGTطبيعي و نمودار پرتو گاما -4

توريم و اورانيم است. با اندازه گيري اين پرتوها توسط گيرنده هاي مخصوص اين ،عناصر پتاسممنشا پرتوهاي راديواكتيو طبيعي 
  رسوب شناسي و ارزيابي درصد رس مخزن بدست مي آيد.،ارزيابي پروفيل هاي تزريق،كار اطالعات مفيدي درباره ليتولوژي

  كه شامل: نمودارهاي تخلخل -5
  Sonicنمودار صوتي  -1-5

يك فرستنده امواج صوتي را در سازند منتشر كرده و امواج پس از برخورد به سازند و سيال درون آن توسط يك با استفاده از 
  گيرنده ثبت مي شوند.

  ودار جرم مخصوص (چگالي)من -2-5
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د در اين روش سازند تحت اثر پرتوهاي گاما قرار مي گيرد كه با سرعت زياد در سازند حركت كرده و پس از برخورد با سازن
  توسط گيرنده ثبت مي شوند.

  نمودار نوترون -3-5
به كمك چشمه هاي پروتوزا سازند با اتم هاي نوترون بمباران مي شود. پرتوها با سرعت در سازند حركت كرده پس از برخورد 

تم هيدروژن با سازند سرعت آن ها كم شده و توسط گيرنده ثبت مي شوند. بيشترين مقدار از دست دادن انرژي در مواجه با ا
  است زيرا جرم مخصوص نوترون و هيدروژن تقريبا يكسان است.

  Caliper نمودار قطر سنجي -6
 قطر چاه براي مشخص شدن ريزش ديواره يا تنگ شدن آن به كار مي رود.به منظور تعيين 

  نمودار دما -7
  دارد. كاربرد با استفاده از سنسور دماگراديان  ثبت پيوسته دما و اندازه گيريبراي 

  نمودار شيب سنجي -8
هدف اين نمودار تعيين زاويه شيب و سمت (نسبت به شمال مغناطيسي و جغرافيايي) صفحاتي است كه چاه آن ها را قطع مي 

  .]1&2[كند.

  
  ها جدول - 2

 در اين جا نمودارهاي مختلف را از نظر كاربرد و نوع آنها با يكديگر مقايسه مي كنيم :

 1جدول شماره 

  محاسن  معايب كاربرد  ودارنوع نم
  
  

  پتانسيل خودزا
sp 

 

آشكار سازي طبقات متخلخل و
تعيين مقاومت ويژه آب - تراوا

تجزيه و - تعيين ليتولوژي- Rwسازند
همبستگي چاه - تحليل رخساره ها

بررسي درجه اشباع نفت يا گاز - ها
بررسي محل - در ماسه هاي شيلي

  تماس گاز و آب در ماسه هاي شيلي
 

  
 

تخلخل و - ه  اي استروش ساد
مقاومت ويژه آب سازند را ه به 

 خوبي محاسبه مي كند

  
  
  
  
 مقاومت
ويژه 
RT 

 
 
  بزرگ
  بازه

 
 

 نرمال و جانبي

اختالف پتانسيل ودراندازه گيري
همبستگي - تخلخل - Rxoنتيجه 

 چاهها

بهبه دليل چسبيدن سوند 
ديواره چاه اثر اندود گل باعث 
درست نبودن ثبت مقاومت ويژه 

  ي شودم

براي مقاومت هاي مخصوص 
 كاربرد دارد متوسط تا زياد

 

 القايي

سازندهاي داراي مقاومت مخصوص
 6تا5خيم تر از ضاليه هاي -كم

  مقاومت هاي كم تا متوسط- فوت

در مقاومت مخصوص زياد كاربرد
  خوبي ندارد.

در گل هاي پايه نفتي,هوا يا آب 
 شيرين بهتر از بقيه عمل مي كند

 

SFL 
 

اندازه گيري مقاومت مخصوص ناحيه
   Rxoشسته شده 

ز آن كم عمق تر از نمودارتمرك
  ستجانبي 

 

 
  

LL  
 

درگل هاي حفاري با - Rxoتعيين
تجزيه و -شوري متوسط تا بسيار شور

  همبستگي چاهها - تحليل عمودي

نسبت به سوندهاي نرمال و  
جانبي بسيار كم تر تحت تاثيرگل 

قاني و حفاري و سازندهاي فو
 تحتاني قرار مي گيرند
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  كوچك
 بازه

  
  

MSFL 

-است با بازه كوچكتر SFLهمان
همبستگي  - تخلخل -Rxoتعيين 
  چاهها

توانايي تلفيق با ساير نمودارها  
حتي  Rxoتعيين -DLLمانند 

باوجود اندود گل قوي و رخنه 
 ضعيف

  
  

ML 

تشخيص زون هاي تراوا از زون هاي
  ستگي چاههاهمب - تخلخل - ناتراوا

به دليل چسبيدن سوند به
ديواره چاه اثر اندود گل باعث 
درست نبودن ثبت مقاومت ويژه 

  مي شود

 مقاومت هاي متوسط تا زياد

MLL تعيينRxo-همبستگي-تخلخل
  چاهها

به دليل چسبيدن سوند به
ديواره چاه اثر اندود گل باعث 
درست نبودن ثبت مقاومت ويژه 

  مي شود

 

  

PL  
   

  
  

پرتوي گاماي طبيعي 
   NGTو

 

-ارزيابي درصد رس-تعيين ليتولوژي
- همبستگي چاهها و تعيين نامساويها

-SPاستفاده به جاي - رسوب شناسي
كنترل عمق حفاري و دستگاه هاي 

ارزيابي پروفيل هاي - آزمايش كننده
-تزريق در پشت لوله هاي جداري
- تشخيص و تعيين اليه قابل نفوذ

   بي و آذرينتعيين سنگ هاي رسو
 

 
 

در چاه هايي كه سيمان يا لوله 
گذاري شده اند و نمي شود از 
نمودار پتانسيل خودزا استفاده 
كرد از اين نمودار استفاده مي 

 كنند

 

  
  
  
  
  
  نمودارهاي
 تخلخل

  
 صوتي

-تعيين ليتولوژي-تعيين تخلخل
-يررسي تراكم سازندهاي رسي

تعيين ظخامت - همبستگي چاهها
 طبقات

كه اندازه گيريدر زماني 
حساسيت زيادي نسبت به 
تغييرات قطر چاه داشته باشد 

 تعيين تخلخل مشكل است

 

 
  

 چگالي

تشخيص وجود-تعيين تخلخل
- تعيين چگالي- مينرالهاي سنگين

تعيين ليتولوژي سازندهاي 
بررسي تراكم در رس - غيرمتخلخل
  ها و ماسه ها

  

 
 نوترون

جداسازي زون هاي-ارزيابي تخلخل
-دار وزون هاي حاوي نفت يا آبگاز

تحليل رسوب -تعيين ليتولوژي
  همبستگي چاه ها- شناسي

  

 
 EPTنمودار 

وجود-تعيين هيدروكربن باقيمانده
يا حركت هيدروكربن در نفت 
-سنگين يا ماسه سنگ هاي قيردار

تعيين اشباع آب باقيمانده در گل 
 Rxoتعيين - هلي نفت پايه

در آب هاي شيرين دقيق ترين   در آب شور كاربردخوبي ندارد
 اطالعات را مي دهد

  
  قطرسنج

 

زون هايتعيين-تعيين قطر چاه
اندازه حجم چاه براي -متخلخل و تراوا

تعيين محدوده -ارزيابي حجم سيمان
 تصحيح نگاره هاي مختلف-توپك ها
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  دما
 

اندازه گيري گراديان زمين گرمايي
تشخيص بي هنجاري هاي - منطقه

ه در اثر هرزروي يا جريان ايجاد شد
بازرسي سيمان كاري - ورودي آب

 تصحيح نمودارهاي الكتريكي- چاهها

 
 

 
 

  
  شيب سنج

 

-كاربردهاي تكتونيكي و ساختماني
كاربرد -كاربردهاي رسوب شناسي

  چينه اي
 

 
 

 
 

 
  

  ها و نمودارها شكل - 3
  

  3شكل                                               2شكل                                                          1شكل                             
 

  
 چينص كاربرد منحني نمودار صوتي و پرتو گاما در تشخي   لكاربرد منحني نمودار صوتي و پرتو گاما در تشخيص گس                               نمايي از نمودار صوتي                   

  
 

 6شكل                                                     5شكل                                                     4شكل                        
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 نمايي از الگ راديو اكتيو                                 ابزار نمودار گيري چگالي                        spنمايي از الگ پتانسل خودبه خودي    

  
  9شكل                                              8شكل                                           7شكل                         
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  FDCنمايي از نودار دانسيته                                 CNLر نوترن نمايي از نمودا          نمايي از نمودار شيب سنج                              

  
  
  نتيجه گيري -4

الزم و ضروري مي باشد.استفاده هم زمان چند الگ با يكديگر ف در زمانهاي خاص,استفاده بهينه و به موقع از الگ هاي مختل
سوندها مطمئن د. در زمان ثبت الگ بايد از سالم بودن كنالعات به مهندسين امر مي تواند كمك شاياني براي جمع آوري اط

ثبت و برداشت اطالعات چه در چاه آزمايي و چه در نمودارگيري نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند. پس در هم چنين زمان, بود.
ده كرد. دقت در از ثبت داده ها به يك تفسير دقيق و حساب شده نياز است كه بتوان الگوي مناسبي از رفتار مخزن را پيا

عمليات نمودارگيري يكي ديگر از نكاتي است كه پرسنل نمودارگيري بايد به آن احتمام ويژه بنمايند. در پايان مي توان چنين 
گفت كه  چه در چاه آزمايي و چه در نمودارگيري دقت در ثيت و سپس تفسير درست داده ها مهم ترين نقش را در اين گونه 

  كه به كمك آن بتوان بهترين الگوي ممكن را براي توليد بهتر و آگاهي از فشار مخزن به دست آوريم.عمليات بازي مي كند 
 

  تشكر و قدرداني
از همسر عزيزم,ستاره زندگي ام,مهندس زهره حقيقت صميمانه تشكر مي كنم كه با صبر و بردباري به من دلگرمي داد و با از 

نيز متشكرم و عزيزم ي نمود و فرصتي فراهم كرد براي رويش من. از پدر و مادرم خود گذشتگي مرا در تهيه اين مقاله همراه
  دست آن ها را مي بوسم. از خداي منان نيز سپاسگزارم بخاطر تمام الطافي كه به بنده روسياه خود نمود.
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