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 حقائق تتعلق بالنطاقات المنتجة ذات المقاوميات المنخفضة

 اشراف ج.هيثم صالح                                              اعداد /ج.فراس الحمود ,ج.محمد نعساني       

إن تقييم النطاقات المأمولة التي تملك قيم منخفضة المقاومية بات يتطلب مفسرين 

أفكار جديدة و مبتكرة تتجاوز األفكار القديمة وعندهم االستعداد  بتروفيزيائيين لديهم

غير اقتصادية ,فقد  %50لينقضوا الفكرة القائلة أن التشبعات المائية األكبر من 

عملت شركات عالمية متخصصة بالقياسات البئرية خالل العقود القليلة الماضية 

ل دة من التقدم الهائل الحاصمستفي-على تطوير سوابر جديدة مزودة بتقنيات عالية 

لديها القدرة و الكفاءة على تسجيل قيم المقاومية أمام نطاقات و-في العلوم الرقمية

رقيقة كانت غير مرئية في السوابر القديمة مما ساعد في تحقيق خطوات مهمة 

 . على صعيد القياسات البئرية و تقييم النطاقات ضعيفة المقاومية

 تمهيد

ب يالرئيسي في انخفاض المقاومية المنتجة ويمكن أن تتشكل أثناء وبعد الترس الغضار هو السبب

كشيل صفائحي ومبعثر   يتم توزيعها في الطبقة و

 ةالمقاومي انخفاض فيوتشمل األسباب األخرى  وكتلي.

 الحال في، كما هو للحبيبات الحجم الصغير المنتجة

 مثلالفلزات الناقلة ، و الصخور النارية والمتحولة

 .البيريت

عندما اخترع كل من كونراد ومارسيل شلمبرجير تقنية 

جة ذات تالمنللطبقات التسجيالت البئرية، كانت 

د ة مع المفهوم السائمتناقض عمليا   المقاومية المنخفضة

أن أبحاثهم تشير إلى  في ذلك الوقت حيث كانت 

 ة أعلى منيبالغاز أو النفط لها مقاومالصخور المملوءة 

ت الطبقاأصبحت الصخور المملوءة بالماء ومع الوقت ،

للعاملين معروفة ة ظاهرة يالمنخفضة المقاوم الحاملة

ى إندونيسيا إلإلى بحر الشمال مختلفة من العالم من ن توجد في أماكو في أوساط النفط والغاز

 .السكاآغرب أفريقيا و

ة تناقصت السيول النفط أسعار انخفاض مع

المالية لدى الشركات مما أدى إلى انخفاض 

االستثمارات في مجال االستكشاف و التنقيب مما جعل الشركات تتوجه إلى تطوير الحقول القديمة 

و البحث عن طبقات أو تشكيالت جديدة في نفس الحقول و هنا أعادت الشركات التفكير في 

على اعتبار أنها ليست اقتصادية و شجعها  و التي أهملت سابقا   الطبقات ذات المقاومية المنخفضة

للنطاقات ضعيفة المقاومية و يمكن أن تتشكل خالل و  : الغضاريات هي السبب األساسي 1الشكل 

بعد الترسيب وتتوزع في الصخر كشل متطبق أو غضار متناثر أو غضار هيكلي .أسباب أخرى 
 لنارية أوالنخفاض المقاومية هي الحبات ذات المقياس الصغير جداً كفواصل من  فتات الصخور ا

 المتحولة و الفلزات الناقلة مثل البيريت. 
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على ذلك تطوير سوابر و تقنيات جديدة ساعدتها على إعادة الدخول إلى هذه الطبقات و إعادة 

    تقييمها من جديد.

 يتبحث ف ثم ، المنتجة  يةلللطبقات الرم  ةيالمقاوم انخفاض أسباب تتناول أوال   المقالة هذه

 caseو من بعدها نستعرض كمثال   .المناطق هذه مثل لتقييم تطويرها تم التي والتقنيات السوابر

study  ةيلمقاوما انخفاض أسباب تحديد في كورال/  تسجيالت البئريةال تكامل يساعد كيفحول  

 .الهند في ندهارق حقل في

 

و  ترم-أوم 5 إلى 0.5 بين ماالمقاومية العميقة للطبقات المنتجة منخفضة المقاومية  تبلغ عموما  

إلى  ا  يستخدم عادة بالترابط مع المقاومية المنخفضة مشير low contrast المنخفض التفاوت

  انخفاض قيمة الفرق في المقاومية بين الرمال و الغضاريات المجاورة لها.

ا  عندما يحدث أساس في قيم المقاومية )الضحلة و العميقة( في النطاقات المؤملة المنخفض التفاوت

يم ق بالتالي ليس من الضروري أن تكون تكون المياه الطبقية عذبة أو منخفضة الملوحة. و 

ماء و المقاومية بين نطاق القيم قليل في أو تفاوت و لكن هناك فرق  بحد ذاتها المقاومية منخفضة

 النفط.نطاق 

ر السبب األول تعتبفإنها  التركيبي الداخلي بناءهاتميز بناقلية كهربائية ناتجة عن و ألن الغضار ي

مة تخفيض قي الغضار في ةساهممكذلك فإن  وفي تواجد النطاقات ذات المقاوميات المنخفضة 

 نوع الغضار ,حجمه و توزعه في الطبقة .المقاومية يعتمد على 

قاومية بب انخفاض سريع بقيم الميس األمر الذيسطح مشحون بشحنة سالبة  متلكتفلزات الغضار 

و الذي ينتج عن عملية معاوضة في بنية الغضار -و هذا السطح المشحون بشحنة سالبة 

substitution – يعمل على جذب أيونات موجبة مثل الصوديوم+NA  و البوتاسيوم+K  عندما

درة قيكون الغضار جافاُ. و عندما يغمر الغضار بالماء تتحرر هذه األيونات مما يرفع من قيمة 

 . conductivityناقلية الماء التبادل 

غرام من الغضار الجاف 100و يعبر عنها بوحدة الميلي مكافئ / CEC إن قدرة التبادل الكاتيوني

 و يقيس قدرة الغضار على تحرير الكاتيونات.

 التي تلك من ةيالمقاوم خفض على أكبر تأثير عالية CEC الذي لديه للغضار سيكونو بالتالي 

 smectite باسم أيضا المعروف ، montmorillonite ، المثال سبيل على. منخفضة CEC لديها

 3من  هو كاولينايتلل CEC أن حين في غرام 100/  مكافئ يليم 150 إلى 80 من CEC لديه ،

 .غرام 100/  يليم 15 إلى

 

 

 :ثالثة أشكالالطبقات األرضية في  في  ياتالغضار وزعتت
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 الرمل طبقات: و يتوضع فيه الشل  الصفائحي الشل. 

 : و فيها يغمر الغضار كل الرمل ،مغلفا  حبات الرمل أو مالئا   الغضاريات المبعثرة

  للمسامات الموجودة بينها. 

 حيث تتوضع حبات أو عقيدات  : )الكتلي( بنيويال الغضارnodules  في الهيكل الغضار

 . formation matrixال صخري 

 .و تتخلل الرمال النظيفة بيالترسعملية  خالل الصفائحي يتشكل  الشيل  

 حيث تشكل طبيقات متناوبة من الحجر الرملي ، األمريكية المتحدة الواليات في الخليج ساحل في

 حوالي نصف النطاقات ذات المقامية المنخفضة.و الشل 

 :لبيئات الترسيبية التي تتواجد فيها فيها النطاقات ضعيفة المقاومية ا: أكثر 2الشكل

A-  المراوح اللحقية التي تتشكل عند قاعدة الجبال حيث األرض منخفضة. 

B- .القنوات الرملية المتشكلة في المياه العميقة و الناتجة عن تيارات العكر اضافة إلى رسوبيات ضفاف األنهار 

C- الرمال البحرية الناتجة عن عملية تجاوز مياه البحر. 

D-  سلت المتشكل في األجزاء العلوية  من القنوات –األجزاء السفلية من مقدمة الدلتا و تتابع الرمل شل

 .اللحقية
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د أو كتل من منفرالطبيقات التي تحوي غضار متبعثر تتشكل عند ترسيب حبات الغضار بشكل 

نيز لترسيب مثل التعرية و الدياجيعمليات ما بعد ا تتشكل منالغضاريات المبعثرة الغضار وهذه 

يسمح للغضار  frameworkعثر و حبات الهيكل و الفرق في الحجم بين حبات الغضار المب

ات و عندما يغلف الغضار حب بين حبات الهيكل. مبعثر أن تصطف أو أن تمأل القنوات المساميةال

مما يخفض قيمة المقاومية  irreducible waterالرمل يزداد تشبع الماء غير القابل لالنتقاص 

 بشكل دراماتيكي.

انزال أكساء في مواجهتها على الرغم من أنها لديها النطاقات عادة ما يتم تجاهلها و مثل هذه

 نتاج هيدروكربونات خالية من الماء .  ااإلمكانية من 

رسبت في و تالغضاريات البنيوية تتشكل تكون حبات الغضار مساوية أو أكبر من حبات الهيكل 

ة ر البنيوي ال يؤثر سلبا  على الخواص الخزنيعلى خالف الغضار المبعثر فإن الغضا نفس الوقت

 للصخر ألن الغضار ال يتوضع في الفراغات المسامية .

حاالت أخرى للنطاقات المؤملة ذات المقاومية المنخفضة تلك التي تتضمن فلزات ناقلة مثل 

ا حتويهيالمقاومية على طول النطاق الذي  يمفي ق ا  مثل هذه المواد تسبب انخفاضا  كبيرو البيريت

 .  ا  منتظم المحتوى من الغضارو حتى و لو كان التركيب الفلزي

جنوب تكساس و سماكة  Vicksburgفي طبيقات رقيقة حاملة للغاز ضمن تشكيلة  1960:على اليسار قياس كهربائي منفذ عام  3الشكل 

 100في بئر على بعد  1993منفذة عام  tiple comboأقدام .على اليمين يظهر قياسات بئرية تقليدية  7تبلغ  net payالنطاق الحامل 

 قدم . net pay  14شارإليه تبلغ سماكة النطاق الحامل قدم عن البئر األول الم
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و بالتالي يزداد حجم  fine grainsإن زيادة مساحة السطح تترافق مع زيادة حجم الحبات الناعمة 

 بالتالي ازدياد تشبع الماء يخفض قراءة المقاومية .و irreducibleالماء غير القابل لالنتقاص 

 و التي تتميز غالبا  ما تكون ذاتإن النطاقات التي تحوي فتات من الصخور النارية و المتحولة 

استجابتها للقياسات غالبا ما تشبه الغضار حيث تكون التسجيالت غاما عالية وحبات ناعمة جدا  

و مقاومية منخفضة و كمون ذاتي ضعيف أو معدوم و لكن على خالف األسرة الرقيقة فإن هذه 

 الطبقات غالبا  ما تكون متغير السماكة من عدة ميلليمترات إلى مئات األمتار.

حيت تكون ناقليتها أكبر أو تساوي لناقلية   % 7و أخيرا  فإن الرمال التي تحوي بيريت  أكثر من 

و لكن هذا النوع من النطاقات ذات المقاوميات  طبقة المياه تعطي قراءات ضعيفة للمقاومية

 غالبا  ما تكون نادرة.المنخفضة 

لطبقة جراء تسجيل صحيح لمقاومية ااإن التحدي في تفسير الرمال منخفضة المقاومية يتوقف على 

 بعدها استخراج قيمة تشبع الماء من خالل استخدام معادلة آرشي . مخمنا قيمة الشل و

اعد على سوف تس تقنيات معاملة المعطيات المسجلةتطوير إن تحسين الميز الشاقولي للسوابر و 

 التعامل مع هذه الطبيقات الرقيقة.

 تقييم واعدة جدا  في  (NMR) النووي المغناطيسي الرنينفعلي سبيل المثال يبدو أن تسجيالت 

بحبات الصخر  و بالغضار )وهو حجم الماء المرتبط irSW لالنتقاص القابل غير الماء تشبع

  الناعمة.

عندما يكون وذلك و ألن الفرصة الثمينة أو الوقت األنسب لقياس المقاومية هو خالل الحفر 

ستلعب دورا   MWDفي حدوده الدنيا فإن تسجيالت المقاومية خالل الحفر   invasionاالجتياح 

 ذات المقاومية المنخفضة. في تفسير النطاقاتهاما  

      

 ياحتجاال تأثيرات تكون عندما ، الحفر أثناء يحدث المقاومة لقياس مالءمة األكثر الوقت وألن

ا الحفر راس في المقاومة قياسات تلعب ، ضئيلة ا أيض  ا دور   لمنتجة ا الطبقات تشخيص في مهم 

 .المقاومة المنخفضة

 

 اتذ تسجيل أدوات تطوير في رقيقةال طبقةال مقاومة مشكلة لحل الواضحة الطرق إحدى تتمثل

 .  deep investigationعالي و عمق اختراق كبير vertical resolutionشاقولي  ميز

 الطبقات يمتقي قادران على  أنهماوحاليا  تتوفر نوعين من السوابر المهمة أثبتا في المجال الحقلي  

 FMI Fullbore Formation) وسابرة (AIT Array Induction Imager) سابرة هما الرقيقة

MicroImager). 



6 
 

عدة  على تعملمن الوشائع التحريضية التي  arrays أصفة ثمانيةمن  AIT تتكون سابرةحيث 

 30 و 20 و 10  مقاومية ذات أعماق اختراق مختلفةمن أجل توليد تسجيالت متعددة لل ترددات

  م. 0.3 قدم حتى1 بلغي وميز شاقولي انش 90 و 60 و

 أربع مثبتة على  buttonزر  192 من ام صفيفاستخدب البئر جدار بتصوير FMI سابرة تقوم 

  [.ملم 5] انش 0.2 و يبلغ الميز الشاقولي وسائد

التقليدية في الصفحة السابقة .نالحظ   trible comboتم انزالها في نفس البئر الذي أنزلت فية قياسات  IPLالتحريضية و  AIT: سابرة 4الشكل 

 قدم  63قد زاد النطاق الحامل المؤمل إلى  IPLعلى القياس أن الميز الشاقولي للسابرة التحريضية و المسامية المشتقة من سابرة 
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التي  المتتالية التحسينات إن

طرأت على السوابر من أجل 

باتت  الرقيقة الطبقات كشف

واضحة للعيان و ملموسة في 

مناطق كثيرة حول العالم 

وساعدت كثيرا  على العودة إلى 

شافها اعادة استكاآلبار القديمة و 

من األمثلة على ذلك من جديد ، و

منطقة جنوب تكساس في 

الواليات المتحدة حيث تم تقييم 

في عام  Vicksburgطبقة 

بواسطة التسجيالت  1960

التحريضية القصيرة و أشارت 

إلى وجود طبيقة حاملة للغاز 

أقدام و تم تحديد فقط  7بسماكة 

تم حفر بئر جديد على بعد  1993و في عام  متر.–أوم  2بمقاوميات أكبر من  bedsسريرين 

 conventialمئة قدم عن البئر األول )المشار إليه( و تم تقييمه باستخدام القياسات التقليدية 

Wireline . 

السابرة التحريضية الكروية 

induction /SFL spherically 

Focused  النطاق سماكة ضاعفت

أسرة  7قدم و حددت  14الغازي إلى 

 متر.-أوم 2بمقاوميات أعلى من 

الحقا و في نفس العاو تم تقييم البئر 

و سابرة  AITالثاني بواسطة سابرة 

IPL integrated porosity 

lithology  حيث تزايدت سماكة

قدم و أظهرة  63النطاق الحامل إلى 

سرير طبقي بمقاوميات  13وجود 

    متر.-أوم 2أعلى من 

 

 

 

 تسجيالت المقاومية خالل الحفر 

نم تقييم  األخيرةو في  RABو  AITو   MSFL:يوضح بروفيالت االجتياح للسواير 5الشكل 

 االجتياح خالل و بعد الحفر و يظهر وجود عدم توافق بين البروفيلين 

   ARC5و سابرة   AITسابرة  ي:مقارنة للميز الشاقولي ف 6الشكل 
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لم تعزز فقط كفاءة  MWDإن التحسينات التي طرأت على القياسات الكهربائية خالل الحفر

 يقة.الحفرالموجه و إنما أيضا  تقييم الطبقات الرق

 ARC5و  RAB Resistivityهناك نوعين من السوابر التي تستخدم في التسجيالت المقاومية 

Array Resistivity Compensated  و هما تستخدمات خصوصا  لتقييم الطبقات الرقيقة و

 تسجيل قيم المقاومية قبل االجتياح .

تعطي خمس قراءات للمقاومية مع قياس للغاما و الميل و يتم ربط هذه السابرة في  RABسابرة 

بعد الدقاق مباشرة و فوق الموتور في تشكيلة الحفر المخصصة للحفر الموجه  BHAتشكيلة الحفر 

steerable drilling assembly. 

 اري()المس اإللكترودات و يستخدم الدقاق كجزء منلمقاومية يسمى "مقاومية الدقاق "أحد قياسات ا

 المرسلة لالشارة الكهربائية.

إلى  collarحيث يمر تيار متناوب من خالل الواسير الداعمة تربط بالدقاق مباشرة   RABسابرة 

 الدقاق إلى الطبقة قبل أن تعود إلى مواسير الحفر و المواسير الداعمة المربوطة فوق المرسل.

 insulatorو في حال كانت الطفلة زيتية أو ذات أساس زيتي و التي تعتبر عازلة للتيار الكهربائي 

 جار البئر. stabilizerتكتمل فقط عندما تالمس مواسير الحفر و  loopفإن دارة التيار الكهربائي 

رة تستطيع بذلك أن تقدم اشارات تحذيرية مبكقدم و 2غ يبل RABالميز الشاقولي لسابرة 

WARNINGS .انش من  1و من أجل زيادة الميز الشاقولي حتى  عن تغير قيم المقاومية للطبقة

و مسرى  electrodes 3يتم اضافة ثالثة مساري  thin-bedأجل كشف األسرة الرقيقة جدا  

 و هذا المسرى يساعد في رسم برفايل االجتياح المبكر للطفلة . ringرنان 

مع ميز  AITيقدم خمسة قياسات للمقاومية و الطور مثل سابرة  ARC5الجيل الجديد من سابرة 

انش مما يجعلها مناسبة للعمل في تقييم الطبقات في ¾  4قدم و مع قطر يبلغ  2شاقولي يبلغ 

 . SLIM WELLSاآلبار الرفيعة 

و لكنها  AITو   ARC5إن المسافة بين المساري و عمق اختراق القياسات متشابهة بين سابريتي 

ين اآلبار بإحدى هاتين السابرتين في نفس البئر أو ب  غير متطابقة مما يجعل التقييم البتروفيزيائي

تسمح للبتروفيزيائي بأن يقوم برسم خارطة أو بروفايل  ARC5و القاسات المتعددة لسابرة .متشابه 

 لعملية االجتياح )للطفلة( على طول البئر.

 

 

 

  طبيقات الرقيقة من خالل تطوير  معاملة المعطيات المسجلة تحسين عملية التقيم  لل
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على الرغم من التأكيد على أهمية تحسين الميز الشاقولي لسوابر المقاومية ماتزال العديد من 

 أقدام. 8-2ذلت ميز شاقولي  متوسط و يتراوح من سوابر القياسات للمقاومية في اآلبار المفتوحة 

ميز التي سهلت تحسين اللقد تم تحسين العديد من تقنيات معاملة المعطيات البئرية المسجلة 

 لهذه السوابر التقليدية . الشاقولي

كل الطرائق تستخدم على األقل قياس 

عالي الميز من أجل اظهار  واحد 

ذو المقاومية المنخفضة و هذا القياس 

يتطلب اجراء مضاهاة مع القياسات 

 األخرى .

و هناك تقنية تساعد في تفسير 

النطاقات المؤملة منخفضة المقاومية 

 Laminated Sandتسمى 

Analysis  حيث يعمل هذا السوفتوار

على تحديد قيم الشللية و المسامية و 

  انش. 2اإلشباع ألسرة بسماكة 

كما أنه هناك تقنية أخرى لمعاملة 

المعطيات البئرية من أجل تحديد و 

ا اسم الرقيقة يطلق عليه تقييم الطبيقات

SHARP Synergetic High-

Resolution Analysis  حيث تعمل

هذه التقنية على تحسين ميز القياسات 

و  ELANإلى برنامج  logsالمدخلة  

قيم  تقييم بالتالي يساهم في تحسين

اإلشباع و االحتياطي كما أدخلت هذه 

سم ق–التقنية في برنامج الجيوفرام 

الخزنية من أجل المساعدة المواصفات 

 على تحسين تفسير القياسات .

 

استخدام األنيزوتروبية 

الكهربائية في تحديد الطبيقات 

 الرقيقة المؤملة 

  FMSو  sharp: ترسيم حدود الطبيقات الرقيقة باستخدام برنامج 7الشكل 
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من عمل نمذجة عالمية مثل شلومبرجير و آركو لقد عمل عدد من الباحثين من عدة شركات 

منخفضة المقاومية ومنخفضة لنطاقات الحاملة لألنيزوتروبية الكهربائية من أجل كشف ا

  كطبيقات رقيقة. ((low differencesالتغاير

و قد وجد الباحثون أن الطبقات 

-waterالصخرية المحبة للماء 

wet التي تتغير فيها حجم و

الحبات بشكل كبير تكون عالية 

األنيزوتروبية في الجذع النفطي 

من البئر و تكون إيزوتربية في 

 الجذع المائي.

لقد تم ربط أنيزوتروبية 

المقاومية بتغير حجم الحبات 

 و التي تؤثر على تشبعالصخرية 

 irreducibleالماء المرتبط 

water . 

تون الحجر الرملي ،السلستتابع لطبيقات رقيقة من و قد قاموا بتجريب نظريتهم من خالل نمذجة 

في  kuparukفي نهر  A-sandsو المدستون لتشكيلة 

 . والية آالسكا

 MiroDcannerو قد اعتمد الموديل على تفسير 

للتشكيلة و التي تضمنت طبيقات ذات نفاذية ضعيفة من 

المدستون و طبيقات نفوذة من الحجر الرملي مع تغير 

 في حجم الغضار.

المدخلة في الموديل تكون إما في إن معطيات المقاومية 

وضع ثم تالتطبق و موازية للتطبق . اتجاه عامودي على

اومية على مخطط تقاطعي )الموازية هذه القيم للمق

و يوضح مقابل المتعامدة( لنطاق صخري معين 

المخطط كيف يؤثر تشبع الهيدروكربون على 

 األنيزوتروبية الكهربائية.

 

في آالسكا .معطيات المقاومية  KUPARUKتأثير التشبع على األنيزوتروبية الكهربائية في تشكيلة : 8الشكل 

المأخوذة من عمود النفط تميل لليمين بينما معطيات المقاومية المأخوذة في الجذع المائي تقريباً تكون خطية 
.موقع المعطيات على طول عمود النفط تشير إلى الليتولوجيا .أنيزوتروبية قوية يمكن أن توجد في عمود 

  لجذع المائي نفس التشكيلة ال تظهر أي أنيزوتروبية.شبع .في االنفط وذلك حسب قيمة الت

:مغنطيس ثابت يولد حقل مغنطيسي  CMR: مبدأ سابرة 9الشكل 

على نوى  MAGNETISMو الذي بدور يولد قوة مغنطة  Bساكن 

 90تعمل على تدور قوة المغنطة  FRالهيدروجين. اشارات راديوية 

تترنح البروتونات للعودة إلى وضعها األصلي  RFدرجة و بعد ازالة 

 مطلقًة اشارة راديوية تتناسب قوتها مع المحتوى من سائل الطبقة
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 Nuclear Resonsnceتقنية الرنين المغنطيسي النووي 

تقييم الطبيقات الرقيقة تشكل تحدي ،فإن السوابر و التقنيات الموصوفة أعاله  على الرغم من أن

 تقدم حال  في لمعظم الحاالت المصادفة في الحقول . 

ضة رة رقيقة منخفهناك حاالت خاصة تكون أكثر صعوبة بالنسبة للمفسر ليس فقط أسو لكن 

 و التي تساهم في ازدياد حجم المياه المرتبطة.إنما أيضا  ذات حبات صغيرة جدا  المقاومية فقط و

)سابرة الرنين المغنطيسي( والتي تقيس تشبع الماء  CMRفي مثل هذه الحاالت تستخدم سابرة و 

 .  pore size و حجم المساماتالمرتبط 

ل حق عند تطبيقونات نوى الهيدروجين أي البروتسلوك يقوم مبدأ هذه السابرة على مالحظة 

  .RF مغنطيسي ثابت واشارة راديوية نبضية ترددية

 تجعلحيث  magnetisation سمى بالمغنطةقوة تتنشأ  بعد مرور وقت قصير من تطبيق الحقل

      باتجاه الحقل المطبق أكثر من البروتونات في اإلتجاه اآلخر . تصطف البروتوناتأكثر 

 ألكوار مأخوذة من الطبقة. NMR في غرب تكساس معتمدة على قياسات Delawareلتشكيلة  CMR:اختبار لسابرة 10الشكل 
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 درجة اعتبارا  من اتجاه الحقل الثابت. 90تدور قوة المغنطة  RFعند تطبيق اإلشارة الراديوية 

مطلقة  اشارة راديوية  PROCESSعند ازالة اإلشارة الراديوية تترنح البروتونات في الحقل الثابت 

 حتى تعود إلى وضعها األصلي .

و ألن قوة اإلشارة تزداد مع عدد البروتونات المتحركة و التي تزداد مع حجم السائل فإن قوة 

 اإلشارة متناسبة طرديا  مع نسبة تشبع السائل في الصخر.

(  signal decay)أو تخامد اإلشارة   relaxation timeو لكن كيف يعطي زمن اإلرتخاء

 نوع النفط؟والمسامات و حجم حجم معلومات عن 

و يدعى النطاق و الذي يرتبط بتوزع المسامات  T2توزع زمن االرتخاء  CMRتعرض سابرة 

 . CMRبمسامية  T2 تحت االختبار و الذي يغطيه زمن االرتخاء

إن المغناطيسات الثابتة في السابرة تقوم بتوليد الحقل المغنطيسي الثابت و الذي يتم توجيهه باتجاه 

الطبقة انش فقط مما يخفف من تأثير الكعكة الطينية و وعورة 1الطبقة ،و يبلغ الميز الشاقولي 

 . rugosityالمقاسة 

ي منطقة غرب تكساس حيث ف Delawareنقدم اآلن  مثال عن المقاومية المنخفضة في طبقة 

يظهر كيف استطاعت سابرة الرنين المغنطيسي أن تسمح للمفسر بتحديد قيمة التشبع للنفط المتبقي 

. 

بينت أن االشارة  Delawareإن قياسات الرنين المغنطيسي على أكوار مأخوذة من تشكيلة  

الماء و لكن عندما تكون ميلي ثانية األولى عندما تكون المسامات مشبعة ب 200تتخامد خالل الـ

 ميلي ثانية . 400المسامات مشبعة بالنفط فإن اإلشارة تتحلل عند زمن أكبر بعد حوالي 

 المسار الرابع يقسم إلى ثالث أقسام:في  T2توزع 

ميلي ثانية و تمثل تشبع الماء  33المنطقة إلى اليسار و يحدها الخط األزرق عند الزمن -أوالً 

 . irreducible water saturationالمرتبط 

 . producible waterميلي ثانية تمثل السائل المنتج  210ميلي ثانية و  33المنطقة بين -ثانياً 

 CMRميلي ثانية تمثل النفط و الممثلة كشواهد نفطية في سابرة  210المنطقة الثالثة فوق -ثالثاً 

 في المسار الثالث .

تعمل فقط قياسات للنطاق  CMRلمتبقي ألن سابرة هذه القياسات تشير حقيقة إلى تشبع النفط او

 .  flushed zone  غسول الم

في العمل فإن المفسرين للقياسات البئرية أصبح لهم اليد الطولى في  CMRمع دخول سايرة  

 صراعهم في تقييم المجاالت ضعيفة المقاومية مع أنه ليس من السهل أبد  ايجاد أجوبة لهذه

 .النطاقات 
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 آفاق جديدة في قياسات المقاومية 

أطلقت شركة هاليبرتون األمريكية جهاز جديد لقياس المقاومية الكهربائية في مطله شهر أيار 

و  LWDيتم استخدامه خالل عملية الحفر  EarthStar ultar-deepأطلقت عليه اسم  2018

يتميز الجهاز الجديد بقدرته على رسم خارطة للخزان و خطوط تماس السوائل بشكل آني و على 

جدار البئر و هو أكبر بمقدار ضعفين عن مسافة االختراق في السوابر م( من 61قدم ) 200امتداد 

 العاملة حاليا  في الصناعة النفطية.

للخزان خالل الحفر و يعطي المهندسين شاملة تقديم صورة واضحة ويساعد الجهاز الجديد على 

من خالل المساعدة   sidetrackفرصة أكبر لتخفيض نفقات حفر اآلبار البينية و اآلبار الموجهة 

ووضع خطط  geosteeringفي عملية التوجيه  real timeعلى اتخاذ قرارات سريعة آنية 

 أفضل للتطوير المستقبلي.

)في اتجاهات  Azimothalات الكترومغنطسيسة سمتية يعتمد الجهاز الجديد على اجراء قياس

اتجاه( من أجل رسم خارطة للتركيب الجيولوجي حول البئر مما يعمل على تقديم  32يفوق عددها 

معلومات اضافية للمهندسين من أجل تطوير الخزان و رفع عامل المردود.و يتكامل هذا الجهاز 

طرق حسابية متطورة من أجل تقديم صورة و التي تستخدم   RoxC geosteeringمع تقنية 

 بصرية  آنية لتركيب الخزان و خطوط تماس السوائل. 

كما يمكن استخدام هذا الجهاز في العديد من التطبيقات مثل حساب حجم االحتياطي في الخزان و 

 geosteeringو في مجال الحفر الموجه  bypass Payالتعرف على النطاقات المنتجة الرقيقة 

 في خزانات الشل . sweet spotsيساعد في توقيع اآلبار في خزانات البقع الحلوة 

تحديد من أجل  matureلقد تم استخدام الجهاز حديثا  في بحر الشمال في حقل كربوناتي قديم 

ضمن الخزانات المجتاحة جزئياُ بالماء و قد استطاع  remaining oilالنفط المتبقي  مجاالت 

رطة لمواقع النفط و ساعد على اتخاذ قرارات لتوجيه اآلبار من أجل زيادة تماس الجهاز رسم خا

  .مسار البئر مع النطاقات الحاملة للنفط

و وصلوا إلى الخزان األول المتوقع استمر  بعد أن نجح العاملون في حفر البئر كما هو مخطط 

م و بناء على 120امتد لعمق  في نطاق مائي الحفر للوصول إلى الخزان الثاني ولكن  دخل البئر

 الخزانأشار إلى وجود  EarthStarذلك اتخذ القرار بتوقف عملية الحفر، و لكن جهاز 

و هذا ما ساعد على زيادة سماكة السوية المنتجة م  15ثاني أسفل نهاية البئر بـالهيدروكربوني ال

pay  و بالتالي زيادة اإلنتاج من النفط. %50بحوالي 
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