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س  : 9ضع أمام العبارات التالية الصحيحة عالمة ( √ ) أوو الخاطئة عالمة ( : ) X
(

).
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يكمننا عند إجراء التسجيالت الجيوفيزيائية لآلبار إستخداما بدوف المجؤ لحفر البئر.

-8

يعمؿ سائؿ الحفر  Drilling Fluid Mudعمى تدعيـ جوانب ثقب الحفر  Boreholeو المحافظة
عمييا مف مف اإلنييار،إضافة إلى تبريد و تنظيؼ رأس الحفرأثناء عمميات الحفرلمبئر( .

).

(

).

-1

قطر اإلجتياح لسائؿ الترشيح حوؿ فتحة البئر يمثؿ بداية الطبقة الغير مثأثرة بسائؿ الترشيح.

-1

تزداد درجة الح اررة بدرجة منتظمة بزيادة عمؽ الحفر لمبئر اإلرتوازي و المسماة بالمماؿ الحراي والتي

بموجبو تـ تصميـ كافة أجيزةالتسجيالت الجيوفيزيائية اآلبارية لتتحمؿ أو لتقاوـ درجة ح اررة  822درجة مئوية
( 122درجة فيرنيايت)أثناء إجراء القياسات الجيوفيزيائية المختمفة لتتابع الطبقات المحفورة.
-5

).

(

عمؽ إستقراء و فحص الطبقة  Depth of Investigationيعتمد عمى المسافة الفاصمة بيف المرسؿ و المستقبؿ في

(

جياز التسجيؿ الجيوفيزيائي .

).

-6

تسجيالت الجيوفيزيائية لمكثافة  Density logتساعد ميندس الحفر عمى تحديد قطر البئر و ميميا و إتجاه الحفرفييا.

-7

التسجيالت الجيوفيزيائية ىي تسجيالت غير مستمرة لمعرفة الخصائص الفيزيائية لمطبقة  /الطبقات المحفورة مقابؿ عمود

(

(

سائؿ الحفر .Drilling Fluid Mud
-8

).

).

مجموعة التسجيالت الجيوفيزيائية األبارية الكيربائية لآلبار تشتمؿ عمى تسجيؿ الجيد الذاتي ) ،Self Potential (SPو
تسجيؿ المقاومة الكيربائية  ، Resistivity Logو تسجيؿ التوصيؿ الجيوفيزيائي  ، Conductivity Logوتسجيالت
سرعة الصوت  ، Sonic Logو تسجيالت النشاطات اإلشعاعية لمصخر.
1

(

).
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الفصؿ الدراسي الصيفي لعاـ3413 - 3411ىػ

إجراء التسجيالت الجيوفيزيائية لآلبارليس ميما نظ ار لصعوبة تنفيذىا و إجرائيا  ،وعدـ تنوعيا و إرتفاع تكاليؼ
إستخداميا.

).

(

 -92يعمؿ سائؿ الحفر عمى نقؿ فتتات الطبقات  Cuttingالناتج مف الحفرمف أسفؿ البئر و إلى السطح أثناء الحفر عف طريؽ
دورتو المغمقة  Closed Circulationبإستخداـ مضخات قوية تتناسب و ىذا الغرض.

(

 -99التسجيالت الجيوفيزيائية الكيربائية يستمزـ إجرائيا إستخداـ سائؿ الحفر  D.F. Mudفي البئر.
 -98كيكة الحفر  Mud Cakeتتكوف بواسطة الطبقة المحفورة عمى جدار البئر بسمؾ كبير جدا .

).

).

(

(

).

 -91ضغط الطبقة  Formation Pressureينتج مف ضغط السوائؿ و الغازات الطبيعية المحصورة في الطبقة المحفورة.

 -91يكوف إجتياح (تداخؿ /عمؽ) سائؿ الترشيح كبي ار (عميقا) في الطبقات ذات المسامية العالية.

(

).

(

).

 -95عمؽ التسجيؿ الجيوفيزيائي لمطبقة  Depth of Investigationىو عبارة عف المسافة المحصورة مف سطح البئر و
(

عمقو النيائي.

).

 -96دقة التسجيؿ العمودي لمطبقة ىي عبارة عف العرض الكمي لتسجيؿ إستجابة الطبقة  Deflection Lineمقسوما عمى .8

(

).

(

).

 -97يقؿ عمؽ التداخؿ لقراءة التسجيؿ الجيوفيزيائي لآلبار بإستخداـ جياز  Neutron Logكمما زادت مسامية الطبقة.
 -98ال تتأثر حدود الطبقة السميكة أي قيـ تدرج خط التسجيؿ الجيوفيزيائي عند تكوف الكتؼ  Shoulderبسرعة إجراء
(

التسجيؿ الجيوفيزيائي لمبئر.

).

 -99تربيع قيـ قراءات التسجيالت الجيوفيزيائية اآلبارية ال يعد أساسيا إلعطاء القراءة و التفسيرالجيوفيزيائي الصحيح لمطبقة.
-82

درجة التوصيمية لمصخر ىي معكوس درجة تسجيالت المقاومة الكيربائية لمطبقة.

 -89المقاومة الكمية لمصخر المسامي و الحاوي عمى مياه مالحة تكوف كبيرة و عالية.

(

).

(

).

(

).

 -88تكوف مقاومة الكيربائية الصخر  /الطبقة عالية عند إحتواءه عمى .Hydrocarbon materials
(
2

).
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 -81حبيبات الصخر المسامي المسماة بػ  Matrixىي المسؤولة عف تكوف المقاومة والتوصيؿ الكيربائي في الصخر و ليس
(

محتوى الصخر مف السوائؿ.

).

 -81التسجيؿ الجيوفيزيائي لمكثافة  Density Logىو عبارة عف التسجيؿ الجيوفيزيائي المستمر لتسجيالت الكثافة لمطبقات
المحفورة شاممة حبيبات الطبقة ومحتوى السوائؿ التي تحتوييا الطبقة  ،كما و يستخدـ ىذا التسجيؿ في قياس المسامية
(

وكثافة المواد/و الصخور.

).

 -85يتـ التسجيؿ الجيوفيزيائي لمكثافة برشؽ أو ضرب الطبقة بذبذبات مركزة ذات طاقة متوسطة و عالية تتراوح مف  2.8إلى
(

 8مميوف إلكتروف فولت .mev

).

 -86التسجيالت الجيوفيزيائية لمنيوتروف  Neutron Logليا عالقة بقياس المحتوي الييدروجيني في الطبقة ،وبالتالي قياس
(

محتوى الطبقة مف السوائؿ  ،كما تعمؿ عمى قياس مسامية الصخر.

).

 -87يحتوي جياز تسجيالت النيوتروف عمى مصدر إشعاعي نيتروني سريع و حساسيف  ، Two Detectorsحيث يقوـ
(

الحساس بقياس كمية الفقد مف الطاقة و التي تمر خاللو.

).

 -88أجيزة قياس أو تسجيؿ القياسات المتسجيمية الضحمة (قميمة العمؽ) عف طريؽ إستخداـ  Pad electrodeيحوي مصدر
القرءات ممتصقا تماما بجدار البئر أثناء إجراء التسجيؿ الجيوفيزيائي
التيار الكيربائي وحساسات لمراقبة و تسجيؿ ا
(

لممقاومة.

).

 -89تستخدـ أجيزة  Induction Tool logsلقياس مقاومة الطبقة المحفورة عند إستخداـ سائؿ حفر مخموط بالزيت.
(

).

 -12قراءات تسجيؿ  Self Potentialتكوف ذات قيمة سالبة ( )-عندما تكوف مياه الطبقة أكثر مموحة مف سائؿ الترشيح،
وذات قيمة موجبة ( )+عندما تكوف مياة الطبقة أكثر عذوبة مف سائؿ الترشيح.

س :8ضع عالمة دائرة (  ) Oحوؿ الحرؼ األبجدي الداؿ عمى اإلجابة الصحيحة فيما يمي:

(

 -9تتكوف تسجيالت اآلبار الجيوفيزيائية لمجيد الذاتي ) Self Potential (SPنتيجة لػ :
 .aوجود سائؿ موصؿ في البئر .Conductive Fluid in the Borehole
 .bطبقة ذات مسامية محاطة بطبقة غير منفذة..

 .cإختالؼ مموحة السوائؿ بيف الطبقتيف (بيف سائؿ الحفر في البئر و سائؿ الطبقة) .
 .dجميع ما جاء أعاله.

3

).
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 -8التسجيالت الجيوفيزيائية لتسجيالت اآلبار بإستخداـ جياز اؿ : Gamma Ray tool
 .aىو التسجيؿ الجيوفيزيائي المستمر لنشاط المواد المشعة في الطبقة مثؿ اليورانيوـ و البوتاسيوـ و الثوريوـ
.

 .bىو التسجيؿ الجيوفيزيائي المستمر لنشاط المواد الغير المشعة في الطبقة.
 .cىو التسجيؿ الجيوفيزيائي المستمر لنشاط العناصر المشعة في الطبقة مثؿ البوتاسيوـ فقط.
 .dجميع ما ذكر أعاله.

 -1يرسـ أويوقع التسجيؿ الجيوفيزيائي لجياز الكاليبر المستمر لقطر رأس الحفر في البئر المحفورة مف
األسفؿ إلى األعمى :

 .aبخط متقطع في اؿ  Tract# 2و بمقياس رسـ أفقي ممثؿ بالبوصة.
 .bبخط متقطع في اؿ  Tract# 3و بمقياس رسـ أفقي ممثؿ بالبوصة.

 .cبخط متقطع في اؿ  Tract#1و بمقياس رسـ أفقي ممثؿ بالبوصة.

 -1يتـ قياس و تسجيؿ درجة ح اررة البئر  Borehole Temperatureبإستخداـ  Temp. Logو
المستخدـ في تصحيح ومعايرة أجيزة  ، Resistivity Toolsو تحديد الطبقات الخازنة الحاوية

عمى اؿ  ، Hydrocarbonوأيضا في معرفة ضغظ السوائؿ في البئرحيث أف :

 .aالح اررة األرضية تزداد مع إزدياد العمؽ نتيجة لسرياف الطاقة الح اررية مف باطف األرض إلى سطحيا.
 .bالح اررة األرضية  Geo-temperatureتتناقص مع العمؽ في البئر نتيجة لتناقص سرياف الطاقة
الح اررية مف سطح البئر إلى باطف األرض.

 .cماجاء في الفقرتيف  aو  bأعاله .
 .dجميع ما ذكر أعاله.

 -5دليؿ المقاومة ) (Ro/Rtيستخدـ لحساب درجة اإلشباع ) (Swلمسوائؿ في الطبقة  ،و يكوف ىذا
الدليؿ أقؿ مف  1في:

 .aالطبقة المشبعة عمى األكثر بالماء.
 .bالطبقة المشبعة عمى األكثر بالنفط.

 .cالطبقة المشبعة بالماء.

 .dالطبقة الغير حاوية لمسوائؿ.

4
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 -6اإلستخدامات الكمية ألجيزة تسجيؿ المقاومة لمطبقة ىي:

 .aحساب و تحسس و تقدير حجـ الزيت الخاـ و الغازات المتواجدة في الطبقة.
 .bتقدير و تعريؼ درجة التشبع ).(Sw
 .cتحديد دليؿ المقاومة الذي يشير إلى أىمية الطبقة و محتواىا.
 .dجميع ما جاء أعاله.

 -7يستخدـ جيازالتسجيؿ الجيوفيزيائي لممقاومة المسمى بػ ) Micro-Laterolog ( MLLلقياس :
Rxo(+ Rmc)ٌ .a
Rxo+Ri .b
Rt .c

 .dجميع ما ذكر أعاله.

 -8اليدؼ األساس مف قياس و تسجيؿ  Gamma Ray Logالكمي ىو:
 .aقياس حجـ طبقة الشيؿ . Shale volume
 .bالتعرؼ عمى السحنات الصخرية و مضاىاتيا مع بعضيا البعض.
 .cالتعرؼ عمى أنواع الصخور و تتابعيا.

 .dقياس حجـ المعادف المشية في الصخر.

 .eماجاء فقط في الفقرتيف  aو . d
 -9التسجيؿ الجيوفيزيائي لؤلشعة جاما الطفيفية  Spectral Gamma Rayلؤلبار ىو عبارة عف :
 .aالقياس المتتابع ألشعة جاما ) (Gamma Rayلطبقات البئر المتتابعة.

 .bالقياس المتتابع لعنصر الثوريوـ و اليورانيوـ و البوتاسيوـ حيث يرسـ كؿ حدة.
-92

التوصيمية الكيربائية لمطبقة /لمصخر  Rock Conductivityىي توصيؿ الصخر :
 .aنتيجة لتوصيؿ حبيبات الصخر لمتيار الكيربائي.
 .bنتيجة لمغراغ أو المساـ  Poresالمتواجدة بيف حبيبات الصخر.
 .cنتيجة لنوعية السوائؿ التي يمالءىا الفراغ بيف حبيبات الصخر.
 .dكؿ ماجاء أعاله.

-99

القانوف المتحكـ في المقاومة ىو التيار الكيربائي ووحدتو في التسجيؿ الجيوفيزيائي تحسب بػ:
 .aباألمبير ).(A
. Counts/Sec. .b

 .cبؤلوـ . Ohms (m2/m) Ώ
. PPM .d
.Mev .e
. Millimetre .f
5
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الطبقة ذات المسامية العالية و الحاوية عمى مياه مالحة تكوف قيـ تسجيمقيمة المقاومة الكمية ليا:
 .aعالية.
 .bعالية جدا.

 .cمتوسطة.

 .dقميمة . Low
 .eال توجد مقاومة نتيجة لعدـ وجود تياركيربائي.
-91

الطبقة الحاوية عمى مواد ىيدروكربونية وذات مسامية عالية تكوف قيـ تسجيالت الجيوفيزيائية لممقاومة الكيربائية

لميا :

 .aقميمة . Low
 .bمتوسطة.

 .cعالية . High
 .dلف تكوف ىناؾ قيمة مقاومة كيربائية يمكف تسجيميا.
-91

إستخدمت شركة شممبرجير  Schlumbergerرسـ كافة تسجيالتيا الجيوفيزيائية المسجمة مع الوقت  ،حيث يتـ

رسـ أو تمثيؿ الوقت بدقيقة واحدة (/92ثانية أو 622ـ/ساعة) عند إجراء التسجيؿ الجيوفيزيائي بغرض مراقبة ثبات

سرعتو و الحصوؿ عمى قراءات صحيحة عند إجراءه عف طريؽ وضع:
 .aخط عمودي ثقيؿ متقطع بالتساوي ) Dashed grid (line Markerمع العمؽ ،حيث يمثؿ كؿ خط
متقطع دقيقة واحدة.

 .bخط عمودي ثقيؿ متقطع غير متساوي القطع ) Dashed grid (line Markerمع العمؽ ،حيث يمثؿ
كؿ خط متقطع دقيقة واحدة.
 .cخط عمودي ثقيؿ غيرمتقطع وكامؿ ) Dashed grid (line Markerمع العمؽ.
-95

يتـ عرض رسـ التسجيالت الجيوفيزيائية اآلبارية المختمفة وفقا لمقاييس معيد البتروؿ األمريكي

)(API

 American Petroleum Instituteو عمى شكؿ شبكة  Gridبػ:

 .aيكوف عرض ورقة الرسـ أو التسجيؿ 89سـ ومقسـ إلى عدد  8خانة )  (Trackعرض كؿ خانة 6.1
سـ.
 .bيكوف عرض ورقة الرسـ أو التسجيؿ 89سـ ومقسـ إلى عدد  1خانات )  (Tracksعرض كؿ خانة 6.1
سـ.

 .cيكوف عرض ورقة الرسـ أو التسجيؿ 89سـ و عدد  1خانات )  (Tracksعرض كؿ خانة  6.1سـ.

6
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س :3تعرف دقة إستجابة الطبقة لمتسجيل الجيوفيزيائي المسماة بـ  Vertical Resolutionبنصف العرض

الكمي لقراءة إستجابة الطبقة لمتسجيل ) .(a/2بيف بالرسـ كيفية حساب أو إستنتاج دقة حساب سمؾ

طبقة واحدة  ،عف طريؽ تحديد ما يمي عمى الرسـ؟
 .9رسـ طبقة.

 .8رسـ خط التسجيؿ الجيوفيزيائي المقابؿ ليا .Deflection Line

 .1تحديد إجمالي قيمة قراءة التسجيؿ لمطبقة )". (Total Deflection line "a
 .1إيضاح بداية الحد العموي والسفمي لمطبقة الممثؿ لنصؼ عرض إجمالي القيمة المسجمة (أي وضع a/2
عمى الػ .(Deflection Line

 .5بياف سمؾ الطبقة عمى خط  Deflection lineبالرسـ .

7
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س  :1عند إجراء التسجيؿ الجيوفيزيائي لممقاومة  Resistivity Logلمطبقة/لمطقبات الجيولوجية  ,نقوـ بإختيار
جيار تسجيؿ المقاومة المناسب لغرض تسجيؿ كافة قراءات المقاومة المختمفة لكافة مناطؽ المتأثرة بسائؿ

الترشيح في الطبقة الواحدة .بيف بالرسـ الدقيؽ مايمي:
 -9 .aمحور البئر.
 -8كيكة الحفر.

 -1منطقة الغمر الكمي بسائؿ الترشيح لمطبقة.
 -1منطقة اإلجتياح  Invaded zoneلمطبقة.

 -5المنطقة الغير متأثرة بسائؿ الترشيح مف الطبقة
 .bبيف عمى الرسـ مع المسافة مسمى و إختصار كافة تسجيالت المقاومات المختمفة لسائؿ الحفر ولكؿ
منطقة مف ىذه المناطؽ .

8

