
ٔرشًم : رمٍٍى انزكٌُٕبد 

رغغٍالد انمٍبط   ٔ  انعٍُبد  

:انًغزخذيخ فً رمٍٍى  انزكٌُٕبد انزمُبد

لٍبعبد عٕائم انحفش   -     

(انهجبة انصخشي ) انعٍُبد انصخشٌخ  -     

انجئشٌخ انغٍٕفٍضٌبئٍخانمٍبعبد  -     

اخزجبساد انطجمخ    -     



انهجبة انصخشي 



نهزشكٍت   انغٍضيٍخ انعٕاكظٌٕضح  عٍضيًيمطع : يضبل 

انغٍٕنٕعٍخ         



ٌٕضح انفٕانك ٔيُبطك األيم ضًٍ انجٍُخ انغٍٕنٕعٍخ فً انًُطمخ عٍضيًيمطع : يضبل 



:يطاحم حالث إنٗ رمغٍى إعشاءاد رمٍٍى انزكٌُٕبد ًٚكٍ 

يب لجم انحفط  : انًطحهخ األٔنٗ -

أحُبء انحفط : انخبَٛخ انًطحهخ -

ثؼس انحفط  : انًطحهخ انخبنخخ -

 ؼٛعيٛخربشثٛخ ، يغُبؼٛؽٛخ ، )انًتُٕػخ  انزٕٛفٛعٚبئٛخانؽؽحٙ ثبنؽطق  انزٕٛفٛعٚبئٙتُفص ػًهٛخ االؼتكشبف 

.... (                                     ،  رٕٛكٓطثبئٛخ، 

نتحسٚس  انجُٛبد انزٕٛنٕرٛخ انتٙ يٍ انًًكٍ أٌ تكٌٕ يكًٍ انزٕفٙ  أٔ ػهٗ  شكم  يصٛسح َفؽٛخ           

                    

حى تجسأ يطحهخ يتمسيخ يٍ يطاحم االؼتكشبف                                      

(أثبض ػًٛمخ ، أٔ ظحهخ ) ْٔٙ يطحهخ انحفط 

يب لجم انحفش  االٔنىفً انًشحهخ 

تحسٚس أيبكٍ يُبؼجخ نهحفط  -

يحسزح   احساحٛبدٔفك 

 فٙ ْصِ انًطحهخ زضاؼخ انٕظغ انجُٕٛ٘

زضاؼخ إلهًٛٛخ ) فٙ انًُؽمخ  ٔانهٛتٕنٕرٙ

( أٔ يحهٛخ 



:انضبٍَخ انًشحهخ 

ٔفك إحساحٛبد يحسزح  ثحفش ثئش يطحهخ انحفط ٔتأتٙ ثؼس اتربش انمطاض 

:فٙ ْصِ انًطحهخ ٚتى انتؼطف ػهٗ ذصبئص انؽجمخ  ٔتُفص اإلرطاءاد انتبنٛخ 

  drilling parameterيطالجخ ثبضايتطاد انحفط  -

  MuDزٔضح ؼبئم انحفط يطالجخ  -

 : تؼس ثبضايتطاد انحفط drilling parameterثبضايتطاد انحفط -1

يؤشط رٛس ػٍ ؼجٛؼخ انؽجمخ انًحفٕضح حٛج تؼؽٙ فكطح ػٍ لؽبٔح 

 :انؽجمخ ٔتطكٛجٓب انهٛتٕنٕرٙ .... ٔيٍ أْى ثبضايتطاد انحفط ْٙ

ROP-           ٔؼطػخ انحفط أ  

 انجبضايتطاد األذطٖ أٚعب :

WOB- Weight On Bit)انٕظٌ ػهٗ انسلبق )ضأغ انحفط -  

RPm- Rotary per minuteزٔضح فٙ انخبَٛخ نًٕاؼٛط انحفط -  

S.P.P- Stand pipe pressure ظغػ أَجٕة انعد نؽبئم - 

 انحفط .

Torque ٌيمبٔيخ انؽجمخ نسٔضاٌ انًٕاؼٛط – يمبٔيخ ػعو انسٔضا 

ٔاحتكبكٓب ثبنؽجمخ . 

ٔصف انؼُٛبد انصرطٚخ ٔٔظغ انحسٔز انؽجمٛخ ٔتمٛٛى انغبظاد ٔيشبْسح انُفػ    -



انحفط ْٕ ػجبضح ػٍ يطكجبد كًٛٛبئٛخ يرهٕؼخ ، نّ كخبفخ  عبئم 

ٔنعٔرخ يحسزح ٔذصبئص تُبؼت َٕػٛخ انؽجمبد انًحفٕضح 

ٔاحسح يٍ أْى انتمُٛبد انًؽترسيخ نتمٛٛى انتطكٛت " Mud Logging"ٔتؼتجط لٛبؼبد ؼٕائم انحفط 

انصرط٘ أحُبء انحفط ، ٔتؼتجط انًؼهٕيبد انتٙ ٚتى انحصٕل ػهٛٓب أحُبء انحفط ْبيخ رسا التربش انمطاض فٙ  

ؼجٛؼخ انتمُٛبد نهًطاحم انالحمخ  

ٔانرعُٚخ  انهٛتٕنٕرٛختصٕض أٔنٗ ٔتمؽٛى يجسأ٘ نهؽجمبد يٍ انُبحٛخ " Mud Logging"تمسو يؼؽٛبد 

ثبإلظبفخ إنٗ يؼهٕيبد ػٍ شطٔغ انحفط

إنٗ يٕاؼٛط انحفط ٚتى ظد ؼبئم انحفط يٍ ذعاَبد انؽٕائم ػٍ ؼطٚك يعربد ذبصخ ٔيُٓب ػجط أَجٕة 

ضأغ انحفط فٙ أؼفم انجئط،  ٔيٍ حى ػجط انفطاؽ انحهمٙ ثٍٛ رساض انجئط ٔيٕاؼٛط انحفط  انسلبقٔيٍ حى إنٗ 

ٚؼٕز إنٗ انؽؽح ًٔٚط ثًطاحم تصفٛخ ٔتُمٛخ ٔيٍ حى ٚؼٕز إنٗ َفػ انرعاَبد انتٙ تى انعد يُٓب ْٔكصا ٔ

......ثشكم زٔضح يؽتًطح 



رعجئخ انطجمخ انًحفٕسح + يعذل عبئم انحفش انخبسط = يعذل عبئم انحفش انذاخم إنى انجئش 

رٓشٌت نغبئم انحفش َمص فً يعذل عبئم انحفش انعبئذ إنى خضاَبد انضخ ٌعزجش أ٘  -

ْٔزا ٌعكظ رشمك ٔٔعٕد فغٕاد فً انطجمخ   Losses MuD(أي فمذاٌ عضء يٍ عبئم انحفش ) 

انًخزشلخ ثبنحفش 

انخضاَبد انًشممخ  خْٕٔ ٌعذ يؤششًا عٍذًا فً حبن               

MuD( صٌبدح أٔ سثح)انشاعع يٍ انجئش ٌعزجش انحفش صٌبدح كًٍخ عبئم ٔفٙ حبل - Gain  ْٔزا ٌعزجش

يؤشش خطٍش عٍ انطجمخ حٍش ًٌكٍ أٌ ٌعكظ صعٕد انغبصاد  انًزغًعخ فً انطجمخ ٔثبنزبنً ًٌكٍ 

. اٌضًبٔيبدٌخ ( عهى طبلى انحفش )أٌ ٌزغجت فً اَفغبس انجئش ٔحذٔس أضشاس ثششٌخ 

.إغالق انجئطأٔ ٔظٌ ؼبئم انحفط تؼبنذ ْصِ انًشكهخ أحُبء انحفط يٍ ذالل ظٚبزح :  يؼبنزخ انًشكهخ

يب ًْ يٓبو عبئم انحفش  

:تمغ ػهٗ ػبتك ؼبئم انحفط يٓبو كخٛطح ًٚكٍ تصُٛفٓب فٙ حالحخ إَٔاع 

ٔاَزبعٍخ يكًٍُخيٓبو  -  انجئشٌخرزعهك ثبنمٍبعبد يٓبو  -رزعهك ثزمٍُخ انحفش   يٓبو  -   

ْٔٙ يتؼسزح :يٓبو رزعهك ثزمٍُخ انحفش -1

َمم َتبد انحفط يٍ لبع انجئط إنٗ انؽؽح  ٔتطؼٛجٓب كهًٛب فٙ حفطح انتزًٛغ -      

حًم َتبد انحفط يؼهمًب ٔألؼٕل يسح أحُبء تٕلف زٔضح انزطٚبٌ نًُغ تطاكًٓب فٕق ضأغ انحفط ٔانتؽجت ثبؼتؼصبء  -      

: رزى أصُبء عًهٍخ انحفش يشالجخ كًٍخ ٔيعذل عبئم انحفش ٌٔعزجش



تجطٚس ضأغ انحفط ٔتشحًّٛ  -    

(    MUD CAKE) ٔضلٛمخ يٍ انؽٍٛ تؽًٗ انكؼكخ  كتًٛخرسضاٌ انجئط ثؽجمخ  إكؽبء -    

انُفٕشحتؽبْى فٙ صًٕز رسضاٌ انجئط ٔترفف يٍ ظٛبع ؼبئم انحفط يمبثم انؽجمبد         

 

ثؽجت  تؽطة انُفػ ٔانغبظ إنٗ     االَفزبضادظًبٌ ثمبء انغبظ ٔانُفػ ٔانًبء زاذم انؽجمبد نتحبشٙ حسٔث  -    

أيبيّ   زاحطًاانحفط ثبتزبِ انصرط  ثطاشحانؽؽح ٔشنك ػٍ ؼطٚك انعغػ انؽبكٍ نؼًٕز ؼبئم انحفط يًب ٚسفغ         

.   يبئغ انؽجمخ         

: انجئشٌخيٓبو رزعهك ثبنمٍبعبد  -2

   انًؽبض٘ٚهؼت زٔض انٕؼٛػ فٙ َمم انؽبلخ ثٍٛ انؽبثطح ٔؼجمبد األضض فٕٓ ُٚمم انتٛبض انكٓطثبئٙ يٍ يٍ  -   

فٙ انؽبثطح إنٗ   انؽٛعيٙيٍ انًُجغ  انؽٛعيٛخثبنؼكػ ، كًب ُٚمم انؽبلخ  ٔانًؼسَٛخ إنٗ انؽجمبد انصرطٚخ      

SONIC LOGانؽجمبد ٔثبنؼكػ ْٕٔ ظطٔض٘ نتُفٛص انمٛبؼبد انصٕتٛخ      

   انزٕٛحطاضٚخْٕ ظطٔض٘ أٚعب إلرطاء انمٛبؼبد -   

تًط يٍ ذالنّ اإلشؼبػبد انؽجٛؼٛخ ٔاالصؽُبػٛخ  -   

:ٔإَزبعٍخ  يكًٍُخيٓبو –3

ٔتتطؼت نتًأل   انغعبضأكخط األَٕاع يالئًخ نؼًهٛخ انحفط حٛج تُحم رعٚئبد  انغعبض٘ٚؼتجط ؼبئم انحفط  -    

انصرط ثبنمطة  يٍ رساض انجئط  َفٕشٚخانًؽبيبد ٔانشمٕق ٔترفط ثصنك يٍ       

فٙ انؽجمخ انربظَخ يًب ُٚمص   انغعبضزذٕل ؼبئم انحفط إشا كبٌ يبء ػهٗ انؽجمبد انربظَخ ٔٚؤز٘ اَتفبخ  -    

شاد تطكٛع  يهحٙ يطتفغ  غعبضٚخٔٚفعم يُٓسغ انحفط  اذتٛبض ؼٕائم حفط   َفٕشٚتٓبيٍ      

ٚؽتؼبض ػُٓب ثؽٕائم حفط ظٚتٛخ ػُس ًٔاَؽساز  يؽبيبد انؽجمخ ٔأحٛبَب  انغعبضكٙ ال تتؽجت فٙ اَتفبخ     

.  انعطٔضح     



رظٓش انهطخبد انُفطٍخ عهى ْزِ انعٍُخ 

( نهٍٓذسٔكشثٌٕشٕاْذ عهى ٔعٕد ) 

انًعبٌُخ انجصشٌخ نهفزبد انصخشي 



Mud Logging

ث انخٌ حجزى عهي سبئم انحفز  انخسجَال-

وانمعبٍنت نهفخبث انصخزً 

:حقدو ٍمكه أن 

   تقيم للتكوينات الصخرية -

وخصائص كل قطاع        

وضع الحذود الطبقية بين التشكيالت         

انخحهَم انبصزً نهفخبث انصخزً -

ٍمكه أن ٍعطٌ صورة أونَت عه 

نهطبقبث انخٌ  انهَخوسخزاحَغزافٌانمقطع  

اخخزقج ببنحفز 

بعد وصول انحفز إني انعمق انمطهوة ٍخى حنفَذ 

وانخٌ حخضمه إجزاء انبئزٍتانقَبسبث 

.انخقهَدٍت وانحدٍثت  انبئزٍتانقَبسبث 

Formation evaluation and well log 
correlation



يب ثؼس انحفط : انًطحهخ انخبنخخ -

ٔانتٙ تتعًٍ   well logging  انجئطٚخيب ثؼس انحفط ٔانٕصٕل إنٗ انؼًك انُٓبئٙ نهجئط  ٚتى تُفٛص انمٛبؼبد 

.انتمهٛسٚخ ٔانحسٚخخ ٔشنك حؽت انتكهفخ انًطصٕزح نهجئط  انجئطٚخإرطاء يؼظى انمٛبؼبد 

, انمٍبط انصٕرً ,  غبيبلٍبعبد أشعخ , انكٓشثبئٍخ  انًمبٔيٍخلٍبعبد :  يٍ انمٍبعبد انزمهٍذٌخ انزً رُفز 

...انمٍبط انٍُزشًَٔ , ٔلٍبط لطش انجئش ٔانكًٌٕ انزارً ,  انكضبفًانمٍبط 

.انخ.......  نهُفبرٌخ NMRنهشمٕق ٔلٍبعبد انشٍٍَ انًغُبطٍغً  FMIلٍبعبد : أيب انمٍبعبد انحذٌضخ 



انزفغٍش انكٍفً 

انجئشٌخ انغٍٕفٍضٌبئٍخنجعض انزغغٍالد 



يشحهخ اإلَزبط: انًشحهخ األخٍشح 

انربصخ ثبذتٛبض انؽجمخ انربظَخ ٔاذتجبض إَتبرٛخ انجئط يخم  انؽٕاثطٔٚتى فٙ فٙ ْصِ انًطحهخ إَعال 

:لٛبؼبد 

ٌٓذف ْزا االخزجبس إنى لٍبط انضغط  ٔأخز عٍُبد يٍ يبئع انطجمخ 

ٌٔعذ ْزا االخزجبس عضءًا يٍ ثشَبيظ عًع انًعطٍبد انًشرجط       

ثزطٌٕش انحمم ٔإَزبعّ 

أداح فبحص نضغط انطجمخ ٔعًٍذ ثفبحص انزشكٍم انًزكشس RFTرعزجش  

Drill-Stem Test tool 


