
  انتخايذٔٚتى  يٍ انًغخٕٖ انًخٕعط نهطبلت  غبيبحصذس إشعبعبث عادة يُابع إشعاعٛت  انكثبفٛتحغخخذو انغببشاث 

فٙ انجغى انز٘ ٚخُبعب بذٔسِ  يع كثافت االنكتشَٔاث  غبيبإشعبعبث  حخبيذٚخُبعب .   أثُبء عٛشْب فٙ انًبدة

.  َفغّ كثافت انجسى يع    

:  انصخشعهٗحعخًذ كثبفت 

انز٘ ًٚأل انخجبٔٚف ٔانًغبيبث  ٔكثافت انسائم  -        انًسايٛتٔعهٗ  -  نّ    كثافت انفهضاث انًشكبت  -   

ٔحعشف 

:دغب انعاللت انخبنٛت 

:عهٗ    غايا–غاياٚعخًذ يبذأ 

.  انصبدسة عٍ يُبع يشع  يثبج فٙ أعفم انغببشة  انصُعٛت غبيبلزف انطبمت بأشعت                

.يع انًٕاد انخٙ حًش فٛٓب ٔٚخى ايخصبصٓب يٍ لبم ْزِ انًٕاد  غبيبحخفبعم إشعبعبث 

شذة اإلشعبعبث أثُبء عٛشْب فٙ انًبدة حخخبيذ                    

ٔتتعهك انًسافت انتٙ تستطٛع اإلشعاعاث اختشالٓا فٙ انجسى إنٗ أٌ تتُالص شذتٓا إنٗ انُصف 

.بكثافتّٔخاصت بصفاث انجسى انفٛضٚائٛت                            

طبلخٓب عُذ اخخشالٓب انطبمبث انصخشٚت  غبيبحخغش إشعبعبث   

.عهٗ يغخٕٖ انطبلت انخٙ حذًهٓب ْزِ اإلشعبعبثٔٚعخًذ رنك                      

Fermation غايا–غاياتسجٛم كثافت انطبمت أٔ  Density Log



:حذذد انًغبيٛت دغب انعاللت 

تساعذ ْزِ انعاللت عهٗ تحذٚذ انًسايٛت 

 غايا–غايااعخخذايبث حغجٛالث 



:يٍ  انكثافٛتتتأنف انسابشة 

 

يثبج فٙ أعفم انغببشة  غبيبإلشعبعبث يُبع -

إشعبعٙ يثبج عهٗ بعذ يعٍٛ يٍ انًُبع َغًّٛ  اللط-

,تباعذ انسابشة 

يثبج عهٗ حببعذ أكبش يٍ انًُبع اللط آخش ٚكٌٕ عبدة  

ٔببنخبنٙ تباعذٍٚ يختهفٍٛ يًب ٚغًخ بئعطبء انغببشة 

.  خخشاقإلنعًمٍٛ يخخهفٍٛ 

  يضنمتاإلشعبعٛت ٔانًُبع اإلشعبعٙ عهٗ  انهٕالطحٕظع 

حعغط عهٗ جذاس انبئش بمٕة يًب ٚجعهٓب حخخشق انكعكت  

انطُٛٛت ٔحُضنك عهٗ جذاس انبئش بفعم شكهٓب انز٘ ٚشبّ 

.انًذشاد  الدظ انشكم انًشفك 

ال ًٚكٍ أدٛبَب اخخشاق كبيم انكعكت انطُٛٛت ٔبخبصت  

.عُذيب حكٌٕ ْزِ انكعكت لبعٛت 

 انكثافٛتانسابشة 



انشكم انًشفك ٚبٍٛ شكم يُحُٙ تسجٛالث انكثافت

 انشٛمبٕجٕد تعالب انشيم يع   



تحذٚذ انًسايٛت يٍ خالل تسجٛالث انكثافت  



تسجٛالث انكثافت  ٔلًٛٓا 

أياو عذد يٍ انتشكٛالث 

 نٛتٕنٕجًٛاانًتباُٚت 



:Neutron Logانتسجٛالث انُٕٛتشَٔٛت  

:سشٚعت نًحت 

أ٘ ( ثب/كى20,000بذذٔد )انُٕٛتشَٔاث انسشٚعت يٍ  بششماثلزف انصخش   انبئشٚتٚخى فٙ انخغجٛالث انُٕٛحشَٔٛت 

حُذفع يٍ يُبع َٕٛحشَٔٙ يثبج فٙ انغببشة  , حصطذو ْزِ انُٕٛحشَٔبث بُٕٖ انصخش انًذٛط ببنبئش   عبنٛت انطبلت 

عشعخٓب إنٗ يب ٚغًٗ   حخخبيذٔحخغش جضءا يٍ طبلخٓب انذشكٛت َخٛجت كم اصطذاو إنٗ أٌ 

( ثب/كى2بذذٔد ) Thermal Velocityبانسشعت انحشاسٚت               

, حُخشش انُٕٛحشَٔبث بعذْب بٍٛ َٕٖ انصخش بشكم (  فٕنطانكخشٌٔ 0.025)ٔحُخفط طبلخٓب نخصبخ بذذٔد 

َٕٖ نهُٕٛحشَٔبث  يثم  بششاْٛخٓبانًعشٔفت  تهتًٓٓا بعض انُٕٖعشٕائٙ دٌٔ خغبسة جذٚذة فٙ انطبلت إنٗ أٌ 

.  ٔغٛشْب  ٔانسٛهٛسٔانٓٛذسٔجٍٛ  انكهٕس

(.فٕنطيهٌٕٛ انكخشٌٔ 1,5) يٍ يشحبت   عبنٛت انطبلت غبيبحُطهك إثش عًهٛت االنخٓبو ْزِ إشعبعبث 

:  يارا َسجم ؟ 

(  َٕٛتشٌٔ -تسجٛم َٕٛتشٌٔ)إنٗ انغببشة بعذ اصطذايٓب انُٕٛحشَٔبث انًُعكغت -

                                                              (غايا -تسجٛم َٕٛتشٌٔ)انُبحجت عٍ انخٓبو انُٕٛحشَٔبث يٍ لبم َٕٖ انصخش  غبيب أشعبعبثحغجٛم أٔ -

                                                                                      

.   انًكًُٛتصفاتّ ٔببنخبنٙ عهٗ   اعخجببت انصخش نهمزف انُٕٛحشَٔٙ  --- عهٗانخغجٛالث  زِْ َخعشف يٍ

طبلخٓب بغشعتانًُذفعت َذٕ انصخش حخغش انُٕٛحشَٔبث انغشٚعت :  إرًا 

(َٕٖ انٓٛذسٔجٍٛ )حشكٛضا عبنٛب يٍ إرا ٔجذث أيبيٓب -         



حخٕفش ( يهذٙ أٔ َفطٙ)يًهٕءة بغبئم غُٙ بُٕٖ انٓٛذسٔجٍٛ  ٔيغبيبحّتكٌٕ يسايٛت انصخش عانٛت فعُذيب -

ٚخسش عهٛٓا انُٕٛتشٌٔ انًُذفع طالتّ انحشكٛت , عبنٛت نُٕٖ انٓٛذسٔجٍٛ فٙ انصخش  حشاكٛضفٙ ْزِ انذبل 

ال حخعذٖ بععت أجضاء يٍ يهٌٕٛ يٍ  ٔخالل فتشة لصٛشة جذايٍ يساسِ فٙ انصخش  خالل يسافت لصٛشة

إال انمهٛم االشعبعٙ انًثبج فٙ انغببشة عهٗ بعذ يعٍٛ يٍ انًُبع انُٕٛحشَٔٙ ٚستمبم اناللط  العُذْب ,انثبَٛت 

  .نًبرا ؟....انُبحجت عٍ انخٓبو انُٕٛحشَٔبث انذشاسٚت  غبيبيٍ انُٕٛحشَٔبث أٔ إشعبعبث 

انُٕٛتشَٔاث ٔانتٓايٓا يٍ لبم َٕٖ انصخش  تخايذألٌ كايم عًهٛت       

.ٚصم تأثٛشْا إنٗ اناللط انبعٛذ عُّ َسبٛا  تتى فٙ يُطمت لشٚبت جذا يٍ انًُبع ٔال       

 يُخفضافٛكٌٕ حشكٛض َٕٖ انٓٛذسٔجٍٛ يًهٕءة بانغاص أٔ إرا كبَج انًغبيبث انًسايٛت يُخفضت أيب إرا كبَج -

.عشعخٓب ٔحخغش طبلخٓب  حخخبيذلبم أٌ ببالخخشاق عًٛمب يًب ٚغًخ نهُٕٛحشَٔبث 

  انُٕٛتشَٔاث ٔانتٓايٓا يٍ لبم َٕٖ انصخش تتى فٙ يُطمت بعٛذة َسبٛا يٍ انًُبع تخايذيجًم عًهٛت أ٘ أٌ   

ٚغجم عذدا أكبش يٍ انُٕٛحشَٔبث انًشحذة أٔ إشعبعبث ٔٚصم انكثٛش يٍ حأثٛشْب إنٗ اناللط اإلشعبعٙ انز٘ 

..انُبحجت عٍ عًهٛت انخٓبو انُٕٛحشَٔبث عبنٛت انطبلت  غبيب

يبرا ٚغجم  اناللط ؟؟؟

انٓٛذسٔجٍٛ فٙ  رساثعذد أكبش دل عهٗ اَخفبض ٚغجم انُٛخشَٔبث انعبئذة  , ٔكهًب كبٌ عذد انُٛخشَٔبث انًغجهت 

فئٌ ْزا انمٛبط ٚذذد دجى ْزِ انًٕاد  ٔانٓٛذسٔكشبٌٕٔبًب أٌ انٓٛذسٔجٍٛ ْٕ انًكٌٕ انشئٛغٙ نهًبء .  انخشكٛهت انخبصَت 

( .انًساياث  )فٙ انخشكٛهت ٔببنخبنٙ انفشاغبث انخٙ حشغٛهٓب 

:يالدظت 

حكٌٕ غٛش دمٛمٛت ,نًبرا ؟  انشٛمانًسايٛت انًسجهت فٙ -    

.عهٗ عطٕدّ ٚؤثش عهٗ لٛبط انًغبيٛت انكهٛت  انًًخضةانذاخهت فٙ حشكٛبّ , ٔكزنك انًبء  OHالٌ جضٚئبث     

  انكثبفٛتنزنك فٕٓ ٚعطٙ يغبيٛت يُخفعت  جذًا , بعكظ انًغبيٛت انُفط أٔ انًاء يُّ فٙ  ألمدنٛم انٓٛذسٔجٍٛ نهغاص -    

.عبنٛت كثبفٛتانخٙ حعطٙ يغبيٛت      



 :انسابشة انُٕٛتشَٔٛت 

:حخأنف يٍ 

تباعذ يُبع َٕٛحشَٔٙ ٔاللط إشعبعٙ يثبج عهٗ بعذ يعٍٛ يٍ انًُبع ًٚثم 

أٔ انًشحذة  انُٕٛحشَٔبثانُٕٛحشَٔٛت ٔٚهخمط إيب  Spacingانسابشة 

أكثش يٍ اللط اشعبعٙ ًٔٚكٍ أٌ حذخٕ٘ انغببشة عهٗ  . غبيبإشعبعبث 

أعًبق يخخهفت يخخهفت ٔببنخبنٙ  حببعذاثيثبخت فٙ جغى انغببشة عهٗ 

.  نالخخشاق انجبَبٙ 

تباعذ انسابشة أٔ االعخكشبف انجبَبٙ نهغببشة عهٗ عًك االخخشاق ٚعخًذ 

عهٗ انًسايٛت  عًك اختشاق انُٕٛتشَٔاث أ٘ ٔعهٗ َفسٓا 

إرا ٔٚتُالص كثٛشا حمشٚبب عى 30يغبيٛت يعذٔيت بذذٔد ٔٚكٌٕ فٙ دبل  

انًغبيٛت عبنٛت ٔانبئش يًهٕء ببنًبءكبَج 

 اشعبعبثَغخطٛع يٍ حغجٛم انُٕٛحشَٔبث انًشحذة أٔ :  َتٛجت

انتعشف عهٗ عٍ عًهٛت لزف انُٕٛحشَٔبث  انًخذشظت غبيب

ألٌ انجضء األعظى يٍ يحتٕاِ يٍ انغاص أٔ يسايٛت انصخش 

َٕٖ انٓٛذسٔجٍٛ ٚخشكض فٙ انغبئم انز٘ ًٚأل يغبيبث انصخش 

يبذأ انسابشة انُٕٛتشَٔٛت 



 : ؟؟؟ انُٕٛتشَٔٛت  انسٕابشلشاءاث يا ْٙ 

فٙ انصخشتشكٛض انٓٛذسٔجٍٛ انغببشة انُٕٛحشَٔٛت ٔبشكم سئٛغٙ تًثم لشاءاث 

انز٘ ٚشًم  Hydrogen Indexتسجم دنٛم انٓٛذسٔجٍٛ أ٘ أَٓب     

انٓٛذسٔجٍٛ انًٕجٕدة بكثشة فٙ انًبئع انز٘ ًٚأل يغبيبث انصخش َٕٖحشكٛض  -    

  حشكٛض َٕٖ انٓٛذسٔجٍٛ فٙ يبدة ْٛكم انصخش َفغٓب ٔانذاخهت فٙ انخشكٛب انكًٛٛبئٙ  -    

 .انًبدة نٓزِ      

يٍ يجخًع انٓٛذسٔجٍٛ فٙ انجضء األعظى حشكم ( يبء َفطب كبٌ أو )انطبمت بًب أٌ َٕٖ انٓٛذسٔجٍٛ فٙ عبئم 

  .نهًغبيٛت ٚمذو حغجٛم دنٛم انٓٛذسٔجٍٛ يؤششا جٛذا  نزنكانصخش

ٚخخهف حشكٛض َٕٖ انٓٛذسٔجٍٛ ببنغٕائم دغب حشكٛض األيالح فٛٓب كًب ٚخخهف فٙ انغٕائم انُفطٛت عُّ فٙ انغٕائم 

انًهذٛت

تُخفض كثافت أٔ تشكٛض َٕٖ نٓٛذسٔجٍٛ فٙ   : تأثٛش انتشكٛض انًهحٙ فٙ انًحانٛم -

  .ح األيالانًحهٕل انًهحٙ يع اصدٚاد تشكٛض                                               

يٍ خالل ( غبص +َفط ) انٓٛذسٔكشبَٕٛت انًٕائعًٚكٍ انذصٕل عهٗ دنٛم انٓٛذسٔجٍٛ فٙ :  انٓٛذسٔكشبٌٕتأثٛش -

.ٔكثبفخّ  انٓٛذسٔكشبٌٕحشكٛب 

أيب ببنُغبت نهغبص  . ٔال ٚذخبج نخصذٛخ ٚزكش  نهًاءلشٚب جذا يُّ انُفط انسائم ٚعُٙ ْزا أٌ دنٛم انٓٛذسٔجٍٛ فٙ 

خبصت  كخببع نهعغط ٔانذشاسة ببنُغبت نغبص يذذد يٍ يخططبث  Hgasًٔٚكٍ اعخُخبج لٛى ,فٛعخًذ عهٗ حشكٛبّ ٔكثبفخّ 

.
بًب أٌ انخغجٛم انُٕٛحشَٔٙ ٚمشأ دنٛم انٓٛذسٔجٍٛ فٙ انصخش عٕاء كبٌ انٓٛذسٔجٍٛ :  انغضاسأٔ  انصفاحتأثٛش 

فٛغبب بكثشة  انغعبسَٕٖ انٓٛذسٔجٍٛ حذخم فٙ حشكٛب ٔبًب أٌ  تشكٛب ْٛكهٓا  ،أو داخال فٙ سائم انطبمت فٙ 

ًٚكٍ انخصذٛخ حمذٚشا نٕجٕد . نهًغبيٛت فٙ انصخش ٚضٚذ عٍ انًغبيٛت انذمٛمٛت  بّحمذٚشا يببنغب  انغعبسٔجٕد 

 .زا انغشض عٍ طشٚك انًُذُٛبث انخببعت نٓ انصفبحأٔ  انغعبس



:ًٚثم انمٛبط ببنُغبت انًئٕٚت يثاًل 



عهٗ عطٕدّ    انًًخضةانذاخهت فٙ حشكٛبّ ٔكزنك انًبء  OH, الٌ جضٚئبث  دمٛمٛتحكٌٕ غٛش  انشٛمانًغبيٛت فٙ -

(.حصذٛخ ) ٚؤثش عهٗ لٛبط انًغبيٛت انكهٛت    

, بعكظ انًغبيٛت  يغبيٛت يُخفعت  جذًا نزنك فٕٓ ٚعطٙ  أٔانًاءانُفط يُّ فٙ نهغاص ألم دنٛم انٓٛذسٔجٍٛ -

.عبنٛت أكبش يٍ انذمٛمٛت كثبفٛتانخٙ حعطٙ يغبيٛت  انكثبفٛت  



انتسجٛالث انُٛتشَٔٛت  ٔلٛى  

انًسايٛت  

أياو عذد يٍ انتشكٛالث  

  نٛتٕنٕجًٛاانًتباُٚت 


