
:   Saturationاإلشجبع

ًٚثم اإلشجبع خضءًا يٍ يغبيبد انطجقخ انًشغٕل ثًبئغ يؼٍٛ 

ٔثزٕاخذ انًبء . يٛبِ عجمٛخٚؼُٙ اندضء أٔ انُغجخ انًئٕٚخ يٍ انسدى انًغبيٙ انسبٔ٘ ػهٗ فبإلشجبع انًبئٙ  -

 Sٚشيض نإلشجبع ثبنسشف  -( يبء %100أ٘ )ٔزٛذًا يبنئًب نهًغبيبد انصخشٚخ ركٌٕ انطجقخ يشجؼخ كهًٛب ثبنًبء 
.ٚعبف إنّٛ زشف ثبَٕ٘ ٚغزخذو نهذالنخ ػهٗ َٕػٛخ اإلشجبع 

  (:Sw ،اإلشجبع ثبنًبءSo     :     ٔاإلشجبع ثبنُفظ Sh  : ثبنٓٛذسٔكشثٌٕاإلشجبع .)

 انغبص ٔانًغبيبد انًًهٕءح ثبنُفط  ثسدى  ثبنٓٛذسٔكشثٌٕاإلشجبع ٚؼشف  - 

أخشٖ غٛش انًبء ٔانُفظ  ثًٕائعاإلشجبعبدعهٗ انشغى يٍ رٕاعذ ؽبالد َبدسح يٍ 

(انكشثٌٕ ،ْٕاء أٔكسٛذغبص صُبئٙ )ٔانغبص 



ٔٚغبٔ٘ انٕازذ%  100فٙ انطجقخ انصخشٚخ اإلشجبػبدٚكٌٕ يدًٕع :  ارًا

:  ْزا ٚؼُٙ % 100إرا كبٌ اإلشجبع ثبنًبء أقم يٍ  

% 100ٚغبٔ٘ يب رجقٗ يٍ   ثبنٓٛذسٔكشثٌٕاإلشجبع          

(أ٘ َطشذ يُٓب قًٛخ اإلشجبع ثبنًبء )           

ٔقٛى  ---% 100ٚزفبٔد اإلشجبع ثبنًبء فٙ انطجقبد ثٍٛ 

صغٛشح خذًا  ٔنكٍ َبدسًا يب ٚكٌٕ صفشًا

  ثبنفسٕو ٔ ثبنًبء اإلشجبع رسذٚذ ٔٚؼذ

األْذاف أْى أزذ انٓٛذسٔخُٛٛخ

   .انجئشٚخ اندٕٛفٛضٚبئٛخ نهقٛبعبد األعبعٛخ 



 : االشجبعبديب ْٙ  إَٔاع 

لبثهخ نهؾشكخ ثٍٛ انؾجبد انظخشٚخ  انًٕائعركٌٕ :  نالَزبطانمبثهخ  االشجبعبد-

انزٙ رجمٗ ضًٍ انغجمخ ٔال ًٚكٍ اصاؽزٓب أٔ  االشجبعبدْٔٙ : نإلَمبص انغٛش لبثهخ  االشجبعبد--

.اسزخشاعٓب

:َمبص نالاإلشجبع انًبئٙ غٛش انمبثم 

يًٓب كبَذ انطجقخ انخبصَخ غُٛخ ثبنُفط أٔ انغبص، رجقٗ دائًًب فٛٓب كًٛخ صغٛشح يٍ انًٛبِ ثصٕسح يٛبِ شؼشٚخ ال ًٚكٍ 

اعزجذانٓب ثبنُفط أٔ انغبص ٔٚطهق ػهٛٓب اعى اإلشجبع انًبئٙ غٛش انقبثم نهزخفٛط، اإلشجبع ثبنًبء انًسدٕص ،                        

.

   Residual hydrocarbons:اإلشجبع انُفغٙ انًزجمٙ 

ثٕاعطخ  انٓٛذسٔكشثٌٕكزنك األيش ثبنُغجخ نإلشجبع ثبنُفط أٔ انغبص، فًٍ انًسبل رخهٛص انطجقخ انخبصَخ يٍ كبيم  

يسدٕصًا ثدضء يٍ  انٓٛذسٔكشثٌٕأٔ ثزقُٛبد االعزخشاج األخشٖ زٛث ٚجقٗ ثؼط  نهًٕائغاندشٚبٌ انُظبيٙ 

.اإلشجبع انُفغٙ انًزجمٙ انًغبيٙ، انز٘ ٚغًٗ 

ٔفٙ زبل ٔخٕد انطجقبد انخبصَخ انسبٔٚخ نهًبء فٙ األعفم ٔانُفط فٙ األػهٗ فال ٚكٌٕ انغطر انفبصم ثًُٛٓب زبدًا   

يبء إنٗ األغهجٛخ انُفطٛخ ، ٔٚصم اإلشجبع ثبنًبء ثبندضء انؼهٕ٘ يٍ % 100دائًًب، ثم ٚكٌٕ االَزقبل رذسٚدًٛب يٍ 

Swiانطجقخ نهسذ األدَٗ ٔرغًٗ ْزِ انقًٛخ اإلشجبع ثبنًبء غٛش انقبثم نهزخفٛط 





   ثبنهٛزٕنٕعٛبٔصٕاثذ أخشٖ رزعهك  ٔانًمبٔيٛخٚؾست االشجبع يٍ خالل عاللخ أسشٙ انزٙ رشثظ ثٍٛ انًسبيٛخ 



ثعذ انزجذٚم ثًعبيم انغجمٙ

 انجئشٚخ انكٓشثبئٛخ انقٛبعبد يٍ انًبئٙ اإلشجبع اعزُزبج ًٚكٍ

 : انزبنٙ ثبنشكم يكزٕثخ أػالِ انؼالقخ زغت

 (SW=1 أ٘) كهٛب انًشجغ انصخش يقبٔيٛخ ثقًٛخ                    اعزؼعُب ٔإرا

  : انزبنٛخ انؼالقخ ػهٗ َسصم 
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َٔغزخذو ْزِ انؼالقخ فٙ زغبة  انًقبٔيٛخدنٛم 

Swقًٛخ اإلشجبع انًبئٙ انًبئٙ  -    

( أ٘ انُفط ٔانغبص ) انٓٛذسٔكبسثَٕٙ االشجبعٔقًٛخ  -

: ثؼذ انسصٕل ػهٗ 

       Ro    يٍ اندضء انًشجغ كهٛب ثبنًبء يٍ انطجقخ

    ٔRt انغبص٘ أٔ انُفطٙ نُفظ انطجقخ   االشجبعيٍ يُبطق

ثفشض أٌ انؼبيم انطجقٙ نى ٚزغٛش فٛٓب           

  انُفغٛخ انُبؽٛخ يٍ أًْٛزٓب إنٗ ٔٚشٛش انغجمخ اخزٛبس نًجشساد يمٛبسًب انًمبٔيٛخ دنٛم ٚعغٙ -

  : إر

/3/ دٌٔ انًمبٔيٛخ دنٛم كبٌ إرا ثبنًبء يشجعخ انغجمخ ركٌٕ-

/ . 5/ ٔ/  3/ثٍٛ  انًمبٔيٛخٔركٌٕ انغجمخ عبدح يشجعخ عهٗ األكضش ثبنًبء إرا كبٌ دنٛم -

/ . 10/ ٔ/  5/ثٍٛ  انًمبٔيٛخٔركٌٕ انغجمخ عبدح يشجعخ عهٗ األكضش ثبنُفظ إرا كبٌ دنٛم -

./  10/فٕق  انًمبٔيٛخٔركٌٕ عبدح ؽبيهخ نهُفظ إرا كبَذ لًٛخ دنٛم -



- m   انخبطخ ثبنزشكٛهخ انًذسٔسخ انًخجشٚخخز يٍ انزمبسٚش ٚؤصبثذ

Rmf -ًٛانؾفش يٍ رمبسٚش انؾفش انخبطخ ثكم ثئش  ساشؼ يمبٔيٛخ خل

 RT - انعًٛمخ   نهًمبٔيٛخ رؤخز يٍ انزسغٛم انجئش.

RXO - انضؾهخ  نهًمبٔيٛخ رؤخز يٍ انزسغٛم انجئش.

RW - انًٛبِ انغجمٛخ ثبسزخذاو ثشَبيظ  يمبٔيٛخؾست لًٛخ رIP- hrXO SR 1

hrS- انًزجمٙ فٙ انُغبق  انٓٛذسٔكشثَٕٙ االشجبع

انًغزبػ







Formation ٔانًسبيٛخ انغجمٙ انعبيم Factor and Porosity:

 انفسٕو يٍ ٔرخهٕ انشٛم أٔ انغعبس يٍ خبنٛخ) Ro نهًبء انسبيهخ انُظٛفخ انطجقخ يقبٔيٛخ أٌ ردشٚجٛب رسقق

 . كهٛب يغبيبرٓب ٚشجغ انز٘ Rw انًبئغ يقبٔيٛخ يغ طشدا رزُبعت (انٓٛذسٔخُٛٛخ

Formation : (F) ٚغًٗ Resistivity Factor انزبنٛخ ثبنؼالقخ   ٔٚؼطٗ انطجقٙ انًقبٔيٛخ ثؼبيم :

                                            Ro = F Rw  

   ثبنًبئغ %100 ٔانًشجؼخ انغعبس يٍ انخبنٛخ انصخشٚخ انطجقخ يقبٔيٛخ ْٙ : Ro) زٛث

.(Rw انًقبٔيٛخ ر٘          

formation (F) ٚؼزًذ factor ٗػه: 

  انغجمٙ انًمبٔيٛخ عبيم ٔٚزُبست  انفشاغبد ُْٔذسٛخ انزشكٛم يسبيٛخ-

انًسبيٛخ يع عكسب  

Lithology انغجمبد نٛزٕنٕعٛخ - of the formation 

- Degree of cementation انسًُزخ دسعخ 

. َٔسجزّ ثبنظخش انغضبس رٕصع ٔشكم -



 رشثط صٛغخ Archie آسشٙ اقزشذ ٔقذ زدٕيٓب ٔثزٕصع انًغبيبد ثجُٛخ  انغجمٙ انًمبٔيٛخ عبيم ٚزؼهق

: انزبنٛخ ثبنؼالقخ F انطجقٙ ٔانؼبيمΦ انًغبيٛخ ثٍٛ

                                               

. ردشٚجٛب رسذٚذِ ٔٚزى cementation انًغبيٛخ أط أٔ انغًُزخ ػبيم m : زٛث

 انصخش رشكٛت ػهٗ اػزًبدا) F انطجقٙ ثبنؼبيم انًغبيٛخ رشثط انزٙ انزبنٛخ نهؼالقبد قجٕال انخجشح ٔفشد كًب

:( انًغبيبد ٔثُٛخ

F نهشيبل                                  =0.62/Φ2.15

F  انًزشاصخ انطجقبد                            =1/Φ2

Humble ًْجم ثؼالقخ ػًٕيب األٔنٗ انؼالقخ رؼشف formula 

: انشكم إنٗ ًْجم ػالقخ ٔرجغط انطجقٙ نهؼبيم أسشٙ ثؼالقخ ٔانثبَٛخ

                                   F =0.81/Φ2 Shell Formula

 اعزخذاو ػُذ  انسٕاسٚخ انصخٕس أخم يٍ أفعم َزبئح ػهٗ انسصٕل ًٔٚكٍ ، انسجٛجٛخ يشظٛخ ًْجم ػالقخ رؼذ

   F=1/Φ2 انؼالقخ

- a   قًٛخ ردشٚجٛخ ٚزى رسذٚذْب نكم يُطقخ أٔ سثًب نكم َٕع يٍ إَٔاع انصخٕس انخبصَخ

 asand=0.81ٔرأخز فٙ انشيبل قًٛخ               

ٔفٙ انصخٕس انًزًبعكخ قًٛخ انٕازذ             

. 3.0ٔززٗ    2.5ٔ  1.8قًٛب ٔاقؼخ ثٍٛ :   mثًُٛب رأخز 



(    Rw انًمبٔيٛخأٔ ) انكٓشثبئٛخ  انُبلهٛخرزؾذد 

يٍ انزشكٛض ٔدسعخ انؾشاسح

ثعذ انزخهض يٍ كم انًٕاد األخشٖ انزٙ رؾٕٚٓب،    يخجشٚبٚزى عبدح أخز عُٛبد يبئٛخ  يٍ انغجمخ انخبصَخ ٔرؾهٛهٓب 

، يع يشاعبح إعشاء انمٛبسبد فٙ دسعبد ؽشاسح  يًبصهخ نهؾشاسح، انزٙ  انًمبٔيٛخٔانزٙ لذ رسجت أخغبء فٙ  لشاءح  

عاللخ  ) انًمبٔيٛخؽٛش أٌ نهؾشاسح رأصٛش كجٛش عهٗ  ( ؽشاسح انزشكٛهخ انخبصَخ انزٙ أخزد يُٓب )أخزد فٛٓب انعُٛخ 

(.عكسٛخ





انزٙ ٚغهجٓب انجشَبيظ  انًذخالدلٛبط انؾشاسح يع انعًك يٍ 

ال ٚزٕفش لٛبط انؾشاسح فٙ عًٛع اٜثبس  نزا رى ؽسبة انزذسط انؾشاس٘ يٍ أعم ْزِ اٜثبس       

:ٔفك انعاللخ انزبنٛخ 

T.G= 

C0دسعخ انؾشاسح انسغؾٛخ        TS:ؽٛش 

          BHT  دسعخ ؽشاسح لعش انجئشC0

             DTٙانعًك انكه

 

Rwيمبٔيٛخًٚكٍ انؾظٕل عهٗ 

. Bottom Hole Temperature( BHT) إرا لسُب دسعخ ؽشاسح لبع انجئش 

Geothrmalٔانزذسط انؾشاس٘ انغجٛعٙ فٙ انًُغمخ            Gradient

RWانًٛبِ انغجمٛخ  يمبٔيٛخرؾذد أٚضًب لًٛخ 

( Picket plot)ثبنزغجٛك عهٗ يخغظ  WRثؾسبة لًٛخ  5.3V-IPثشَبيظ  يٍ خالل       

انغجٛعٙ نكم ثئش عهٗ ؽذا ، نزكٌٕ انذلخ  ٔاالشعبعانعًٛمخ  ٔانًمبٔيٛخانز٘ ٚغًع ثٍٛ انًسبيٛخ 

عٛذح ٔٚزى رنك ضًٍ انغجمخ انًبئٛخ 

(عهٗ دلخ انمٛبط ثبنغضبسٔانًشرجغخ  انًًزضحثؾٛش ال رؤصش انًٛبِ ) انغضبسعجمخ عذًٚخ  - 

يٍ انزشكٛهخ انخبصَخ Φmaxانُغبق رٔ انًسبيٛخ األعهٗ   -   

ٚزى انؾظٕل عهٛٓب ثعذ رغجٛك انششعٍٛ انسبثمٍٛ Rw لأخز ألم لًٛخ  -    

يجبششح يٍ   Rwًٚكٍ أخز 

( . ثبنُسجخ نهغجمخ انًبئٛخ انؾبيهخ) انًسغهخ أيبو انزشكٛهخ انخبصَخ  انًمبٔيٛخلٛى لٛبسبد   

نكٍ ْزِ  انمشاءاد رزًٛض ثبنؾسبسٛخ انعبنٛخ  ٔٚزٕعت رٕفش ششٔط دلٛمخ ٔيؾذدح يٍ أعم اعزًبدْب، كمٛى    

:انًٛبِ انغجمٛخ  ٔانششٔط ْٙ نًمبٔيٛخطؾٛؾخ   



يٍ يخططبدRw                         (  Pickett plot )رؾذٚذ

:رزكٌٕ ْزِ انًخغغبد يٍ رمبعع صالس لٛى نهمٛبسبد، ْٔٙ

  االشجبعٚذل انمسى انعهٕ٘ عهٗ َست 

انًبئٛخ 

انزٙ رًضم عهٗ انشكم ٔفك خغٕط 



ؽزٗ ٔطٕل  ٔاالصاؽخٚزى انزعذٚم 

انًبئٙ رٔ االشجبعخظ 

ألٔل يغًٕعخ يٍ  ( 1) انمًٛخ  

انمٛى انًًضهخ عهٗ انًخغظ ، 

 يمبٔيٛخعُذْب َؾظم عهٗ لًٛخ  

يٛبِ انغجمٛخ

فٙ أسفم انًخغظ رعغٗ لًٛخ 

يٛبِ انغجمٛخ ٔانزٙ  يمبٔيٛخ

رسبٔ٘   

:  يضبل 

Ω.m  0.035 

ًٚكٍ أٌ رعزًذ ْزِ انمًٛخ يٍ أعم 

ثبلٙ آثبس انؾمم 



انؾمٛمٛخ نهزشكٛهخ انخبصَخ  انًمبٔيٛخ

:(true resistivity)



:  يضبل 



:  يضبل 


