
مقاالت کاربرد ی/مروری

24

حفاري جهت دار نوعي از حفاري اســت كه در آن مسير چاه براي رسيدن 
به ناحيه ی هدف از حالت عمودي منحرف مي شود. اين نوع حفاري زماني 
انجام مي شــود كه بنا به داليلي هدف نهايــي از محلي كه بر روي زمين 
شــروع به حفاري مي كنيم به صورت جانبي داراي فاصله باشد. براي اولين 
بار حفاري جهت دار در سال1929 با ساخت دستگاه هاي دقيق اندازه گيري 
زاويه ی چــاه1 مورد توجه قرار گرفت و در اوائــل دهه ی1930 اولين چاه 
جهــت دار در خليج هانتينگتون كاليفرنيا حفاري و در ادامه با توســعه ی 
ميدان نفتي مذکور و حفر دو حلقه چاه جهت دار ديگر، چاه هايي به دست 
آمد كه ميزان توليد بيشتري داشتند. البته تا سال1934 حفاري جهت دار، 
طرفداران چنداني نداشت، تا اين كه در اين سال يك چاه در كن رو2 تگزاس 
دچار فوران3 شد. در اين هنگام پيشنهاد شد با حفر يك چاه جهت دار، براي 
برخورد با چاه اول و پمپ گل به درون آن، مانع از ادامه ی فوران4 شوند. با 
انجام موفقيت آميز اين پروژه، حفاري جهت دار به عنوان راه حلي براي مسائل 
دشــوار و دستيابي به مخازن پيچيده از ســوي شركت هاي حفاري و نيز 
مشتري ها مورد استقبال قرار گرفت. امروزه، با توجه به باال بودن هزينه هاي 
جاري براي توليد و اســتخراج نفــت و گاز، حفاري جهت دار به عنوان يك 
ضرورت، نقش مهمی ايفا می کند. گســتره و رونــد کاربرد روش حفاري 

جهت دار در کشور چین حاکی از آن است که آمار تعداد چاه از 300حلقه 
در سال2006 به 700چاه در سال2009 افزايش يافته است. از نظر متراژ، 
آمار حفاري از سال2006 كه برابر 5898کيلومتر بود به 19760کيلومتر در 
سال2011 افزايش يافته است. فقط در كشور چين، 345چاه افقي با اين 
روش حفاري شــده اند.]41[ مي توان مهم ترين خصوصيت اين روش برای 
توليد كنندگان را امکان برداشت از مخازني كه برداشت آنها از نظر اقتصادي 
قبــال با هيچ روش ديگري امكان پذير نبود، دانســت. حفاري جهت دار بر 
پايه ی دو فناوري شامل: سيستم هدايتگر دوراني5 و موتورهاي درون چاهي 
استوار است. توفيق روش حفاری جهت دار به تفسير تخصصي، نرم افزار و 

داده هاي بالدرنگ، وابسته است. 
فناوري ژئواســتيرينگ6  تكنيكي در حین فرآيند حفاري چاه نفت براي 
تحقق هدف تنظيم مســير )شــيب و امتداد( به منظور هدايت سر مته به 

ناحيه ی هدف7 است.
ژئواستيرينگ بر پايه ی دو  تكنولوژي اندازه گیری حین حفاری8 و نگاربرداری 
حین حفاری9 استوار است. در فناوري MWD اندازه گیری پارامترهای موثر بر 
کار سر مته و در فناوري LWD نگاربرداری در پشت سر مته انجام می شود 

که هر دو حين حفاري به خدمت گرفته مي شوند.)شکل1( 

 احمد رمضان زاده، دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه  محمدرضا شــاهوردیلو،*، دانشجوي دکتري مکانیک سنگ دانشگاه صنعتي شاهرود 
صنعتی شاهرود 

فرآيند حفاري جهت دار چاه نفت با هدف تنظيم انحراف مســير چاه به منظور هدايت سر مته به موقعيت های خاص 
اســت. ژئواســتیرینگ ممکن اســت برای حفظ موقعیت چاه در یک مخزن برای کمینه  کردن رسوخ آب یا گاز به 
نفت خام و بیشــینه کردن ارزش اقتصــادی چاه صورت پذیرد. از ارکان اصلی فرآینــد مذکور در بخش فعاليت هاي 
باالدستي صنعت نفت فناوري ژئواستيرينگ است که در حین حفاری، اطالعات بالدرنگ را از ته چاه به سطح ارسال 
می کند. فناوري ژئواستيرينگ خصوصا در مخازن نازك اليه )که تعدادشان بیشتر و بیشتر می شوند( با هدف افزايش 
نرخ توليد نفت و گاز و با حفظ مســير حفاري چاه افقی درون مخزن اســتفاده مي شــود. ژئواستيرينگ بر پايه ی دو 
فناوري ديگر شــامل: نگاربرداري حين حفاري )LWD( و  اندازه گيري حين حفاري )MWD( استوار است. فناوري 
MWD وظیفه ی جمع آوری و ارســال بالدرنگ اطالعات شــامل: موقعیت سر مته، دما، فشار گل حفاری، نرخ نفوذ 
ســر مته، وزن روی سر مته، شیب و جهت شیب مســیر حفاری و... را بر عهده دارد. فناوري LWD ارسال اطالعات 
نگاربرداری بالدرنگ محدوده ی نزدیک به پشــت سر مته شــامل انواع نگاربرداری های: مقاومتی، صوتی، پرتو گاما، 
رزنانس مغناطیســی هسته ای، تصویری و... را بر عهده دارد. معرفی اجمالي نگاربرداری ها، تاريخچه و مباني فني آنها 
در مقاله، تشــریح و به نتایج کاربرد آنها در برخي پروژه های داخلي و خارجي اشــاره شــده است. بر اساس مطالب 
ارائه شــده در این مقاله در بهبود روش هاي نوين حفاري در چاه هاي عميق نفت با تکنولوژی ژئو ـ اســتیرینگ نقش 
حوزه ی ژئومکانيک/مکانيک سنگ در رفع چالش ها انکارناپذیر بوده و استفاده و مشارکت هرچه بیشتر حوزه ی مذکور 

نویدبخش افزایش تولید و کاهش هزینه های استحصال مخازن هیدروکربنی خواهد بود. 
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در فناوري  های MWD و LWD ادواتی در ته چاه بر روی رشته ی حفاری 
ســوار می شــود و پس از قرار گرفتن در جاي مناسب و یا گذشتن از 
فواصل معين، اطالعات اندازه گیری شــده را بالدرنگ به ســطح زمين 
مي فرستند. اين اطالعات به وســيله ی رایانه پردازش و موقعيت دقيق 

چاه و شرايط )دما، فشار و...( ته چاه از آنها استخراج مي شود. 
در گام بعد، فرامین اعمال تغييرات الزم در زاويه و راستاي حفاري چاه 

از سطح زمين صادر و به وسيله ی سيستم RSS عملياتي می شود.

یکی از اطالعات ضروری در ژئو ـ استیرینگ نگاربرداري10 است که مي توان 
آن را به دو گروه شامل: نگاربرداري حين حفاري چاه و نگاربرداري بعد 
از حفاري چاه تقســیم کرد. البته نگاربــرداري حين حفاري نيز از نظر 
موقعيت مكاني انجام خود به دو بخش شامل: نگاربرداري حين حفاري 

درون چاهي و نگاربرداري برون چاهي طبقه بندي مي شوند.)شکل2(

از بدو استفاده از نگاربرداري درون چاهي در سال1927 در ميدان نفتي 
پچلبورن11 فرانســه]1[ تا امروز، همواره پيشرفت فناوري از يک سو و 
نياز هاي فني بخش پايين دســتي صنعت نفت از ســوي ديگر زمينه ی 
تکامل و تغيير ادوات و تجهيزات را طي کرده و در راستاي تحقق انتفاع 
بيشتر اقتصادي پله هاي ترقي به ســرعت پيموده شود. به تدريج تعداد 
بيشــتري از انواع نگاربرداري هاي بعد از حفاري به نوع نگاربرداري هاي 

حين حفاري تبديل شدند. همچنين در بخش تجهيزات حفاري ته چاه 
نيــز ضمن بهبود راندمان و نرخ هاي حفاري، امکان تغيير ســريع تر در 
راستا و شيب حفر چاه فراهم شد تا امکان اندازه گيري، انتقال بالدرنگ، 
پردازش و اعمال فرامين مربوطه توسط مهندس حفار با سرعت و دقت 

هرچه بيشتر مهيا شود.)شکل3( 

 1 فلوچارت جایگاه ژئواستیرینگ در حفاری جهت دار

 2 فلوچارت جایگاه MWD و LWD در نگاربرداري
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LWD و MWD 3  فلوچارت انواع نگاربرداری های 

1- انتقال اطالعات بالدرنگ 
بــراي انتقال بالدرنگ داده های درون چاهــي در فناوري هاي LWD يا   MWD از 
روش های مختلفی اســتفاده مي شود. داده هاي مذکور با تعريف تواتري بين 30 تا 

500فوت با یکی از روش های زیر به سطح منتقل مي شود:
1- ادوات راندني12: اين شيوه قديمي ترين روش دورسنجي است که در آن از ارتباط 
کابلي براي انتقال داده استفاده مي شود. پهناي باند خوب از مزايا و اتالف زمان دکل 

حفاري از عیوب آن است.
2- ادوات گل حفاري13: رايج ترين شيوه ی انتقال داده است که از مزاياي آن مي توان 
در دســترس بودن و قابليت انطباق نسبي با شرايط را برشمرد. اما محدوديت آن 
عدم کارآيي در شرايط نامتعادل14 و کاهش پهناي باند با افزايش عمق چاه است. 
با افزايش عمق چاه ســيگنال هاي انتقالي با سيستم گل حفاري ميرا مي شوند، از 
سوي ديگر خصوصيات جريان سيال، حباب ها، اغتشاشات پمپ و ساير عوامل، تاثير 
قابل توجهي بر سيگنال هاي MWD مي گذارد. براي کاهش مشکالت اشاره شده از 
شيوه هاي: تنظيم باند سيگنال ارسالي، اطمينان از کيفيت و اجراي گل حفاري با 
کنترل کننده هاي جامد و ابزارهاي فيلتر و تغيير پمپ ها به پمپ هاي کم صدا و... 
استفاده مي شود. اين روش با تغییر فشار سیال گل حفاری پالس )موج( در سه حالت 

پالس مثبت، پالس منفي و موج پيوسته در دسترس است.)شکل4(

3- ادوات الکترومگنتيک15: تكنيك EM در سيســتم MWD/LWD امكان 
انتقال داده بدون وجود يك ستون  از سيال پيوسته را فراهم کرده و به عنوان 
گزينه ی جايگزين براي موقعيت هاي ناکارآمدي سيستم پالس گل حفاري16 
است. آهنگ انتقال داده نسبت به گل حفاري بيشتر و تا 10برابر سرعت آن 

هم مي رسد. 
4- کابل گذاري لوله ی حفاري17: با اين فناوري که مراحل تحقيق و توسعه 
و تجاري سازي را طي مي کند، دورسنجي با پهناي باند 57600بيت بر ثانيه 
امکان پذير شده است. در اين شرايط سرعت و کيفيت داده ها به حفار کمک 

مي کند تا تصويري روشن از شرايط  بالدرنگ ته چاه داشته باشد.
موضوع تاخیر18 زمانی در ارســال داده های LWD/MWD عامل بسیار مهم 
خروج سر مته و ادوات از مسیر مناسب و به تله افتادن آن و در نتیجه تحمیل 

هزینه های سنگینی در حفاری های جهت دار در پروژ ه می شود.]44[

 MWD  2- اندازه گیري حین حفاري
مطابق فلوچارت شــکل3، اهم اندازه گيري های اشاره شده در فناوري 
MWD شامل: تعيين مسير چاه و موقعيت )عمق قائم( دقيق محل حفر 

چاه، نرخ نفوذ، ســرعت چرخش رشته ی حفاری، نرمي چرخش19، نوع 
و شــدت هر لرزشي در ته چاه، دماي چاه، گشتاور و وزن روي سر مته 

و حجم جريان گل حفاري مي باشند.
تقريبا در تمام حفاري هاي افقي يا با شــيب باال ابتدا چاه به صورت قائم 
و با روش هاي مرســوم چرخشي20 و در ادامه ی اين سيستم با سيستم 
موتورهاي هدايت كننده، جايگزين مي شود كه قابليت فرمان گرفتن از 
جريان گل حفاري را براي ايجاد تغيير و خمش در مســير آن دارند. با 
جريان گل، موتور مي تواند سر مته را  بدون چرخش در رشته ی حفاري 
بچرخاند. اين شيوه ی حفاري به روش ُسر خوردن21 شناخته مي شود،

4  نمایش شماتیک شیوه ی پالس مثبت )راست( شیوه ی پالس منفي )چپ( در 
نگاربرداری گل حفاری ]46[  
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 6  وضعیت سیستم حفاري جهت دار هدایت شونده )راست(، وضعیت سیستم حفاري جهت دار ثابت )چپ(]45[

 5  وضعیت تغییر مسیر چاه )راست(، انواع سیستم موتورهاي هدایت شونده )چپ(]45[

چراكه رشــته ی حفاري به دنبال ســر مته مي لغزد و در مسير آن سير 
مي كند. اين شــيوه در دو نوع  با قابليت حفاري در يک ســطح قائم 
)نوع ثابت22( و نوع ديگر با قابليت حفاري در هر دو جهت افقي و قائم 

)نوع هدايت شونده23( وجود دارند.)شکل5(
تغييرات بزرگ در راســتاي حفاري با کمک چرخش از ســطح زمين 
محقق مي شــود و تغييرات كوچك با استفاده از تغيير در وزن روي سر 
مته صورت پذيرفته و ممان عكس العمل موتور، جهت سر مته را تغيير 
مي دهد. بعد از ايجاد خمش شدگي، ادامه ی مسير مستقيم  را مي توان 
با روش چرخشــي مرسوم كه با صلبيت باالي خود مسير مستقيم را با 
سرعت باال حفر مي کند، انجام داد. تغييرات كوچك در انحراف در اين 

شــيوه با تغيير وزن روي سر مته يا سرعت چرخش محقق مي شود. در 
صورت نياز به انحراف بزرگ الزم اســت مجموعه از چاه بيرون كشيده 

شده و با حفاري با قطر بيشتر و استفاده از استباليزر و... عمل کرد.
بســياري از حفاري هاي افقي و يا شــيب دار با موتور هدايت شونده در 
حالي كه رشــته ی حفاري از باال در حال چرخش است، انجام می شود. 
در اين حالت موتور هدايت كننده، كار كنترل شــيب و راســتا را انجام 
مي دهد. در اين حالت، موتور اشــاره شــده كار تنظيم را بدون نياز به 
بيرون آوردن رشــته ی حفاري انجام مي دهــد. عموما حفارها به جهت 
ريسك كمتر درگير كردن استفاده از موتور هدايت گر و چرخش رشته 

حفار را نسبت به حالت اول )سر خوردن( ترجيح مي دهند.)شکل6(

سيســتم هاي MWD مطمئنا، توانايي دريافت فرامين كنترلي رمزي 
كه با روشــن و خاموش كردن پمپ هاي گل حفــاري و يا تغيير در  
ســرعت چرخش لوله ی حفاري منتقل مي شود، را دارند. اين پيام ها 
به ســر مته اجازه ی هدايت به جهت تعيين شــده را مي دهد. بيشتر 

ادوات MWD داراي سنسورهاي داخلي اشعه ی گاما هستند. 
در MWD از ژيروســكوپ ها، مگنيتوميترهــا و شتاب ســنج ها براي 
تعيين انحراف چاه و آزيموت آن در حين حفاري اســتفاده مي شود. 

اندازه گيري ها از عمق به ســطح زمين به وســيله ی يکي از روش هاي 
انتقال بالدرنگ اطالعات ارسال مي شود. با تبديل كدهاي ارسالي در 
سطح زمين، داده ها همزمان به تيم متخصصان که در موقعيت بسيار 
دور از ســايت اجراي چاه هستند ارســال و پس از پردازش  و تفسير 
نتايج و فرامين الزمه به ســايت منتقل مي شــود. مهندسان حفار با 
در اختيار داشــتن اطالعات دقيق اشاره شــده، تصميمات بالدرنگ 
و بــا اهميتي حين حفاري اتخــاذ مي كنند. كاركرد اول MWD رصد 
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بالدرنگ بــراي حفاري جهت دار اســت. در حفــاري جهت دار چاه 
به ســمت زون هــدف هدايت مي شــود. حفار بايســتي از محلي كه 
چاه به آنجا مي رســد، آگاه و از تاثير اثــرات هدايت كنندگي خويش  
مطلع باشــد. اســتفاده از اطالعات اشاره شــده امکان بهبود کارآیي 
حفــاري را به اپراتور مي دهد. از ســوي ديگر ادوات MWD اطمينان 
الزم براي كاركــرد بهينه ی تجهيزات درون چاهــي مانند موتورهاي 
گل حفاري، سيســتم هاي چرخشي هدايت گر و ادوات LWD را براي 
كار در محدوده ی مشخصات فني آنها و اجتناب از خرابي شان فراهم 

مي كند.
روش هدايت ســر مته به سه نوع زير تقسيم مي شود:

1. روش )Push-The-Bit(، بر اســاس نتايج بالدرنگ منتقل شــده از 
عمق، فرامين به سيســتم هيدروليک در عمق ارســال و هدايت سر 

مته به مسير موردنظر انجام مي شود. 
2. روش )Point-The-Bit(، بر اســاس دوران يک محور خارج از مرکز 
داخلي نســبت به محور حفاري به وســيله ی يک موتور خودکنترل، 

ميزان انحراف در راستاي موردنظر اعمال مي شود.
3. روش ترکيبي24.

حداکثــر نــرخ تغييــر در مســير در روش اول و دوم برابر 8درجه 
در 30متــر و در نــوع ترکيبي حدود 17درجه در 30متر از مســير 
حفاري. تجارب اســتفاده در چين و برخي ديگر از کشورهاي دنيا بر 
توســعه يافته تر بودن روش دوم و ترکيبي نسبت به روش اول داللت 
دارد.]44[ بر اين اســاس نرخ تحقق حفاري ژئواستيرينگ در زواياي 
مختلف باالتر از روش هاي حفاري مرسوم لغزشي25 و تركيبي26 است.

LWD 3- نگاربرداري حین حفاري
زمان نگاربرداري ها به دوره های: قبل، حين و بعد از حفر چاه تقسيم  
می شــوند. LWD مجموعه نگاربرداری های حين حفاري درون چاهي 
اســت. نگاربرداري حين حفاري از منظر موقعيت مکاني اندازه گيري 
به دو دســته ی درون چاهي و برون چاهي تقســيم مي شــود. بر  اين 
اساس نگاربرداري گل حفاري از نوع نگاربرداري همزمان برون چاهي 
  LWD و ســاير انواع نگاربــرداري به عنوان نگاربــرداري حين حفاري
درون چاهــي هســتند. تقســيم بندي نگاربــرداری از منظر ادوات و 
تجهيزات نيز شــامل: نگاربرداري کابلي27 و نگاربرداري با رشــته ی 
حفاري در حين حفاري )LWD( است. در نوع اول اجراي نگاربرداري 
موجــب وقفه در حفاري شــده ولي در نــوع LWD ، اين محدوديت 
وجود ندارد. پيشــرفت فناوري موجب شده اســت تعداد بيشتري از 

نگاربرداري هاي کابلي به نوع LWD تبديل شوند.
هر چند اولين نوع ادوات LWD در ســال1930 معرفي شــد ولي تا 
1960 مراحل توسعه و تکامل را طي کرد. در حفاری جهت دار وقتی 

شــيب چاه از 60درجه بيشتر شد، ادوات مرسوم اوليه ی نگاربرداری 
را نمي توان تحت فشــار بيشــتري در چاه قرار داد، لذا ادوات مذکور 
بي فايده مي شــوند. در ســير تاريخچه ی حفاري چاه ها به مرور زمان 
بــر پيچيدگي و همچنين تعداد حفاري هــاي افقي و جهت دار اضافه 
شــد. در سال1980 براي فائق آمدن بر مشكل مذکور در نگاربرداری 
چاه پرشــيب LWD استفاده شد که در آن تجهيزاتي درون يك واحد 
اندازه گيــري در بخش رشــته ی حفاري در بخــش درون چاه قرار 
مي گرفت. اين ادوات اطالعات الزم را به ســطح با يکي از روش هاي 

بخش2 مقاله منتقل مي کنند. 
در ادامه، انواع روش هاي نگاربرداري حين حفاري ارائه شــده است.

1-3- نگاربرداري گل حفاري
يکــی از نگاربرداری هــای مهــم در حين حفــاری، نمودارگيري )يا 
نگاربرداري( از گل حفاري28 است. در اين روش حین حفاري آناليزهاي 
پيوســته  ای روي ســيال حفاري و کنده هاي سازندهاي حفاري شده 
بــراي مواردي چون: کاهش يا افزايش حجــم گل، تغیيرات در وزن 
سيال حفاري، تغييرات در هدايت الکتريکي سيال، تغييرات در فشار 
ســتون ســيال حفاري و... انجام و نموداِر داده ها به صورت اتوماتيک 
توسط دســتگاه هاي خودکار متصل به سنسورهاي گوناگون در نقاط 
مختلف دکل حفاري تهیه می شود که نهايتا اطالعات بسيار باارزشي 
را از وضعيت زيرسطحي اليه هاي زمين و نيز وضعيت عمليات حفاري 
بــر روي دکل حفاري بــه اپراتور حفار مي دهــد. در نگاربرداري گل 
حفاري29 روش آناليزهاي پيوسته ی همزمان با حفاري بر روي سيال 
و کنده هاي سازندهاي حفاري شده ، در راستای نظارت همه جانبه بر 
عمليات حفاري و نيز انجام محاســبات فني و تخصصي و تحليل هاي 
ســرچاهي انجام می شــود. اين نگاربرداری اطالعات بسيار باارزشي 
را از وضعيــت زيرســطحي اليه هــاي زمين و نيــز وضعيت عمليات 
حفاري بــر روي دکل حفاري توليد می کند. برخي شــامل: ارزيابي 
و بررسي فشــار و جزئيات گل حفاري، کاهش يا افزايش حجم گل، 
تغييرات در وزِن ســيال حفاري، تغييرات در هدايت الکتريکي سيال، 
تغييرات در فشــار ستون سيال حفاري، تشــخيص هر نوع سيال در 
گل حفاري، بررســي رفتار سيال حفاري، مشــخص کردن اليه هاي 
مرزي، زمان باال آمدن کنده ها از تــه چاه30، نمايش عمق کنده هاي 
روي الک لرزان به صورت لحظه به لحظه و ســانتي متر به سانتي متر 
با دقت بــاال31، نمايش عمق گازهايي که به همراه ســيال حفاري به 
ســطح رســيده اند، تهيه ی نمودارهاي تعيين فشــار در هنگام ايمن 
کردن چاه، محاســبه ی مشخصات جديد ســيال، دريافت و نمايش 
اطالعات در حين انجــام عمليات جداره گــذاري، دريافت و نمايش 
اطالعــات در حين انجــام عمليات ســيمان کاري، دريافت و نمايش 
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اطالعات در حين نصــب لوله هاي مغزي، دريافت و نمايش اطالعات 
در حين آزمايش شــيرهاي فوران گير، دريافت و نمايش اطالعات در 
حين انجام عمليات مغزه گيري از ســازند، آشکارسازي گازهاي قابل 
اشــتعال، آشکارسازي گازهاي سمي خصوصا گاز H 2 S. نموداِر داده ها 
به صورت اتوماتيک توسط دستگاه هاي خودکار متصل به سنسورهاي 

گوناگون در نقاط مختلف دکل حفاري تهیه می شود.

2-3- نگاربرداري مقاومت الکتریکي
نگاربرداري مقاومتي32 قديمي تريــن و يکي از مهمترين نگاربرداري 
درون چاهي است که ويژگي برجاي33 مقاومت )ويژه( الکتريکي سنگ 
اطراف چاه را در بخش هاي بدون کيســينگ )و اخيرا در بخش هاي 

با کيســينگ( را اندازه گيري مي کند. بررسي هاي آزمايشگاهي روی 
نگاربرداری مذکور از سال1911 آغاز و در سال1920 براي اولين بار 
توسط کونراد34 منتشر شد. اولين استفاده از نگاربرداري درون چاهي 
با شــيوه ی مقاومت الکتريکي توســط کونراد و مارسل شلومبرگر35 
بــا همراهــي فيزيکدانی به نــام هنري جورج دول36 در 5ســپتامبر 
سال1927 در ميدان نفتي پچلبورن فرانسه و در يک چاه 500متري 
انجام شد. تا ســال1929 در کشــورهاي مختلفي همچون اکوادور، 

هند، آمريکا، آرژانتين و ژاپن اين تکنيک تجربه شــد.]1[
در شــکل7، سه شــيوه ی مرســوم اندازه گيري مقاومت ويژه شامل: 
نگاربرداری نرمال يــا معمولي37، نگاربرداری لتيــرو38 و نگاربرداری 

القایي39 آمده است.]2[

در روش القائي، فرســتنده و گيرنده در دو ســر كاوشگر40 قرار دارد 
و در آن جريــان متناوب با فرکانس باال وجود دارد. اين جريان يک 
ميدان مغناطيســي به وجود آورده که با تغيير آن جرياني در سازند 
ايجاد مي شــود. جريان اشاره شده بســته به مقاومت ويژه ی سازند 
متغير بوده و در ســيم پيچ گيرنده41 اندازه گيري مي شود. در حقيقت 
در فرآيند عبور جريان الکتريکي در سازند، سيال درون سازند نقش 
فعال42 و خود سازند نقش غيرفعال43 را ايفا مي کنند. نقش غيرفعال 
مذکور به طور مشــخص به هندسه ی بخش متخلخل و ارتباط فضاي 
متخلخل به هم اشــاره دارد. به عبارتي هرچه ارتباط فضاهاي خالي 
به هم بيشــتر باشــد، عبور جريان الکتريکي هم بيشتر خواهد بود. 
مقاومت ويژه ی ســازند به عوامــل مختلفی مانند: تخلخل ســازند، 

درجه ی شوري آب، جنس سنگ ســازند، درجه ی سيماني شدن و 
نوع و مقدار رس در سنگ، بستگی دارد.

در نگاربرداري پتانســيل القايي44 که در چاه بدون کيســينگ انجام 
مي شــود، پاســخ زمين از جنس اختالف ولتاژ اســت. اين روش در 
مقايســه با روش مقاومت الکتريکي ويژه که پاســخ زمين از جنس 
اختالف جريان است در  سازندهايی که در آنها اثر نفوذ گل حفاري 
به ســازند صورت مي گيــرد، نگاربرداري اين دو شــيوه با هم براي 
تفســير شرايط استفاده مي شــود. در شــکل8، نمايش نگاربرداری 
پتانســيل القايي با نگاربــرداری مقاومت ويژه در شــرايط مقاومت 
ويــژه ی ســطحي و عمقي با توجــه به تفاوت مقاومــت ويژه ی گل 

حفاري و آب سازند نمايش داده شده است.

 7  انواع روش هاي نگاربرداري مقاومت الکتریکي الف( نرمال ب( لتیرو ج( القایی]2[
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 ]2 [  R w و آب سازند R mf و مقاومتي، پاسخ زمین به اثر حضور آب در سازند در حاالت مختلف بین مقاومت هاي گل حفاري S.P. 8  نگاربرداري های 

نگاربرداري مقاومتي45 همان اندازه گيري مقاومت ويژه ی ســازند است 
و آن مقاومتي است که ســازند در مقابل عبور جريان الکتريکي نشان 
مي دهد. به عبارت ديگر نگاربرداري مقاومت الکتريکي توانايي ممانعت46 
از جريــان الکتريکي  مورد ســنجش قــرار مي گيرد. اين مشــخصه، 
متمايزکننده ی ســازندهاي مملو از آب هاي شــور )کــه هادي خوب 
الکتريسته هســتند( و سازند هاي مملو از هيدروکربن ها )که رساناهاي 
ضعيفي  هستند ( مي باشد، )به جز برخي استثنائات مثل سولفات فلزات 
و گرافيت سنگ خشک که يک عايق خوب است( عموما به دليل بازه ی 
زياد، مقاومت ويژه به صورت نمودارهاي لگاريتمي بر حسب عمق نشان 

داده مي شوند. 
نگاربرداري مقاومتي براي موارد: تعيين تخلخل ســنگ، جســتجوی 
هيدروکربن هاي زيرسطحي، تعيين مقدار هيدروکربن هاي زيرسطحي، 
براي مرتبط کردن و همبســتگي ، نگاربــرداری47 چاه هاي متفاوت بر 

پايه ی منحني هاي مقاومتي، اليه  هاي شاخص  سنگي کارکرد دارد.
در اين روش جريان هايي از ســازند به کمک الکترود ها عبور داده شده 
و ولتاژهايي بين الکترودها اندازه گيري مي شــود و اين ولتاژها منتج به 

تعيين مقاومت ويژه48 با هر شيوه اي مي شود. 
 LWD برای تحقق بيشينه ی ضريب بازيافت به جای كاوشگرهای49 اوليه
)با عمق شناسايی حدود یک متر در سازند( امروزه بنا به نياز پروژ ه هايی با 
شرايط خاص زمين شناسی مخازن از كاوشگر های توسعه يافته ی جديدی 
بــا توانايی شناســايی عوارض زمين و مرز آب تــا فواصل 10متر از چاه 
اســتفاده می شــود. اين قابليت موضوع عدم قطعيت مسير چاه و مخزن 
و حفظ مســير چاه را در فاصله ی مشخص از سطح تماس آب/نفت50 را 

برطرف کرده است.]44[

3-3- نگاربرداري کلیپر
سازندهاي زمين همواره در معرض تنش هستند که اغلب به دليل روباره 

و تنش هاي تکتونيکي حاصل شــده است.]3[ اطالع از وضعيت تنش های 
برجا نقش اساســي براي اکتشاف و توليد از مخازن هيدروکربني دارد.]4[ 
نقــش جهت تنش ها بــراي انجام عمليات شکســت هيدروليکي]5[ و 
انتخاب راســتاي بهينه به منظور حفاري چاه غيرقابل انکار اســت.]6[ 
به عــالوه آناليز پايداري چاه، توليد و شبيه ســازي هاي ويژه ی عملياتي 
به طور مســتقيم تحت کنتــرل وضعيت تنش اســت. آگاهي از مقدار 
تنش هاي اصلي نيز از الزامات هر مدل ژئومکانيکي جامع است.]7و8[

فرض عمومي آن اســت که يکي از تنش هاي عمودي و دو تنش ديگر 
افقي اســت که البته اين فــرض براي محيط هاي فــارغ از تنش هاي 
تکتونيکي يا محيط هايي که از تنش هاي تکتونيکي سابق رها شده اند، 

مي تواند صحيح باشد اما در محيط هاي فعال51 معتبر نيست.]9[
روش هــاي اندازه گيري برجاي جهت تنش هــا مانند روش ميني فرك 
هيدروليکي52 عموما غيرقابل دســترس و هزينه بر هســتند. از اين رو 
اندازه گيــري جهت تنش هاي برجا به روش هاي غير  مســتقيم متداول 
مي باشــند که از جملــه آنها اســتفاده از اطالعات گســيختگي هاي 
درون چاهي اســت که بر مبناي توزيع تنش در اطــراف ديواره ی چاه 

استوار است.
نگاربرداری کليپر53 که توســط هاليبرتون54 معرفي شــد، از روش های 
غيرمســتقيم تعيين راســتای تنش های برجاســت که در سال1938 
تجــاري]10[ و نخســتين نگاربرداري كليپر در ســال1941 منتشــر 
شد.]11[ استفاده از گسيختگي هاي درون چاهي به منظور تخمين تنش 

در سال1979 توسعه داده شد.]12[
نگاربرداری کليپر فعاليــت اندازه گيري تغييرات قطري در يک چاه باز 
است، از جمله موارد کارکرد نگاربرداری کليپر: تعيين ظرفيت حجمي 
آن بخش از چاه باز سيماني شده، تعيين حجم مصالح پرکننده )يا گل 
حفاري( موردنياز براي چاه، اندازه و موقعيت اســتقرار پکرهايی که در 
چاه مســتقر خواهند شــد، مطالعه ی اثرات اسيدي کردن55، مطالعه ی 
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علت شکســت لوله هاي حفاري، مطالعه ی تکنيک حفاري، همبستگي 
زمين شناســي56]13[، تعيين جهات تنش برجاي افقي می باشــد. اين 
برداشت از انتهاي چاه شروع و به سمت اعماق کمتر )باالتر( توسعه داده 
مي شود. انواع ادوات کليپر داراي 2، 4، 6،... تا30 بازوي مستقل هستند 
که در جهات قطري چاه تغييرات را اندازه گيري مي کنند.)شکل9( البته 
تمامی اطالعات موجود در چاه به عنوان گسيختگی ناشی از تنش قابل 
استفاده نيستند. نقاط موجود در چاه به سه دسته ی پايدار، گسيخته ی 
ناشی از تنش و نقاط شسته شده و غيرقابل استفاده، تقسيم می شوند. 
در صورت اســتفاده از تعداد بازوی متناســب با شرايط ديواره ی چاه و 
اســتفاده از معيارهای پردازش داده ها می توان به راستای تنش برجای 

عمود بر محور چاه دست يافت.]8[

نگاربرداری كليپر57 )بازويي( عموما بــراي برآورد جهات تنش افقي از 
جهات شكست  قلوه كن58 اســتفاده مي شود. اين وسيله دو قطر مقطع 
چاه را به منظور تعيين راستاي تنش هاي القايي منتج به ايجاد شكست 
بيرون افتاده رصد مي كند. البته يك سري معيارهاي شناسايي در اين 

خصوص به كار گرفته مي شود.]9[
امــروزه اســتفاده از نگاربرداري كليپر به عنوان يــک روش قابل، مورد 
استفاده قرار مي گيرد]16،15،14و17[ و تحقيق بر روي معيار ساده اي 
براي تجزيه و تحليل داده هاي کليپر و همچنين تفســير درست داده ها 
انجام شــده است.  شــايان ذکر اســت 28درصد از داده هاي نقشه ی 
تنش هاي زمين59 توسط اين روش جمع آوري شده است.]18[ استفاده 
از گســيختگي هاي درون چاهي به منظور تخمين جهت تنش در کشور 
لهســتان در بيش از 50چاه انجام شده اســت.]19و20[ با استفاده از 
کليپر 4بازويي وضعيت تنش هاي افقي را در کشــور انگلستان تعيين و 

آن را با داده هاي موجود مقايسه کرده است. 
وضعيــت تنش در صفحه ی عمــود بر جهت چاه از اهميت بســياري 
برخوردار است. زماني که مقادير تنش در صفحه ی عمود بر جهت چاه 

متفاوت از يکديگر  باشــد، تمرکز تنش در اطراف ديواره ی چاه به وجود 
مي آيد که بيشــترين تمرکز تنش عمود بر جهت تنش افقي حداکثر و 

هم راستاي با جهت تنش افقي حداقل مي باشد. 
به منظــور حفظ پايداري چاه از فشــار ســيال حفــاري در داخل چاه 
استفاده مي کنند. در صورت وزن پايين سيال حفاري، شکست برشي60 
رخ مي دهد. وقوع اين نوع از گســيختگي در شــرايطي است که تنش 
برشــي در اطراف ديــواره از مجموع مقاومت چســبندگي و مقاومت 
نيروي اصطکاك داخلي بين اجزاي ســنگ بيشــتر شــود. جهت اين 
گســيختگي ها به مــوازات تنش افقي حداقل و در ناحيه با بيشــترين 
تمرکز تنش مي باشند. شکست کششي ناشي از افزايش فشار چاه است، 
هرگاه ميزان آن از حد مشخص بيشتر شود، اين ترک در راستاي تنش 
افقي بيشــينه رخ مي دهد. براي تعيين جهت تنش با استفاده از کليپر 
الزم است که بازويي که بيشترين شکستگي را نشان مي دهد، شناسايي 

شود و زاويه ی متناظر با آن ثبت شود.)شکل10(

4-3- نگاربرداري پرتو گاما
نخســتين نگاربرداري پرتوی گاما61 در سال1938 انجام شد. پرتوهاي 
گاما ذرات بدون جرمي هســتند كه با ســرعت نور منتشــر مي شوند. 
از اين پرتو براي اندازه گيري چگالي اســتفاده مي شــود. چگالي براي 
تعيين خصوصيات مکانيکي به دو روش موثر است، نخست براي تبديل 
ســرعت هاي آوايي به مدول االســتيک ديناميکي و دوم براي تخمين 
تنــش قائم در چاه ها )حداقــل در نواحي فعاليــت تکتونيک کم( که 
متناســب با عمق موردنظر و چگالي معادل در نظر گرفته مي شود. در 
اين نواحي تنش قائم يکي از تنش هاي اصلي در نظر گرفته مي شود. با 
نگاربرداري پرتوی گاما مشکل تنش برجاي کامل فقط به تعيين مقدار 

و جهات تنش برجاي افقي محدود مي شود.]9[ 
ســه منبع براي پرتوی گاما در طبيعت وجود دارد. اين منابع شــامل 
عناصر راديواکتيو )گروه اورانيوم و توريوم( و پتاسيم است. اورانيوم هاي 
235 و 238 و توريــوم 232 طي زنجيره به ايزوتوپ هاي پايدار تبديل 

و پتاسيم 40 نيز به آرگان تبديل و پرتوی گاما ساطع مي کند.]23[
عموما نگاربرداری چگالي به ندرت براي چند صد متر اول چاه هاي نفتي 
انجام شــده و در اين بخش ضرورتا از تخمين چگالي براي برآورد تنش 

9  نمایي از کلیپرهاي 3، 4 و چند بازویي ]47[
10  نمایي از شکستگي هاي قلوه کن و کششي متناظر با تنش هاي برجا و فشار گل حفاري ]9[
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قائم کل اســتفاده مي شود. در موقعيت هايي که فاقد فعاليت تکتونيکي 
قابــل توجه باشــند، از بازه ی 1/8 تا 2گرم بر ســانتي متر مکعب براي 
تخمين چگالي اســتفاده مي شــود که اين مقدار در ارتباط با سنگي با 
چگالي کاني هاي 2,6گرم بر سانتي متر مکعب و تخلخلي در بازه ی 50 

تا 38درصد است.]9[
هنگامــي كه پرتوي گاما به الكتروني برخورد مي كند، مقداري از انرژي 
خــود را صرف خارج كردن آن الكترون از اتمش مي كند و بخش ديگر 
انرژي آن در امتداد ديگري منتشر مي شود. به اين پديده، اثر كامپتون 
مي گويند. در ادوات اندازه گيري چگالي62 از ادوات پرتوی گاما که در آن 
اثر کامپتون براي اندازه گيري چگالي الکترون ســازند استفاده مي شود. 
سپس چگالي الکترون به چگالي جرم با دقت قابل قبول تبديل مي شود. 
پرتوهاي طبيعي گاما با اندازه گيري پرتو منتشــره از المان هاي مختلف 
در ســازند صورت مي پذيرد. ادوات چگالي63 ادوات پرتوی گاماي فعال 
هستند که در آنها از پراکندگي کامپتون پرتوهاي گاما براي اندازه گيري 

چگالي الکتروني سازندها استفاده مي شود. 
کاربرد نگاربرداری پرتوی گاما شامل: تعيين ليتولوژي يا جنس سنگ، 
شناسايي رس /شــيل ها )که عموما به دليل پتاســيم راديواکتيو که در 
ســاختار رس دارند و همين طور به دليل ظرفيــت تغيير کاتيون رس 
آنها را به جذب کننده ی اورانيوم و توريوم بدل کرده و بيشــتر از ســاير 
ســنگ ها پرتوی گاما ســاطع مي کنند، نمك هاي تبخيري،  كاني هاي 
ســنگين و پرتــوزا، ارزيابي درصد رس موجود در مخزن، همبســتگي 
چاه ها64، كنترل عمق حفاري و دســتگاه هاي آزمايش كننده ی ســيال 
و نيز اســتفاده از آن به جاي نگاربرداری پتاســيل القائي زماني كه اين 
اندازه گيري قابل اجرا نيســت )چاه هاي ســيماني شده و داراي لوله ی 
جداري(، ارزيابي تقريبي تراوايي به کار مي رود. البته برخي ســنگ هاي 
متفــاوت مانند کربنات ها و ماسه ســنگ ها نگاربــرداری پرتوی گاماي 
مشــابهي دارند و از اين حيث نمي توان اين نوع نگاربرداری را به عنوان 

یک نگاربرداري کامل براي تعيين نوع ســنگ قلمداد کرد اما به عنوان 
يک نگاربرداري مکمل ساير نگاربرداري ها مانند نگاربرداري مقاومتي65 

جايگاه خاصي دارد. 
در اين تکنيک از خصوصيات راديواکتيويته ی سنگ ها براي شناسايي آنها 
در چاه استفاده مي شود و آن به نوعي اندازه گيري نرخ ازهم پاشيدگي66 
عناصر راديواکتيو درون خود ســنگ سازند است که متاثر از هيچ عامل 
خارجي نیست.)شــکل11( ويژگي مذکور خصوصيتي طبيعي مثل اثر 
پتانســيل القائي است که يک پديده ی الکتريکي طبيعي است. اما يک 
تفــاوت مهم بين اين دو نگاربرداری وجود دارد و آن اينکه نگاربرداري 
پرتوی گاما مي تواند در چاه با کيســينگ و هم در چاه هاي بدون سيال 
حفاري انجام شــود.]10[ تکنيک نگاربرداري پرتوی گاما به دو شــيوه 
شامل: پرتوزايي کلي گاماي طبيعي و طيف سنجي67 انرژي پرتوی گاما 
انجام مي شود. در نوع چاه نگاري پرتوزايي گاماي طبيعي، پرتوزايي كلي 
گاماي طبيعي حاصل از ســازند اندازه گيري و ثبت مي شــود. اين نوع 
چاه نگاري تنها مشــخص مي كند كه ســازند دربردارنده ی چه اندازه از 
كاني هاي ســنگين و پرتوزا است. اما توانايي تشخيص جنس كاني ها ي 
پرتوزا را ندارد. در نوع طيف سنجي انرژي پرتو گاما، دقيقا طيف انرژي 
پرتوي گاما و در نتيجــه جنس كاني هایي كه اين طيف پرتوي گاما را 
توليد كرده اســت، نيز مشخص مي كند. ميزان انرژي پرتوي گاماي هر 
كاني پرتوزا با عناصر ديگر متفاوت اســت. در واقع انرژي پرتوي گاماي 
ساطع شده از عناصر مختلف، طيف متغيري دارد. در اين صورت مقدار 
انرژي پرتوي گاما مي تواند مشخص كننده ی كاني  باشند كه اين پرتو را 
ايجاد مي كند. بنابراين اگر فناوري چاه نگاري توانايي آن را داشته باشد 
كه طيف انرژي پرتوي گاما را مشــخص كند، مي تواند عنصري كه اين 
پرتو از آن ساطع شده است را نيز مشخص كند.)شکل12( برخي منابع 

به اين شيوه، نگاربرداري ژئوشيميايي68 نام نهاده اند.

 11  توزیع سطح نسبي رادیواکتیویته ی سنگ هاي مختلف]43[
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5-3- نگاربرداري صوتي
نگاربرداري صوتي69 يكي از كاربردهاي مهم امواج االستيك در صنعت 
نفت اســت. هدف اين نگاربرداري اندازه گيري سرعت امواج صوتي در 
سازند اطراف چاه است. وقتي فرستنده يک پالس منتشر مي کند، يک 
موج طولي)p( شــکل مي گيــرد که با عبور از گل حفــاري و بر خورد 
به ديــواره )با زاوياي متفاوت( امکان انعکاس، انکســار و تبديل به مد 

)حالت( ديگر براي موج وجود دارد.]9و24[ 
نگاربرداري سايزميک از سال1920 مطرح شد. برخي معتقدند نگاربرداري 
صوتي به نوعي زائيده ی روش ســايزميک ســطحي اســت. در سال1927 
تحقيقات در اين خصوص شروع و در سال1935 کونراد شلومبرگر از کمپاني 
شلومبرگر اولين نوع از نگاربرداري صوتي درون چاهي را تجاري کرد که اساس 
آن بر ايجاد و ثبت غيرپيوسته ی موج بود. از سال1951 شرکت هاي مختلفي 
ابزارهاي ثبت پيوسته ی سرعت را معرفي کردند.]26[ اولين نگاربرداري هاي 
صوتي در ســال1957 عملياتي شــد.[25] ادوات صوتي نگاربرداري حين 

حفاري براي تسهيل در حفاري جهت دار از سال1990 معرفي شدند.]27[
اندازه گيري ســرعت موج برشــي در فناوري LWD با منابع فرکانس پايين 
آکوستيک70 انجام مي شود. فرکانس مذکور حدود 2 تا 10کيلوهرتز است. 
اين اندازه گيري به يکي از روش هاي تک قطبي، دو قطبي و چند قطبي انجام 

می شود. 
نگاربــرداري صوتي از تکنيک هايي اســت که در بهينه ســازي حفاري و 

شبيه سازي71 ســازندها در این حوزه ها کاربرد دارد: تعيين موقعيت چاه با 
همبستگي زمين شناسي72، بهينه سازي توليد، تعيين خصوصيات مکانيکي 
ســنگ )جدول1( ]27[، تعيين تخلخل )به خصوص زماني كه اندازه گيري 
حساسيت زيادي نسبت به تغييرات قطر چاه نداشته باشد( و نيز براي تعيين 

تخلخل ثانويه در منابع كربناته به طور سيستماتيك استفاده مي شود. 
توضيح اينکه تخلخل به دو دســته ی اوليه و ثانويه تقســيم بندي مي شود. 
تخلخل اوليه به خلل و فرجي گفته مي شود كه در هنگام رسوب  گذاري در 
سنگ ايجاد مي شود، اما تخلخل ثانويه بعد از رسوب گذاري در اثر فعاليت هاي 
تكتونيكي مثل حركت صفحه هاي زمين نسبت به يكديگر، فعاليت موجودات 
زنده، حل شدن بخشي از سنگ و... در سنگ ايجاد مي شود]27[، شناسايي 
سنگ  ها و نوع ســيال، ارزيابي چسبندگي عمليات ســيمان کاري به كار 

مي رود)شکل14(]27[، ارزيابي شکستگي ها73 و نفوذپذيري.

12  طیف انتشــار انرژی اشعه ی گاما در ســرهای اورانیوم، توریوم و سري 
]43[ پتاسیم 

13  طرح شــماتیک نگاربرداري صوتي در چاه]9[

  1     روابط بین ثابت هاي االستیک دینامیکي سنگ و سرعت امواج ]24[
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 14  استفاده از ادوات التراسونیک براي بازرسي سیمان پشت لوله هاي محافظ چاه )کیسینگ(]24[

نگاربــرداري آوايي دوقطبــي74 و صليبي دوقطبــي75 براي تعيين 
فاصله و نوع شکســتگي اســتفاده مي شــود. شــايان ذکر اســت 
شکســت هاي مختلف، نگارهاي مختلفي دارند که در دامنه ی موج 
و ميرايــي خود را نشــان مي دهند. اليه بندي و شکســتگي هاي  با 
زاويــه ی کم منجر بــه ميرايي دامنه ی مــوج طولي)P( و درجه ی 
ميرايي با توســعه ی شکست کم زاويه يا اليه بندي افزايش مي يابد.

در حين رصد موج برشــي)S( جابه جايــي ذرات در جهت عمود بر 
محور چاه انجام می شــود. در محيطي با شکســتگي هاي پرشــيب 
موجــب تغيير در مقاومت ظاهري در انتشــار شــعاعي و منتج به 
ميرايي در انرژي موج برشــي مي شــود و البته درجه ی ميرايي با 
گســترش شکســتگي افزايش مي يابند. کمابيش ميزان ميرايي به 
مشــخصات پرکننده ی شکســتگي ها وابسته اســت. در صورتي که 
پرکننده، ســيال باشــد، ميرايي جدي در گســترش موج شعاعي 
رخ داده و در صورتي کــه پرکننــده، جامد باشــد اثــر ميرايي کم 
اســت. آخرين نســل ادوات صوتي مي توانند آنيزوتروپي صوتي را 
اندازه گيري کنند. اين خصوصيت در تعيين جهت شکســتگي هاي 

طبيعي و همين طور راســتاي تنش هاي اصلي کارکرد دارد.
پايــه ی تکنيکــي نگاربرداري صوتــي بر خصوصيــات ذاتي قانون 

اســنل76 براي انتشــار صوت از ادوات نگاربرداري و از مسير سنگ 
براي رســيدن به ادوات نگاربرداري مشــابه اســتوار است. سرعت 
صــوت در ســنگ، تابع خصوصيات فيزيکي اســت کــه در روابط 
ـ گاســمن77 ارائه شــده اســت. همه ی نگاربرداري هاي  ـ بايوت  وود 
صوتــي براي عملکرد مناســب نياز به چاه هاي پر از ســيال دارند. 
انــواع قديمي تر فقــط در چاه هاي باز بــه کار مي رفتنــد. امروزه 
نگاربرداري هاي بســياري بــا اندازه گيري هايی در چاه هاي خالي و 

مي شود.]29[ انجام  کيسينگ دار  همين طور 
ادوات نگاربرداري صوتي زمان ســير صوت درون سنگ را برحسب 
ميکروثانيــه بر متر يا فــوت)µs/m يــا µs/ft( اندازه گيري مي کند. 
پالــس صوتي با نرخ 1 تا 2پالس در ثانيه انتشــار مي دهند. اولين 
زمان رسيدن صوت به دو يا چند گيرنده که چند فوت از فرستنده 
و همين طــور با همديگر فاصله دارند، رصد و ثبت مي شــود. مدت 
زمان ســپري شــده براي رســيدن صوت بين دو گيرنــده همان 
خواســته ی زمان ســير78 صــوت اســت. فاصله ی بيــن گيرنده و 

5فوت است.  تا   2 بين  فرستنده 
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پالــس صوتي در منابع نگاربردار هاي اوليه تقريبا 30کيلوهرتز بودند. ادوات 
جديدتر از فرکانس هاي پايين تر بين 3 تا 5کيلوهرتز استفاده مي کنند. منبع 

نگاربرداري آوايي به سه گروه  شامل: 
 تک قطبي79: انرژي صوت در همه ی جهات به طور شعاعي نسبت به محور 

ادوات منتشر مي شوند. 
 دو قطبي: انرژي را در يک جهت خاص )به جاي انتشار شعاعي همه جانبه( 
منتشر مي کنند. منابع به انواع نامتقارن محوري و غيرمتقارن تقسيم مي شوند.

 چهار قطبي80: منابع چهار قطبي موج هاي فشاري نامتقارن )مارپيچي( ايجاد 
مي کنند که شــبيه منابع دو قطبي اســت. آنها در ادوات چاه باز مي توانند 
استفاده شده هر چند چنين ادواتي به لحاظ اقتصادي در دسترس نيستند. 
آنها براي سيستم LWD بسيار مناسب بوده و پيشرفت هاي اخير نيز حاکي از 
موفقيت  در اندازگيري زمان سير موج برشي دارد. امواج چهار قطبي در ستون 
حفاري و در سازند سير مي کنند و به طور حلقوي با هم جفت مي شوند. در 
فرکانس هاي پايين، ســازند چهار قطبي با ســرعت برشي سازند سير 

مي کند.]25[
يکي از کاربرد هاي نگاربرداري  صوتي تعيين پارامترهاي مکانيکي ديناميکي 
سنگ بر اساس داده هاي سرعت هاي امواج طولي )فشاري( و عرضي )برشي( 
معرفي شــد. اما سوال اينجاســت که روابط مذکور پارامترهاي ديناميکي 
توده  سنگ مثل مدول ديناميکي توده سنگ را هم برآورد مي کند؟ بررسي ها 
نشان مي دهد روابط مستقيمي براي برآورد مدول تغيير شکل پذيري برجا 

وجود ندارد. علت اين امر مي تواند به تاثير مســتقيم ناپيوستگي بر مکانيزم 
انتشار صوت ارتباط يابد. به عبارت ديگر حضور ناپيوستگي هاي مختلف )درزه، 
اليه بندي، زون برشي، گســل، گسله و...( موجب بروز پديده هاي انکسار81، 
انعکاس82، تبديل مد83، ميرايي84 و... در امواج شــده و اين امر برآورد مدول 

توده سنگ برجا را با دشواري مواجه مي کند. 
آزمايش هاي استاتيکي و ديناميکي )صوتي( بر روي ماسه سنگ ها و شيل هاي 
چهار چاه گاز در سازند مســاورد85  انجام شد. بررسي ها نشان داد اختالف 
بين ضرايب سختي86 ديناميکي برجا با آزمايشگاهي متجاوز از 200درصد و 
اختالف بين ضرايب استاتيکي و ديناميکي در بازه اي تا 600درصد است.]42[

6-3- نگاربرداري تشدید مغناطیسي هسته ای
از همان ابتداي کشف تشديد مغناطيسي هســته اي87 در سال1946، اين 
تکنيک تبديل به ابزاري قدرتمند و ارزشمند در فيزيک، شيمي، زيست شناسي 
و پزشکي شده است، به گونه اي که حتي امروزه در صنعت نفت از NMR براي 
تعيين ويژگي هاي پتروفيزيکي مخازن چه در آزمايشگاه و چه در چاه هاي 
نفت و گاز استفاده مي شود.]30[ نگاربرداري تشديد مغناطيسي هسته اي88 از 
سال1991 شروع شد. اين روش درست همانند MIR هاي حوزه ی پزشکي 
يا NMR  آزمايشــگاهي است، با اين تفاوت که ديگر جسم موردنظر ما وارد 
دستگاه نمي شود، بلکه خود دستگاه به داخل چاه مي رود و اقدام به نگاربرداري 

مي کند.]30[
اهم موارد کاربرد روش تشــديد مغناطيسي هسته اي عبارتند از: تشخيص 
زون هاي مخزني با مقاومت يا تضاد مقاومتي پايين، ارزيابي مخازن نفت و گاز 
با ليتولوژي پيچيده، تعيين حجم و تشخيص نفت هاي سنگين و يا با گرانروي 
متوسط، مطالعه ی ســازند هاي با تخلخل و يا تراوايي پايين، تعيين اشباع 
نفت باقي مانده، بهبود طراحي هاي تحريک چاه، تخمين تخلخل مستقل از 
ليتولوژي سازند، به دست آوردن توزيع تخلخل و توزيع اندازه ی حفرات، تعيين 

تراوايي و تعيين نوع هيدروکربن.
تخلخل به دست آمده از اندازه گيري NMR هيچ سهمي از ماتريکس ندارد، 
بنابراين نيازي به کاليبره کردن نتايج به دست آمده با ليتولوژي سازند نخواهد 
بود. در صورتي که تخلخل اندازه گيري شــده توســط ابزارهاي نگاربرداري 
قراردادي تحت تاثير کليه ی مولفه هاي سنگ مخزن، که بخش اعظم آن را 
ماتريکس تشکيل مي دهد، قرار مي گيرد و بنابراين نمي توان آنها را به عنوان 
ابزار مناسبي براي نگاربرداري سيال در نظر گرفت. زيرا براي تفسير مناسب 
پاســخ اين ابزارها بايد خواص و ويژگي هاي ســازند و آب موجود در فضاي 

حفره ها به صورتي مفصل در اختيار باشد.
با ابزار نگاربرداري تشــديد مغناطيسي هسته اي سه دسته اطالعات شامل: 
مقدار سياالت موجود در سنگ، ويژگي هاي سياالت درون سازندي و اندازه ی 
حفراتي که اين ســياالت در آن قرار دارند، به دســت مي آيد که هر کدام از 
آنها باعث مي شــود تا NMR در بين ســاير ابزارهاي نگار برداري به صورتي 

15 نمایي از یک نگاربردار اســتاندارد صوتي با یک فرســتنده و دو گیرنده 
با موقعیــت قرارگیری مرکز گمانه ]24[
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منحصربه فــرد در آيد.]30[يکي از ويژگي هاي منحصربه فرد NMR توانايي 
قابليت تکرار اندازه گيري ها تحت شرايط درون چاهي و آزمايشگاهي است. در 
نتيجه مي توان اندازه گيري NMR را براي ويژگي هاي پتروفيزيکي موردنظر 
)ماننــد اندازه ی حفره( کاليبره کرد. همچنين NMR با توجه به تفاوت هاي 
موجود در ويژگي هاي مختلفي مانند زمان هاي آرامش T 1 و T 2 و همچنين 

ضريب انتشار89 در سياالت مختلف در ناحيه ی مورد بررسي، توانايي تشخيص 
انواع مختلف ســياالت از يکديگر مانند آب محصور، آب جابه جاپذير، گاز، 
نفت سبک، نفت با گرانروي متوسط و نفت سنگين را فراهم مي کند. همچنين 
در صورت تعيين صحيح حجم حساس اندازه گيري، چاه و گل کبره تاثيري بر 

اندازه گيري ها نخواهد داشت.)شکل16(

بــا توجه به تکرارپذير بودن، عدم وابســتگي به ليتولوژي، شــکل 
ديــواره ی چاه و گل حفاري، مي توان روش تشــديد مغناطيســي 
هسته اي را روشــي با نتايج قابل اعتمادتر نسبت به ساير روش هاي 
مرســوم نگاربرداري به دست آورد. روش NMR قابليت تعيين حجم 
آب آزاد، تخلخل موثر، اطالعات پيوســته از تراوايــي، تعيين نوع 
هيدروکربن با دقت بااليي را دارا اســت. اســتفاده از اين روش در 
تعيين خواص پتروفيزيکي مخازن نفت ســنگين و فوق ســنگين که 
به علت باال بودن گرانروي ســيال داخل مخــزن تعيين اين خواص 
را به کمک روش هاي مرســوم مشکل و با خطاي باال همراه ساخته 

است.]30[
تشــديد مغناطيســي هســته اي )NMR( به پاسخ هســته ی اتم به 
ميدان هاي مغناطيســي اعمال شــده اطالق مي شــود، به طوري که 
خواص هسته اي موجود داخل سيال از روي ويژگي هاي برهم کنش 
 NMR آنها با ميدان مغناطيســي تعيين مي شــود. اندازه گيري هاي
را مي تــوان بر روي هســته هايي کــه داراي نوترون يــا پروتون يا 
هــر دو به تعداد فرد باشــند، انجام داد که مي تــوان به طور مثال 
به هســته هاي هيدروژن)H 1 (، کربن)C 13 (، و سديم) Na 11 ( اشاره 
کرد. از آنجايي که هيدروژن در آب و هيدروکربن ها فراوان اســت و 
ســيگنالي بسيار قوي نيز توليد مي کند، تقريبا تمامي نگاربرداري ها 
و مطالعات NMR ســنگ بر پايه ی پاســخ هسته ی اتم هيدروژن به 

ميدان هاي مغناطيســي اعمال شده قرار گرفته است. 

فرآيند نگاربرداري بدين شــکل اســت که ابتــدا و در نبود ميدان 
خارجي، جهت گيري پروتون ها به صورت کاتوره اي اســت. ســپس 
با اعمــال ميدان مغناطيســي ايســتاي B0 پروتون هــا در جهت 
اين ميدان جهت گيــري مي کنند. اين ميدان ناشــي از آهن ربايي 
دايمي اســت که در مرکز دســتگاه قرار دارد. سپس ميدان نوسان 
کننــده ی B 1 به گونه اي بر سيســتم اعمال مي شــود که پروتون ها 
نســبت به جهت اوليه شان دچار کج شدگي مي شــوند. با برداشته 
شــدن اين ميدان  نوسان کننده، پروتون ها بار ديگر به سمت ميدان 
مغناطيســي ايستا کج مي شــوند. با اعمال يک سري از توالي هاي 
پالســي مي توان واپاشي دنباله ی اکو90 را ثبت کرد و سپس از روي 
ويژگي هاي اين منحني هاي واپاشــي دنباله ی اکو، مي توان خواص 

زد.]30[ تخمين  را  پتروفيزيکي 

7-3-  نگاربرداري تصویري
نگاربرداري تصويري91 عموما شــامل دو نوع نگاربرداري الکتريکي 
يــا مقاومتي92 و آوايي93 است.)شــکل17(  نگاربــرداري تصويري 
الکتريکي از تعــداد زيادي الکترود که بر روي بازوهاي مســتقلي 
)4 يا 6 بازو( مســتقر و در تماس با سازند هستند، ايجاد مي شود. 
اين کاوش ســطحي ابزاري براي شناسايي زيرســاختارهايي مانند 
صفحات اليه بندي، شکســتگي هاي طبيعي و حتي شکســتگي هاي 
القائي حفاري مي باشــد.]31[ البته نگاربرداري شامل نوع ديگري 

 16  مقادیر کمي T 2 ،T 1و D براي سیاالت و حفرات با اندازه هاي مختلف که نشان دهنده ی قابلیت استفاده از اندازه گیري هاي زمان هاي آرامش مي باشد]30[
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بــه نام نگاربرداري نوري هم مي شــود که شــامل تصويربرداري و 
روش هاي پردازش داده اي اســت که براي توليد تصويري دو بعدي 
با مقياس ســانتي متر از ديواره ی چاه و سنگ تشکيل دهنده ی آن 
مي باشد. اين ادوات محدود به محيط هاي چاه خالي است.]31[ ادوات 
نگاربــرداري تصويري آوايــي )اغلب به عنوان برنامــه ی تلويزيوني 
گمانه اي يا BHTV( بر اســاس بازتــاب امواج از ديواره ی چاه، ثبت 
زمان ســير موج و دامنه ی موج بازتابي بنا شــده است. پالس ها 
به وســيله ی کريســتال پيزوالکتريــک چرخــان به طور ســريع 
توليد مي شــود. اين روش تصويــر کاملي از ديواره ی چاه توليد 

)17 )شکل مي کند.

نگاربــرداري تصويري آوايي براي نخســتين بار در ســال1960 و 
 .Mpbil Corps بــا فرکانــس اولتراســونيک 1/35مگاهرتز توســط
استفاده شــد. نگاربرداري الکتريکي از اواسط1980 توسط شرکت 
شــلومبرگر مطرح شــد. در اين نوع که فقط دو بازو داشــت فقط 
20درصــد از محيط چاه پوشــش داده مي شــد.]32[ اين تکنيک 
همچنان مســير توســعه اي خود را طي مي کند. در جديدترين نوع 
نگاربرداري تصويــري الکتريکي )نوع FMI( حدود 80درصد از محيط 
ـ جدول2( چاه )با 4بازوي مستقل( پوشش داده شده است.)شکل18 

از کاربردهاي ويژه ی اين روش: شناسايي شکستگي، ساختارهاي زمين شناسي، 
شيب هاي ســاختارها )حتي در سازندهاي خرد شده و کنگلومرايي(، رصد 
و تشــخيص گسل ها، آناليز ســاختارهاي کوچک مقياس رسوب شناسانه، 
تشــخيص و ارزيابي سازندهاي مخازن نازک اليه و مرزهاي آنها، شناسايي 
ناهمواري هاي سطح ديواره ی چاه که راهنمايي براي راستاي تنش حداقل 
افقي است و در شرايطي که تنش اطراف چاه از مقاومت فشاري سنگ فزوني 
مي يابد، آناليز پايداري چاه، شناســايي آنيزوتروپي، نفوذپذيري موانع، بافت 
سنگ، کيفي سازي پروفيل عمودي سايز دانه، رصد و ارزيابي تخلخل ثانويه، 
رصد و ارزيابي سيســتم هاي شکستگي ها، انطباق عمق و جهت داري براي 
همه ی مغزه ها. وقتي اين ادوات تصاوير کامل از چاه را ممکن ساختند، امکان 
تشخيص و تميز بين شكست قلوه كن ناشي از تنش القائي و اضافه ی حفاري 
متاثر از سر مته94 مهيا شد. هرگاه شکست هاي القائي ناشي از حفاري با زاويه 
نسبت به محور چاه قرار داشته باشند، مي توان نتيجه گرفت که هيچ يک از 
تنش هاي اصلي موازي محور چاه نيستند. اين موضوع مي تواند در چاه هاي 
مايل يا در چاه هاي قائم هنگامي که تنش قائم  تنش اصلي نباشد مثل زماني 

که چاه در نزديکي گسل باشد، رخ خواهد داد.]31[
ادوات تصويرسازي ميکرومقاومتي با پيشرفت فناوري شيب سنجي95 توسعه 
يافته اند. عموما اين روش به ســيال درون چاهي هادي اما بعدها اين الزام با 
استفاده از ادوات تصويربرداري با  گل هاي پايه ی نفتي مرتفع شد.)شکل19( 
نمونه ی توسعه داده شده در سال1980 شامل  دو بازو با 27نقطه الکترود با 
آزيموت هاي مختلف روي آن تشکيل شده که با هر بار عبور هر بازو، حدود 
20درصد از چاهي با قطر 216ميلي متر را پوشش مي دهد. بعدها با ادوات 4 

بازويي اين پوشش ارتقاع يافت.)شکل20(]32[

17 اصول تصویربرداري اولتراسونیک که در آن دامنه ی موج بازتابي و فاصله ی 
شعاعي با استفاده از اندازه گیري مستقیم سرعت گل انجام می شود]32[

18 نمونه هایــي از تصاویــر نگاربرداري صوتي با    a(تصویر ســازند 
b(تصویر شکســتگي ســازند c(تصویر شــیل مقاومت پایین d(تصویر حفرات 

خالي]43[ فضاهاي  و 

19 طرح شماتیک از جریان بین الکترودها و تعیین اختالف پتانسیل تصویربرداري 
الکتریکي]43[

 STAR و FMI، FMS،EMI 2    مشخصات ادوات تصویربرداري نماد های مختلف  
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20  نمونه ای از ادوات تصویربرداري الکتریکي چند بازویي ]43[

امروزه نگاربــرداري بــا ادوات ترکيبي نگاربــرداری تصويری و آوايی 
توســعه يافته و برخي با توجه به محدوديت هاي هر يک از تکنيک هاي 
نگاربرداري تصويري آوايي و الکتريکي، اين دو را مکمل هم دانسته اند. 
چراکــه اندازه گيري هــاي آوايــي تاثر زيــادي از خصوصيات ســنگ 
مي پذيرند، در حالي که اندازه گيري هاي الکتريکي از مشــخصات سيال، 
اثــر مي پذيرند. فرق ديگر اين دو اينکه تصويــر آوايي 360درجه ولي 
تصويــر الکتريکي چيزي کمتر از 80درصد از  ســطح چاه را پوشــش 
مي دهند. ادوات اولتراســونيک براي همه ی انواع گل حفاري يکســان 
است اما بيشــتر تصويربرداري هاي الکتريکي نياز به گل حفاري پايه ی 
آبي دارند. بر اين اســاس برخي شــرکت ها  همچون اطلس وسترن96 
تجهيزاتــي  با نماد STAR توليد کرده اند کــه بر پايه ی ترکيب اين دو 

تکنيک توسعه يافته اند.

8-3- نگاربرداري موج استونلي
موج استونلي97 يکي از انواع امواج سطحي با دامنه ی بلند و فركانس پايين 
است. در نگاربرداري موج اســتونلي موج مذکور توسط ادوات نگاربرداري 
صوتي درون چاه ايجاد امواج در طول سطح تماس جامد ـ مايع، مثل  سطح 

ديواره ی  چاه كه درون آن با سيال پر شده، حركت مي كند.)شکل21( 

موج اســتونلي روي ديواره ی چاه حرکت مي کند و نســبت به صلبيت98 
ديواره ی چاه حساس است. در شرايط معمول چاه، ميرايي موج استونلي 
به معني يک ميان اليه ی نفوذپذير99 اســت.]28[ با آناليز موج اســتونلي 
امكان برآورد موقعيت شكستگي ها و نفوذپذيري100 سازند مهيا مي شود. 
امواج اســتونلي از منابع اصلــي  نوفه در پروفيل هــاي عمودي لرزه اي 

هستند.]33[ 
نرخ توليد هيدروکربني در مخازن شــکاف دار به مراتب بيشــتر از ســاير 
مخازن اســت. بنابراين شناسايي شکســتگي هاي تراوا در سنگ مخزن 
از اولويت هاي اساســي به شــمار مي رود. روش هايي همچون نگاربرداري 
تصويري و مغزه گيري دقت بســيار بااليي در شناسايي شکستگي ها دارند 
اما قادر به تفکيک شکستگي هاي تراوا از شکستگي هاي ناتراوا نيستند. از 
اين رو به کارگيري روش هاي مکمل نظير استفاده از امواج استونلي جهت 
تشخيص شکستگي هاي تراوا با استقبال فراواني مواجه شده است. از آنجا 
که شکســتگي هاي تراوا باعث بازتابش امواج استونلي مي شوند، با مطالعه 
و تحليل اين پديده، تراوايي و يا عدم تراوايي يک شکستگي قابل بررسي 

خواهد بود.]34[
از ســال1927 تحقيقات در اين خصوص شــروع و در سال1935 کونراد 
شلومبرگر از کمپاني شلومبرگر اولين نوع از نگاربرداري صوتي درون چاهي 
را تجاري کرد که اســاس آن بــر ايجاد و ثبت غيرپيوســته ی موج بود. 
از ســال1951 شــرکت هاي مختلفي ابزارهاي ثبت پيوسته ی سرعت را 
معرفي کردند.]36[ اولين نگاربرداري هاي صوتي در سال1957 عملياتي 
شد.]37[ در دهـه ی1970 لبرتـون بحـث اسـتفاده از امـواج آکوسـتيک 
در محاســــبه ی تراوايــي را مطــرح کــرد.]38[ روزنبام با شبيه سازي 
عــددي، به رابطه ی بين امواج اســتونلي در محيط يک چــاه و تراوايي 

21 طرح شماتیک نگاربرداري موج استونلي در چاه]48[
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سنگ هاي ديواره ی آن چاه پي برد.]39[ مشاهده ی تاثير شکستگي هاي 
تــراوا بر روي نگارهاي صوتي در اواخر دهه ی 80ميالدي و با پيشــرفت 
چشــمگير علوم الکترونيــک و ابزار دقيق، امکان پذير شــد.]40[ ادوات 
صوتي نگاربرداري حين حفاري101 براي تســهيل در حفاري جهت دار از 
ســال1990 معرفي شدند. نمايی از يک كاوشــگر  با يک فرستنده و دو 

گیرنده ی امواج صوتی در شکل22 نمايش داده شده است.

اثر ناپيوســتگي باز بر امواج استونلي عبارتند از: کاهش دامنه، افزايش در 
کندي102 موج، پديده ی تغيير مد، پديده ی انکسار موج استونلي. 

موج اســتونلي به تراوايي شکستگي واکنش نشــان مي د هد در حالي که 
نگاربرداري تشــديد مغناطيســي هســته اي نمي تواند، لذا تراوايي موج 
 NMR اســتونلي در حضور شکســتگي ها بزرگ تر از تراوايي نگاربرداری

است.]35[

4- پردازش و تفسیر داده
پس از انتقال بالدرنگ داده ها نوبت به پردازش و تفســیر داده ها می رسد. 
دو عامل شــامل: افراد باتجربه و سیســتم های رایانــه ای در این مرحله 
نقشی اساســی دارند. هر چند در ده های اخیر مبحث اتوماسیون حفاری 
پیشــرفت های قابل توجهی داشته اما به نظر نمی رســد بتواند نقش افراد 
باتجربــه در فرآیند تجزیه و تحلیل و تفســیر را بر عهــده بگیرد. امروزه  
درجه ای از اتوماتسیون در فرآیند حفاری جهت دار به کار رفته و با استفاده 
از افــزار باتجربه که عموما در فاصله ای دور از محل حفاری چاه هســتند 
همزمان با ارسال داده های بالدرنگ درون و برون چاهی نسبت به بررسی 
و انتقــال رهنمود هــای الزم به تیم حفار مســتقر در موقعیت چاه اقدام 
می کند. اپراتور حفار با دریافت نظرات تیم پردازش و تفسیر داده ها نسبت 

به اعمال فرامین الزم به سر مته و تنظیم مسیر حفاری اقدام می کند. 

برای پرهيز از تحميل هزينه ی بســيار باالی ناشــی از دســت رفتن چاه 
بايســت با نگاهی فراگير و همه جانبه به دام هایی که در حوزه های: موارد 
قبل از حفاری چاه، موضوعات مرتبط با داده MWD-LWD و اشــتباهات 

مربوط به روند و قضاوت نادرست توجه کرد. 
از جملــه موارد قبل از حفــاری اطمينان بيش  از حد به مدل های به نظر 
منطقی ســاخته شــده بر اســاس گمانه ها  يا اطالعات ژئوفيزيکی است. 
در موضوعــات مربوط به داده های LWD/MWD تاخیر زمانی در ارســال 
داده، کالیبراســیون كاوشــگرهای پرتو گاما و فاکتورهــای مقياس و اثر 
کیســینگ لوله، تاثیر تواتر اندازه گیری بر دقت نگاربرداری، لزوم استفاده 
از نگاربرداری های مکمل برای تفســیر شــرایط زمین شناسی، اثر دما و 
افزایــش طول در اثر وزن بر رشــته ی حفاری و تناســب عمق با خطای 
مجاز حائزاهمیت هستند. در بخش مربوط به روند و قضاوت نادرست نیز 
می توان به محدودیت های تکنیکی ارسال اطالعات بالدرنگ با پهنای باند 
مناسب خصوصا در چاه هایی با عمق باالتر، لزوم به روزرسانی مدل اولیه با 
تفاســیر جدید از اطالعات بالدرنگ، انطباق مبدا نگاربرداری های مختلف 
برای  اســتفاده از اثر تاييدکنندگی  آنها، رفع ابهام از فرامین شــفاهی و 
ابهام برانگيز اشــاره کرد. پرداختن به جزئيات موارد اشــاره شده خارج از 

مباحث اين مقاله است.

جمع بندي
در ايــن مقاله جايگاه تکنولوژی ژئواســتيرينگ در حفاری جهت دار چاه 
 MWD و LWD نفت معرفی و به پايه های تکنولوژی مذکور يعنی فناوري
 LWD پرداخته شد. با توجه به نگاه ژئومكانيكي حاکم بر مقاله ی فناوري
با جزئيات بيشتری نسبت به فناوري MWD )كه بيشتر ماهيتي مكانيكي 
دارد(، اشــاره شد. 10روش نگاربرداري شــامل نگاربرداري: گل حفاري، 
مقاومت الكتريكي و S.P، كليپر، صوتي و آگوســتيك، تصويربرداري، پرتو 
گاما، NMR، موج استونلي به تفكيك معرفي و مزايا و محدوديت های آنها 
و در برخی روش های مکمل به مقايســه ی آنها نيز پرداخته شد. موضوع 
پردازش و تفســير داده های نگاربرداری بخــش ديگری از فرآيند حفاری 
جهت دار اســت که نقشی مهم در موفقيت اين روش دارد. برای پرهيز از 
تحميل هزينه ی بسيار باالی ناشــی از دست رفتن چاه بايست با نگاهی 
فراگيــر و همه جانبه به چالش که در حوزه های: موضوعات قبل از حفاری 
چاه، موضوعات مرتبط با داده MWD-LWD و اشتباهات مربوط به روند و 
قضاوت نادرست توجه کرد. به نظر آشنايي با تكنيك ها و موضوعات اشاره 
شــده در اين مقاله برای ورود ژئومكانيك به حوزه ی حفاري عميق برای 
رفع چالش هاي مهمی مانند: ناپايداري چاه بر اثر شرايط تنش برجا، فشار 

گل حفاری و تاثير فشار آب حفره اي و... بسيار ضروری و تاثيرگذار است.

22 طرح شماتیک ادوات و موج استونلي در چاه]27[
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پانویس هاپانویس ها
1. inclination
2. Conroe
3. Blow out
4.Wellkilling
5.RotarySteerableSystems(RSS)
6.Geosteering
7. Target Area
8.Measurment While Drilling
(MWD)

9.LoggingWhileDrilling(LWD)
10.Logging
11. Pechelbronn
12. Steering
13. Mud pulse tools
14. Unbalance
15.Electromagnetic(EM)
16.Mudpuls
17.WiredDrillpipe
18.Lag
19. Smoothness of that rotation
20.Bottomholeassembely(BHA)
21. sliding mode
22. Locked
23. Steerable
24. Hybrid
25.Slide
26.Composite

27. Steering
28.Mudlogging
29. Mud logging
30.LagTime
31. Lag Depth
32. Resis tivity logging
33. in situ
34. Conrad
35.ConradandMarcelSchlumberger
36.Henri-GeorgesDoll
37. Normal or conventional log
38.LateroorGuardlog
39. Induction log
40.Probe
41. Reciver
42. Active
43. Passive
44. Spontaneous potential )SP(
45.resistivitylogging
46.Impede
47. Logging
48.Resistivity
49. Probes
50.OilandwaterContact(OWC)
51.Active
52.HydraulicFracturing
53.Caliper

54.Halliburton
55.Acidizing
56.geologicalcorrelation
57.CaliperLog
58.Breakout
59.WSM(worldstressmap)
60.Shear
61.Gammaray
62.Density
63.Densitytools
64.well-to-wellcorrelation
65.Resistivitylogging
66.Disintegration
67.Spectral
68.Geochemicallogging
69.SonicLogging
70.Acoustic
71. Stimulate
72. Geological Correlation
73. Fractures
74.  Dipole
75.Crosseddipole
76.Snell’sLaw
77.Wood-Biot-Gassmann
78.Transittime
79. Monopole
80.Quadrupole

81.Refraction
82.Reflection
83.modeconversion
84.attenuation
85.Mesaverde
86.Stiffnesscoefficients
87. Nuclear magnetic resonancee

)NMR(
88.Magnetic Resonance Image

Logging
89.Diffusivity
90.Echo
91. Image Logs
92. Resis tivity
93. Acous tical
94. Key seats
95.Dipmeter
96.WesternAtlas
97. Stonely
98.Rigidity
99. Permeable
100.Permability
101.LWDsonic
102.Slowness
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