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 آشنايي -1-1

هاي اكتشافي شناسي، ژئوفيزيك سطحي، ژئوشيمي و ديگر مطالعات، ترانشه، تونلدر اكتشافات، عالوه بر مطالعات زمين معموال
 ها هاي سنگ و يا رخنمونز نمونهشناسي در روي سطح زمين اانجام مطالعات زمين به منظورد. شوهاي زيادي حفر ميو گمانه

 .شود آيند انجام مي ميكه از حفاري به دست  هاي سنگيها و تكهگيري از مغزهكنند و در زير سطح زمين، نمونهاستفاده مي
و . متاسفانه بنا به داليل تكنيكي آيد ميگيرد و اطالعات زيادي به دست مي انجامهاي متعددي  ها آزمايشبر روي اين نمونه

ها شسته حين عمليات حفاري برخي از مغزه چون درگيري در برخي سازندها مشكل يا غيرممكن است اقتصادي در بعضي مواقع مغزه
ي جبران شود، اين كار با استفاده از طريقپذير نيست. اين نقص بايد به ها امكانها بر روي نمونهد و انجام آزمايشنشوشده يا خرد مي

P0Fسوندهانمودارگيرها (گيري پارامترهاي فيزيكي به صورت درجا توسط اندازه پيمايي وروش چاه

1
P(  كه  ديگريهاي  دستگاهيا ساير و

 شود.كنند، انجام مي ميفقدان اطالعات را جبران 
ديگر ؟ حجم ذخيره و خيربرداري است يا  ز اهميت اين است كه آيا ماده معدني قابل بهرهيحانكته در مورد اكتشاف مواد معدني 

 مشخصات آن چگونه است؟
 :پيمايي مفيد استالگ كردن چاه و انجام عمليات چاه داليل زيربه 
 هابه دست آوردن اطالعات از مشخصات فيزيكي سنگ -

 فاقد مغزه چاهي ها بخشبه دست آوردن اطالعات از  -
 شناسيهاي زمينتشخيص مرز اليه -

 هااطالعات بين چاه تطبيق -

در اكتشافات نفتي بيشتر  اين روشپيمايي، توليدكنندگان نفت بودند كه روز به روز استفاده از چاه هاي روشكنندگان اولين استفاده
 شناسي مورد استفاده قرار گرفت.شد و سپس به دنبال آن در اكتشافات معدني و مطالعات زمين

هاي دور مورد استفاده قرار گرفته و در اكتشافات گذشته پيمايي ازدر ايران نيز مانند ساير كشورهاي توليدكننده نفت، روش چاه
شناسي زير  شناسي و زمينشدگي از آب، نفت يا گاز و وضعيت سنگارزيابي دقيق مخازن نفتي (تعيين تخلخل، اشباع به منظورنفتي 

 كند.سطحي) و ديگر پارامترهاي فيزيكي سنگ مخزن، نقش اساسي را ايفا مي
تر اكتشافي و  ز مدتي، به حوزه اكتشافات معدني وارد شد و كمك زيادي در به دست آوردن اطالعات دقيقپيمايي، پس اروش چاه

تر انجام  ي به صورت دقيقكاهش ريسك خطاهاي اكتشافي و استخراجي ايفا كرد. با داشتن اطالعات كافي، طراحي استخراج
 .خواهد شدهاي استخراج كاهش هزينه گيرد و باعث مي

P1Fكه براي ارزيابي تخلخل استهاي آب يا هيدروژئولوژي چاهحفر پيمايي، در روش چاهعمده از كاربردهاي يكي ديگر 

2
P ،

P2Fنفوذپذيري

3
P در اين نشريه منظور از چاه، گمانه و چاه است. رود.هاي آبدار به كار ميو شناخت ضخامت اليه 

 

                                                
١- Sonde 
٢- Porosity 
٣- Permeability 
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 تعاريف  -1-2

P3Fپيماييچاه

1
P :هاي زير زمين را كه اليه ي از وضعيتاطالعات سوندهاي درون چاهياز  يك روش ژئوفيزيكي است كه با استفاده

 دهد.مي ارايه عبور كرده ها چاه از آن

P4F2هنمودار يا نگار
P چاه:P Pكند  ها عبور مي از آنسوند ه فيزيكي بر حسب عمق در سازندهايي كه صثبت پيوسته تغييرات يك مشخ

 گويند. ميچاه  هرا نگار

P5Fاندود گل

3
Pگويند. ميشود، اندود گل گل حفاري ايجاد ميآب و از گل حفاري كه بر روي ديواره چاه در اثر نفوذ اي : به اليه 

P6Fناحيه شسته شده

4
Pآن نفوذ كرده و آب يا هيدروكربور را عقب رانده  : نواحي از ديواره چاه كه گل حفاري به طور كامل در

 است.

P7Fناحيه آغشته

5
P: فاري، گل حفاري در آن نفوذ كرده است.اي از سازند كه در اثر عمليات ح منطقه 

P8Fناحيه بكر

6
P :ي دور از ديواره چاه كه گل حفاري در آن نفوذ نكرده و دست نخورده مانده است.نواح 

كاسته شده و بر تراويده : منطقه بين ناحيه بكر و شسته شده كه در آن منطقه، به مرور از مقدار گل حفاري ناحيه حد واسط
 ود.شآب سازند افزوده مي

P9Fتخلخل

7
P فضاهاي خالي اشغال شده را تخلخل گويند. به وسيله: درصدي از حجم كل سنگ كه 

P10Fتخلخل موثر

8
P.بخشي از فضاهاي خالي مرتبط به هم كه در آن امكان حركت سيال وجود دارد : 

P11Fنفوذپذيري

9
P :عبور سيال از فضاهاي خالي سازند را نفوذپذيري گويند. قابليت 

P12Fاشباع

10
P گويند. مياشباع آب  ،نسبت به حجم كل فضاهاي سنگفراگرفته  را خلل و فرج سنگ ي كه: مقدار آبآب 

P13Fالكتريكيمقاومت 

11
Pدهد.: مقدار مقاومتي است كه سنگ در برابر عبور جريان الكتريكي از خود نشان مي 

P14Fسازند تميز

12
P گويند. مي: به سازندي كه فاقد مواد رسي (شيل و مارن) باشد سازند خالص يا تميز 

P15Fسنجيانحراف

13
Pسنجي گويند.از حالت قائم را انحرافيا گمانه انحراف (شيب و آزيموت) چاه  و جهت گيري ميزان: اندازه 

P16Fثابت زماني شمارش

14
P :گيرد كه به  مي انجامدر يك فاصله زماني  ميزان پرتوزايي ،پرتوزايي مواد با توجه به تصادفي بودن

 آن ثابت زماني شمارش گويند.
                                                
١- Well logging 
٢- Log 
٣- Mud cake 
٤- Flushed zone 
٥- Invaded zone 
٦- Uninvaded zone 
٧- Porosity 
٨- Effective porosity 
٩- Permiability 
١٠- Saturation 
١١- Resistivity 
١٢- Clean formation 
١٣- Inclinometery 
١٤- Constant counting time 
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P17Fزمان مرده

1
P:آشكارساز، فاصله زماني كوتاهي وجود دارد كه پالس آشكارسازي  به وسيلهپس از دريافت پالس  ها در اكثر گيرنده

 اين زمان كوتاه را زمان مرده آشكارساز گويند. وشود نمي
P18Fميكرولوگ

2
P : ي نواحي قاومت الكتريكمگيري  الكترودي كوچك، براي اندازه فاصلهالكتريكي است كه به دليل  سوندنوعي از

 شود. نزديك به ديواره چاه استفاده مي

P19Fالكترودي فاصله

3
P : در آرايش نرمال بين الكترود جريان(A) و الكترود پتانسيل (M)  الكترودي و در آرايش جانبي  فاصلهرا

در حالت كلي الكترودي گويند.  فاصلهرا  (N)و  (M)بين دو الكترود پتانسيل  O)( وسطو نقطه  (A)فاصله بين الكترود جريان 
فاصله بين فرستنده و وسط دو  ،فاصله بين فرستنده و گيرنده و اگر داراي دو گيرنده باشد ،چنانچه سوند داراي يك گيرنده باشد

 شود. الكترودي تعريف مي فاصلهگيرنده به عنوان 

P20Fالترولوگ

4
P : بكر مقدار مقاومت الكتريكي ناحيه  گيري هاي الكتريكي است كه به دليل تمركز جريان، قادر به اندازهسوندنوعي از

 است.بكر 

 هاي الكتريكي حاصل از اختالف درجه شوري گل حفاري و آب سازند است. پتانسيل ناشي از جريانپتانسيل خودزا: 

P21Fطولي اوليه يا امواج

5
P :موج را طولي يا تراكمي گويند. ،اگر امتداد ارتعاش ذرات محيط با جهت انتشار موج هم سو باشد 

P22F6يامواج عرض
P موج را عرضي يا برشي گويند. ،اگر امتداد ارتعاش ذرات بر جهت انتشار موج عمود باشد: يا برشي 

  گويند. مخصوصمقدار جرم موجود در واحد حجم را جرم يا چگالي:  مخصوصجرم 

P23Fخودپذيري مغناطيسي

7
P :ناطيس شود. شدت مغ هر گاه جسمي در ميدان مغناطيسي قرار گيرد، داراي خاصيت مغناطيسي مي

jkF رابطه jو بردار Fدهند. بين ميدان به وجود آورنده نشان مي jشدن جسم را با بردار را قابليت  kبرقرار است، ضريب  =
 نامند. اطيسي ميمغناطيس شدن جسم يا خودپذيري مغن

P24Fفوتون

8
P : شوند. ها محسوب مي كنند و از ذرات بنيادي اتم كه با سرعت نور حركت ميبار امواج الكترومغناطيسي بدون 

P25Fپوزيترون

9
P: الكترون است. جرم اي باردار كه داراي بار الكتريكي مثبت و جرم معادل ذره 

P26Fاثر فوتوالكتريك

10
P : كمتر از برخورد پرتوهاي گاماي با انرژي پايين)Kev 150كم كه باعث كنده  ) با سازند با عدد اتمي

 شود. هاي آزاد و جذب پرتو گاما مي الكترون نشد

P27Fاثر كامپتون

11
P : برخورد پرتوهاي گاماي با انرژي بينKev 150  تاMev 1.02  با اجسام كه با تغيير طول موج و انحراف مسير

 و فوتون همراه خواهد شد.پرتوهاي گاما 

                                                
١- Dead time 
٢- Micro log 
٣- Electrode spacing 
٤- Latro log 
٥- Primery waves 
٦- Shear waves 
٧- Magnetic susceptibility 
٨- Photon 
٩- Positron 
١٠- Photoelectric effect 
١١- Compton effect 
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P28Fد زوجاثر تولي

1
P :2برخورد پرتوهاي گاماي با حداقل انرژي.cm2  به هسته اتم كه سبب تبديل آن به يك الكترون و يك

 پوزيترون خواهد شد.
P29Fشيب زمين گرمايي

2
P :شيب زمين هاي مختلف چاه را  شيب تغييرات دماي سازند (يا گل حفاري) در فواصل مختلفي از عمق

 نامند. مي گرمايي

P30Fاليه نفوذپذير

3
P:  تواند در آن نفوذ كند. و جنس سنگ، آب يا گل حفاري ميقسمتي از سازند يا چاه كه به دليل نوع 

P31Fاليه نفوذناپذير

4
P :تواند در آن نفوذ كند. قسمتي از سازند يا چاه كه به دليل نوع و جنس متراكم سنگ، آب و گل حفاري نمي 

 
 

                                                
١- Pair production 
٢- Geothermal gradiant 
٣- Permeable zone 
٤- Impermeable zone 
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 بندي انواع  رده

 پيمايي هاي چاه روش
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 آشنايي -2-1

 طبيعيگيرند، پارامترهاي و در تفسير مورد استفاده قرار مي نگاري ثبت هاي چاه دستگاه به وسيلهبه طور كلي پارامترهايي كه 
طبيعي يا  پيمايي به دو بخش پارامترهايها در چاهگيريترين اندازهولمعم .ها را قطع كرده است سازندهايي هستند كه چاه آن

 شود.تقسيم مي ،آيندكه از تحريك سازند به دست مي پارامترهايي

 هابندي روشرده -2-2

 يرد.گ پيمايي بر اساس طبيعي يا انگيزشي بودن و يا بر مبناي اصول فيزيكي و منشا نگارها انجام مي هاي چاه بندي روش رده

 بندي بر اساس پارامترهاي طبيعي يا انگيزشي رده -2-2-1

 :گيري عبارتند از طبيعي (بدون تحريك) قابل اندازه پارامترهاي
0Fپرتو گاماي طبيعي -

1  
1Fسنجيطيف -

 پرتوهاي گاما 2
 (SP)پتانسيل خودزا  -

P2Fدمايگيري  اندازه -

3
P سازند 

P3Fتعيين قطر چاه -

4 

P4Fسنجيانحراف -

5 

 :عبارتند ازتحريك سازند  زشي ناشي ازانگيپارامترهاي 
 مقاومت ويژه سازند -
  (پتانسيل القايي) الكتريكثابت دي -
P5Fخودپذيري مغناطيسي -

6 

P6Fسرعت صوت -

7 

 اييهسته -

 بندي بر اساس اصول فيزيكي و منشا نگارها رده -2-2-2

 به صورت زير است: اصول فيزيكي و منشا نگارهابر اساس  مبتنيبندي تقسيم

                                                
١- Natural gamma 
٢- Spectrometry 
٣- Temperature 
٤- Caliper 
٥- Inclinometer 
٦- Magnetic sucsebtibility 
٧- Sonic log 
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 هاي الكتريكيروش -لفا
 هاي الكتروديسيستمگيري مقاومت ويژه با  اندازه -
 هاي القاييسيستمگيري رسانايي با  اندازه -
 (SP)پتانسيل خودزا  -

 هاي صوتيروش -ب

 نگارهاي صوتي -
 هاي مغناطيسيروش -پ

 خودپذيري مغناطيسي -

   )گل حفاري و ساختار چاه ،(اطالعات چاه فيزيكينگارهاي  -ت

 دماسنجي -

 سنجيانحراف -
 قطرسنجي -

   هاي راديواكتيوروش -ث

 گاماي طبيعينگار  -
 ي طبيعيگاماسنجي  طيفنگار  -
 )گاما-گاما(نگار جرم مخصوص  -
 نوتروني نگارهاي -

 هاي الكتريكي روش -2-3

هاي ديگر است. به ديم و يونشود كه حاوي مقداري كلريد سبا آب و ديگر سياالتي پر مي معموالها فضاي خالي سنگ
جريان الكتريكي در يك  عبور. يابد كاهش ميمقاومت ويژه  هدايت الكتريكي افزايش وآب  در وجود اين مواد حل شده دليل

 .گيرد انجام مياز ميان خلل و فرج آن بيشتر سازند 
 گيرد.پيمايي مورد استفاده قرار ميهنگارهاي الكتريكي يكي از پركاربردترين نگارهايي هستند كه در اكثر مطالعات چا

 د:گيرزير انجام ميروش گيري مقاومت الكتريكي سازند به دو اندازه
 سيستم الكترودي  -

P7Fسيستم القايي -

1 
 
 

                                                
١- Induction 
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 سيستم الكترودي -2-3-1

يك  به وسيله بين دو نقطههاي الكترودي، جريان از طريق الكترودها به درون سازند ارسال شده و اختالف پتانسيل در سيستم
الكترودي كه در داخل سوند وجود دارد  به وسيلهجريان الكتريكي با فركانس پايين ابتدا شود. گيري ميسري الكترودهاي ديگر اندازه

هاي  گيرندهبه وسيله كه  كند مياين شارش جريان، اختالف پتانسيل و سطوح هم پتانسيلي را ايجاد  شود، به داخل سازند فرستاده مي
P8Fمرجعنسبت به الكترود  سازندمختلف  در نقاطد، اختالف پتانسيل نلفي كه در داخل سوند وجود دارمخت

1
P  در سطح زمين واقع

 د.شومحاسبه مي در مناطق مختلف گيري شده و مقاومت ويژه اندازه

 :عبارتند ازمقاومت ويژه  تداولبرخي از نگارهاي م
P9Fمقاومت ويژه نرمال -

2
P (NL) و جانبيP10F

3
P (LL) 

P11Fقاومت ويژه جانبي كوچكم -

4
P (MLL) و نگار مقاومت ويژه كوچكP12F

5
P (ML) 

P13Fنگار تمركز يافته جريان كروي -

6
P (SFL) 

P14Fنگار تمركز يافته جريان كروي كوچك -

7
P (MSFL) 

 هاي معمول و پركاربرد عبارتند از: داراي آرايش نمودارگيرهاي با سيستم الكترودي
 هاي نرمال آرايش -
 هاي جانبي آرايش -
 هاي مختلف الترولوگ يشآرا -
 هاي مختلف ميكرولوگ آرايش -

 آرايش نرمال -الف

فرستاده داخل چاه  قرار گرفته، بهكه بر روي سوند  (M)و يك الكترود پتانسيل  A)(در اين آرايش فقط يك الكترود جريان 
و  (A). فاصله بين دو الكترود )1-2(شكل  گيرنددر سطح زمين قرار مي (B , N)جريان و پتانسيل ديگر  هايشود و الكترودمي

(M) استاينچ براي نرمال بلند  64اينچ براي نرمال كوتاه و  16شود كه به طور معمول الكترودي ناميده مي فاصله. 
 .از محور چاه قرار دارند )AM) 2شود كه در فاصلهسازندهايي مياثر مربوط به  گيري شده اندازه % پتانسيل50روش اين  در

% ديگر به 10قرار دارند و  (AM)برابر فاصله  10سازندهايي است كه در اثر مربوط به  گيري شده اندازه % پتانسيل90همچنين
 فاصلهبرابر  2در اين آرايش، شعاع بررسي به طور قراردادي  شود.اثر سازندهايي كه در خارج اين فاصله قرار دارند مربوط مي

 شود.تعريف ميالكترودي 

                                                
١- Reference electrode 
٢- Normal resistivity log 
٣- Lateral resistivity log 
٤- Microlaterolog 
٥- Microlog 
٦- Spherically focused log 
٧- Micro-Spherically focused log 
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 آرايش نرمال ياشم -1-2 شكل

 :عبارتند از كاربردهاي روش الكتريكي نرمال
 تشخيص اختالف درجه شوري گل حفاري با آب سازند -
 شدگي از آبتعيين درصد تخلخل و اشباع -

 تعيين ليتولوژي -

 آرايش جانبي -ب

 داخل چاهبه ند و بر روي سوند نصب هست (N)و  (M)و دو الكترود پتانسيل  (A)در اين آرايش يك الكترود جريان 
وسط دو الكترود  (O)و نقطه  (A)الكترودي در اين آرايش فاصله بين الكترود جريان  فاصله. )2-2(شكل  دنشو مي فرستاده
 .است (AO)برابر فاصله  باشعاع بررسي آرايش جانبي در شرايط همگن و همسانگرد، تقري .استپتانسيل 

 
 آرايش جانبي يشما -2-2شكل 

 :عبارتند از به شعاع بررسي قواعد مربوط
سوند متفاوت باشد، شعاع بررسي براي  فاصلهد و فقط نآرايش مشخص، وقتي تمامي پارامترها يكسان باش يكبراي  -

 بيشتر است. تر،بلند فاصلههاي با  دستگاه
 .شود ميبراي يك آرايش مشخص، هر چه مقاومت ويژه سازند بيشتر از گل حفاري باشد، شعاع بررسي كمتر  -
 ، شعاع بررسي آرايش نرمال از جانبي بيشتر است.الكترودي فاصلهدر صورت يكسان بودن  -
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 :عبارتند از نرمال و جانبي هاي هاي آرايش تفاوت
و در  الكترودي روش جانبي بيشتر از نرمال است) فاصلهاست (به طور معمول عمق نفوذ روش جانبي بيشتر از نرمال  -
 .وجود نداردگيري قسمت بكر سازند اندازه امكانكوتاه  صلهفابه علت نرمال  آرايش
 ستند.همتقارن نادر روش جانبي  ونگارهاي روش نرمال، متقارن  -
 دهد.جانبي مرز پاييني طبقات را از نگار نرمال بهتر نشان ميروش نگار  -
 تر است. قعي نزديكمقدار مقاومت قسمت بكر سازند در وسط طبقات ضخيم در نگار جانبي به مقدار وا -
 دهد.نگار جانبي در برخورد با طبقات نازك، مقدار مقاومت و مرز طبقات را به خوبي نشان نمي -

 بلند: فاصلههاي غيرمتمركز معايب دستگاه
 .وجود ندارد گيري دقيق مقاومت ويژه در طبقات نازك به دليل اثرات طبقات مجاوراندازه امكان -
 آيد.كننده به سختي به دست مي هاي تصحيحيقي سازند حتي با استفاده از منحنيمقدار مقاومت ويژه حق -

 دهد.ها را تحت تاثير قرار ميگيريستون گل حفاري، اغلب اندازه -

 ها به سختي قابل انجام است.اليه تشخيص مرز دقيق -

 الترولوگ آرايش -پ

از به هدر رفتن جريان الكتريكي در داخل گل حفاري جلوگيري در اين نمودارگيرها به دليل تمركز جريان به صورت افقي، 
هاي شوند. بنابراين اثر گل حفاري در برداشتگيرند به طور كامل شناسايي ميشود و سازندهاي نازك كه در برابر دستگاه قرار مي مي

 7تايي،  3اري داراي انواع متعدد (الترولوگ اين نوع نمودارگيرها از لحاظ نوع طراحي الكترونيكي و مد رسد.انجام شده به حداقل مي
بسيار رسانندگي باال و مقاومت سازند زياد باشد، داراي اين نمودارگيرها زماني كه گل حفاري  ).3-2ها) هستند (شكل  تايي و نظاير آن

دليل به  جريان متمركزاي مزيت اصلي نمودارگيره دهند.نگارهاي نرمال و جانبي نتايج خوبي نمي موثر هستند و در چنين مواردي
در اين  همچنين است.گيري مقدار مقاومت ويژه از قسمت بكر سازند تمركز جريان، عمق نفوذ تا قسمت بكر سازند و اندازه

 ها با ضخامتي به اندازهشود. اين نمودارگيرها توانايي آشكارسازي اليههاي نازك با دقت بيشتري انجام ميشناسايي اليه نمودارگيرها
 .ندطول الكترود مركزي را دار

 
 انواع نمودارگيرهاي الترولوگ -3-2شكل 

 



1 سي 4 رر عمل ب ستورال ت و د دما ت خ س چاه فهر  پيمايي هاي 

 

 

 ميكرولوگ آرايش -ت

هاي نازك و ، شناسايي اليهها آرايش فواصل الكترودي زياد دليلبه  توضيح داده شده قبلي، هاي الكتريكيدر ديگر روش
هاي مختلف  گيري مقاومت قسمت بنابراين به منظور اندازهاست. غيرممكن  و يا ناحيه شسته شده گيري مقاومت ويژه اندود گل اندازه

يك بالشتك  ها، الكترودها بر روي شود. در اين نوع دستگاه هاي با فواصل الكترودي كوچك استفاده مي ناحيه شسته شده از دستگاه
P15Fالستيكي

1
P فواصل 4-2چسبد (شكل  مي شوند و در هنگام برداشت، اين بالشتك از سوند جدا شده و به ديواره چاه نصب مي .(
در چسبد بديواره چاه  ها بالشتك بايد به طور كامل به در اين نوع دستگاه اينچ است. 2تا  1ها حدود  در اين دستگاه )AM(الكترودي 

هاي  در حالت كلي فقط با تركيب نگارهاي مختلف از آرايش گيري شود. غير اين صورت ممكن است مقاومت گل حفاري اندازه
 .هاي بكر سازند را به دست آوردتوان مقدار مقاومت قسمتكترودي مختلف ميال

 
 شماي نمودارگير مقاومت ويژه كوچك -4-2شكل 

 

 آورده شده است. 1-2هاي قبلي در جدول  هاي الكتريكي شرح داده شده در قسمت اي از روش مقايسه و خالصه
 يمقايسه نمودارگيرهاي الكتريكي الكترود -1-2جدول 

 كاربردها ها) (محدوديت معايب مزايا نوع نگار

 نمودار متقارن - نرمال
 عمق نفوذ تا ناحيه آغشته و بكر سازند -
كم سازند و رسانايي  ابهترين عملكرد در مقاومت نسبت -

 متوسط گل حفاري

 هاي نازكعدم تشخيص اليه -
تحت تاثير ستون گل  ها گيرياندازه -

 گيرند. قرار مي حفاري
گيري دقيق مقاومت ويژه عدم اندازه -

 حقيقي سازند

 تعيين ليتولوژي -
 تشخيص مرز طبقات -

 

 

 

                                                
١- Rubber-pad 

 بالشتك نگهدارنده

گيري اندازهبالشتك   
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 مقايسه نمودارگيرهاي الكتريكي الكترودي -1-2جدول ادامه 
 كاربردها ها) (محدوديت معايب مزايا نوع نگار

 عمق نفوذ تا ناحيه آغشته و بكر سازند - جانبي
كم سازند و رسانايي  ابهترين عملكرد در مقاومت نسبت -

 متوسط گل حفاري
 است. عمق نفوذ بيشتر از نمودار نرمالدر حالت كلي  -
 تشخيص مرز پاييني طبقات بهتر از نگار نرمال است. -

 نمودار نامتقارن -
 هاي نازك عدم تشخيص اليه -
تحت تاثير ستون گل  ها گيرياندازه -

 .گيردحفاري قرار مي
مقاومت ويژه  گيري دقيقعدم اندازه -

 حقيقي سازند

 تعيين ليتولوژي -
 تشخيص مرز طبقات -

 نمودار متقارن - الترولوگ
 هاگيري تاثير كم گل حفاري بر روي اندازه -
 گيري مقاومت قسمت بكر سازنداندازه -
 تشخيص طبقات نازك -

زماني است كه مقاومت  مناسب عملكرد
سازند باال و رسانندگي گل حفاري زياد 

 .باشد

 هاي نازك تشخيص اليه -
گيري مقاومت قسمت بكر  اندازه -

 سازند

  گيري مقاومت قسمت شسته شده و اندود گلاندازه - ميكرولوگ
 ها گيريعدم تاثير گل حفاري بر روي اندازه -

هاي ضخيم خوب عمل  در مقابل اليه -
 كند. نمي

گيري مقاومت ويژه قسمت  قادر به اندازه -
 .بكر سازند نيست

زماني كه نياز به تفسير كمي باشد 
 مورد به همراه ديگر نمودارها

 د.گيرميقرار استفاده 

 

 سيستم القايي -2-3-2

جريان الكتريكي قادر به  ،نبا هيدروكربيا گل حفاري مخلوط شده  وداراي گل حفاري شيرين  ،آب فاقدهايي در گمانه
 .شود مياستفاده  و از نمودارگيرهاي القاييرسيدن به سازند نيست 

P16Fهاي با سيستم القاييدر دستگاه

1
P (IL) ، كمتر ازجريان متناوبي با فركانس با استفاده از kHz30 پيچ اوليه يا سيم در

P17Fفرستنده

2
Pاين ميدان پس از عبور از جسم هادي، جرياني  .آيد، يك ميدان الكترومغناطيسي متناوب در درون سازند به وجود مي

P18Fالكتريكي گردابي

3
P كند. جريان القايي ايجاد شده باعث به وجود آمدن يك ميدان الكترومغناطيسي ثانويه شده در سازند القا مي را

P19Fپيچ گيرندهسيم به وسيله كه

4
P جريان متناوب )5-2(شكل  دشوتبديل مي (عكس مقاومت ويژه) ثبت و به هدايت ويژه الكتريكي .

و در نتيجه شدت سيگنال ايجاد  به وجود آمده هاي گردابيشدت جريان ولي استفرستاده شده داراي دامنه و فركانس ثابت 
 .استگيرنده، تابعي از رسانايي سازندهاي اطراف چاه  كشده در پيچ

                                                
١- Induction log 
٢- Transmitter coil 
٣- Eddy current 
٤- Receiver coil 
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 نمودارگيرهاي الكتريكي القايي شماي -5-2شكل 

 
معادل فاصله وشي شود پ چشم پايينيو  باالييدر صورتي كه از اثرات طبقات جداسازي قائم قدرت در اين نمودارگيرها، 

 .همان فاصله بين فرستنده و گيرنده است يا به عبارت ديگراست  هاسوند
را دارد. در  اثرها بيشترين  گيري ، بر روي اندازهباشدسوند  فاصله چهارم يكدر روش القايي، سازندي كه در فاصله 

هاي بكر سازند، شسته شده و حد واسط ت ويژه قسمتتوان مقاومهاي الكترودي ميهاي با سيستم القايي مانند سيستم دستگاه
 را با استفاده از فواصل مختلف بين فرستنده و گيرنده اندازه گرفت.

 .است(يا زيمنس بر متر) موه بر متر  يا ميلي ،گيري هدايت ويژه الكتريكي، موه بر مترواحد اندازه
 :عبارتند از ار گيردمواردي كه بايد در هنگام برداشت نگار القايي مورد توجه قر

اگر چاه داراي گل حفاري شيرين يا فاقد گل حفاري باشد، رسانايي گل حفاري صفر بوده و در اين صورت اثر گل حفاري  -
 شود.گيري حذف ميبر روي اندازه

P20Fهايي دارندهمركزنگهمحور نگه داشتن سوند با محور چاه بايد از هم براياينچ)  8هاي با قطر زياد (بيشتر از در چاه -

1
P  كه بر

 شود استفاده كرد.روي سوند نصب مي
خطاي (باشد مناسب نيست داشته يا رسانايي باال و بسيار شور باشد  حفاري برداشت نگار القايي در حالتي كه گل -
 .)رودگيري باال مي اندازه
 ي دقيق رسانايي اليه را ندارد.گيرسوند)، سوند القايي امكان اندازه فاصلهاگر ضخامت اليه كم باشد (كمتر از  -

 :هاي زير باهم تفاوت دارند از جنبه نمودارگيرها با سيستم الكترودي و القايي
سيستم الكترودي  و استتر متر) يا رسانندگي باال حساساهم 50 كمتر ازهاي پايين (هاي القايي در مقاومتپاسخ دستگاه -

 رد.دقت و حساسيت بيشتري داهاي باال  در مقاومت
P21Fتفكيكدر نمودارگيرهاي القايي، امكان  -

2
P استهاي الكترودي هاي نازك و نفوذناپذير به طور كيفي بهتر از سيستماليه. 

                                                
١- Centralization 
٢- Resolation 
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هايي كه داراي گل حفاري نمكي يا داراي رسانندگي باال هستند، نمودارگيرهاي با سيستم الكترودي پاسخ بهتري در چاه -
 د.نالقايي كاربرد بيشتري دار هاي اي گل حفاري شيرين، سيستمهاي متروكه يا داردهند. در چاه مي

 .استفلزي باشد، نگاربرداري الكتريكي غيرممكن  لوله جداريهاي الكتريكي، اگر چاه داراي به طور كلي در برداشت -
 عبارتند از: كاربردهاي روش الكتريكي

 نشدگي از آب و هيدروكرب تعيين درجه اشباع -
 محاسبه تخلخل -

 محاسبه مقاومت ويژه آب سازند -

 ليتولوژي  شخيصت -

 هاتعيين مرز طبقات و اليه -

 ها و تعيين روند اليه هاي منطقهبين چاه تطابق -

 پتانسيل خودزا -2-3-3

 جريانآيد. اين هاي الكتريكي بين گل حفاري و بدنه چاه به وجود ميدر نتيجه تماس گل حفاري با سازندهاي درون چاه، جريان
 شود.لفه الكتروشيميايي و الكتروسينتيك حاصل ميوالكتريكي از دو م

P22Fپتانسيل نفوذي شاملپديده الكتروشيميايي 

1
P پتانسيل غشاييو از تبادل يوني بين دو سيال  ناشيP23F

2
P از قرار گرفتن يك اليه  ناشي

 .شود ايجاد ميمتخلخل آبدار بين دو اليه شيلي 
P24Fوشيپديده الكتروسينتيك يا پتانسيل ترا

3
P آيد.از اختالف فشار بين گل حفاري و آب درون سازند به وجود مي 

گيري اختالف براي اندازهپتانسيل ناشي از اثرات عوامل شرح داده شده است.  گيرياندازه حاصل، پتانسيل خودزانگار 
هاي فوق  انسيل خودزا چون تاثير پديدهپتدر نگار  .شوداستفاده مي ثابت و متحرك ها، از دو الكترودپتانسيل ايجاد شده بين اليه

گيري شده به شود. مقدار اختالف پتانسيل اندازهگيري مي اندازه (mv)ولت  اختالف پتانسيل بر حسب ميلي بسيار ضعيف است
P25Fدليل وجود اثرات طبقات مجاور پتانسيل ظاهري

4
P شود.ناميده مي 

ولت است. در صورتي كه  ميلي 100تا  -100بين معموال و معدني هاي نفتي  برداشتدر  پتانسيل خودزاپاسخ نگار  تغييرات
 .استولت  ميلي 500اين مقدار براي سولفيدها بسيار بزرگ بوده و بيشتر از 

ها را توان مرز اليهتر ميهر چه اختالف مقاومت ناحيه بكر با مقاومت گل حفاري كمتر باشد، راحت پتانسيل خودزادر نگار 
 تفكيك كرد.

 پتانسيل خودزا عبارتند از:رين كاربردهاي نگار تعمده

 هاي نفوذپذير از نفوذناپذيرتعيين مرز اليه -
 تعيين مقاومت ويژه آب سازند -

                                                
١- Diffusion or filteration potential 
٢- Membran potential 
٣- Electro filtration 
٤- Apparent self potential 
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 تعيين ليتولوژي و يا ارزيابي مقدار رس موجود در يك مخزن -

P26Fبررسي درجه اشباع -

1
P هاي شيلينفت يا گاز در ماسه 

 هاي شيليبررسي محل تماس گاز و آب در ماسه -

 در منطقهها تلفيق اطالعات گمانه -

 صوتينمودارگيرهاي  -2-4

 هاي معمول آن عبارتند از: شود كه روش هاي مختلفي انجام مي نگارهاي صوتي به صورت  برداشت
 شود. بر اساس سرعت انتشار امواج در سازند كه نگاربرداري صوتي ناميده مي -
 شود. شده در گيرنده كه نگاربرداري دامنه صوتي ناميده مي  افتگيري دامنه امواج عرضي دري اندازه -

 نگاربرداري صوتي -2-4-1

ها را  آن يا گمانه هاي صوتي، ثبت مدت زمان عبور امواج صوتي در مسافت خاص از سازندهايي است كه چاه گيري اساس اندازه
 است. يا گمانه ها به موازات جداره چاه فوت) از اليه قطع كرده است. اين زمان، زمان الزم براي طي مسافت واحد (معموال يك

ها، به ساختمان سنگ بستگي دارد به طوري كه زمان ثبت شده مجموع زمان عبور امواج در  سرعت امواج طولي يا تراكمي در سنگ
ارتعاشات طولي  ي عاملفشارسيال پر شده باشد. امواج  به وسيلهبخش جامد، خميره سنگ و فضاهاي خالي است كه ممكن است 

 شود. كه در نمودارگيرهاي صوتي معموال از امواج طولي استفاده مي است ذرات جامدات، سياالت و گازها در مسير انتشار
گيرد. نحوه انتشار امواج صوتي به اين  ) مورد استفاده قرار ميkHz 40تا  20در اين سيستم، امواج صوتي با فركانس پايين (بين 

يا  شود و پس از برخورد با ديواره چاه ي پس از ارسال فرستنده، به صورت كروي در گل حفاري منتشر ميفشارج امواكه گونه است 
شوند. در ميان امواج طولي شكست، امواجي كه  و پراكنده مي كسرهاي مختلف منعكس، من و بسته به زاويه تابش در جهت گمانه

يا گمانه شد بيشتر مد نظر هستند و آن دسته از امواجي كه در امتداد ديواره چاه ها برابر با زاويه تابش بحراني با زاويه تابش آن
 شوند. و ثبت مي رسند ميها  شوند، به گيرنده منعكس و منتشر مي

گيري صوتي داراي يك فرستنده و يك گيرنده بودند كه مدت زمان طي شده در مسافت بين فرستنده و  هاي اندازه اولين دستگاه
هاي  هاي قبلي، از سيستم . با گذشت زمان و با پيشرفت علم، براي رفع نواقص دستگاهندكرد گيري مي ازند را اندازهگيرنده در س

ها و  مختلف فرستنده هتر مثال يك فرستنده با چند گيرنده و چند فرستنده با چند گيرنده و همچنين نحوه قرارگيري و آراي پيشرفته
 ها استفاده شده است. گيرنده

 صوتي نگاربرداري دامنه -2-4-2

يابد. اين كاهش دامنه را تضعيف امواج گويند كه به  ها كاهش مي شوند، دامنه آن امواج صوتي وقتي در يك محيط منتشر مي
 بستگي دارد: اشاره شده در زير عوامل متعدد

 طول موج و نوع موج صوتي يا اكوستيكي -
                                                
١- Saturation 
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 تخلخل ميزاننوع سنگ و  -
 و فرجتراوايي و نوع خلل  -
 ل و فرجلنوع سيال موجود در خ -
 هاي موجود در سنگ درزه و شكستگي -

توان به اين اطالعات دست يافت. شعاع بررسي در نمودارگيرهاي صوتي،  بر اين اساس و با استفاده از نگارهاي برداشت شده مي
متر است. برداشت نگار صوتي  1متر تا  نتيسا 12تابعي از فركانس امواج فرستاده شده و سرعت صوت در سنگ است كه حدودا بين 

در اين روش  شود. تعريف مي واحد طولها به صورت ميكروثانيه بر  در اكتشافات نفتي كاربرد دارد. زمان گذر در اين برداشت
يا  ديواره چاههاي  نگاربرداري انجام شود، خردشدگي و هوازدگي سنگ يا گمانه نمودارگيري چنانچه پس از زمان زيادي از حفاري چاه

 گذارد. بر روي نگار صوتي اثر نامطلوب مي گمانه
 كاربردهاي نمودارگيري صوتي عبارتند از:

 ها تعيين تخلخل سنگ -
 تركيب نگارهاي صوتي سرعت طولي، عرضي و به همراه شاخص هيدروژني و چگالي براي شناسايي ليتولوژي -
P27Fشدگي ارزيابي درجه سيمان -

1
P )CBL( 

 اي ماسه-سازندهاي رسي بررسي تراكم -
 تشخيص مناطق تحت فشار اضافي -
 هاي االستيسيته ها و تعيين مدول تركيب نگارها براي تعيين درزه و شكستگي -
 تعيين سرعت امواج در سازندها -
 منطقه هاي و گمانه ها تطابق طبقات بين چاه -

 نمودارگيرهاي مغناطيسي -2-5

 هاي القاييگيرد. عملكرد اين نمودارگيرها مانند سيستمبردهاي معدني مورد استفاده قرار مينمودارگيرها بيشتر براي كارنوع اين 
ايجاد حلقوي  جريان القايي شود و سپس توليد و فرستاده مي يك ميدان الكترومغناطيسي نوساني در سوند در اين روش ابتدا است.
هايي، دريافت و خودپذيري مغناطيسي سازند  كننده دريافتوسيله به هاي سوند  پيچدر فاصله شعاعي سيم ودر درون سازند شده 
ترين  از مهم .استهاي مغناطيسي كاني شخيص و اكتشافاز پارامترهاي اساسي در ت خودپذيري مغناطيسي .شود گيري مي اندازه

 .نيز قابل استفاده استهاي خشك، داراي آب و داراي لوله جداري غيرفلزي  هاي اين روش اين است كه در چاه ويژگي

 :عبارتند از كاربردهاي نگار مغناطيسي
هاي مغناطيسي را شناسايي سازي آهن و يا كانيبسيار حساس و به راحتي كاني آن اين نگار به آهن و نوع اكسيداسيون -

 كند.مي
  يار زيادي دارد.هاي در برگيرنده اكسيد اورانيوم كاربرد بس به دليل كنترل پهنه در اكتشافات اورانيوم -

                                                
١- Cement bond log 
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 كند.هاي متوالي دگرگون شده را با آساني آشكارسازي مي افق -

 نمودارگيرهاي راديواكتيو -2-6

منابع مصنوعي و ثبت  به وسيلهها  ها و يا پرتودهي آنهاي مختلف راديواكتيو بر خواص راديواكتيويته طبيعي سنگاساس روش
 .استنتايج حاصله 

 :عبارتند از شعشعات راديواكتيوگيري تهاي اندازهسيستم

به همراه بخار يك ماده آلي كه در اثر  (Ar)يا آرگون  (He)اثر هليوم  حبابي پر شده از گاز بيشامل  اتاقك يونيزاسيون: -
 شوند.هاي مثبت و منفي ميهاي مثبت و منفي ايجاد شده، جذب قطب اثر، يون عبور پرتو گاما از گاز بي

در اثر برخورد پرتو  و تاليوم فعال شده به وسيلهكه است  (KI/NaI)يدور سديم يا پتاسيم  بلورل يك شام سيستم سوسوزن: -

هاي ايجاد شده به سطح حساس فوتوكاتد برخورد و يك يا چند الكترون از آن شود. فوتونها، فوتون ايجاد مي گاما به آن
يابد و در نهايت يك ي به آندهاي متعدد، تعدادشان افزايش ميهاي خارج شده پس از برخوردهاي متوالشود. الكترونخارج مي

شود. اين سيستم براي آشكارسازي در هايي، تقويت مي كننده تقويت به وسيله كند كهضعيفي ايجاد مي اجريان الكتريكي نسبت
 .گيرد مورد استفاده قرار ميگاما  -گاما و نوترون-هاي گاما، گامادستگاه

 :عبارتند از هاي راديواكتيورداشتهاي معمول در بروش
 هاگيري تشعشعات گاماي طبيعي سازنداندازه -
 سنجي پرتو گاماطيف -
 اشعه گاما و بررسي تشعشعات حاصل به وسيلهبمباران سازند  -

 اشعه نوترون و بررسي تشعشعات حاصل به وسيلهبمباران سازند  -

د و در ننفت و گاز، كاربرد زيادي در اكتشافات آب و مواد معدني دار هاي ذكر شده عالوه بر كاربرد وسيع در اكتشافروش
قابل استفاده براي رسيدن به نتيجه  هاي روش ترين از مهم سنگ) زغال-(اكتشاف منابع راديواكتيو اكتشاف برخي از مواد معدني

 .مطلوب هستند

 نمودارگيرهاي پرتو گاما -2-6-1

. استتجزيه و توليد پرتوهاي گاماي پرانرژي  ناشي از هاتشعشعات راديواكتيو طبيعي سازندگيري اندازه شامل ،نمودار پرتو گاما
UPسازند متناسب است. در بين عناصر راديواكتيو سه عنصر مخصوصاين انرژي به تدريج تحليل رفته و ميزان اين تحليل، با جرم 

238
P, 

ThP

232
P  وKP

40
P .در اكتشافات با ارزش هستند 

 از اين مشخصه و اين نوع نمودارگيرها ،هستند تفاوتسازندهاي مختلف حاوي مواد و ميزان مواد راديواكتيو مبا توجه به اين كه 
 .شود مياستفاده  ها براي اكتشاف آن

 عبارتند از: كاربردهاي نمودار پرتو گاما
 هاي رسيتاسيم در كانيبا توجه به وجود يا تمركز بيشتر اورانيوم، توريوم و پها  شناسايي و تعيين درصد حجم شيل -



م ش رده -فصل دو ع رو دي انوا چاه بن ي هاي  2 پيماي 1 

 

 

 هاي شيلي از غيرشيلي و نفوذپذير از نفوذناپذيرشناسايي اليه -

 داراكتشاف سازندهاي اورانيوم -

 تشخيص ليتولوژي -

 روش پتانسيل خودزابه جاي  حفاري، ي داراي لوله جداري و يا چاه فاقد گلها يا گمانه هادر چاهاز اين نگار استفاده  -

 ي منطقهها يا گمانه هابين چاه تطابق -

كه معادل گرم هستند  (r/h)يا رونتگن بر ساعت  (gr Ra/ton)قديمي ثبت پرتو گاما بر حسب گرم راديوم بر تن  هايواحد
CPSP28Fو يا بر حسب تعداد دريافت آشكارسازها از واحد  APIامروزه از واحد  است. راديوم بر گرم سنگ

1
P شود.استفاده مي 

است. ها برابر با قطر كره تاثير جداسازي قائم دستگاهقدرت گيري، نقطه وسط آشكارساز و نقطه اندازههاي گاما در برداشت
حساسيت روش پرتو گاماي طبيعي در تفكيك حد مرز طبقات، به ثابت  .كند تغيير مي اعمالي با چگالي سازند و انرژي پرتو همچنين

مناسب بايد زمان شمارش طوالني و سرعت  گاره دست آوردن يك نزماني شمارش و سرعت حركت سوند بستگي دارد. براي ب
 ها را به خوبي تفكيك كرد.حركت سوند آرام باشد تا بتوان مرز اليه

و سرعت حركت سوند بايد دقت آماري الزم براي شمارش (ثابت زماني بلند)  ،تفكيك طبقاتبراي رسيدن به نتيجه مطلوب و 
 ه صورت زير است:ه شود كه بدر نظر گرفت حد بهينه

V(فوت بر ثانيه ) ×T (ثانيه) =  (فوت) 1
 ثابت زماني است. Tحركت سوند و سرعت  Vكه در آن 

P29F(NGS or NGT)سنجي پرتو گاما نمودارگير طيف -2-6-2

2 

يل ها تبد ها و عناصر ثانويه هستند كه بر اثر تشعشعات، به آنهر يك از عناصر راديواكتيو طبيعي داراي يك سري ايزوتوپ
متالشي شدن، داراي طيف انرژي با پيك مشخص هستند. بنابراين اگر اين سه دسته پرتو از  طيشوند. هر يك از اين عناصر در  مي

بر  عناصر پرتوزا. در اين روش با بررسي طيف انرژي پرتوهاي گاماي وجود داردها  شناسايي منشا آن امكان شونديكديگر تفكيك 
پتاسيم يك  .مشخصي هستند ا. عناصر پتاسيم، توريوم و اورانيوم داراي پيك نسبتشوند ثبت مي ص ومشخ ها آن حسب مقدار انرژي

داراي يك پيك مشخصه  Mev 76R/R1در انرژي  او اورانيوم تقريب Mev 62R/R2، توريوم در انرژي Mev 46R/R1پيك مشخص در انرژي 
 هستند.

 ي اين روش عبارتند از:كاربردها
 نوع ماده راديواكتيو نتعييليتولوژي و  شناخت -
 هاي رسوبگذاري محيط شاخص يهاهاي رسوبگذاري برخي از كانيتعيين محل -
 مشخص كردن عيار مواد آلي -

 ها و گمانه هابين چاه تطابق -

                                                
١- Count per second 
٢- Natural gamma ray spectrometry or natural gamma ray tools 
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  گاما)-نمودارگير جرم مخصوص (نگار گاما -2-6-3

 ها است. آن ازند و بررسي پرتوهاي ثانويه برگشتيگيري تخلخل سنگ، تاباندن پرتوهاي مصنوعي به سهاي اندازهيكي از روش
P30Fهاي سازند دارد. به عبارت ديگر دستگاه، جرم مخصوص الكترونيميزان تحليل رفتن پرتو گاما، ارتباط مستقيم با تعداد الكترون

1
P 

 اي سازند متناسب است.كند كه با جرم مخصوص كپهسازند را بررسي مي
 عبارتند از:  جسامانواع برخوردهاي اشعه گاما با ا

هاي كند و الكترونبه سازند با عدد اتمي پايين برخورد مي )Kev 150(كمتر از  پرتو گاما با انرژي پايين اثر فوتوالكتريك: -
 شود. رود و اشعه گاما نيز جذب مي فوتون از بين مي شود.آزاد هسته (الكترون ظرفيت) از اين سطح كنده مي

هاي  در اثر برخورد با ذرات باردار (الكترون )Mev 02R/R1تا  Kev 150(انرژي بين پرتو ايكس يا گاما طول موج  اثر كامپتون: -
و در مسير ديگري با انرژي كمتر به حركت خود ادامه  شوند مي از مسير اوليه خود منحرفها  فوتونو  كند ميآزاد هسته) تغيير 

  دهد. مي

سبب تبديل آن به يك الكترون و يك  كند و ميه هسته اجسام برخورد ب cm2.2ل پرتو گاما با انرژي حداق اثر توليد زوج: -
 گويند. مييند توليد زوج آاين فر به د كهشومي (الكترون با بار مثبت) پوزيترون

هاي مختلف از منبع هايي كه در فاصلههسازند (اثر كامپتون) به گيرند به وسيلهاشعه گاما، گاماي پراكنده شده  فرستادنپس از 
اند كه از اثرات پرتوهاي شوند. در اين نمودارگير، آشكارسازها در يك محفظه، چنان قرار گرفتهد و شمارش مينرسقرار دارند مي

اده شود، اثر گل . در اين نوع نمودارگيرها وقتي از دو آشكارساز استفحداقل باشدرسد مستقيمي كه از گل حفاري به آشكارساز مي
 شود.محاسبه مي امستقيم )ρRbR( )اي كپه( كلي چگالي شود و در نهايتحفاري و اندود گل حذف مي

 .استگيري نقطه وسط دو آشكارساز و جداسازي قائم نيز متناسب با فاصله بين دو آشكارساز در اين نوع نمودارگيرها، نقطه اندازه

 :ي اين روش عبارتند ازكاربردها
 سازند )اي كپهكلي (چگالي به محاس -
 تخمين تخلخل -

 تشخيص ليتولوژي -

 شدگي پشت لوله جداري و نوع سيمانيا گمانه چاه  ي ديوارهمشخص كردن محل ريزش -

 سنگ غالزهاي همراه يتشخيص ناخالص -

P31Fگيري شاخص هيدروژننمودارگيرهاي نوترون (اندازه -2-6-4

2
P( 

شود. بمباران مي Mev 6 تا Mev 4 هاي سريع و با انرژي اوليه بينازند با نوترونهاي پرتوزاي نوترون، سبه كمك چشمه
جرم هسته، زاويه  كند. در اين برخوردها بسته به ميها به سازند نفوذ كرده و با سازند به صورت كشسان يا غيركشسان برخورد نوترون

كند. براي  ها نيز تغيير مي شوند و جهت حركت آن ي مختلفي ميها ها در برخورد با سازند داراي انرژي نوترون برخورد و انرژي،
                                                
١- Electron density 
٢- Hydrogen index 
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 evتا  ev 1R/R0ها بيشتر است. زماني كه محدوده انرژي نوترون بين  هاي ضعيف، قدرت كندكنندگي اتم هيدروژن از بقيه اتم انرژي
هاي ترمال با برخي  ست. برخورد نوترونباشد، حالت ترمال ا ev 025R/R0ترمال و زماني كه مقدار انرژي كمتر از  باشد، مرحله اپي 100

 عناصر، با آزاد شدن پرتو گاما همراه است.
 شوند:سه دسته تقسيم مي هاي نوتروني بهبرخورد
 شود.و تعداد پرتوهاي گاماي گسيل شده از سازند آشكارسازي مي شده فرستادهنوترون به درون سازند  گاما: -نوترون -
مرحله قبل از تبديل به نوترون كه  ev 100 تا ev 1R/R0 ترمال با انرژيهاي اپيعداد نوترونت ترمال:نوترون اپي -نوترون -

 شود.ترمال است آشكارسازي مي
 كند.را آشكارسازي مي ev 025R/R0 هاي ترمال با انرژيتعداد نوترون نوترون ترمال: -نوترون -

شود. شعاع بررسي در اين گيري مياست، اندازه نيدروكربوها محتوي آب و ه در اين روش تخلخل سازندهايي كه خلل و فرج آن
 هاي هيدروژن بيشتر باشد، شعاع كره نفوذ كوچكتر خواهد بود.روش با غلظت اتم هيدروژن متناسب است و هر چه تعداد اتم

 :ي اين روش عبارتند ازكاربردها
 تعيين تخلخل -
 تفكيك مناطق گازدار و مناطق حاوي نفت يا آب -
 هانگارن ليتولوژي به همراه ديگر تعيي -

 ها و گمانه هابين چاه تطابق -

 فيزيكينمودارگيرهاي  -2-7

 دما، انحراف و قطر چاه است.نمودارهاي كه شامل  كنند مياين نمودارگيرها اطالعات عمومي مربوط به چاه را بررسي 

 نمودارگيرهاي دما -2-7-1

 )گرمايي شيب زمينحرارتي ( گراديان ،ر شرايط تعادل طبيعي، آهنگ اين افزايش دماشود و ددماي سازند با افزايش عمق زياد مي
 .متغير است هابر حسب محل جغرافيايي و رسانندگي گرمايي سازند گرمايي شيب زمينشود. ناميده مي

هايي شود تا سنگمي خورد. در واقع گردش گل باعثبر اثر گردش گل حفاري به هم مي يا گمانه تعادل حرارتي در نزديكي چاه
ها از پديده همرفت و در سنگ به وسيلهكه در تماس با گل حفاري هستند سرد شوند. در تماس بين گل و سنگ، تبادل گرمايي 

بستگي دارد. به  منطقه تحت بررسي گرمايي شيب زمينشود. بنابراين دماي نقاط مختلف چاه به طريق پديده رسانش انجام مي
و همچنين با تبادل گرمايي بين گل حفاري  كند مين گل حفاري، دماي سازند به مقدار اوليه خود گرايش پيدا محض قطع شدن جريا

 .شود نزديك ميو سازند، دماي چاه يا گل حفاري به مقدار دماي سازند 
اين نوع نمودارگيرها در قسمت پايين  شود. معموالگيري پيوسته بر حسب عمق از دما انجام ميدر اين نمودارگيرها يك اندازه

گيري كند. نوع اين حسگرها در رسانا در يك محيط ايزوله تعبيه شده است تا بتواند دما را اندازه حسگرهايي از جنس نيمه
كند ولي در نهايت هدف اصلي تمامي اين نمودارگيرها ساخت، فرق مي آوري فننمودارگيرهاي مختلف بر حسب دقت كار و نوع 

 .است گرمايي شيب زمينهاي مختلف و محاسبه سازند در عمق گيري دماياندازه
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 :ي اين روش عبارتند ازكاربردها
 با كيفيت آب متفاوت مناطقتشخيص موقعيت  -

 آب به سمت داخل گمانه يا خارج  جريان مناطق دارايتشخيص  -

 گرمايي شيب زمينتعيين  -

 )گرمايي شيب زمينتغييرات ( با استفاده از تغييرات دماواحدهاي ليتولوژي تفكيك  -
 مشخص كردن سطح آب -

 نگارهاساير تصحيح دما براي  -

 :عبارت است از برداشتبهينه شرايط 
P32Fلوله جداري و فاقدلوله جداري  ي دارايها يا گمانه ها چاهدر  -

1
P .قابل استفاده است 

 .بايد داراي گل حفاري باشد يا گمانه چاه -
 انجام شود. برداشت بايد از باال به پايين -

ساعت در حالت سكون باشد تا با محيط اطراف به تعادل گرمايي  24بايد حداقل به مدت  يا گمانه قبل از برداشت، چاه -
 برسد.

 يا گمانه چاه سنجي نمودارگيرهاي انحراف -2-7-2

33Fگيري شيباين نوع نمودارگيرها براي اندازه

34Fو آزيموت 2

با دقت باال و  گيري، كه يك اندازهگيردها مورد استفاده قرار ميگمانه 3
محوري هستند و سه  سهسنج  غناطيساين نمودارگيرها شامل يك م دهد. معموالمي ارايهو آزيموت گمانه را  انحرافپيوسته از 

سنج براي  د. همچنين يك جفت انحرافنكنگيري ميخروجي آنالوگ كه با شدت ميدان مغناطيسي زمين متناسب است را اندازه
P35Fها ريزپردازندهها و پردازش در گيرد. با تركيب خروجيگيري زاويه ميل مورد استفاده قرار مي دازهان

4
P  و آزيموت گمانه،  انحرافدر نهايت

شود. زاويه انحراف نشان داده شده، انحراف گمانه از حالت قائم و آزيموت آن نيز انحراف از جهت شمال گيري و نمايش داده مي اندازه
به صورت پيوسته و هم به صورت ناپيوسته و در فواصل معين  چاه يا گمانه را هم توان در اين نمودارگيرها مي. استمغناطيسي 

شود.  و با دقت بااليي انجام مي است ها به صورت پيوسته هاي جديد، برداشت د. در بيشتر دستگاهكرمتر) برداشت  20تا  10(معموال 
هاي داراي لوله جداري فلزي و يا در مناطقي كه داراي آهن و  كه انحراف چاه را در چاه شدهساخته هاي ژيروسكوپي  اخيرا دستگاه

 كند. خاصيت مغناطيسي هستند برداشت مي

 شرايط برداشت عبارت است از:
 .قابل استفاده استبدون لوله جداري و يا داراي لوله جداري غيرفلزي  هاي چاهدر  -
 يموت آن فاقد اعتبار است.آز غناطيسيهاي مدر مجاورت كاني -

                                                
١- Cased- Hole 
٢- Inclination 
٣- Azimuth 
٤- Micro processor 
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 كند.گل حفاري مانعي ايجاد نمي بود يا نبود -

 نمودارگير قطرسنجي -2-7-3

شود. به اين صورت كه در پايين به صورت مكانيكي انجام مييا گمانه گيري قطر چاه اندازه در اين نوع نمودارگيرها معموال
شوند قرار گرفته است و در حالي كه موتور، بازوها را به طور ي باز و بسته ميموتور به وسيلهاين نمودارگيرها سه يا چهار بازو كه 

بازو جمع شده و در جاهايي كه  شود ميكم يا گمانه در جاهايي كه قطر چاه  ،شودبه سمت باال حركت داده مي ،كامل باز كرده
هاي اين باز و بسته شدن بازوها تبديل به پالس .شودريزش كرده و قطر چاه زياد شده باشد بازو بيشتر باز مي يا گمانه چاه

 شود.متر يا اينچ نمايش داده مي الكتريكي شده و با واحدهاي سانتي
. اثر تغييرات قطر چاه بر روي برخي از نگارها بسيار زياد روند ميگيري تغييرات قطر چاه به كار اندازه براياين نمودارگيرها 

 كند.  رهاي ديگر چه به صورت كيفي انجام شود و يا چه به صورت كمي كمك زيادي مياست و نگار قطرسنجي در تفسير نگا
هاي مختلف (بزرگ براي قطر بيشتر و توان از بازوها با اندازهو با توجه به قطر چاه مي استهاي سوند قابل تعويض پايه

 كوچك براي قطر كمتر) استفاده كرد.
تا هم وضعيت ديواره چاه مشخص شود و همچنين  شود ه ميفرستاديا گمانه  اين سوند به عنوان اولين سوند داخل چاه
 تر مثل سوند راديواكتيو كه داراي منبع راديواكتيو است كاهش يابد.احتمال بروز خطر براي سوندهاي گران قيمت

 :ي اين روش عبارت است ازكاربردها
 يا محل موانع يا گمانه هاي ريزش چاهمشخص كردن محل -
 هاي سخت و نرمص كردن ليتولوژيمشخ -

 يا خردشدگي مشخص كردن موقعيت گسل -
 آورده شده است. 2-2شود در جدول  اي از انواع نمودارگيرها، نگارها، شرايط برداشت و اطالعاتي كه از برداشت حاصل مي خالصه

 

 نگارهانمودارگيرها و مقايسه انواع  -2-2جدول 

 تايجن شرايط چاه خاص نگارهاي نوع نگار

 راديواكتيو
 

 گاماي طبيعي  -
 اسپكترومتري گاما  -
 گاما  -گاما -
 (تخلخل) ينوترون -

 لوله جداريهاي باز و داراي چاه -
 گل حفاري يا فاقدداراي گل حفاري و  -

 ليتولوژي شناخت -
 تخلخل ،چگاليتعيين  -
 ها يا گمانه هابين چاه تطابق -
 سنگ غالزتشخيص جنس  -
 هاي نفوذپذير از نفوذناپذيرتشخيص اليه -
 تعيين حجم شيل -

 پتانسيل خودزا - الكتريكي 
 سنجي مقاومت -

 الترولوگ  -

 غيرفلزي لوله جداريهاي باز و داراي چاه -
 هاديهاي داراي گل حفاري چاه -

 ليتولوژي شناخت -
 محاسبه تخلخل -
 تعيين مرز طبقات -
 ها يا گمانه هابين چاه تطابق -
 هاي نفوذپذير از نفوذناپذير ص اليهتشخي -
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 مقايسه انواع نمودارگيرها و نگارها -2-2جدول ادامه 
 نتايج شرايط چاه خاص نگارهاي نوع نگار

 القايي  - الكترومغناطيسي 

 مغناطيسي  خودپذيري -

 غيرفلزي لوله جداريهاي باز و داراي چاه -
 گل حفاري يا فاقدداراي گل حفاري و  -

 ليتولوژي شناخت -
 هاي مغناطيسيتشخيص كاني -
 هاي متوالي دگرگون شده  تشخيص افق -

 صوتي - كوستيكي آ
 

 ليتولوژي (تخلخل) شناخت - تميز هاي باز با گل حفاريچاه -
 تعيين سرعت امواج در سازند -
 ديواره چاه تبررسي كيفي -

 سنجي انحراف - فيزيكي 
 قطرسنجي  -
 دماسنجي -

 هاي باز چاه -
 گل حفاري فاقدبا گل حفاري يا  -

 گيري قطر چاهاندازه -
 هاي سخت و نرمشناخت ليتولوژي -
 تشخيص مناطق ريزشي و تكتونيزه -
 تعيين انحراف چاه -
 تعيين دما -

 

 پيمايي هاي مختلف دستگاه چاه معرفي بخش -2-8

 قسمت اصلي زير است: 3پيمايي در حالت كلي شامل  يك دستگاه چاه
 تم مركزي يا پردازندهسيس -
 وينچ -
 نمودارگيرها -

 سيستم مركزي يا پردازنده -2-8-1

كابل به سطح زمين منتقل شده  به وسيلهوظيفه اصلي اين بخش اين است كه اطالعاتي كه توسط نمودارگيرها برداشت شده و 
ات برداشت و اپراتوري با اين سيستم انجام همچنين انجام تنظيمات مربوط به كنترل سوند، تنظيم را پردازش كرده و نمايش دهد.

 گيرد. مي
ها كار تجزيه و تحليل و پردازش  پيمايي متفاوت هستند. به اين صورت كه برخي از آن هاي چاه سيستم مركزي يا پردازنده دستگاه

شود. برخي ديگر از  يش داده ميافزار خاصي نگارها نما نرم به وسيلهدهند و سپس با اتصال به يك كامپيوتر و  ها را انجام مي داده
و نياز  كنند ها را منتقل مي دارند كه از راه دور نيز دادهشوند كه سيستم پردازنده و صفحه نمايش يكپارچه  ها طوري طراحي مي دستگاه

 ).6-2(شكل  و كامپيوتر نيستكابل  به وسيلهبه اتصال 
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 يهاي مختلف دستگاه پردازنده مركز مدل -6-2شكل 

 

 هاي زير را داشته باشد: دستگاه پردازنده بايد قابليت
 ها قابليت انتقال سريع اطالعات و نمايش داده -
 هاي موجود ها و وينچ سازگاري با انواع كابل -
 از انواع سوندهاي موجود يپشتيبان -
 ي متداولافزار هاي قابل استفاده در نرم ها به فرمت توانايي گرفتن خروجي داده -
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 وينچ -2-8-2

هاي مختلفي هستند كه براي استفاده از  ها و اندازه ها داراي طراحي كند. وينچ را كنترل و نگهداري مي نمودارگيريوينچ كابل 
شود كابل را به همراه  موتور آن ايجاد ميبه وسيله اي كه  نيروي محركه باشوند. وينچ  ها با متراژهاي مختلف طراحي مي انواع كابل
 فرستد. ه به آن متصل است به داخل چاه ميسوندي ك

 
 پيمايي هاي دستگاه چاه اي از وينچ نمونه -7-2شكل 

 

شود و عمل انتقال اطالعات  مركزي متصل مي كابلي كه بر روي وينچ قرار گرفته يك سر آن به سوند و سر ديگر آن به سيستم
ي و سرعت انتقال اطالعات داراي انواع مختلف است و بر حسب نوع كشش يدهد. كابل دستگاه نيز بر اساس تحمل نيرو را انجام مي

 گيرد. كاربرد مورد استفاده قرار مي

 نمودارگيرها -2-8-3

انواع مختلف نمودارگيرها وجود دارد كه بر اساس اصول فيزيكي خاصي طراحي شده كه هر كدام اطالعات و مشخصات فيزيكي 

-2گيرند (شكل  ودارگيرها بر اساس نوع ماده معدني و طراحي برداشت مورد استفاده قرار ميدهند. اين نم خاصي از زمين را ارايه مي

پيمايي همگي بر روي يك خودرو كه براي حركت در بيابان  هاي مختلف يك دستگاه چاه كليه تجهيزات شرح داده شده و قسمت ).8

 گيرد. رار ميو كوهستان مناسب باشد نصب و در زمان اجراي عمليات مورد استفاده ق

 
 

 اي از نمودارگيرهاي مختلف نمونه -8-2شكل 



 

 

 

 

 

 3صل ف
 

 متداول  پيمايي هاي چاه روش

 در اكتشاف ذخاير معدني
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 آشنايي -3-1

هاي سولفيدي و اكسيدي مورد استفاده قرار  سازي سنگ، كاني پيمايي عموما در اكتشافات ذخاير معدني نظير زغال هاي چاه روش
 سنگ، كانسارهاي سولفيدي و كانسارهاي آهن آمده است. پيمايي در اكتشافات زغال اهگيرند. در اين بخش كاربرد مطالعات چ مي

 سنگ غالز -3-2

 :عبارتند از آيد به دست ميسنگ  غالزپيمايي در اكتشاف اطالعاتي كه پس از انجام عمليات چاه
 ليتولوژي شناخت -
 هاتشخيص مرز اليه -

 تشخيص مناطق گسلي و تكتونيزه -

 ق نفوذپذير و نفوذناپذيرتشخيص مناط -

  سنگ بر اساس تغييرات نگارهاي مربوطه غالز ميزان خاكستر درتشخيص  -
 تعيين حجم شيل -

 غاليزتعيين ضخامت دقيق اليه  -

 انحراف چاهگيري  اندازه -

 ايستابيگيري سطح اندازه -

 نسبت به مبدا در سطح هاعمق اليهتعيين  -

 يها. با توجه به اين كه هر كدام از روشاستفاده شودتركيبي  به صورت از چندين روش بايداطالعات اين به دست آوردن  براي
اطالعات و پوشش دادن  تكميل، بنابراين براي ي فيزيكي طراحي شدهپارامترها گيري تعدادي از و اندازهتشخيص  پيمايي براي چاه

 .كرداستفاده  نيز هاي برخي از نگارها، بايد از ديگر نگارهاكاستي
اي و پتانسيل مقاومت ويژه نقطه انندو ديگر نگارهاي الكتريكي م )الترولوگجريان متمركز (از نمودارگيرهاي الكتريكي نرمال و 

و تعيين حدود مرز  مناطق نفوذپذيرهاي مختلف سازند، تعيين ليتولوژي، تشخيص گيري مقاومت ويژه قسمتاندازه برايخودزا، 
و همچنين تشخيص  سنگ غالزتعيين چگالي سازند، كيفيت و نوع  براي شود.غالي استفاده ميز هايطبقات و ضخامت اليه

 .گيرد قرار مياستفاده مورد گاما  -نگارهاي گاماي طبيعي و گاما ،ليتولوژي
زه به در تشخيص مناطق گسلي و تكتوني. استفاده كردتوان و تكتونيزه از نمودارگير قطرسنجي مي يبراي شناخت مناطق گسل

استفاده  درون گمانه صوتي نگار تصويري و، از نمودارگير ها اليه شيبمقدار ها و اليه امتدادتشخيص  برايو همچنين  صورت دقيق
 برايها ، مشكالتي از قبيل حجم زياد دادههامودارگيرناين . البته در برداشت دارنددقت بسيار بااليي اين نوع نمودارگيرها كه  شود مي

يكي از  مودارگيرهاننوع برداشت و همچنين دشواري در تفسير وجود دارد. اين  به منظورتميز بودن گل حفاري  ضرورت دن،ذخيره كر
 .خواهند گرفتپيمايي بيشتر مورد استفاده قرار هاي چاهكه در آينده در برداشت موثرند مودارگيرهاين
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ها  شود كه اطالعات كلي از وضعيت ليتولوژي منطقه و جنس سنگ استفاده مي گرمايي شيب زمينتعيين  براياز نگار دماسنجي 
و تصحيح نگارهاي ديگر، شناخت ديواره چاه و تشخيص  گيري قطر دقيق چاهاندازه براينگار قطرسنجي  دهد. را نيز ارايه مي

ه (شيب و آزيموت) از حالت اوليه گيري انحراف چا اندازه برايسنجي  نگار انحراف .شوداستفاده مي هاي ريزش و مناطق تكتونيزه محل
خالصه نوع نگارهاي مورد استفاده و شرايط  .رود به كار ميها  ها و تعيين ضخامت دقيق اليه تعيين شده و محاسبه شيب واقعي اليه

 ارايه شده است. 1-3سنگ در جدول  ها در اكتشافات زغال برداشت آن
 سنگ غالزدر اكتشاف  ورد استفادهنگارهاي م -1-3جدول 

 انواع نگارها 

 

 

 اطالعات 

 فيزيكينگارهاي  اينگارهاي هسته نگارهاي الكتريكي
نگارهاي 

 عمومي

 فاصلهنرمال 
 بلند

 فاصلهنرمال 
 كوتاه

مقاومت 
 ايينقطه

پتانسيل 
 خودزا

 الترولوگ
 (جريان متمركز)

 گاما -گاما گاماي طبيعي
نگار 

 تصويري و
 صوتي

 سنجيدما قطرسنجي سنجي انحراف

مت اليه ضخا

 سنگ غالز

  B 
 

D 

 B 
 

D 

 
A 

     

     A A      سنگ كيفيت زغال
هاي شيلي و  اليه

هاي  مقدار كاني

 رسي

   B 
 

D 

  
A 

     

     B       جرم مخصوص

 B  ليتولوژي
D 

  B
D A      

 هامرز اليه
  B 

D 
        

 B مقاومت سازند
D 

B 
D 

  B 
D 

      

 و شكستگي گسل
      

A 
B 

 
D 

  
B 

 

  جهت و شيب

 هااليه
       B 

D 
   

 B        انحراف چاه
D B   

 B           دماسنجي
C 

شناخت اليه 

نفوذپذير و 

 نفوذناپذير

B 
 

D 

B 
 

D 

 B 
 

D 

  
A 

 

    
D 

تشخيص سطح 

 ايستابي
  B 

D 
       B 

C 
A                          كليه شرايط چاه :Bچاه باز : 
Cلوله جداري                   : چاه دارايDچاه داراي گل حفاري : 
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 هاي سولفيدي كانسار -3-3

 :عبارتند از آيد به دست مي كانسارهاي سولفيديپيمايي در اكتشاف اطالعاتي كه پس از انجام عمليات چاه
 سازيتعيين مناطق كاني -

 سازي هاي كاني زونضخامت  -

 س تغييرات نگارهاهاي سولفيدي بر اسا زوننسبي كيفيت  -

 سازيهاي كانيزونميزان و جهت شيب  -

 ليتولوژي شخيصت -
 ماده معدني با سنگ ميزبانتشخيص مرز  -

 تشخيص مناطق گسلي و تكتونيزه -

 تشخيص مناطق نفوذپذير و نفوذناپذير -

 انحراف چاهگيري  اندازه -

 ايستابيگيري سطح اندازه -

 ها نسبت به مبدا در سطح يا ليتولوژي هاعمق اليهتعيين  -

است.  القايي پالريزاسيون ها آن نسبي كيفيت و سازي كاني هاي زون براي شناخت اصلي نگار سولفيدي كانسارهاي اكتشاف در
 استفاده ،ها آن  فلزي خاصيت به توجه با سولفيدها اكتشاف در شود. مي برداشت سولفيدي كانسارهاي اكتشافات در همواره نگار اين

 اكتشاف در كه الكتريكي و اي هسته نگارهاي ،عمومي نگارهاي از ديگر برخي .بسيار موثر است الكتريكي القايي نمودارگيرهاي از

ها در  آن برداشت شرايط و استفاده مورد نگارهاي نوع خالصه .رود مي كار به نيزمورد سولفيدها  در شود، مي استفاده سنگ غالز
 ارايه شده است. 2-3ي در جدول كانسارهاي سولفيد

 

 در اكتشاف ذخاير سولفيدي مورد استفادهنگارهاي  -2-3جدول 
 نوع نگار

 

 

 اطالعات

نگارهاي  فيزيكينگارهاي  اينگارهاي هسته نگارهاي الكتريكي

 عمومي

پتانسيل 
 خودزا

مقاومت 
 اينقطه

الكتريكي 
 القايي

پالريزاسيون 
 القايي

گاماي 
 طبيعي

 گاما -گاما
گار تصويري ن

 صوتي و
 سنجيدما سنجي قطر سنجي انحراف

سازي  كيفيت كاني
 سولفوره

  
B 

B 
D 

      

ضخامت 
 سازي كاني

  
B 

B 
D 

      

B  ليتولوژي
D B  

A      

 B  مقاومت سازند
D B        

 B    مرز طبقات
D B  

B      
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 يديدر اكتشاف ذخاير سولف مورد استفادهنگارهاي  -2-3جدول ادامه 
 نوع نگار

 

 

 اطالعات

 نگارهاي فيزيكي اينگارهاي هسته نگارهاي الكتريكي
نگارهاي 

 عمومي

پتانسيل 
 خودزا

مقاومت 
 اينقطه

الكتريكي 
 القايي

پالريزاسيون 
 القايي

گاماي 
 طبيعي

 گاما -گاما
نگار تصويري 

 صوتي و
 سنجيدما سنجي قطر سنجي انحراف

     B      چگالي

      گسل و شكستگي
B B 

D 
 

B  

جهت و شيب 
 طبقات

      B 
D 

   

B       انحراف چاه
D B   

شناخت مناطق 
 نفوذپذير و نفوذناپذير

B 
D 

  B 
D A 

    
D 

 B          دماسنجي
C 

تعيين سطح 
 ايستابي

 B 
D 

        

A                          كليه شرايط چاه :Bچاه باز : 
C   چاه داراي لوله جداري :               Dچاه داراي گل حفاري : 

 كانسارهاي آهن -3-4

 :عبارتند از آهن اكتشاف در پيمايي چاه عمليات انجام از حاصل اطالعات

 سازي كاني مناطق تعيين -

 مغناطيسي هاي زون ضخامت -

 نگارها تغييرات اساس بر مغناطيسي هاي زون كيفيت -

 سازي كاني هاي زون شيب جهت و قدارم -

 ليتولوژي تشخيص -

 ميزبان سنگ با معدني هودت مرز يا ها اليه مرز تشخيص -

 تكتونيزه و گسلي مناطق تشخيص -

 نفوذناپذير از نفوذپذير مناطق تشخيص -

 چاه انحراف گيري اندازه -

 ايستابي سطح گيري اندازه -

 سطح در مبدا به نسبت ها ليتولوژي يا ها اليه عمق تعيين -
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 تشخيص در نگار اين ودر اكتشاف كانسارهاي داراي خاصيت مغناطيسي است  اصلي نگارهاي از غناطيسيم خودپذيري نگار

 مغناطيسي هاي سنگ فلزي خاصيت دليل به الكتريكي القايي نگار .رود به كار مي سازي كاني نسبي كيفيت و سازي كاني هاي زون

 .بي داردكارآيي مناس طبقات مرز تعيين و سازي كاني مناطق شناخت در

 مورد نيز اينجا در ،رود مي كار به ديگر معدني مواد اكتشاف در كه نيز الكتريكي و اي هسته نگارهاي عمومي، نگارهاي ساير
ارايه شده  3-3در اكتشاف كانسارهاي آهن در جدول  ها آن برداشت شرايط و استفاده مورد نگارهاي خالصه. گيرد مي قرار استفاده

 است.
 هاي مغناطيسيرهاي كاربردي در اكتشاف كانينگا -3-3جدول 

 نوع نگاره

 
 

 اطالعات

 نگارهاي الكتريكي
نگار 

 مغناطيسي
 يفيزيكنگارهاي  اينگارهاي هسته

نگارهاي 

 عمومي

 پتانسيل خودزا
مقاومت 

 اينقطه
الكتريكي 

 القايي
خودپذيري 
 مغناطيسي

گاماي 
 طبيعي

 گاما -گاما
نگار تصويري 

 صوتيو 
 سنجيدما سنجيقطر سنجي انحراف

كيفيت مناطق 
 سازي كاني

  
B B 

      

ضخامت 
 سازي كاني

  
B B 

      

B  ليتولوژي
D B  

A      

     B      چگالي

 B  مقاومت سازند
D B        

B  مرز طبقات
D B  

A      

گسل و 
 شكستگي

     
A 

B 
D 

 B  

جهت و شيب 
 طبقات

      B 
D 

   

B       انحراف چاه
D 

B   

شناخت مناطق 
نفوذپذير و 
 نفوذناپذير

B 
D 

   

A 

    D 

B          دماسنجي
C 

تعيين سطح 
 ايستابي

 B 
D 

       B 
C 

A                          كليه شرايط چاه :Bچاه باز : 
C                  چاه داراي لوله جداري :Dچاه داراي گل حفاري : 

 





 

 

 

 

 

 4صل ف
 

 هاي روشدستورالعمل طراحي 

  پيمايي چاه
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 آشنايي - 4-1

 ماده نوع ،پيمايي چاه هاي روش تركيب و طراحي هنگام در. دشو انجام مي اكتشافي هاي گمانه حفر از پس پيمايي چاه عمليات

 قرار نظر مد شود، حاصل بايد پيمايي چاه عمليات انجام از پس كه نتايجي و بررسي تحت منطقه شناسي زمين شرايط معدني،

 نگار ،نگارها از برخي كه داشت نظر در را نكته اين بايد مختلف، معدني مواد براي سوندها و نگارها نوع انتخاب در .گيرد مي

 هستند به عنوان مثال متفاوت ختلف،م معدني مواد براي اصلي نگارهاي .هستند كمكي نگارهاي عنوان به ها، آن از برخي و اصلي
 پتانسيل نگار و مغناطيسي هاي كاني و آهن اكتشافات در مغناطيسي خودپذيري ،سنگ زغال اكتشافات در )دانسيته( گاما -گاما نگار

 بايد برداشت شوند.حتما ، جزو نگارهاي اصلي هستند و سولفيدها اكتشاف در  (IP)القايي

 تعيين و ليتولوژي شناخت براي ها برداشت بيشتر در القايي و الكترودي الكتريكي نگارهاي و بيعيط گاماي راديواكتيو نگارهاي

 جمله از قطرسنجي و دماسنجي سنجي، انحراف نگارهاي .شوند مي محسوب كمكي نگارهاي وجز و رود مي كار به طبقات مرز

 شناخت در اساسي نقش قطرسنجي نگار. گيرند مي قرار هاستفاد مورد عمومي صورت به و ها برداشت همه در كه هستند نگارهايي

 و اوليه حالت از چاه انحراف ميزان تعيين براي سنجي انحراف نگار .كند مي نگارها ساير تفسير در زيادي كمك و دارد چاه ديواره
شيب  گيري اندازه ايبر نيز دماسنجي نگار .گيرد مي قرار استفاده مورد ها اليه حقيقي ضخامت محاسبهبه منظور  همچنين

 .شود مي برده كار به دارند آب خروج يا ورود كه يهاي زون و مناطق تعيين و منطقه گرمايي زمين

 پيمايي چاه هاي روش طراحي -4-2

 دستگاهي نيازهاي و اكتشافي االتوس به دهي پاسخ در مختلف هاي روش توانايي به بايد پيمايي چاه هاي روش طراحي در

 طور به سازي باشد. پاسخگوي سواالت اكتشافي بسته به نوع كاني ،يجانت كه دگيرانجام  اي گونه به بايد طراحي نينهمچ .شود توجه

 تفسير به نگارها، از ديگر برخي و است ضروري آن برداشت و هستند اصلي نگار نگارها، از برخي پيمايي، چاه هاي برداشت در كلي

 در كههستند  عمومي نگارهاي نيز نگارها از برخي .دگير انجام بيشتري دقت با تفسير تا شود مي باعث و كند مي كمك اصلي نگار

 انحراف ميزان ،حفاري قطر ،چاه دماي( چاه از كلي اطالعات ارايه هم و تفسير براي هم كه رود به كار مي كانسارها كليه اكتشاف

 گيرند. ورد استفاده قرار ميم ها) نظاير آن و چاه

 :شود ميبررسي  زير گروه سه در پيمايي چاه هاي روش بتركي و طراحي
 سنگ زغال اكتشاف در پيمايي چاه هاي روش تركيب و طراحي دستورالعمل -

 يسولفيد كانسارهاي اكتشاف در پيمايي چاه هاي روش تركيب و طراحي دستورالعمل -
 آهن اكتشاف در پيمايي چاه هاي روش تركيب و طراحي دستورالعمل -

 سنگ زغال اكتشافدر  پيمايي چاه هاي روش تركيب و طراحي تورالعملدس -4-3

 عبارتند از: پيمايي چاه عمليات انجام از پس نياز مورد اطالعات
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  اصلي نگارهاي -4-3-1

 يغالز هاي اليه و ليتولوژي تشخيص در اصلي نگار عنوان به )گاما -گاما( دانسيته نگار از استفاده -الف
 هاي اليه ضخامت تعيين و كيفيت تشخيصبراي  )متمركز الكتريكي( الترولوگ الكترودي الكتريكي رنگا از استفاده -ب

 غالز

ن آ تطابق و سنگ غالز نسبي كيفيت طبقات، مرز تعيين ليتولوژي، شناخت براي طبيعي گاماي راديواكتيو نگار از استفاده -پ
 گاما -گاما و الكتريكي نگارهاي با

  كمكي نگارهاي -4-3-2

 و ليتولوژي شناختبراي  )اينچ 16( كوتاه فاصله و )اينچ 64( بلند فاصله نرمال الكترودي الكتريكي نگارهاي از استفاده -الف
 طبقات مرز تعيين

 نفوذناپذير و نفوذپذير هاي اليه شناخت و شيل ميزان و وجود تعيين براي خودزا پتانسيل نگار از استفاده -ب

 و قدارم تعيين و شده خرد و شكستگي مناطق تعيين چاه، ديواره دقيق شناخت براي چاهي درون هاي دوربين از استفاده -پ
 ها اليه دقيق ضخامت و شيب جهت

  عمومي نگارهاي -4-3-3

 اوليه حالت از گمانه انحراف جهت وقدار م گيري اندازه براي سنجي انحراف نگار از استفاده -الف
 تفسير در كمكي صورت به و چاه ديواره شناخت ،گسله ،شكستگي مناطق تشخيص براي قطرسنجي نگار از استفاده -ب

 نگارها ساير و دانسيته نگار

 منطقه گرمايي شيب زمين تشخيص براي دماسنجي نگار از استفاده -پ

 سولفيدي كانسارهاي اكتشاف در پيمايي چاه هاي روش تركيب و طراحي دستورالعمل -4-4

 در كانسارهاي سولفيدي عبارتند از: پيمايي چاه عمليات نجاما از پس نياز مورد اطالعات

  اصلي نگارهاي -4-4-1

 سازي كاني هاي زون نسبي كيفيت و سازي كاني مناطق تشخيص براي القايي پالريزاسيون نگار از استفاده -الف

 طبقات مرز تعيين و سازي كاني هاي زون تشخيص براي ،)الكتريكي هدايت( القايي الكتريكي نگار از استفاده -ب

 سازند ويژه مقاومت گيري اندازه براي اي نقطه ويژه مقاومت نگار از استفاده -پ

  كمكي نگارهاي -4-4-2

 اساس بر نياز صورت در( سازي كاني هاي زون تشخيص و ليتولوژي تشخيصبراي ) گاما -گاما( دانسيته نگار از استفاده -الف

 )شناسي زمين شرايط
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 الكتريكي، نگارهاي با آن تطابق و طبقات مرز تعيين ليتولوژي، شناخت براي طبيعي گاماي راديواكتيو نگار از استفاده -ب

 خودزا پتانسيل و گاما -اگام

 و قدارم تعيين و شده خرد و شكستگي مناطق تعيين چاه، ديواره دقيق شناخت براي چاهي درون هاي دوربين از استفاده -پ
 ها هالي دقيق ضخامت و شيب جهت

  عمومي نگارهاي -4-4-3

 اوليه حالت از گمانه انحراف جهت و قدارم گيري اندازه براي سنجي انحراف نگار از استفاده -الف

 در كمكي صورت به همچنين و چاه ديواره شناخت ،گسله ،شكستگي مناطق تشخيص براي قطرسنجي نگار از استفاده -ب

 نگارها رساي و دانسيته نگار تفسير

 منطقه گرمايي شيب زمين تشخيص براي دماسنجي نگار از ادهاستف -پ

  آهن اكتشاف در پيمايي چاه هاي روش تركيب و طراحي دستورالعمل -4-5

 :كانسارهاي آهن عبارتند از پيمايي چاه عمليات انجامبراي  نياز مورد اطالعات

  اصلي نگارهاي -4-5-1

 هاي زون تعيين و سازند مغناطيسي خودپذيري گيري اندازه براي اطيسي،مغن خودپذيري گيري اندازه نگار از استفاده -الف

 سازي كاني نسبي كيفيت و سازي كاني

 طبقات مرز تعيين و سازي كاني هاي زون تشخيص براي )الكتريكي هدايت( القايي الكتريكي نگار از استفاده -ب

  كمكي نگار -4-5-2

 اساس بر نياز صورت در( سازي كاني هاي زون تشخيص و ليتولوژي تشخيص براي) گاما -گاما( دانسيته نگار از استفاده -الف

 )شناسي زمين شرايط
 الكتريكي، نگارهاي با آن تطابق و طبقات مرز تعيين ليتولوژي، شناختبراي  طبيعي گاماي راديواكتيو نگار از استفاده -ب

 خودزا پتانسيل و گاما -گاما

 جهت و قدارم تعيين، شده خرد ،شكستگي مناطق تعيين چاه، ديواره دقيق شناخت براي هيچا درون هاي دوربين از استفاده -پ

 ها اليه دقيق ضخامت و شيب

  عمومي نگارهاي -4-5-3

 اوليه حالت از گمانه انحراف جهت و ميزان گيري اندازه براي سنجي انحراف نگار از استفاده -الف

 تفسير در كمكي صورتبه و  چاه ديواره شناخت و گسله ،شكستگي قمناط تشخيص براي قطرسنجي نگار از استفاده -ب

 نگارهاساير  و دانسيته نگار

 منطقه گرمايي شيب زمين تشخيص براي دماسنجي نگار از استفاده -پ
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 آشنايي -5-1

 شود: پيمايي در سه گروه اصلي زير ارايه مي خدمات عمليات چاه فهرست
 سنگ غالزخدمات اكتشاف  فهرست -
 خدمات اكتشاف كانسارهاي سولفيدي فهرست -
 خدمات اكتشاف آهن فهرست -

 سنگ زغالدمات اكتشاف خ فهرست -5-2

 سنگ عبارتند از: پيمايي در اكتشافات زغال خدمات مطالعات چاه فهرست
 آماده بودن گمانه تاييدحضور در محل انجام پروژه قبل از شروع كار و بررسي شرايط چاه و  -الف
 رقوميانجام برداشت نگارها به صورت  -ب

 ها شامل:اهبرداشت نگارها طبق قرارداد براي هر كدام از چ -پ

 گاما) -نگار دانسيته (گاما -
 (الترولوگ)نگار الكتريكي متمركز  -
  ي طبيعينگار گاما -
 بلند  فاصلهكي يالكتر نگار -
 كوتاه  فاصلهنگار الكتريكي  -
 (SP)نگار پتانسيل خودزا  -
 نگار قطرسنجي  -
 سنجينگار انحراف -
 نگار دماسنجي  -
 چاهي هاي دروندوربين -

 :سير مقدماتي چاه برداشت شده شاملتف -ت
  غاليزهاي ضخامت و عمق كليه اليهتعيين  -
 غاليزهاي تعيين كيفيت نسبي اليه -
 تعيين ميزان انحراف چاه (شيب و آزيموت) -
 هانامگذاري اليه -

 هاهاي شيميايي، آزمايشگاهي و ساير اطالعات چاه تجزيهآوري اطالعات حاصل از جمع -ث
 تفسير نهايي هر چاه شامل:انجام  -ج

  زغاليهاي تعيين ضخامت و عمق اليه -
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 زغاليهاي تعيين كيفيت نسبي اليه -

 پيمايي چاههاي حاصل از برداشت تعيين ستون كامل ليتولوژي چاه بر اساس داده -
 هاها و خردشدگيها، شكستگيتعيين محل گسل -
 منطقه گرمايي شيب زمينتعيين  -
 انحراف چاه از حالت اوليهتعيين ميزان  -
 تعيين ستون توافقي با همكاري دستگاه نظارت (مشاور) -
 ها با همكاري دستگاه نظارت (مشاور)نامگذاري اليه -
 هاي آبدارتعيين محل و ضخامت اليه -
 هاي اصلي برداشت شده از چاه به صورت رقومي منحني يهارا -

 پيماييهاي چاهداشتاز بر ها، حاصلهتهيه مقاطع انطباق الي -
 1:50و  1:200هاي در مقياس PDF قالبدر  افزاري به كارفرماسير نهايي نرمنتايج تف ايهار -

ها و نقشه ،هاي ليتولوژي، مقاطعها، ستوننتايج تفسير چاه گزارش نهايي شامل نگارهاي خام برداشت شده، ارايه -چ
 )CD( و لوح فشردهصورت مجلد پيشنهادات در قالب گزارش تفصيلي انجام كار به 

 )تاييد كارفرما اب(صورت وضعيت نهايي و صورت جلسه اتمام پروژه  تكميل و امضاي -ح

 خدمات اكتشاف آهن فهرست -5-3

 پيمايي در اكتشاف كانسارهاي آهن عبارتند از: خدمات مطالعات چاه فهرست
 آماده بودن گمانه تاييدط چاه و حضور در محل انجام پروژه قبل از شروع كار و بررسي شراي -الف
 رقوميانجام برداشت نگارها به صورت  -ب

 ها شامل:برداشت نگارها طبق قرارداد براي هر كدام از چاه -پ

 نگار خودپذيري مغناطيسي  -
 گاما) -نگار دانسيته (گاما -

 ي طبيعينگار گاما -
 نگار مقاومت الكتريكي القايي  -

 نگار قطرسنجي  -
 سنجيرافنگار انح -

 نگار دماسنجي  -
 ه تفسير مقدماتي چاه برداشت شده شامل:يارا -ت

 سازيهاي كانيزون وضعيت تعيين -
 سازيهاي كانيزونتعيين ضخامت و عمق  -
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 سازي احتماليتعيين كيفيت نسبي كاني -
 تعيين ميزان انحراف چاه از حالت اوليه -

 ها، آزمايشگاهي و ساير اطالعات چاهشيميايي تجزيهآوري اطالعات حاصل از جمع -ث
 انجام تفسير نهايي هر چاه شامل: -ج

 سازيهاي كانيزونتعيين ضخامت و عمق  -
 سازي آهنتعيين كيفيت نسبي كاني -

 ستون كامل ليتولوژي هيهت -
 هاها و خردشدگيها، شكستگيتعيين محل گسل -
 منطقه گرمايي شيب زمينتعيين  -
 تعيين ميزان انحراف چاه از حالت اوليه -
 تعيين ستون توافقي با همكاري دستگاه نظارت (مشاور) -
 (مشاور) با همكاري دستگاه نظارت هاي راهنما اليههاي اصلي و نامگذاري رگه -
 هاي آبدارتعيين محل و ضخامت اليه -
 هاي اصلي برداشت شده از چاه به صورت رقومي ه منحنياراي -
 پيماييهاي چاهاز برداشت ها، حاصلق اليهتهيه مقاطع انطبا -
هاي مقياسيا ساير و  1:1000و  1:100هاي در مقياس PDF قالبافزاري به كارفرما در نتايج تفسير نهايي نرم ارايه -

 مورد نظر كارفرما
ها و نقشه ،هاي ليتولوژي، مقاطعها، ستوننتايج تفسير چاه گزارش نهايي شامل نگارهاي خام برداشت شده، ارايه -چ

 )CD( لوح فشردهپيشنهادات در قالب گزارش تفصيلي انجام كار به صورت مجلد و 
 )تاييد كارفرما اب(صورت وضعيت نهايي و صورت جلسه اتمام پروژه  تكميل و امضاي -ح

 خدمات اكتشاف كانسارهاي سولفيدي  فهرست -5-4

 اكتشافات كانسارهاي سولفيدي عبارتند از: پيمايي در خدمات مطالعات چاه فهرست
 آماده بودن گمانه تاييدحضور در محل انجام پروژه قبل از شروع كار و بررسي شرايط چاه و  -الف

 رقوميانجام برداشت نگارها به صورت  -ب

 ها شامل:برداشت نگارها طبق قرارداد براي هر كدام از چاه -پ

 نگار پالريزاسيون القايي  -
 مقاومت الكتريكي القايي  نگار -

 اي گيري مقاومت ويژه نقطهنگار اندازه -

 گاما)-نگار دانسيته (گاما -
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  ي طبيعينگار گاما -
 نگار قطرسنجي  -
 سنجي نگار انحراف -

 نگار دماسنجي  -
 شامل:داشت شده ه تفسير مقدماتي چاه بريارا -ت

 سازيهاي كانيزونوضعيت تعيين  -
 سازيعمق كانيتعيين ضخامت و  -
 سازي احتماليتعيين كيفيت نسبي كاني -
 تعيين ميزان انحراف چاه از حالت اوليه -

 هاشيميايي، آزمايشگاهي و ساير اطالعات چاه تجزيهآوري اطالعات حاصل از جمع -ث
 ه تفسير مقدماتي شامل:م تفسير نهايي هر چاه پس از ارايانجا -ج

 سازي نيهاي كازونتعيين ضخامت و عمق  -
 سازي سولفيدينسبي كاني تعيين كيفيت -

 ستون كامل ليتولوژي هيهت -
 هاها و خردشدگيها، شكستگيتعيين محل گسل -
 منطقه گرمايي شيب زمينتعيين  -
 تعيين ميزان انحراف چاه از حالت اوليه -
 تعيين ستون توافقي با همكاري دستگاه نظارت (مشاور) -
 (مشاور) با همكاري دستگاه نظارت هاي راهنما اليهلي و هاي اصنامگذاري رگه -
 هاي آبدارتعيين محل و ضخامت اليه -
 هاي اصلي برداشت شده از چاه به صورت رقومي منحني ارايه -
 پيماييهاي چاهها، حاصل از برداشتزونتهيه مقاطع انطباق  -
هاي مقياسيا ساير و  1:1000و  1:500هاي در مقياس PDF قالبافزاري به كارفرما در نتايج تفسير نهايي نرم ارايه -

  مورد نظر كارفرما
ها و نقشه ،هاي ليتولوژي، مقاطعها، ستوننتايج تفسير چاه گزارش نهايي شامل نگارهاي خام برداشت شده، ارايه -چ

 )CD( لوح فشردهكار به صورت مجلد و  رايهپيشنهادات در قالب گزارش تفصيلي ا
 )تاييد كارفرما اب(صورت وضعيت نهايي و صورت جلسه اتمام پروژه  و امضاي تكميل -ح
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هاي  دستورالعمل اجرايي، كنترل

 ليست خدمات كيفي و كمي و چك
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 آشنايي -6-1

ليست كلي شامل كليه مراحل، تامين  چكبايد  پيماييكيفي عمليات چاه ي ومكها، كنترل  صحيح دستورالعمل اجرايبه منظور 
 .كنترل شودها كارفرما در همه پروژهناظر يا توسط و موارد  ودش تهيهطراحي برداشت و تفسير  ،لوازم

 دستورالعمل اجرايي -6-2

 ژئوفيزيك بايد به منطقه اعزام و موارد زير را مورد توجه قرار دهند: گروهپيمايي براي اجراي عمليات چاه
 گروه ژئوفيزيك بايد قبل از شروع عمليات در منطقه حاضر باشد. -

 .حاصل شود اطمينان دستگاه و سوندهاي برداشت(واسنجي) دن از كاليبره بو -
 حاصل شود. اطمينان پيماييهاي چاهاز كامل بودن كليه تجهيزات برداشت -

 د.شوحامل تجهيزات در مكاني مناسب مستقر  يشروع برداشت بايد خودرو براي -

 .ازي شودبايد مستندس شناسي و اطالعات مربوط به عمليات حفارياطالعات زمين -
 .ها كنترل شود برداشت برايگمانه  قطر -
 24 از حداقل ،چاه دماسنجيبرداشت سوند  برايمتر برداشت شود.  100هاي با عمق بيش از بايد در چاه دماسنجينگار  -

 شود.ها انجام  برداشتساير ي بايد قبل از دماسنج نگار .باشد ها متوقف شده قبل فعاليتساعت 

 هاي اصلي ابتدا برداشت شوند.نگاربودن چاه، در صورت ريزشي  -

 ها در چند مرحله انجام شود.در صورتي كه احتمال ريزش چاه وجود داشته باشد، برداشت -

و است و يدر صورتي كه احتمال ريزش چاه و گير افتادن سوند وجود دارد، بهتر است سوندي كه داراي منبع راديواكت -
 داخل لوله جداري را دارند، در داخل لوله برداشت شوند.سوندهايي كه امكان برداشت در 

 ، از دقت و درستي نگار برداشت شده اطمينان حاصل شود.نگارهاشت هر دپس از بر -

 سرعت برداشت نگارها، بايد مطابق با استاندارهاي معمول جهاني و استانداردهاي دستگاه باشد. -

 شود.ها حاصل ميتفسير اين داده ود كه نتيجه مطلوب درپس از برداشت كليه نگارها، اطمينان حاصل ش -

 هاي كيفي و كمي كنترل -6-3

ي نكات زير بايد مد مهاي كيفي و كانجام كنترل براي باشند. داشته هاي مورد استفاده بايد شرايط ثبت اطالعات رقومي را دستگاه
 نظر قرار گيرد:

 .شده باشدهاي خام، ذخيره دادهو فايل  گيردي انجام رقومها به صورت برداشت -
ها را دارند انجام افزارهايي كه توانايي خواندن و نمايش دادهافزار برداشت و يا نرمها بايد با استفاده از نرمبررسي كيفيت داده -

 گيرد.
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 هاي بخش ي ودر سربرگ، اطالعات مربوط به برداشت شامل نوع سوند و نوع نگار، زمان، شماره چاه، متراژ، قطر حفار -
 .دنثبت شو شده  گذاري جداري لوله

 شكل كلي منحني نگار ثبت شده، بايد متناسب با آن نگار باشد. -

 د.شوبيش از حد نباشند. در غير اين صورت بايد نگار مجددا برداشت  (نوفه) نگارها بايد هموار و واضح بوده و داراي نويز -

 تعريف و نمايش داده شود.  SIد گيري هر نگار، بايد در واحواحد اندازه -

P0Fتوان به صورت مي را واحد نگار گاما -

1
PCPS  ياP1F

2
PAPI  نشان دادو يا واحدهاي كوچكتر. 

3cmبر حسب محاسبه جرم مخصوصو در صورت  CPS ر حسبگاما، ب-واحد نگار گاما -
gr  شود.بيان مي 

 منطقه تحت عمليات و از نظر علمي قابل قبول باشند. ،نگار، بايد متناسب با نگارمقادير كمينه و بيشينه نمايش  -

 مقياس نمايش نگار بايد طوري انتخاب شده باشد كه نگار به صورت كامل در سرتاسر چاه قابل مشاهده باشد. -

 ايد از پايين به باال انجام شوند.) بدماسنجيها (به جز در موارد استثنا كه در كاربرد سوند معرفي شده، مثل سوند برداشت -

 سرعت برداشت نگارها در سرتاسر چاه بايد يكسان و بر حسب استاندارهاي دستگاه و استاندارد جهاني باشد. -

سازي و همچنين گيري شده براي هر سوند، بايد متناسب با ليتولوژي منطقه، نوع سنگ، نوع كانيهاي اندازهمقادير داده -
 هاي ژئوفيزيك سطحي (در صورت وجود اطالعات) باشد.داده

 .پذير باشد انامكها زونها و اي باشد كه نتيجه تفسير از كل چاه و كليه اليهها بايد به گونهعمق نهايي برداشت -
 نگارها بايد پس از تركيب و كنار هم قرار گرفتن، از نظر اصول فيزيكي و ژئوفيزيكي قابل قبول و تطابق داشته باشند. -

خواص فيزيكي ثبت شده براي سوندها پس از تركيب و كنار هم قرار گرفتن بايد با ستون ليتولوژي چاه مطابقت نسبي  -
 داشته باشد.

قابل تهيه و به وضوح قابل  1:20يا 1:50 هاي بزرگتر مثالاي باشد كه در صورت لزوم، نگارها در مقياسايد به گونهبرداشت نگارها ب
 مشاهده باشند.

 ها ليست چك -6-4

 ليست ارزشيابي پيمانكار چك -6-4-1

 %75بيشتر از  %75ا % ت50 % 50% تا 25 % 25كمتر از  آيا دستگاه قادر به برداشت نگارها به صورت رقومي است؟ -الف

 %75بيشتر از  %75% تا 50 % 50% تا 25 % 25كمتر از  آيا پيمانكار تجهيزات و سوندهاي الزم براي ارايه خدمات را دارد؟ -ب

 %75بيشتر از  %75% تا 50 % 50% تا 25 % 25كمتر از  آيا دستگاه سالم و آماده كار است؟ -پ

 %75بيشتر از  %75تا  %50  %50تا  %25  %25كمتر از  كند؟ ناسب با نوع پروژه استفاده ميآيا پيمانكار از نيروهاي متخصص مت -ت

 

                                                
١- Count per second 
٢- American petroleum institute 
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   ليست برداشت چاه چك -6-4-2

 %75بيشتر از  %75% تا 50 % 50% تا 25 % 25كمتر از  آيا شرايط چاه براي برداشت مناسب است؟ -الف

 %75بيشتر از  %75% تا 50 % 50% تا 25 % 25از  كمتر آيا سوندها و دستگاه براي برداشت آماده است؟ -ب

 %75بيشتر از  %75% تا 50 % 50% تا 25 % 25كمتر از  آيا كليه سوندهاي مورد نياز، طبق قرارداد، كاليبره و سالم هستند؟ -پ

 %75بيشتر از  %75% تا 50 % 50% تا 25 % 25كمتر از  آيا كليه نگارها طبق قرارداد برداشت شده است؟ -ت

 %75بيشتر از  %75% تا 50 % 50% تا 25 % 25كمتر از  آيا نگارها با سرعت و دقت مورد نظر برداشت شده است؟ -ث

 %75بيشتر از  %75% تا 50 % 50% تا 25 % 25كمتر از  ؟قابل قبول هستند تعبير و تفسيرآيا نگارهاي برداشت شده، براي  -ج

   ها ليست تفسير چاه چك -6-4-3

 %75بيشتر از  %75% تا 50 % 50% تا 25 % 25كمتر از  يا تفسيرها به شكل مطلوب انجام گرفته است؟آ -الف

 %75بيشتر از  %75% تا 50 % 50% تا 25 % 25كمتر از  آيا تفسيرهاي ارايه شده متناسب با اهداف پروژه است؟ -ب

 %75بيشتر از  %75% تا 50 % 50% تا 25 % 25كمتر از  دهد؟ آيا نتايج تفسير، اطالعات مورد نياز كارفرما را پوشش مي -پ

 %75بيشتر از  %75% تا 50 % 50% تا 25 % 25كمتر از  شناسي و حفاري همخواني دارد؟آيا نتايج تفسيرها، با اطالعات زمين -ت

 %75از  بيشتر %75% تا 50 % 50% تا 25 % 25كمتر از  آيا تفسيرها با شرح خدمات تعيين شده منطبق است؟ -ث

   خدمات ليست نهايي چك -6-4-4

 %75بيشتر از  %75% تا 50 % 50% تا 25 % 25كمتر از  ها بر اساس قرارداد انجام شده است؟پيمايي چاهآيا كليه عمليات چاه -الف

 %75از بيشتر  %75% تا 50 % 50% تا 25 % 25كمتر از  آيا گزارش نهايي در زمان مقرر تحويل كارفرما شده است؟ -ب

 %75بيشتر از  %75% تا 50 % 50% تا 25 % 25كمتر از  شود؟آيا گزارش و تفسير نهايي اطالعات مورد نياز كارفرما را شامل مي -پ

 %75بيشتر از  %75% تا 50 % 50% تا 25 % 25كمتر از  آيا فايل الكترونيكي و كاغذي تفسير نهايي ارايه شده است؟ -ت

 %75بيشتر از  %75% تا 50 % 50% تا 25 % 25كمتر از  ي با همكاري دستگاه نظارت تهيه شده است؟هاي توافقآيا ستون -ث
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و تفسير اطالعات تعبير  يها دستورالعمل

 ها ها و ستون چاه تهيه نقشه ،پيمايي چاه
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 آشنايي -7-1

ها به  ملعگيرد. دستورال ها مورد بررسي قرار مي هاي چاه ها و ستون در اين فصل دستورالعمل تعبير و تفسير اطالعات و تهيه نقشه
 اند: زير ارايه شدهصورت 

 تفسير تعبير و -

 ه نتايجنحوه اراي -

 هاقالب نقشه -

 تعبير و تفسير -7-2

ج، اطالعات زير بايد و در تفسير نتاي استبا توجه به نوع ماده معدني مورد اكتشاف، استفاده از سوندهاي خاص الزامي و ضروري 
 :پوشش داده شود

 نمايش ستون ليتولوژي از سرتاسر چاه -

 سولفيدها) -آهن -سنگ غالزسازي (هاي كانيزونتعيين  -

 سولفيدها) -آهن -سنگ غالزسازي (ها) كانيها يا رگههاي (اليهزونتعيين ضخامت و عمق  -

 سازيتعيين كيفيت نسبي كاني -

 شده دن مناطق شكستگي، گسله و خردكرمشخص  -

 هاي نفوذپذير و نفوذناپذيردن اليهكرمشخص  -

 مناطق آبده يا آبخور چاهتعيين  -

 دن سطح ايستابيكرمشخص  -

 ي)دماسنجمنطقه (در صورت استفاده از سوند  گرمايي شيب زمينتعيين  -

 يواره و گشادشدگي در سرتاسر چاههاي ريزش ددن قطر چاه و محدودهكرمشخص  -

 هازونتعيين مرز طبقات و  -

 ه نتايجيارا روش -7-3

 انجام شود. رقوميبه صورت  افزار متداول فرد متخصص و نرمتعبير و تفسير بايد توسط  -
 . تعيين شود يژئوفيزيكاصول  ي مختلف و بر اساسكنار هم قرار گرفتن نگارها بر اساسستون ليتولوژي  -
 ها، بايد با نگارها تطابق نسبي داشته باشد.ها و اليهزونمرز تعيين شده  -
 د.شوهمكاري دستگاه نظارت تهيه  ستون قابل قبول و يا توافقي بايد با -
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سازي، نوع هاي كانيها و رگهسازي، ضخامت اليههاي كانيزون عمقدر ستون ليتولوژي توافقي، بايد مرز طبقات،  -
 م خاصي مشخص و نمايش داده شوند.يسازي احتمالي و تشخيص مناطق شكستگي و گسله با عال كاني

 د.نواضح تهيه شو ها بايد به صورت رنگي و كامالنقشه -
 د.شونو ارايه  ها بايد از سرتاسر چاه در مقياس مورد نظر تهيهنقشه -
تهيه  1:50اي در مقياس تر از آن، بايد نقشهمتر باالتر و پايين 3سنگ) و حداقل  غالزسازي (اكتشاف هاي كانيدر محدوده -

 د.شو و ارايه
متر باشد ضرورت  1كمتر از (آهن و سولفيدها) سازي هاي كانينزودر صورتي كه ضخامت  1:50تهيه نقشه در مقياس  -

 .تعيين شودكارفرما  ناظر يا نظر ، طبقمقياس دارد. در غير اين صورت
 د.شوتهيه  ،ها ثابت بماندمقياس نقشهها  در آنهاي عمومي كه و فرمت رقومي به صورتها بايد نقشه -

 هانقشه فرمت -7-4

 د.نر بخش شامل سربرگ، ستون ارايه نگارها، ستون ليتولوژي و راهنما باشها بايد داراي چها نقشه

 ها سربرگ نقشه -7-4-1

 باشد: زيرها بايد داراي مشخصات سربرگ نقشه
 نام مجري طرح و ديگر اطالعات مربوط به كارفرما ،نام كارفرما -الف
 هتفسيركنند و كنندهبرداشت ،اطالعات پيمانكار شامل نام پيمانكار -ب
 (مشاور) اطالعات مربوط به دستگاه نظارت -پ
 اطالعات منطقه تحت عمليات شامل نام منطقه، مختصات گمانه، نام گمانه، عمق گمانه و قطرهاي حفاري -ت
 مورد استفادهپيمايي مشخصات دستگاه چاه -ث

 ستون ارايه نگارها -7-4-2

 ند: شوه يارا زيرنگارها بايد با مشخصات 
هم و به طور  هاي برداشت شده، در سمت راست و با توجه به تعداد نگارها، در سه يا چهار ستون در كناركليه نگار -الف

 شود.واضح نمايش داده 
مشخص  گيري كامالدر قسمت باالي هر نگار بايد نام نگار، مقادير كمينه و بيشينه (مقياس خطي)، رنگ و واحد اندازه -ب

 شده باشد.
 متر در ستون آخر سمت چپ نگارها نمايش داده شود. 10هاي مختلف و در فاصله هر ستون انحراف چاه در عمق -پ

 ستون ليتولوژي -7-4-3

 د:شوبخش ارايه  چهارو در  زيربه صورت بايد مشخصات ليتولوژي 
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 پيماييهاي چاه ستون ليتولوژي حاصل از برداشت -الف
قرار پيمايي  متخصص چاهشناسي كه توسط كارفرما در اختيار ها و ستون چينهت مغزهستون ليتولوژي حاصل از برداش -ب
 گيرد. مي
0Fستون قابل قبول يا توافقي -پ

 د.شوه ميي، كه در قسمت انتهايي سمت چپ ارا ١
 ستون نمايش عمق -ت

 راهنما -7-4-4

 :بايد موارد زير ذكر شودراهنماي نقشه در 
 ها معرفي عاليم ليتولوژي -الف
 تاريخ برداشت -ب
 مقياس -پ

 هاي ليتولوژي ها و ستون نقشه -7-5

مرز  ترسيم و هاستون توافقي براي كليه چاه و هانقشه بايد ،انجام تفسير نهاييو عملياتي  ها در منطقهپس از برداشت كليه چاه
ها و رگهامتداد و شيب  ،ه شوند. ضخامت، عمقهم مقايسه و انطباق داد هاي مجاور باسازي در چاههاي كانيزونها و رگه ،ها اليه
ستون ليتولوژي از  بايدد. براي انجام اين كار شومنطقه تهيه  درها زونها و و نقشه انطباق اليهباشد مشخص شده  بايد كامالها اليه

 .بايد انجام گيردسازي هاي كانيزونها و ها يا رگهانطباق اليه .دكراستفاده  توافقي
 هاي مقاطع به صورت زير است:ها و تهيه نقشهاق اليهروش انطب

  سازي بايد به صورت دقيق مشخص شوند.هاي كانيزونها و در ستون ليتولوژي توافقي، اليه -
 سازي بايد نامگذاري شوند.هاي كانيزونهاي اصلي و ها يا رگهكليه اليه -
 افزار انجام گيرد.نرمه كمك فرد متخصص و ب ها بايد توسط ها و رگهانطباق اليه -

 بعدي تهيه شوند. سهبعدي و دوها و مقاطع بايد به صورت نقشه -

 كامل باشند. ضوحها و مقاطع بايد رنگي و داراي ونقشه -

 سازي بايد مجزا و قابل تفكيك باشند.هاي كانيزونها و ها يا رگهها و مقاطع تهيه شده، اليهدر نقشه -

 تهيه شوند. UTMبايد در مختصات جغرافيايي  ها و مقاطعنقشه -

 هاي جغرافيايي و امتداد مقاطع تهيه شده، بايد مشخص شده باشند.جهت -

 ها و مقاطع مشخص شده باشد.ها بايد در نقشهموقعيت و مختصات كليه چاه -

 ها بايد مشخص شده باشد.زونها و عمق و ضخامت كليه اليه -

 انجام محاسبات بايد توضيح داده شود. پس ازتخمين ذخيره، نحوه -

                                                
١- Acceptance column 
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مورد نظر ناظر يا كارفرما)  هاي (يا در مقياس 1:100هاي سازي، بايد در مقياسها و مقاطع با توجه به گسترش كانينقشه -
 تهيه شوند.

 ايه شوند.ها تغييري نكند) ار هاي عمومي (به طوري كه مقياس آنو در فرمت رقوميها و مقاطع بايد به صورت نقشه -

 افزار مورد استفاده براي انجام اين كار معرفي شود.نرم -
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 پيمايي چاه تهيه گزارشدستورالعمل 
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 آشنايي -8-1

 شود:مي ارايههاي زير سه بخش با تعاريف و فرمت درپيمايي در مراحل مختلف انجام عمليات گزارش چاه
 تفسير مقدماتي -

 تفسير نهايي -

 گزارش نهايي -

 تفسير مقدماتي -8-2

 بايد شامل اطالعات زير باشد: كه استاي از نتيجه برداشت هر چاه خالصهدماتي تفسير مق
 سازيهاي كانيزونها و تعيين ضخامت و عمق كليه اليه -
 سازي احتماليتعيين نوع كاني -

 تعيين ميزان انحراف چاه (شيب و آزيموت)  -

 هاها و رگهنامگذاري اليه -

 صورت برداشت چاه در  گرمايي شيب زمينتعيين  -

در تر و به همراه نقشه شود و يا به صورت كامل ميدر يك فرمت ساده كه اطالعات فوق را شامل  بايدنتيجه تفسير مقدماتي 
ها به دستگاه نظارت كليه برداشت ساعت پس از خاتمه 48نتيجه تفسير مقدماتي بايد حداكثر تا  ود.تهيه ش مقياس مورد نظر كارفرما

 د.شو ارايه

 تفسير نهايي -8-3

تر و بيشتر تكميل و تصحيح آوري اطالعات دقيقها، مقاطع و جمعدر تفسير نهايي، تفسير مقدماتي هر چاه با توجه به نقشه
 .ها و گزارش توصيفي است ارايه نقشهتفسير نهايي شامل دو بخش  خواهد شد.

 ارايه نقشه -8-3-1

 .ذكر شده در قرارداد پس از تفسير نهايي ارايه شودمقياس  ناسب ومبر اساس فرمت بايد نقشه نگارهاي برداشت شده 

 گزارش توصيفي -8-3-2

 :است و بايد موارد زير در آن رعايت شودها نتيجه تفسير و شرح نقشهشامل گزارش توصيفي 
 ها وضعيت چاه توضيح -الف

 عمق چاه -
 شماره چاه -
 قطرهاي حفاري در سرتاسر چاه -
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 مه برداشت چاهزمان شروع و خات -ب
 توضيح نوع نگارها و سوندهاي برداشت شده -پ
 متراژ برداشت شده هر كدام از نگارها و سوندها -ت
 (در صورتي كه برداشت نشده باشد) توضيح علل عدم برداشت نگارها در كل يا قسمتي از چاه -ث
 هاسازي احتمالي به همراه نامگذاري اليهسازي به همراه عمق، ضخامت و تعيين كانيهاي كانيزوندن كرمشخص  -ج
 منطقه گرمايي شيب زمينتعيين  -چ
 توضيحات  -ح
 پيشنهادات -خ

 در ارايه تفسير نهايي موارد زير بايد رعايت شود:
 د.شوه كارفرما اراي اناظر ي هر چاه بهبرداشت از اتمام  پس در اسرع وقتتفسير نهايي بايد  -
 د.شوتحويل كارفرما به ناظر يا هاي خام برداشت شده به همراه تفسير نهايي، بايد اطالعات منحني -
 د.شوه مورد نظر ارايهاي و به صورت رقومي و كاغذي در مقياس PDF قالبنقشه تفسير نهايي بايد در  -
 و كاغذي انجام گيرد. (CD)رت رقومي به صو و PDF قالب ه گزارش تفسير نهايي بايد دراراي -

 گزارش نهايي -8-4

پيمايي كليه شناسي منطقه، اطالعات چاهكه شامل اطالعات زميناست اين گزارش، گزارش جامعي از كل پروژه انجام شده 
 .ستاگيري از كار انجام شده ليل و نتيجهپيمايي انجام شده در منطقه و تحها، نتايج حاصل از عمليات چاه چاه

 :موارد زير است سرفصل گزارش نهايي شامل
 مقدمه -الف

 اهداف پروژه -ب
 معرفي منطقه تحت عمليات اكتشافي -پ
 شناسي منطقهه اطالعات زميناراي -ت

 هاي دستگاهسوندها و كاربردها، مزايا و محدوديت وپيمايي اي از معرفي دستگاه چاهخالصه -ث

 پيمايي انجام شده در منطقهنتايج حاصل از عمليات چاهها و بررسي تجزيه و تحليل داده -ج

 .ه استداها را تحت تاثير قرار ديفيت دادهمعرفي مشكالت احتمالي موجود در حين انجام پروژه كه ك -چ
 ها در امتداد مقاطع مختلفها در كليه چاهبررسي مقاطع انطباق اليه -ح

 گيري از آن ه و نتيجهدر منطق گرمايي شيب زمينتغييرات  گزارشي از -خ

 نتيجه گيري كلي -د

 پيشنهادات -ذ

   پيوست به صورت هانقشه -ر
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 حفاظت در برابردستورالعمل 

 ايمني پرسنل و اشعه 
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 آشنايي -9-1

استانداردهاي پايه حفاظت در برابر اشعه و رعايت اصل  رعايتاين بخش، معيارهاي حفاظتي به منظور حصول اطمينان از  در
P0Fجه شدناحداقل مو

1
P (ALARA) پيمايي، روش. اين مجموعه مبين ضوابط فيزيكي براي چاهاست ارايه شده پيماييدر عمليات چاه-

ول فيزيك بهداشت، وهاي پرتوي است كه بايد با نظارت شخص مسپيمايي و ضوابط و مراقبتهاي اجرايي استفاده از تجهيزات چاه
 .توسط پرتوكاران انجام گيرد

 دامنه كاربرد -9-2

هاي مورد استفاده در كار با چشمه به منظور و معيارهاي حفاظتي هاو قواعد كار با پرتوهدف عمده اين بخش، تعيين الزامات 
P1Fبع پرتو گاما و نوترون) به منظور كاهش پرتوگيري حداقل و اطمينان از رعايت حدود دزاپيمايي (منتجهيزات چاه

2
P  مشخص شده در

ها، قوانين و استانداردهاي ملي كه از طرف نامهكليه آيين است.پيمايي استانداردهاي پايه حفاظت در برابر اشعه در بخش چاه
قواعد كار با پرتو در كاربرد چاه   ترين آن هستند كه مهماالجرا  وجود دارد با آخرين تغييرات و ويرايش الزم زيربط قانوني هايواحد

 1386 سال نامه اجرايي حفاظت در برابر اشعه ينآي ،1368سال قانون حفاظت در برابر اشعه  ،پيمايي، امور حفاظت در برابر اشعه كشور
 است.

  الزامات حفاظت در برابر اشعه -9-3

 ند:كنرعايت و اجرا به دقت پيمايي و پرتوكاران بايد قوانين زير را كليه پرسنل بخش چاه
 ر باشد.پيمايي از واحد قانوني امور حفاظت در برابر اشعه كشوپروانه اشتغال چاه بايد دارايپيمانكار  -

 باشند. خصوصداراي تجهيزات ايمني شامل لباس كار، دستكش، كاله و كفش م بايدپيمايي كليه پرسنل چاه -
در محدوده اكتشافي با توجه به ، موظف به رعايت كليه نكات ايمني و محيط زيستوي و پرسنل تحت مديريت پيمانكار  -

 .هستندقانوني  هايضوابط واحد هاي داخلي و نامه آيين
 .استنگه داشتن محيط و منطقه تحت عمليات  موظف به سالمپيمانكار  -
 فردي پايشهاي حمل و نقل منابع، هاي ايمني و حفاظت در برابر اشعه از جمله دستورالعملكليه دستورالعمل بايدپيمانكار  -
 د.كنرا تهيه و اجرا هاي پرتوي و دستورالعمل حوادث غيرمترقبه هاي اجرايي، فوريتمحيطي، دستورالعمل و

 .استبج يا دزيمتر فردي) و محيطي، الزامي  فردي (فيلم پايش استفاده از لوازم -
 د.كنگذاري مرز نواحي ممنوعه، كنترل شده و تحت نظارت را مشخص و عالمت بايدپيمانكار  -

 .كندمنابع را در منطقه تحت عمليات، در جايي امن و مناسب نگهداري  بايدپيمانكار  -
 از مضرات آن مطلع باشند. آموزش الزم را ديده و در معرض اشعه قرار دارند بايد كليه پرسنلي كه -

                                                
١- As low as reasonably achievable 
٢- Dose 
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 .دنگير قراركمترين پرتوگيري  نيز در معرض پيمانكار بايد تمهيداتي بيانديشد كه غيرپرتوكاران -
ظف است تا يك نسخه از دستورالعمل ايمني و پيمانكار مو .است وليت كليه منابع پرتو و كار با منابع به عهده پيمانكارومس -

 ند.كه يبه كارفرما ارا قبل از شروع عمليات حفاظت در برابر اشعه را



 

 

 

 

 گرامي خواننده

 و تحقيقـاتي  فعاليـت  سـال  چهـل  از بيش گذشت با ،ريزي كشور اجرايي سازمان مديريت و برنامهنظام فني  امور

 دسـتورالعمل،  معيـار،  نامـه، آيـين  قالـب  در فنـي،  -تخصصـي ضـابطه   عنـوان  ششصـد  بر افزون خود، مطالعاتي

 در حاضـر  ضـابطه . اسـت  كرده ابالغ و تهيه جمه،تر و ليفات صورت به مقاله، و نشريه ،عمومي فني مشخصات

 عمراني هاي فعاليت بهبود و كشور در علوم گسترش و توسعه به نيل راه در تا شده، تهيه شده ياد موارد راستاي

  د.باشمي دستيابي قابل 0Tnezamfanni.ir0T رساني پايگاه اطالع در شده منتشر ضوابط فهرست. شود برده كار به

 
 اجرايينظام فني  امور                  

http://tec.mporg.ir/
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 اين نشريه 

 مطالعـات  و دسـتورالعمل برگيرنده فهرسـت خـدمات    در

هـاي   روش در اكتشـافات معـدني بـا اسـتفاده از     پيمايي چاه

و  اسـت  الكتريكي، صوتي، مغناطيسي، راديواكتيو و فيزيكي

هـا   اين روش و كاربرد اطالعات الزم در مورد نحوه استفاده

 كند.  ارايه مي پيمايي چاهدر را 
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