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إنتاج النفط الخام والصخري وأثر التقنيات الحديثة يف 
 االحتياطيات النفطيةزيادة 

 : الملخص

ايٓؿط ٜٓتر َٔ َهأَ حتت ضطح األزض إٕ 

ٚمبعدالت تعتُد بدزد١ نبري٠ ع٢ً َطا١َٝ 

Porosity ْٚؿاذ١ٜ ،Permeability،  ايضدٛز

اذتا١ٜٚ يتًو املهأَ، ٚيكد غذعت ايتطٛزات 

ايتك١ٝٓ اذتدٜج١ خاص١ تكٓٝات اذتكٔ ٚاملطح 

االٖتصاشٟ ٚاالضتهػايف ٚاذتؿس األؾكٞ 

Horizontal Drilling  ٚايتهطري

ع٢ً  Hydraulic Fracturingاهلٝدزٚيٝهٞ 

اضتػالٍ َٛازد ْؿط١ٝ مل ٜهٔ باإلَهإ 

ايٛصٍٛ إيٝٗا ضابًكا، إال إٔ ازتؿاع أضعاز ايٓؿط 

ارتاّ أد٣ دًٚزا يف شٜاد٠ اإلْتاز ٚاالستٝاطٞ َٔ 

 ايٓؿط ايضدسٟ.

تٛصًت ايدزاض١ إىل إٔ ايتطٛزات ايتك١ٝٓ    

الستٝاطٞ ايٓؿطٞ ضاعدت ع٢ً زؾع اإلْتاز ٚا

ايتكًٝدٟ ٚايضدسٟ ٚتكًٌٝ أعُاٍ اذتؿس 

َٚٓع١َٛ غبه١ ايتٛصٝالت ايططش١ٝ، ظتب 

األخر باالعتبازات امله١ُٝٓ ٚاملٝهاْٝه١ٝ عٓد 

تضُِٝ ايب٦س يًٛصٍٛ إىل أع٢ً املطتٜٛات يف 

ايتعاٌَ َع املٛاد، عٓد اَتالى ايتكٓٝات 

الضتدساز ايٓؿط ايضدسٟ ٜبدأ اإلْتاز زغِ ٚدٛد 

االستٝاطٝات ايهبري٠ ١َٓ، االٖتُاّ بٗرٙ ايدٍٚ 

ايعػس بػهٌ خاظ ٜأتٞ َٔ نْٛٗا متتًو 

أنجس َٔ ْضـ اإلْتاز ٚاالستٝاطٞ ايٓؿطٞ 

 ايعاملٞ.

 املطح، اذتكٔ تكٓٝاتايهًُات املؿتاس١ٝ: 

، ؾكٞاأل اذتؿس، ٚاالضتهػايف االٖتصاشٟ

ٞ، اضتدالظ، إْعاش اهلٝدزٚيٝه ايتهطري

 اآلباز.
 

Abstract :  
The oil produced from 

underground reservoirs and its rates 
are highly dependent on the 
porosity, permeability, rock 
container to those reservoirs, And 
has encouraged the modern 
technological developments special 
in the injection techniques, vibration 
survey, exploratory and horizontal 
drilling, and hydraulic fracturing on 
the exploitation of oil resources 
cannot be accessed previously. 

This study concluded that the 
technical developments have been 
helped to raise production and oil 
reserves and traditional rock and 
reduce drilling and surface system 
network connections, we should be 

taking considerations reserves and 
mechanical design at the well to 
reach the highest levels in Material 
Handling, owner a technology to 
extract oil shale production starts 
despite the presence of large 
reserves of it, interest in these ten 
countries in particular comes from 
because it owns more than half of 
the world's oil production and 
reserves. 

Key words: injection techniques, 
shale oil, exploitation and 
vibration survey, horizontal 
drilling, hydraulic fracturing, 
recovery, well stimulation.  
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 : المقذمة

ًَا يًطاق١، ٚيكد غٗد تطًٛزا ًَشًٛظا يف ايطٓٛات األخري٠  ٜعد ايٓؿط َضدًزا ٖا

بؿعٌ شٜاد٠ ايُٓٛ االقتضادٟ ايعاملٞ ٚشٜاد٠ ايطًب يف ايطٛم ايٓؿط١ٝ. ٚمبا إٔ ايٓؿط َٔ 

أِٖ املٛازد ايطبٝع١ٝ ؾكد ظًّت االبتهازات ايتك١ٝٓ احملسى ايس٥ٝطٞ هلرا ايكطاع َٔ 

ٝات االضتدساز يًٓؿط ٚايهػـ عٔ َهأَ ددٜد٠; سٝح خالٍ تكًٌٝ ْؿكات عًُ

ٜٛاد٘ ٖرا ايكطاع ايٓؿطٞ عدًدا َتصاًٜدا َٔ االعطسابات، تػٌُ شٜاد٠ ايتهايٝـ 

ايٓاجت١ عٔ ايتكٓٝات اذتدٜج١ ٚازتؿاع ايطًب ٚتكًب األضعاز، ٖٚٛ َا ٜؤدٟ إىل تضاعد 

ايٓؿط ايضدسٟ  ايغػٛط ع٢ً َٓتذٞ ايطاق١ َٚطتًٗهٝٗا ع٢ً سد ضٛا٤. ٚإٕ ظٗٛز

نأِٖ َضدز ستتٌُ يًطاق١ ي٘ تبعات إضرتاتٝذ١ٝ ددٜد٠ ع٢ً خازط١ ايطاق١ 

 ادتٝٛضٝاض١ٝ ٚع٢ً ايضٓاع١ ايٓؿط١ٝ.

اعتُد ايبشح ع٢ً املٓٗر ايٛصؿٞ ٚايتشًًٝٞ يًبٝاْات عٔ طسٜل اذتؿس َٓٗر ايبشح: 

ايضدسٟ  ٚسذِ اإلْتاز ٚاالستٝاطٞ يًٓؿط ٚاملٓٗر املكازٕ بني االستٝاطٝات يًٓؿط

 ٚايٓؿط ارتاّ يًدٍٚ ايعػس اييت متتًو أنرب االستٝاطٝات َٔ ايٓؿط ايضدسٟ.

ٜهُٔ يف إبساش أثس ايتطٛزات ايتهٓٛيٛد١ٝ يف حتدٜد املهأَ ايٓؿط١ٝ ٖدف ايبشح: 

 ٚشٜاد٠ االستٝاطٝات ايٓؿط١ٝ.

 الهفط: تقهيات االستخراج، حجم اإلنتاج: 

حتت ضطح األزض ٚاييت تط٢ُ باملهأَ ٜطتدسز ايٓؿط َٔ ايتهٜٛٓات ايضدس١ٜ 

سٝح تتُٝص بٛدٛد َطاّ صػري٠ ٚنطٛز دقٝك١ حتتذص قطسات ايٓؿط َٚا ٜضاسب٘ 

ٚعٓد َا ٜتِ اذتؿس ٚاعتُادا ع٢ً َطا١َٝ ايضدٛز ْٚؿاذٜتٗا ٜؤدٟ ايغػط ايداخًٞ 

 يًُهُٔ إىل دؾع ايٓؿط باجتاٙ ايططح.

 َٔ إْتادٗا ٜتِ سٝح ؿٝؿ١،ارت ايٓؿطأْٛاع  َٔا ًْٛع ٜعترب ايضدسٟ ايٓؿطإٕ 

 ٖٝدزٚ ضا٥ٌ إىل باذتساز٠ حتًٜٛٗا ٜٚتِ ايهريٚدني َاد٠ تسضبات ع٢ً حتتٟٛ صدٛز

أْٛاع  عٔ ٚغتتًـ ايتكًٝدٟ َٔ أع٢ً اضتدساد٘ ٚتهًؿ١ ارتاّ، يًٓؿط بدٌٜ نسبْٛٞ

 أَسٜها يف ايٓؿط َٔ ايٓٛع ٖرا اضتدساز جتسب١ صتشت ٚيكد األخس٣، ايٓؿط

 اذتهَٛٞ ٚايتشؿٝص ايالش١َ ايتكٓٝات تٛؾس َع دٝد٠ ْٛع١ٝ ٚذات نبري٠ ٚبهُٝات
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 َٓٗا; عد٠ العتبازات َػذع١ غري ؾايتذسب١ املتشد٠ ايٛالٜات خازز أَا ٚاالضرتاتٝذٞ،

 ايتهايٝـ ٚازتؿاع ايتشت١ٝ ايب١ٝٓ تٛؾس ٚعدّ املٓاضب١، ايتهٓٛيٛدٝا اَتالى عدّ

 ايسأمساي١ٝ ايتهايٝـ اطتؿاض ٜتٛقع ٚايطٌٜٛ املتٛضط املد٣ يف ْ٘أ إال ايب١ٝٓٝ،

 ضتدخٌ سٝٓٗا، ٚايتهسٜس١ٜ االضتدساد١ٝ ايتك١ٝٓ يتطٛز ْتٝذ١ ايٛقت َع ٚايتػػ١ًٝٝ

 َٔ ايٓٛع ٖرا َٔ ايهبري املدصٕٚ اضتػالٍ ٚضٝتِ ايضٓاع١ ٖرٙ يف ايدٍٚ َٔ ايهجري

 ايٓؿطٞ ٚايطٛم ايٓؿط صٓاع١ ع٢ً ٚأضاض١ٝ ١َُٗ تداعٝات ي٘ ضٝهٕٛ سٝح، ايٓؿط

; سٝح تتٛاصٌ ٖرٙ ايع١ًُٝ بٓا٤ ع٢ً ٖٓدض١ املهأَ ايعاملٞ ٚاالقتضاد ايتكًٝدٟ

 َٚطت٣ٛ ايغػط ؾٝ٘ َٚطاَٝت٘ ْٚؿاذٜت٘ ٚتسنٝب٘ ايٓؿط.

إٕ ايتطٛزات ايتك١ٝٓ َّهٓت صٓاع١ ايٓؿط َٔ اضتػالٍ املٛازد ايٓؿط١ٝ اييت مل 

١ٝ ز٥ٝط١ٝ ٜهٔ باإلَهإ ايٛصٍٛ إيٝٗا ضابًكا، ٚيكد ضاعدت عد٠ تطٛزات تكٓ

 اضتدساز املصٜد َٔ ايٓؿط ارتاّ ايضدسٟ.

أٟ سكٔ ايػاشات حتت ايغػط الضتعاد٠ ايغػط ايرٟ  :Re-injectionإعاد٠ اذتكٔ 

ؾكد أثٓا٤ ع١ًُٝ االضتدالظ األٚي١ٝ، أٚ ذتكٔ املا٤ يسؾع ايٓؿط إىل أع٢ً باجتاٙ ايب٦س. 

يو حبكٔ ايبداز يدؾع ٚمبسٚز ايصَٔ تطٛزت ٖرٙ ايتك١ٝٓ إىل ع١ًُٝ أنجس تطٛزا ٚذ

ايٓؿط باجتاٙ ايب٦س ٚسكٔ املٛاد ايهُٝٝا١ٝ٥ تطٌٗٝ اْتكاٍ قطسات ايٓؿط عرب ايضدٛز 

 َٔ خالٍ تكًٌٝ يصٚدتٗا.

 Vibratory Exploratory Surveyتكٓٝات املطح االٖتصاشٟ االضتهػايف

Techniques  ٚاييت تتِ َٔ خالٍ إزضاٍ َٛدات صٛت١ٝ َٔ قسب ايططح ٚايضد٣

ايكادّ َٔ اذتدٚد ايعُٝك١ بني طبكات شتتًـ ايضدٛز َٚٔ خالٍ املعسؾ١ ايدقٝك١ 

بتؿطري ايضٛز ملٛاقع ٚدٛد ايتهٜٛٓات ايضدس١ٜ ايػ١ٝٓ بايٓؿط ٚايتشت ايططش١ٝ 

 .[ 3,1 ,7] ٚتٛؾري أْع١ُ إسضا١ٝ٥ ق١ٜٛ

سٝح عسؾت ٖرٙ ايطسٜك١ ضابًكا، ٚنٝؿ١ٝ  :Horizontal Drillingاذتؿس األؾكٞ 

تػٝري اجتاٙ ايب٦س َٔ االجتاٙ ايعُٛدٟ إىل شا١ٜٚ أخس٣، مبا يف ذيو االجتاٙ األؾكٞ، 

ٚيهٔ ايكدز٠ ع٢ً ايتشهِ ايدقٝل ٚايجالثٞ األبعاد ٚبصٚاٜا ددٜد٠ يتٛدٝ٘ اذتؿس، 
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إىل تٛدٝ٘ ايب٦س ٚبدق١ عاي١ٝ  ٚايضدٛز ذات خضا٥ط دٝٛؾٝصٜا١ٝ٥ َتبا١ٜٓ، ٜٚٗدف ذيو

 ٚعرب َطاؾات طًٜٛ٘ إىل املٛاقع املطتٗدؾ١.

 طيطي حلفر افقي وتكسري ييدروليكي( رسم خت1شكل )

 
 EIA/AR/ world shale gas and shale gas Resources2013 -المصدر:

ٚجتدز اإلغاز٠ إىل ايتكٓٝات اذتدٜج١ الضتػالٍ ايٓؿط ايضدسٟ ٖٚٞ تك١ٝٓ اذتؿس 

 َتعدد األذزع ٚايرٟ ٜتِ َٔ خالي٘ سؿس عد٠ آباز ٚإنُاهلا اْطالقا َٔ َٓض١ ٚاسدٙ.

 األفقية املتعددة مو بئر واحدة واآلبار–( رسم ختطيطي لآلبار التقليدية الراسية 2شكل )

 

 

 

 

 
 

Source: Technically recoverable shale oil and shale gas resources: An assessment of 137 shale 

formations in 41 countries outside the United States. June 2013    . 
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َع األخر يف االعتباز يًعٛاٌَ اييت تؤخر عٓد تضُِٝ إنُاٍ ايب٦س َجٌ االعتبازات 

 امله١ُٝٓ ٚاييت تػٌُ:

: غتطط دا٥ُا يًشضٍٛ ع٢ً أقض٢ ن١ُٝ Production Rate َعدٍ اإلْتاز (أ 

ٚنسب١ْٝٛ بضٛز٠ اقتضاد١ٜ َٔ ايب٦س احملؿٛز ٚع٢ً ع٤ٛ ممه١ٓ َٔ املٛاد اهلٝدز

قُٝ٘ ٖرا املعدٍ ٚباإلعاؾ١إىل مج١ً عٛاٌَ أخس٣ بتشدٜد قطس بطا١ْ 

 .Producing Tubing أٚ أْبٛب اإلْتاز  Production Casingاإلْتاز

: قد (Multiple Completion)إْتاز طبكات َه١ُٝٓ َتعدد٠ يف ب٦س ٚاسد  (ب 

خترتم بعض اآلباز طبكات َه١ُٝٓ َتعدد٠ سا١ٜٚ ع٢ً ايٓؿط ٚيف بعض األسٝإ 

تربش اذتاد١ إىل إْتاز ٖرٙ ايطبكات املتعدد٠ َٔ ب٦س ٚاسد يف ٖرٙ اذتاي١ ميهٔ إٔ 

ٜأخر إنُاٍ ايب٦س عد٠ استُاالت، َٓٗا اضتعُاٍ عد٠ اْابٝب اْتاز داخٌ بطا١ْ 

 .Production Packersسػٛات عصٍ ٚاسد٠ تؿضٌ عٔ بعغٗا اآلخس بٛاضط١ 

:ميهٔ يٓٛع Reservoir Drive Mechanismايطاق١ ايداؾع١ يف املهُٔ  (ز 

ايطاق١ امله١ُٝٓ ايداؾع١ إ حتدد املٓاطل اييت ظتسٟ تجكٝبٗا، إٔ ْٛع ايطاق١ 

ايداؾع١ضٛف عتدد سسن١ َطتٜٛات متاع املا٤ بايٓؿط ٚايٓؿط بايػاش ٚتأثري ذيو 

 ١ٝ يف سٝا٠ ايب٦س.ع٢ً املعدالت اإلْتاد

: قد تدعٛا اذتاد١ إىل ختضط Secondary Recoveryاالضتدالظ ايجاْٟٛ  (د 

 Water)عددا َٔ اآلباز إلغساض االضتدالظ ايجاْٟٛ بايػُس املا٥ٞ 

Flooding)(أٚ حبكٔ ايػاش(Gas Injection      ٟأٚ باالضتدالظ اذتساز

(Thermal Recovery)  ٜتطًب تصٜٚد اآلباز إٔ تطبٝل ٖرٙ ايطسٜك١ أٚ تًو قد

 .[7]مبعدالت َٚٛاد خاص١

ٜٛعح بسْاَر تجكٝب ايب٦س ٚؾل  (Well Stimulation):إْعاش أٚ تٓػٝط اآلباز  (ٙ 

أٚ ايتػكٝل  (Acidizing)ضٝام ٜطُح مبعادت١ ايطبكات امله١ُٝٓ بايتشُٝض 

(Fracturing)  يػسض شٜاد٠ إْتادٝتٗا. نريو ؾإ اختٝاز بطاق١ اإلْتاز ٜتأثس

 املعادت١. بطسٜك١

: ْعًسا (Sand Control Problem)َػه١ً ايطٝطس٠ ع٢ً إْتاز ايسٌَ  (ٚ 

إلَها١ْٝ إْتاز ايسٌَ َع ايٓؿط يف بعض املهأَ ايس١ًَٝ يريو ظتب اْتكا٤ طسٜك١ 
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إنُاٍ َٓاضب١ ٚاييت قد تتطًب اضتعُاٍ ادٗص٠ خاص١ بايطٝطس٠ ع٢ً ن١ُٝ ايسٌَ 

 املٓتر ٚتكًًٝٗا.

اآلباز اييت ٜتطًب  إٕ :(Workover Frequency)ك١ عًُٝات االضتضالح ايالس (ش 

، البد إٔ ٠ٚععٝتٗا إدسا٤ عًُٝات اضتضالح بني سني ٚآخس عًٝٗا ٚألضباب َتعدد

 ٜؤخر بٓعس االعتباز إٔ تهٕٛ زأع ايب٦س ٚغذس٠ املٝالد ٚأْابٝب اإلْتاز.

ٚتػٌُ ع٢ً اضتعُاٍ املعدات ايبطٝط١ َع تٛؾس ارترب٠  ٚاالعتبازات املٝهاْٝه١ٝ:

إلداز٠ ٚتػػٌٝ ٖرٙ املعدات، االٖتُاّ بايطال١َ امل١ٝٓٗ يف ناؾ١ َساسٌ إنُاٍ ٚإْتاز 

 .[2 ,5 ,11]ايب٦س، ايكدز٠ ع٢ً زتاب١ٗ ظسٚف ايتػػٌٝ َٔ عػط ٚسساز٠ 

اييت تٓصٍ يف  Production Casingإٕ َعدات إنُاٍ اآلباز تػٌُ ايبطا١ْ اإلْتاد١ٝ 

ايب٦س ٚظتسٟ أسٝاْا خالهلا إْتاز ايٓؿط نُا ٜتِ خالهلا إْصاٍ اْابٝب اإلْتاز ٚاذتػٛات 

ٜٚتِ إخسادٗا أٚ  Permanent-typeاييت ٜتِ تضٓٝؿٗا بػهٌ عاّ إىل سػٛات دا١ُ٥ 

 Retrievable-typeإشايتٗا عٔ طسٜل ايطشٔ ٚايتٓعٝـ، ٚسػٛات َطتعاد٠ 

اد٠ اضتعُاهلا َس٠ أخس٣. سٝح تٗدف اذتػٛات اإلْتاد١ٝ إىل َٝهاْٝهٝا َٔ ايب٦س ٚإع

عصٍ ايطبك١ املٓتذ١ داخٌ ايب٦س عٔ طسٜل ايؿساؽ اذتًكٞ. ٜتِ تجبٝت ٖرٙ اذتػٛات 

 اإلْتاد١ٝ:

ٚتهٕٛ إَا بتأثري ايٛشٕ  Mechanical Settingأٚال: بطسٜك١ ايتجبٝت املٝهاْٝه١ٝ 

Weight-set Packers  أٚ بتأثري ايػدTension-set Packers  أٚ تجبت بايتدٜٚس

Rotational-set Packers. 

ٖٚٛ ٜتُٝص بإَها١ْٝ إْصاٍ  Hydraulic Settingثاْٝا: طسٜك١ ايتجبٝت اهلٝدزٚيٝهٞ 

أْبٛب اإلْتاز داخٌ ايب٦س ٚزبط غذس٠ املٝالد ع٢ً زاع ايب٦س قبٌ تجبٝت اذتػ٠ٛ سٝح 

 تعٗس اُٖٝتٗا يف االباز عاي١ٝ ايغػط.

ٚذيو بتؿذري غش١ٓ داخ١ًٝ  Electric Setting: ايتجبٝت بايتؿذري ايهٗسبا٥ٞ ثايجا

تؤدٟ إىل حتسٜو ادصا٥ٗا ايداخ١ًٝ ٚتجبٝتٗا ع٢ً ادتداز ايداخًٞ يًبطا١ْ، َٚٔ ثِ إْصاٍ 

 أْبٛب اإلْتاز ٚتجبٝت٘ ؾٝٗا. 

 ايكٝاع.ٜٚتِ إْصاي٘ داخٌ ايب٦س يإلْتاز ٚايطٝطس٠ ٚإْصاٍ أدٗص٠  :Tubingأْبٛب اإلْتاز 
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ٖٚٞ ال تبدأ َٔ ايططح، ٚتٗدف إىل االقتضاد  :Liner Casingبطا١ْ اإلْتاز املدتصي١ 

 .[4 ,7 ,14]يف ايتهايٝـ ٚايطٝطس٠ ع٢ً ايسٌَ 

ٚٚصٛال هلدف بسْاَر اإلنُاٍ ٚاملتُجٌ يف طسٜك١ اإلنُاٍ ٚعدد ايطبكات اييت 

ا ٚاملكطع ايرٟ ظتسٟ ظتسٟ بٗا اإلنُاٍ ٚتػه١ًٝ ايبطا١ْ ٚأْبٛب اإلْتاز َٚكاٜٝطٗ

 ؾٝٗا إنُاٍ ايب٦س.

يف ايتعاٌَ َع املٛاد مبا ظتعًٗا  ٖرٙ ايتك١ٝٓ تؿطح اجملاٍ ملطت٣ٛ أع٢ً َٔ ايتطٛز

ٖا١َ يف ع١ًُٝ اإلْتاز َٚعادت١ املٝاٙ املطتٗدؾ١، ؾٗرٙ ايتك١ٝٓ مل تؤد ؾكط إىل تكًٌٝ 

ت نريو يًٛصٍٛ عدد اآلباز اييت ضتتادٗا الضتدالظ ايٓؿط َٔ َهُٔ َا، بٌ أتاس

إىل األدصا٤ اييت مل ٜهٔ ايٛصٍٛ إيٝٗا ممهٓا أٚ مل ٜهٔ ايٛصٍٛ إيٝٗا زتدًٜا 

اقتضادًٜا. ٚخضًٛصا عٓدَا تهٕٛ دص٦ٜات ايٓؿط يف طبكات أؾك١ٝ زقٝك١; ؾإٕ تطٜٛس 

اآلباز َتعدد٠ ايطبكات، أٟ اآلباز اييت بٗا عد٠ ؾسٚع تتػعب عٔ ب٦س ز٥ٝط١ٝ ٚاسد٠، 

ًني ايٛصٍٛ إىل َٓاطل شتتًؿ١ َٔ ارتصاْات املٛدٛد٠ يف املٝاٙ ايعُٝك١ أتاح سايٝا يًُػػ

 َٔ خالٍ َٓػأ٠ ٚاسد٠ َٛدٛد٠ ؾٛم ضطح األزض.

أَا تك١ٝٓ ايتهطري اهلٝدزٚيٝهٞ ؾتتِ بدؾع املٝاٙ املدًٛط١ مبٛاد نُٝٝا١ٝ٥ إىل 

ع َٔ ايب٦س حتت عػط عاٍ. سٝح حتتٟٛ ٖرٙ املٝاٙ يف اآلباز ايتكًٝد١ٜ ع٢ً ٖالّ ٜسؾ

ْطب١ ايًصٚد١ ٜٚتِ عد٘ بغػط عاٍ، ٖٚٛ َا ٜؤدٟ إىل تضدع ايضدٛز أٚ تهطريٖا، 

ٜٚغاف إيٝٗا َسنب ذٚ أضاع َعدْٞ ٜط٢ُ َػبه١ رتؿض ايًصٚد١، َٚٔ ثِ ٜتدؾل 

  Horizontal Drillingزادًعا إىل خازز ايضدٛز، إٕ ع١ًُٝ ادتُع بني اذتؿس األؾكٞ

ٗا َع ازتؿاع تهًؿ١ زأع املاٍ يًُعدات ٚاملٛاد، ايرٟ تتُٝص تكٓٝت٘ بطٗٛي١ ْكٌ خربات

يف بعض األدصا٤ َٔ  اؾغال عٔ سذُٗا ايهبري ايرٟ قد عتد َٔ إَها١ْٝ إتاستٗ

ايعامل، َٚكاز١ْ باذتؿس ايعُٛدٟ ؾإٕ أغًب آبازٙ َبط١ٓ بأْابٝب ؾٛالذ١ٜ َػًؿ١ باإلمسٓت 

ضٛا٤ ناْت َبط١ٓ أٚ ال. ٚايتهطري اهلٝدزٚيٝهٞ )ايتضدٜع( ٜضٓـ ع٢ً أْ٘ تكٓٝات 

١ُ َغس٠ باإلْتاز بطبب شتًؿاتٗا اهلال١َٝ; يرا ؾإٕ اعتُاد تك١ٝٓ ايتضدٜع باملٝاٙ ايٓاع

)بدٕٚ ٖالّ يف ايطا٥ٌ( ٜعترب مبجاب١ ابتهاز ٜطُح بدخٍٛ ضا٥ٌ ايتضدٜع إىل ايػكٛم 
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ايدقٝك١ ٚتٛضٝعٗا، إال أْٗا حتتاز إىل نُٝات نبري٠ َٔ املٝاٙ اييت تضٌ إىل عدت 

 .[6 ,8 ,9 ]َالٜني يًب٦س ايٛاسد

يرا ؾإٕ َععِ ٖرٙ اآلباز تٓذص عٔ طسٜل َا ٜعسف بعًُٝات اإلنُاٍ َتعدد 

ساسٌ، ٚأْٗا تك١ٝٓ تتُجٌ يف عصٍ املٓاطل املٓتذ١ َٔ ايب٦س َٚٔ ثِ تضدٜعٗا، امل

ٜٚطتددّ إعاؾ١ إىل ذيو تك١ٝٓ أخس٣ تكتغٞ تٛدٝ٘ ايب٦س بصا١ٜٚ ستددٙ يف اجتاٙ 

اإلدٗاد ادتٝٛيٛدٞ األؾكٞ األقض٢ مما ٜطُح بتهٜٛٔ ايضدٚع املطتعسع١ ٖٚٛ َا 

ب عًُٝات زضِ خسا٥ط دٝٛؾٝصٜا١ٝ٥ عاي١ٝ ٜسؾع اإلْتادإىل سدٚد ايكض٣ٛ، ٖٚرا ٜتطً

 ايتطٛز يًطبكات ايضدس١ٜ.

 اإلنتاج العالمي من النفط الخام:

ٚحبطب دزاضتٓا ٚاييت تسنص ع٢ً ايدٍٚ اييت متتًو استٝاطٝات نبريٙ َٔ ايٓؿط 

 ايضدسٟ ؾإْٓا ْتطسم إىل سذِ إْتادٗا َٔ ايٓؿط ارتاّ اٚ ايتكًٝدٟ.

 ( ألف برميل يف اليوم2013-2009فرتة مو )( إنتاج الهفط اخلام لل1جدول )

2013 2012 2011 2010 2009 Countries 

10,788 10,643 10,510 10,365 10,139 Russia 

10,003 8,892 7,868 7,552 7,263 United states 

4,180 4,155 4,074 4,077 3,805 China 

656 665 687 722 743 Argentina 

988 1,509 479 1,658 1,652 Libya 

2,623 2,643 2,766 2,838 3,033 Venezuela 

2,875 2,911 2,940 2,959 2,978 Mexico 

63 63 65 66 65 Pakistan 

3,948 3,740 3,515 3,332 3,202 Canada 

882 918 952 1,003 994 Indonesia 

37,006 36,139 33,856 34,572 33,874 
The 10 of 

which 

49,748 50,065 50,193 48,724 47,388 
Rest of the 

world 

86,754 86,204 84,049 83,296 81,262 Total world 
Surce:-BP statistical Review of world energy June 2009-2014- O&G World oil and 

gas Review prepared by the scenarios, strategic options and investor relation 

department Rome-Italy September 2009-2014. 
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ْالسغ َٔ ادتدٍٚ إٔ زٚضٝا حتتٌ ايضداز٠ َٔ إْتاز ايٓؿط ارتاّ سٝح ٜبًؼ 

أيـ بسٌَٝ َٜٛٝا تًٝٗا  10,489( ضتٛ 2013-2009َتٛضط إْتادٗا يًؿرت٠ َٔ )

أيؿربٌَٝ / ّٜٛ يف عاّ  7,263ايٛالٜات املتشد٠ األَسٜه١ٝ اييت تصاٜد إْتادٗا َٔ 

ٜٚعٛد ذيو إىل تٛضع ايكاعد٠  2013أيـ بسٌَٝ / ّٜٛ يف عاّ  10,033إىل2009)

 ايضٓاع١ٝ ٚاْتٗاز ضٝاض١ تكًٌٝ ايٛازدات.

أيـ بسٌَٝ/ ّٜٛ  3,805ٚتًٝٗا ايضني اييت ازتؿع َعدٍ إْتادٗا َٔ ايٓؿط ارتاّ َٔ 

أيـ بسٌَٝ / ّٜٛ، ٜٚعٛد ذيو إىل ضٝاض١ تػذٝع اإلْتاز احملًٞ زغِ تسنص  4,180إىل 

ػسنات املدتض١ يف ٖرا اجملاٍ يف غسنتني ؾكط; ألْٗا تعترب َٔ ايدٍٚ ايضٓاع١ٝ اي

 ايٓاغ١٦ املعتُد٠ ع٢ً ايٛازدات يف ضٛم ايطاق١ ايعاملٞ.

ٚيٛ السعٓا إٔ ايعػس ايدٍٚ اييت زنص يف ايدزاض١ عًٝٗا حتتٌ َا ٜكازب َٔ ْضـ 

أيـ بسٌَٝ/   81,262دز بـ اإلْتاز ايعاملٞ، أٟ إٔ سذِ اإلْتاز ايعاملٞ يًٓؿط ارتاّ ٜك

أيـ بسٌَٝ/ ّٜٛ، تصاٜد اإلْتاز ست٢ ٚصٌ  33,874ّٜٛ يف سني بًؼ إْتاز ايعػس ايدٍٚ 

ّ، ٚذيو بؿعٌ ايصٜاد٠ يف إْتاز ايعػس ايدٍٚ 2013أيـ بسٌَٝ /ّٜٛ يف عاّ  86,754إىل 

أيـ 37,006ّ ضتٛ 2013املٛعش١ يف ادتدٍٚ، سٝح بًؼ سذِ إْتادٗا يف عاّ 

 ّ.بسٌَٝ/ٜٛ

أَا بك١ٝ ايدٍٚ اييت اطتؿغت إْتادٝتٗا َجٌ األزدٓتني ٚيٝبٝا ٚؾٓصٜٚال ٚبانطتإ 

ٚإْدْٚٝطٝا، ؾإٕ االطتؿاض يف اإلْتاز ْتٝذ١ إَا يعسٚف ضٝاض١ٝ أٚ ْتٝذ١ يتكادّ اآلباز 

 املٓتذ١.

متجٌ االستٝاطٝات ايعاٌَ اآلخس، ٚاالنتػاؾات ادتدٜد٠ اييت  االستٝاطات ايٓؿط١ٝ:

تغاف إىل االستٝاطٝات املؤند٠، سٝح غٗدت االستٝاطات ايٓؿط١ٝ يف ايطٓٛات 

األخري٠ شٜاد٠ َطتُس٠، ٚتٓٛعت بني ايٓؿط ارتاّ )ايتكًٝدٟ( ٚايٓؿط ايضدسٟ )ايػري 

 تكًٝدٟ(.

شتتًؿ١  فاٖا االقتضاد١ٜ إىل أصٓاٜتِ تكطِٝ املٛاد ايٓؿط١ٝ املهتػؿ١ ٚحتدٜد ددٚ

َٔ االستٝاطات املؤند٠ ٚاحملت١ًُ ٚاملستكب١، ؾاالستٝاطات املؤند٠ ٖٛ َاتػري إيٝ٘ 

ايبٝاْات ادتٝٛيٛد١ٝ اهلٓدض١ٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ ٚاالعتبازات االقتضاد١ٜ ٚايكابٌ 
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يالضتدساز، ٚايرٟ ٜتأثس بعد٠ عٛاٌَ َٓٗا اإلْتاز ٚايرٟ ٜتٓاضب عهطٝا َع سذِ 

 االستٝاطات.

( باملليوى 2013-2009( حجم االحتياطي مو الهفط اخلام للفرتة مو )2جدول )

 برميل

2013 2012 2011 2010 2009 Countries 

80,000 80,000 60,000 60,000 60,000 Russia 

36,665 30,872 30,872 30,872 30,872 
United 

states 

24,376 25,585 20,350 20,350 20,350 China 

2,820 2,805 2,505 2,504 2,520 Argentina 

48,470 48,010 47,100 46,420 44,270 Libya 

297,740 297,570 296,501 296,501 211,173 Venezuela 

10,073 10,264 10,359 10,420 10,404 Mexico 

342 248 281 313 313 Pakistan 

173,200 173,105 173,625 175,214 175,214 Canada 

3,591 4,030 3,885 3,990 3,990 Indonesia 

677,277 672,489 645,478 646,584 559,106 
The 10 of 

which 

980,829 978,342 972,423 918,616 923,252 
Rest of 

the world 

1,658,106 1,650,831 1,617,901 1,565,200 1,482,358 World 

Source:-OPEC Annual stateside Bulletin June 2009-2015- O&G World oil and gas 

Review prepared by the scenarios strategic options and investor relation department 

Rome-Italy September 2009 -2014 

ْالسغ َٔ ادتدٍٚ أعالٙ ٚحبطب دزاضتٓا عٔ ايدٍٚ اييت متتًو أنرب استٝاطٝات 

َٔ ايٓؿط ارتاّ ؾإٕ ؾٝٓصٜٚال تعترب  اباستٝاطٝاتَٗٔ ايٓؿط ايضدسٟ، ٚعٓد َكازْتٗا 

ًَٕٝٛ بسٌَٝ يف عاّ  211,173َٔ أنرب ايدٍٚ اييت متتًو استٝاطات عد١ُ تكدز بـ 

ًَٕٝٛ بسٌَٝ،  297,740ضتٛ  2013، ٚتصاٜدت االستٝاطٝات ست٢ ٚصًت يف عاّ 2009

يف  175,214ٚتأتٞ يف املسنص ايجاْٞ نٓدا َٔ ايعػس ايدٍٚ حبذِ استٝاطٞ ٜكدز ب 

. أَا زٚضٝا 2013ًَٕٝٛ بسٌَٝ يف عاّ   173,200، ٚاطتؿغت ْطبٝا إىل2009عاّ 

ؾتأتٞ يف املسنص ايجايح َٔ ايعػس ايدٍٚ سٝح قّدزت استٝاطٝاتٗا َٔ ايٓؿط ارتاّ 
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إىل  2012ٚ2013ًَٕٝٛ بسٌَٝ، ؾكد ازتؿعت يف عاَٞ  60,000)ايتكًٝدٟ( ضتٛ

ًَٕٝٛ بسٌَٝ ٜٚعٛد ذيو إىل االنتػاؾات ادتدٜد٠ يًشكٍٛ ايٓؿط١ٝ باضتدداّ  80,000

 ايتكٓٝات اذتدٜج١.

ْالسغ أٜغا َٔ ادتدٍٚ إٔ سذِ االستٝاطٞ يف ايدٍٚ ايعػس جتاٚش ْضـ 

ًَٕٝٛ  1,482,358بٓشٛ  2009االستٝاطٞ ايعاملٞ َٔ ايٓؿط ايعاملٞ ٚايرٟ قدز يف عاّ 

ًَٕٝٛ بسٌَٝ، تصاٜد سذِ االستٝاطٞ  559,106س ايدٍٚ بسٌَٝ يف سني بًؼ إْتاز ايعػ

ًَٕٝٛ بسٌَٝ يف ْؿظ ايعاّ بًؼ إْتاز   1,658,106ضتٛ  2013ايعاملٞ ست٢ بًؼ يف عاّ 

 ًَٕٝٛ بسٌَٝ.   677,277ايدٍٚ ايعػس ضتٛ

 : النفط الصخري

أدت إىل سدٚخ  2014إٕ زتُٛع ايتطٛزات ٚايتشٛالت اييت غٗدٖا ايعامل ست٢ عاّ 

 درزٟ يف االقتضاد ايعاملٞ َٔ خالٍ ظٗٛز َٓاؾظ ددٜد يًٓؿط ايتكًٝدٟ أٚ تػٝري

 ايٓؿط ارتاّ، ٚيهٔ ٌٖ َٔ املُهٔ إٔ عتٌ ستٌ ايٓؿط ايتكًٝدٟ؟

يكد أصبح ايٓؿط ايضدسٟ األَسٜهٞ داعُا بك٠ٛ القتضاد ايٛالٜات املتشد٠ 

اض َٝصات األَسٜه١ٝ َٔ خالٍ اطتؿاض نًؿ١ االضتٗالى احملًٞ َٔ ايطاق١ ٚاطتؿ

ايٓؿط  ٔ% َٔ ايطاق١، ٚتكدز استٝاطٝات ايٛالٜات املتشد٠ َ 60ايٛازدات إىل أنجس َٔ 

% قابٌ يالضتدساز  2.3ًَٝاز بسٌَٝ أٚ َا ٜػهٌ  4ًَٝاز بسٌَٝ َٓٗا  169ايضدسٟ ب 

ًَٝاز  7.5تكٓٝا، ٜٚعترب ٖرا اذتذِ قًٌٝ َكازْ٘ حبذِ االضتٗالى ايرٟ ٜكدز ب 

ستٝاطٞ ايكابٌ يالضتدساز َٔ ايٓؿط ايضدسٟ ٜػهٌ أقٌ َٔ بسٌَٝ، مما ظتعٌ اال

ْضـ َعدٍ االضتٗالى ايطٟٓٛ يًٛالٜات املتشد٠، زغِ إٔ ٖرا ايٓٛع َٔ ايٓؿط َٚا 

عتدث٘ َٔ ثٛز٠ ددٜد٠ إال أْ٘ يٝظ انتػاؾا ددًٜدا، بٌ مت اضتدداَ٘ ٖرا ايٓٛع َٓر 

ٕ دعٌ ايعدٜد َٔ ايدٍٚ تكّٛ قسٕٚ . ٚإٕ ازتؿاع أضعاز ايٓؿط يف ايكسٕ اذتادٟ ٚايعػسٚ

ايٓؿط ايضدسٟ َس٠ أخس٣ نايٛالٜات املتشد٠ األَسٜه١ٝ  زبإعاد٠ عًُٝات اضتدسا

 .[4 ,2 ]ٚبهُٝات نبري٠ َٓ٘ خضٛصا يف ٚال١ٜ تهطاع 

إٕ تهًؿ١ ايٓؿط ايضدسٟ تعترب َتػريا ددٜدا يف َعادي١ األضعاز، ؾٝٓعس إيٝ٘ 

ًُا يف ايضٓاع١ ايٓؿطٝ  ضعاز بػهٌ خاظ.بػهٌ عاّ ٚاأل ١داع



 

 
 
 

51 
 

  التطبيقيةللعلوم 

إنتاج النفط الخام والصخري وأثر التقنيات الحديثة يف زيادة االحتياطيات 
 ليبيا عبود صالح باحويرثسالم مبارك صالح بن قديم ، د/                                              النفطية

 م2016 ناير( ي11( المجلذ )5العذد )

ISSN : 2410-7727 

( الدول العشر األوىل يف العامل مو حيث حجم احتياطياتًا مو الهفط 3جدول )

 الصخري بليوى برميل

Billion barrels Country Rank 
75 Russia 1 

58 United States 2 

32 China 3 

27 Argentina 4 

26 Libya 5 

13 Venezuela 6 

13 Mexico 7 

9 Pakistan 8 

9 Canada 9 

8 Indonesia 10 

345 World total 11 
Source: Technically recoverable shale oil and shale gas resources: An assessment of 

137 shale formations in 41 countries outside the United States. June 2013-2015. 

َٔ ايٓؿط ايضدسٟ َٔ املالسغ إٔ ٖٓاى عػس دٍٚ حتٟٛ َضادز َهتػؿ١ 

ًَٕٝٛ بسٌَٝ ْؿط ٚغاش  75ايدٍٚ اييت متتًو  ٍٚبهُٝات َتبا١ٜٓ، تأتٞ زٚضٝا أٚ

 32بًٕٝٛ بسٌَٝ ثِ ايضني بٓشٛ  58املتشد٠ األَسٜه١ٝ تكدز ب  تصدسٟ، تًٝٗا ايٛالٜا

 .[6 ]بًٕٝٛ بسٌَٝ 30بًٕٝٛ بسٌَٝ، ٚتأتٞ بك١ٝ ايدٍٚ األخس٣ اييت تكٌ عٔ 

بًٕٝٛ بسٌَٝ ٚاييت  345بًػت املضادز املهتػؿ١ َٔ ايٓؿط ٚايػاش ايضدسٟ سٛايٞ 

 بدٚزٖا ضتؤثس ٚبػهٌ نبري ددا ع٢ً تٛاشٕ ايطٛم ايٓؿطٞ.

 Bakkenإٕ سذِ اإلْتاز األَسٜهٞ يف ايٓؿط ٜتصاٜد باطساد، ٚخضًٛصا َٔ سكًٞ 

ٚEagleford   ب٦ًسا َٓتذ١،  7727سٝح تكدز عدد اآلباز احملؿٛز٠ َٔ ٖرٜٔ اذتكًني

ذتكٌ إظتٌ  168bbIs/dذتكٌ بانٔ ٚ 124bbIs/dَٚتٛضط إْتاد١ٝ ايب٦س ايٛاسد 

 ؾٛزد ٚؾل ادتدٍٚ ايتايٞ:
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 حقال ونسب اإلنتاج مهًا 21( مو tight( إنتاج الهفط )5جدول )
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 Source:-EIA/AR/ world shale gas and shale gas Resources: 

An Assessment of 137 shale for motions in 41 countries outside the United States. 

June 2013 

- -Drill Baby drill can unconventional fuels usher in a new era of energy 

abundance , By J. David Hughes post carbon institute Feb. 2013 

إٕ االزتؿاع ايطسٜع ملعدالت اضتػالٍ استٝاطٝات ايٛالٜات املتشد٠ َٔ ايٓؿط 

سدح اضتُسازٙ ٚبٓؿظ املعدالت خالٍ ايطٓٛات ايكاد١َ َع تطٛز ايضدسٟ َٚٔ امل

ايتكٓٝات ٚارتربات يف ٖرا ايكطاع ٚايطعٞ ضتٛ تكًٌٝ تهايٝـ االضتدساز، أد٣ إىل 

حتكٝل ضٝاض١ تكًٌٝ ايٛازدات ٚتػذٝع ايبشح ٚاالضتهػاف يالضتؿاد٠ َٔ شتصْٚٗا 

 ايٓؿطٞ ايهبري.

تُد ع٢ً ادتٝٛيٛدٝا ٚايتغازٜظ ٚتٛؾس يرا ؾإٕ تهايٝـ إْتاز ايٓؿط ايضدسٟ تع

املٝاٙ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚايب١ٝٓ ايتشت١ٝ، إال إٔ بعض ايدٍٚ يدٜٗا شتصٕٚ نبري َٔ ايٓؿط 

ايضدسٟ ٜكع يف ب٦ٝات صشسا١ٜٚ غري َٛات١ٝ، مما ٜػهٌ عا٥ل نبري يع١ًُٝ 

 االضتدساز.

 االستنتاج:

    ٛ ازد ايٓؿطٝــ١ ايــيت مل إٕ ايتطــٛزات ايتكٓٝــ١ َّهٓــت صــٓاع١ ايــٓؿط َــٔ اضــتػالٍ املــ

 ٜهٔ باإلَهإ ايٛصٍٛ إيٝٗا ضابكا.

   ٔضــاعدت تكٓٝــات اذتكــInjection  ٞٚاذتؿــس األؾكــHorizontal Drilling  

 ٚايتهطــــري عاَــــ١ بضــــٛز٠ Directional Drillingحتدٜــــدا ٚاذتؿــــس املٛدــــ٘ 

 ٞ  َـــ٠ٔ نـــبري نُٝـــات اضـــتدساز عًـــ٢ Hydraulic Fracturing اهلٝــدزٚيٝه

 َٚٓعَٛــ١ ايب٦ــس١ ؾٖٛــ َٚعــدات اذتؿــس أعُــاٍ تكًٝــٌ َــع ٚايضــدسٟ ارتــاّ ايــٓؿط

 .ايتٛصٝالت غبه١

   األخــر باالعتبــازات املهُٓٝــ١ ٚاملٝهاْٝهٝــ١ عٓــد تضــُِٝ ايب٦ــس يًٛصــٍٛ إىل اعًــ٢

 املطتٜٛات يف ايتعاٌَ َع املٛاد.

    ٚ املطتعسعـ١ ايـرٟ ٜـؤدٟ     عإٕ اضتدداّ تكٓٝات اذتؿس األؾكٞ تطـُح بتهـٜٛٔ ايضـد

ــ١ ايتطــٛز يًطبكــات      إىل زؾــع اإل ــاز ٚيهــٔ ٜتطًــب زضــِ خــسا٥ط دٝٛؾٝصٜا٥ٝــ١ عايٝ ْت

 ايضدس١ٜ.
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             إٕ ايرتنٝــص عًــ٢ ٖــرٙ ايــدٍٚ بػــهٌ خــاظ يهْٛٗــا متتًــو أنجــس َــٔ ْضـــ

 االستٝاطٝات ايعامل١ٝ َٔ اإلْتادٛاالستٝاطٝات ايٓؿط١ٝ.

    إٕ بعــض ايــدٍٚ متتًــو استٝاطٝــات نــبريٙ َــٔ ايــٓؿط ارتــاّ ٚايضــدسٟ إال أْٗــا مل

 ٖتُاَا بإْتاز ايٓؿط ايضدسٟ يعدّ اَتالنٗا ايتكٓٝات الضتدساد٘.تٛيٞ ا

          إٕ ازتؿاع أضعاز ايٓؿط ارتـاّ أدت إىل ايبشـح عـٔ َضـادز غـري تكًٝدٜـ١ زغـِ ازتؿـاع

تهـــايٝـ اضـــتدسادٗا، إال إٔ ٖٓـــاى دٍٚ متهٓـــت َـــٔ إْتـــاز ايـــٓؿط ايضـــدسٟ       

 ٚبهُٝات نبري٠ يتٛؾس ايتكٓٝات ايالش١َ ٚايتشؿٝص اذتهَٛٞ.  

 المراجع:

، ْٜٛٝٛ ايبالد، ايٓؿط ايضدسٟ بني املبايػات ٚقًل ايدٍٚ املٓتذ١ ع٢ً َطتكبًٗا (1

2013. 

، ايسأٟ، ايٓؿط ايضدسٟ يف أَسٜها ٌٖ ٜػري ايطٝاضات االقتضاد١ٜ يف ارتًٝر (2

آؾام االقتضاد ايعاملٞ، دزاضات اضتكضا١ٝ٥ يألٚعاع االقتضاد١ٜ، صٓدٚم ايٓكد 

 .2013ايدٚيٞ، َازع 

 ازتؿاع تكدٜسات شتصٕٚ ايٓؿط ايضدسٟ ٜؤثس ضًبا ع٢ً دٍٚ ارتًٝرايٛضط،  (3

 .2013دٜطُرب، 
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