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1-3 *�@Aف ا��G+�/Hات ا��M  Petroleum Exploration)Stages of (  

وتعرف  )،Mineral Sciences  (حقل استكشاف النفط يدخل ضمن ما يعرف بالعلوم المعدنية  إن     
وتستوجب مثل هذه العلوم مجموعة من )  Intra-displenary(هذه العلوم بكونها متعدية المنهج 

المتخصصين لمجابهة المشاكل التي تنجم عن ممارسة مثل هذا التخصص حالها حال العلوم البيئية ، 
يبدأ باالستكشاف والتطوير   امرأغيره  أوكانت نفطًا  األرضالن توفير المادة القيمة المستخلصة من قشرة 

  الصناعي يلي ذلك النقل ثم التسويق .  دواإلعدا التصفيةثم  اإلنتاجيليه مرحلة 

   اإلنتاجفي مرحلة  اوالتطوير (منفرد) ودورًا  مهم االستكشاففي مرحلة  أساسياويلعب الجيولوجي دورًا 
  والنقل والتسويق .  التصفيةويكون دوره استشاريًا في مراحل   )( دور مشارك

  يلي : وسائل االستكشاف النفطي بماو ويمكن تحديد مراحل      

  Subsurface Geology السطحيةوتحت Surface Geology  الجيولوجيا السطحية  - 1

                     Remote Sensingاالستشعار عن بعد       - 2

                  Geochemical Study    الجيوكيميائيةالدراسات  - 3

                   Geophysical Studyالدراسات الجيوفيزيائية     - 4

    Exploration drillingالحفر االستكشافي                        - 5

           Well Loggingألبئري                             جسال - 6

  : وتحت السطحية ةلوجيا السطحيالجيو 1-3-1 

  : Surface Geologyالجيولوجيا السطحية 1-1-3-1 

تشمل المصادر السطحية للتنقيب واالستكشاف النفطي العديد من المسوحات كالمسح الجيولوجي      
تحقيق  إلىالحقلي أو المسح الصوري الجوي أو المشاهدة المباشرة لمناطق النضوحات البترولية وصوال 

نى من الكلفة من النفط أو الغاز بالحد األد اقتصاديةتجمعات ناجح من خالل العثور على  استكشاف
    حدوده الدنيا ، وعموما فقد  إلىوبما يحقق برنامجا استكشافيا ناجحا من خالل تقليل عنصر المجازفة 

 شمل يالتطبيق في الوقت الحاضر  و  النادرةاالستكشاف  أساليبالمسح الجيولوجي التقليدي من أصبح 
 وانحدارها (Dip )) وقياس درجة ميلها  Outcrops كاشف الصخرية (مالحظة المهذا المسح على 
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(Slop)   ومضاربها ) Strikes  وسماكاتها ((Thicknesses)  ومحتوى الصخور الحياتي والمعدني
  . النفطيةوالترسبات 

    لتعيين صوره مجسمه والمكاشف الصخرية  المحفورة اآلبارمن  يةالجيولوجيتم تجميع المعلومات      
 ) 3D(  الجيولوجيللتركيب ) التحت سطحي الذي يعرض بشكل مقاطعCorse Sections(  يوضح

عمل المضاهاة  شكل و امتداد الطبقات التحت سطحية و آثار الفوالق وحدود التكوينات ومن ثم
)  Stratigraphic Units ) بين الوحدات الطباقية ( Geological Correlation(   الجيولوجية

 الخرائط الجيولوجية وصوال إلى إعداد اآلبارفي (Reference Formations)  والتكوينات المرجعية
)Geological Maps  ( ) وهي غالبًا خرائط كونتورية تركيبيةContour Maps  Structural  . (  

  باعتمادمن خالل تحديد العالقة بين عمودين جيولوجيين  عمل المضاهاة الجيولوجية أهميةهنا يبرز و 
  .)  Lithology( ) والصخارية Age معياريين لهذه المضاهاة هما العمر الجيولوجي  ( 

  : Subsurface Geologyالجيولوجيا تحت السطحية 2-1-3-1 

تشمل مصادر المعلومات تحت السطحية جميع المعلومات المستقاة لما تحت سطح األرض من      
تتابع للطبقات والتراكيب الجيولوجية والمتحجرات وأنواع الصخور والمحتوى المعدني لها والرواسب 

  والتجمعات الهيدروكربونية . 

العرضية الجيولوجية       ما المقاطع من أهم الوسائل األساسية لتمثيل المعطيات الجيولوجية ه إن     
( Geological Cross – Section )   والخرائط الجيولوجية(Geological Maps ) .  

  : Cross – Section  المقاطع العرضية

تمتلك المقاطع العرضية أهمية كبيرة في تمثيل المعطيات الجيولوجية من خالل مساهمتها في القيام      
من معطيات الجس  يتوفربناءا على ما  (Tops)التكوينات  أعاليمن خالل تحديد اآلبار بمضاهاة 

  وهي مهمة ليست بالسهلة دوما .  (Well Cuttings)والفتات الصخري  (Well logs)ألبئري 

المختلفة ، والتي يتم  اآلبارالجيولوجية بين  المضاهاة إجراءعندما يتم التقاط قمم التكوينات يمكن      
الذي قد يكون  )Datum Line ( خط مرجعي  إلىلها رسم المقاطع العرضية والتي ترسم استنادا من خال

،  (Contact )أو أحد السطوح الدالة أو أحدى جبهات تماس الموائع  Sea Levelمستوى سطح البحر 
وفي حال اعتماد مستوى سطح البحر فيجب تصحيح االرتفاعات من قمم التكوينات كي يتم تحديد 

  مستوى سطح البحر . إلى( قيمة موجبة ) أو انخفاضها ( قيمة سالبة ) نسبة  ارتفاعها
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في  أمافي أعداد المقاطع العرضية المخصصة لدراسة الحقول النفطية ،  بيانات اآلبار اعتماديتم      
حليل ذلك ت إلىللوصول  اآلبارجانب معلومات  إلىفيجب اعتمد المقاطع الزلزالية  اإلقليميةالدراسات 

  أو الحوض الترسيبي . اإلقليم

  : Subsurface Geological Mapsالخرائط الجيولوجية تحت السطحية   

الخرائط أهمية والتي  أنواعأكثر  (Structural Contour Maps)تعد الخرائط الكنتورية التركيبية      
مستوى مرجعي معين كمستوى سطح البحر . وتحدد هذه الخرائط مناطق  إلىتظهر توزيع نطاق ما نسبة 

المخزون  احتسابوالمناطق المفضلة للحفر ، كما وتعد ضرورية في  التجمعات والتراكمات الهيدروكربونية
  .  االحتياطي النفطي أو

ائط السماكة ما تعرف بخر  أوالنوع الثاني من الخرائط الجيولوجية هي خرائط السمك المتماثل      
(Isopach Maps)  والتي توضح السماكات المتباينة للصخور المحصورة بين سطحي عدم توافق أو

قد ترسم هذه الخرائط لتغطي منطقة واسعة ذات امتداد إقليمي أو تطبق أو بين قمة وقاعدة تكوين ما . 
  لتغطي منطقة محددة كتركيب أو مصيدة ضمن حقل نفطي .

في سمك الوحدات الجيولوجية ( التكوينات) من خالل ربط النقاط  االختالفاتعكس خريطة السماكة ت     
لتلك  (Apparent Thickness )ذات السمك الحقيقي المتماثل للوحدات الطباقية وليس السمك الظاهري 

خط  إلى حياناأل أغلبالوحدات . أن الكنتور ذي القيمة صفر يمثل تالشي السماكة والذي قد يشير في 
  سطح تعرية للسمك المترسب  .  إلىوقد يشير أحيانا  (Shore Line)الساحل 

والتطور التركيبي  ( Geo-history)تساعد خرائط السمك المتماثل في تحليل التاريخ الجيولوجي      
(Structural Evolution) ية لمنطقة أو حوض رسوبي ما وصوال إلى تقييم االحتماالت الهيدروكربون
  واتجاهات الهجرة المحتملة .

والت تظم نوعين هما  (Facies Maps)النوع الثالث من الخرائط الجيولوجية هي الخرائط السحنية      
. حيث ترسم خرائط  (Biofacies)وخرائط السحنة الحياتية  (Lithofacies)خرائط السحنة الصخرية 

ديد العالقة بين سمك الوحدة الصخرية وسحنتها السحنة الصخرية مع خارطة السماكة لنفس الوحدة لتح
وبيئتها الترسيبية ، أما خارطة السحنة الحياتية فهي تختص بتوزيع الكائنات المتجانسة للوحدات الصخرية 

وامتدادات ذلك الحوض وصوال إلى تحديد لتحديد البيئة الترسيبية للحوض الرسوبي ومن ثم رسم حدود 
  أدق لمواقع الحفر المفضلة .
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  :Remote Sensing  االستشعار عن بعد   2-3-1

الموجات الكهرومغناطيسية من  باستخدامهو تجميع المعطيات المختلفة  االستشعار عن بعد     
ملين الرئيسيين في طبقات الجو العليا وعليه فأن العا إلىمتغايرة تبدأ من أمتار قليلة و تصل   ارتفاعات

    التي يتم تحليلها .  (Wave Lengths)واألطوال الموجيه  (Elevation) االرتفاع هذه التقنية هما

الصناعية وهي الصور  األقماروصور  الجويةمن الطائرات وهي الصور  المأخوذةوتشمل الصور      
وتغيرات خواص التربة والتي  السطحيةالفضائية ، وهذه الصور تعطي تمثيل مباشر لتغيرات الجيولوجيا 

قد تعكس التغيرات  الجويةذلك فأن الصور  إلى إضافةتغيرات الصخور التي تحتها .  تعكس بدورها
. ويمكن قياس التغير الحاصل  ) joints الفواصل ( وأنظمة)  Major faults ( الكبيرةالتركيبية كالفوالق 

، ومن ثم يتم تحليل  (Numerically )أو عدديا  (Photographically)تصويريا في الموجات المستلمة 
أو باستخدام المعالجات الحاسوبية المتطورة ومن ثم يتم تفسير تلك  (Visually)هذه البيانات إما بصريا 

فهي تعتمد على   (Satellite Images)أو صور األقمار الصناعية  الصور الفضائية ماأ البيانات . 
ر معلومات عن وتوفر هذه الصو  الصناعية اراألقمعلى  محمولة أجهزهمن  الصادرة الموجات الراديويه

، وبسبب اتساع المنطقة  النضوحات النفطية أماكنوتعيين  الجيولوجيا التركيبية والتغيرات الطباقية
  الممسوحة فأنه يمكن رؤية أحواض رسوبية كاملة في صورة واحدة . 

الذي يستخدم مصدرا للطاقة  (Radar)الرادار  باستخدامعن بعد  االستشعارهناك تقنيات أخرى في      
 اإلشعاعمن النوع الذي يحرر أشعاعا موجبا قصيرا يسجل  االصطناعيموجودا على الطائرة أو القمر 

السحب والضباب  اختراقالمرتد في هيئة مشابهه للصور الجوية ، ومن أهم ميزات الرادار هي قدرته على 
أن الرادار يسجل المعطيات بشكل مستمر غير منفصل وبذلك استخدامه في الليل والنهار ، كما  وٕامكانية

  عديد من مشاكل التداخل والمقارنة .يمكن التخلص من ال

  :Geochemical Study   الدراسات الجيوكيميائية  3-3-1 

علم الجيوكيمياء هو تطبيق المبادئ الكيميائية في دراسة أصل ، هجرة ، تجمع الهيدروكربونات      
هذه المعرفة في  واستخدامودراسة التغيرات التي تطرأ على المادة العضوية عبر الزمن الجيولوجي ، 

  النفط والغاز .  واستخراج استكشاف

حليل أثبتت أن الجزء األكبر من الهيدروكربونات قد نشأ عام من البحث والت 100لقد مر أكثر من      
. ولقد كانت القفزة الرئيسية خالل  عن طريق تحلل المادة العضوية المترسبة ضمن األحواض الرسوبية 

دراسة نضوج الكيروجين ضمن سبعينيات القرن الماضي في علم التنقيب الجيوكيميائي في مجال 
نضوجه الحراري ، من بين أمور أخرى كتوقيت األحداث النفط و ل نشأة الصخور األم المصدرية ، مما جع
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الجيولوجية مثال بمعنى تشكل المصيدة والهجرة األولية والثانوية ، في غاية األهمية في التقييم الصحيح 
  النفطية . لالحتماالت

) التي قد  Organic Molecules يتضمن المسح الجيوكيميائي دراسة الجزئيات العضوية (       
      المصدريةتحتويها الصخور والمادة العضوية غير القابلة للذوبان ( الكيروجين ) لتشخيص الصخور 

 )Source Rocks النفطيةالتجمع والمكامن  أماكن) والتعرف على اتجاهات هجرة النفط وبالتالي تحديد 
  .ها الحراري من خالل تحديد نوعية وكمية المادة العضوية ودرجة نضوج المتوقعة

الصخور والتي  أعمار) المستخدمة لتعيين Radioactivity Methodاالشعاعيه (  ألطريقه إن      
       المشعةتفسخ المعادن  أوتعتبر فرع من علم الجيوكيمياء تعتمد على حسابات تقدير مديات التحلل 

 ) Radioactive decay (كيميائية استكشافيةجيو  أداةذلك تعد ب وهي .  

موديالت  باعتمادنستخدم جميع البيانات المستلة من خالل الدراسات والتحليالت الجيوكيميائية      
  متخصصة في بناء التقييم الكمي للهيدروكربونات المتولدة والمهاجرة والمحتجزة ضمن المكامن .رياضية 

   : Geophysical Studyالدراسات الجيوفيزيائية  4-3-1 

وهي تعتمد على قياسات  النفطيةفعاليه في استكشاف الترسبات  األكثر األسلوب الجيوفيزيائيةتمثل الطرق 
ل مؤشرات حول التغيرات الجيولوجية التحت سطحيه التي تحم الطبيعية األرضيةلضوابط المجاالت 

  بما في ذلك محتواها من المعادن والنفط والغاز. للطبقات الصخرية

       (Magnetic)يزيائية رئيسية في التنقيب عن النفط وهي المغناطيسية هنالك ثالث طرق جيوف     
 وهي الطريقة وتستخدمان في مراحل التنقيب السابقة للحفر ، أما الطريقة الثالثة  (Gravity)الجذبية  و

  .تستخدم في مرحلتي التنقيب والتطوير و أكثر الطرق أهمية  فتعد (Seismic)الزلزالية 

تظهر المسوحات المغناطيسية المظهر الجيولوجي العام للمنطقة من خالل خرائط الشواذ      
، كما تظهر اتجاهات المرتفعات والمنخفضات في القاعدة  Magnetic Anomaliesالمغناطيسية 
Basement  ،خرائط الشذوذ المغناطيسي مفيدة في التنقيب النفطي ، ألنها تحدد أماكن تواجد  إن

، واألنسيابات البركانية  Intrusive، واألجسام النارية المقحمة  Igneous Plugsادات النارية السد
Lava Flow . وهي مناطق يجب تجنبها أثناء البحث عن الهيدروكربونات ،  

الحوض الرسوبي على نطاق المسوحات المغناطيسية طريقة سريعة وواطئة الكلفة لتحديد هندسة  تعد     
  أنها نادرا ما تستعمل في تحديد مواقع الحفر ضمن المناطق ذات االحتماالت الهيدروكربونية .واسع ، بيد 
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 أظهارفائدة أكبر في المناطق الصغيرة وفي  ألجذبيأما فيما يخص الطريقة الجذبية فأن للمسح      
ت الكثافة للترسبات ذا  Depocenterهندسة الحوض الرسوبي ، بصورة عامة ، يظهر المحور الترسيبي 

  الواطئة كشواذ سالبة ، بينما تظهر بروزات صخور القاعدة عالية الكثافة كشواذ موجبة .

، والشعاب   Salt Domesتبرز أهمية الخرائط الجذبية كأداة فعالة في تحديد مواقع القباب الملحية      
Reefs  ه على األنساب نحو الملح يمتاز بكونه أقل كثافة من أغلب الترسبات مما يساعد أن، حيث

وبسبب هذه الكثافة المنخفضة فأن تكون مصائد هيدروكربونية .  أناألعلى في القباب التي من الممكن 
قد تظهر على شكل شواذ الشعاب  مصائد إنكما القباب الملحية غالبا ما تحدد من الخرائط الجذبية . 

  ت المجاورة .جذبية بسبب الفرق قي الكثافة بين الشعاب الجيرية والترسبا

المبدأ  إن الطريفة األكثر أهمية بين طرق المسوحات الجيوفيزيائية الثالث هي الطريقة الزلزالية .     
 االرتفاعاتزلزالية عند أو قرب سطح األرض وتسجيل  Pulseاألساسي للمسح الزلزالي هو خلق نبضة 

Amplitudes السطح بعد انعكاسها أو انكسارها من الحد الفاصل أو  إلىالموجات المرتدة  وأوقات
  عدة طبقات من الصخور . أوالحدود الفاصلة لطبقة 

شكل مناسب للتفسير  إلىيتم تحصيل المعطيات الزلزالية ، فأنها تدخل مرحلة المعالجة لتحول  إنما      
التقنيات الرياضية   باستخدامطيات لعدد هائل من المع اإلحصائيالجيولوجي ، وتشمل هذه العملية التحليل 

 علماء الرياضيات  وبمستويات تتعدى استيعاب الجيولوجيين ، ومن بين معالجي المعطيات الزلزالية
  . االلكترونيةوالفيزيائيين والمهندسين ومبرمجي الحاسبات 

  :طع الزلزالي النهائيالمق إنتاجهناك أربع خطوات رئيسية في معالجة المعطيات الزلزالية األولية قبل      

  حالة مناسبة للمعالجة . إلىتحويل معطيات الشريط الحقلي المغناطيسي  - 1

  معامالت المعالجة المناسبة . الختيارتحليل المعطيات  - 2

  وتحسين العواكس األولية . Multiple Reflectorsالعواكس المكررة  إزالة - 3

، وعرض الخط الزلزالي  Analogالشكل التماثلي  إلى Digital Dataتحويل البيانات الرقمية  - 4
  النهائي بشكل عرض بياني .

 برمجيات باستعمال إماتعالج المرة تلو األخرى ،  أنالمعطيات الزلزالية المسجلة رقميا يمكن  إن     
  . االستكشافيةالجيولوجية من الناحية  األهميةالجوانب ذات  إلظهار اإلشارةحاسوب جديدة أو بتوليف 
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  :  Exploration Drillingالحفر االستكشافي 5-3-1 

 االستكشافيالحفر االستكشافي هو الطريقة المباشرة واألكيدة الستكشاف النفط في منطقة ما . والبئر      
  هو البئر الذي يستهدف المصيدة النفطية المحتملة بأنواعها المختلفة . 

  توفر عملية حفر البئر ما يلي من المعلومات :      

 .دالئل على طبيعة الطبقات الصخرية المخترقة  سرعة الحفر توفر - 1

 . ج لتحديد سمك التكوينات والطبيعية الجيولوجية والمواصفات المكمنيةالفتات واللباب المستخر  - 2

  السطح . إلىالتي ينقلها طين الحفر واللباب  معلومات مباشره حول المادة النفطية - 3

 ) والكهربائيةSonic Logs( ) كالمجسات الصوتيةWell Logs( ألبئريمعلومات الجس  - 4
)Electrical Logsواإلشعاعية (  ) Gamma Ray والتي توفر معلومات قيمة حول مواصفات (

  وعلى مدى احتواءها على النفط والغاز . الطبقات الجيولوجية

 Cable-Tool Drillingتطورت طرق الحفر مع تطور الفكر االستكشافي  بداية بالحفر الدقاق      
هاية سلك ، نمثبتة في  Bitالذي يتم من خالل ضرب قاع البئر بقطعة ثقيلة من المعدن تدعى البريمة 

تسحب  وبين فترة وأخرى كسر الصخور في قاع تجويف البئر .ت إلى لمتكررحيث يؤدي هذا الدق ا
تعمل  االتجاهويتم ربط أنبوب على شكل أسطوانة فوالذية ذات صفيحة رقيقة أحادية  السطح  إلىالبريمة 
مرة أخرى لحين الوصول إلى العمق الدق  ليبدأالقطع الصخرية ومن ثم تفرغ خارج البئر  اصطيادعلى 

  يتم تبطين البئر ببطانة فوالذية .المطلوب، وللتغلب على التمييل الطبيعي في جدران البئر ومنع انهدامها 

وبسبب التحديات الناتجة عن عمق االختراق المحدود والسالمة ، فأن الحفر الدقاق بقي ذا فائدة      
حيز التنفيذ بمواصفات سالمة  Rotary Drillingليدخل الحفر الدوار محدودة في مجال التنقيب النفطي 

ريمة مكونة في الغالب من ثالثة مخاريط مسننة دوارة مثبتة عالية وعمق اختراق كبير عن طريق دوران ب
ضم الصخور عند . وتقوم األسنان بق Drill Stringفي نهاية أنبوب فوالذي مجوف يدعى أنبوب الحفر 

عبر أنبوب الحفر، ليخرج من  Drilling Mudقاع تجويف البئر . وفي ذات الوقت يضخ طين الحفر 
  بريمة ثم ينساب لألعلى باتجاه السطح ما بين أنبوب الحفر وجدار البئر .خالل الفتحات الموجودة في ال
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 Cavingالقطع الصخرية من البريمة ، ويزيح قطع التهدم  بإزالةأن لطين الحفر فوائد عدة فهو يقوم      
واألهم من ذلك هو المحافظة على ضغط متوازن من جدران البئر ، ويعمل على تزييت وتبريد البريمة ، 

  اختراق طبقة ذات ضغط مسامي عالي.نفجار في حال بئر يمنع تدفق الموائع أو حدوث ااخل تجويف الد

طانة بالبئر ببطانة فوالذية ، ويضخ السمنت بين البعدها  عمق معين ، يغلف إلىيستمر الحفر      
  كيلو متر 3 إلى 1النفط بين  أباريستأنف الحفر بعد ذلك ببريمة أصغر. يتراوح معدل عمق لوجدار البئر 

  كيلومترا .  11.5 إلىقد تصل  أعماقاختراق  غير أنه من الممكن

تأكيد تواجد  إلىمراحل الحفر تهدف  أولىوالتي تعد  االستكشافيمرحلة الحفر  إنمن الجدير بالذكر      
 منالحقة مراحل  إلىالحقل لتمهد  أوالهيدروكربونات وفق ما تجمع من بيانات ومعلومات حول المنطقة 

والتي تحفر بعد التأكد من وجود النفط أو الغاز  Evaluation Wellsالتقييمية  اآلبارهي حفر و  الحفر
تحديد امتداد التركيب والرقعة النفطية ومواصفات الصخور  إلىوتهدف هذه المرحلة  في المصيدة ،

  المتوقع . واإلنتاج االحتياطيالمكمنية ونوعية الموائع ( النفط / الغاز/المياه المكمنية) ، ومقدار 

 Development orفر اآلبار التطويرية أو اإلنتاجية المرحلة الالحقة  واألخيرة هي مرحلة ح     
Production Wells   وهي أبار تحفر في التركيب الجيولوجي المنتج ويحدد عددها حسب الهدف

  المقرر لإلنتاج  .
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