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 FRACTURED SHALE RESERVOIRSخزانات الشل المتشققة                 

تم إنتاج النفط الغاز بكمٌات كبٌرة ومعتبرة من خزانات الشل المتشققة منذ عام 
األسود والتً هً عبارة   والشل والبٌتومٌنوالغنٌة عادة بالمادة العضوٌة , 1900

. صخور المصدر المعروفة عامة لكثٌر من الخزانات التقلٌدٌة

ولكن إجمالً إنتاج الخزانات مرتفع , اإلنتاج من الشل بحد ذاتها عادة قلٌل 

.واإلنتاج  عادة ٌعتمد تماما على طبٌعة نفاذٌة الشقوق

وخاصة فً الشل , هناك الكثٌر من األمثلة موجودة فً قارة أمرٌكا الشمالٌة 

.المٌسٌسٌبً–الدٌفونًاألسود من عمر 

, بئر ُحفرت فً الشل المشقق 3000غرب غرب فرجٌنٌا تقرٌبا  -فً جنوب 

وإنتاج نفطً جٌد تم الحصول , ترٌلٌون قدم مكعب من الغاز 1 بـوٌقر االحتٌاطً 

من شقوق الطٌات المحدبة فً ( Mancos shale)علٌه من  الشل المانكوس 

– Rio Blanco County)كولورادوفً  بالنكو رٌومقاطعة  Colorado.)

 



خزانات الشل المتشققة في كاليفورنيا
,الخزانات موزعة ضمن حوضٌن 

(.Sun Joaquin) جوكوٌنوالثانً سان ( Maria Santa)مارٌا سانتاالحوض األول  

من عمر  السٌلٌسٌةالخزان ضمن الصوان المشقق وصخور الشل : مواصفات الخزانات
برمٌل من النفط الخام الثقٌل مستخرجة من  290,000,000من  %  93, األعلى المٌوسٌن

المتبقٌة أنتجت من خزانات صغٌرة من جنوب % 7والـ , مارٌا غرب كالٌفورنٌا  سانتاحوض 

(.18-3)و( 17-3) كما فً الشكل جوكوٌنغرب حوض سان –

:هناك عدد من المواصفات التً تخص الحوضٌن

.ضمن الصخور التً تعتبر مصدر ألغلب نفط كالٌفورنٌا التشققات اإلنتاج من مناطق -1

.المصائد التركٌبٌةالنفط ٌمكن أن ٌوجد فً أنواع مختلفة من  -2

.مناطق الصواننسبة اإلنتاج تزاد أكثر فً  -3

.بٌن الحوضٌنأصلها تختلف  وطبٌعة الشقوق  -4

.مناطق ٌمكن تجاهلها بسهولة وذلك بدون اختبارات إنتاج طوٌلة -5

اللباب , نسبة حفر بطئٌه  عملٌات الحفر عادة متشابهة فً مناطق اإلنتاج المختلفة متضمنة -6

.وخسائر فً سائل الحفر, فقٌر وغٌر قابل لإلصالح 

تقدر  عادة. ظهور النفط إثناء الحفر قلٌل جدا وفقٌر وعادة محدود فً اللباب والقطع الناتجة -7
ٌمكن الحصول علٌها من , دارسً  15حتى   10دارسً بمعدل من  35النفاذٌة االعظمٌة 

.  مارٌا  سانتامناطق الصوان فً حقل  







كنتاكيحقل غاز ساندي الكبير في شرق 
Big Sandy gas field, eastern Kentucky                                          

.كنتاكًمن شرق , األعلى الدٌفونًمن عمر  البٌتومٌنإنتاج الغاز ٌتم من شل 
.بئر 3800أكثر من :  عدد اآلبار

. بلٌون قدم مكعب  250 وترٌلٌون  1: الحجم اإلجمالي إلنتاج الغاز

منها % 80,بلٌون قدم مكعب 400ترٌلٌون  1حٌث تقدر إنتاجٌة الخزانات حوالً 

. الدٌفونٌانٌعو إلى شل 

:ٌتم إنتاج الغاز من نطاقٌن 
A-  (  المتكسرة)نظام ثانوي ٌتألف من طبقات الرمل والسلت الرقٌقة المتقطعة

.ضمن الشل
B-  والتً تساهم فً  التطبقنظام رئٌسً ٌتوفر من الفواصل والشقوق وسطوح

.أكثر الخزانات التجارٌة



FRACTURED  BASEMENT RESERVOIRS صخور القاعدة المتشققة 
     

مصطلح القاعدة ٌعود إلى الصخور التً ال وجود للمسامٌة والنفاذٌة ضمن هٌكلها  وهذه 

.تتضمن الصخور النارٌة والمتحولة

فإن ذلك ٌعود كما هو معروف بسبب هجرة , وفً حالة إنتاج النفط والغاز من هذه الصخور

.المتوفرة فٌها التشققٌةالنفط وتخزنه فً تلك الصخور وهو نتٌجة طبٌعً للبٌئة 
.فٌنزوٌال -البازبرمٌل من النفط ٌومٌا من بئر واحدة فً حقل مارا  3900تم تسجٌل إنتاج 

(La Paz-Mara field of Venezuela .) هذا اإلنتاج حصل كنتٌجة طبٌعٌة للشقوق فً تلك

ٌقدر أن تنتج تلك الحقول . متر 2710الصخور القاعدٌة البركانٌة والمتحولة على عمق 

.بئر 29برمٌل نفط ٌومٌا وذلك من  80000

:تنتج نفط من خزانات القاعدة وهذه الحقول هً الدٌفونًهناك عدد من الحقول تعود إلى عمر 

.ري دٌلوبلً , السٌكوندو, وٌلمٌنتون, مارٌا سانتاوادي , اٌدسون
(Playa del Rey  Edison, Santa Maria Valley, Wilminton, El Segundo and)

.كل هذه الحقول تم اكتشافها بالصدفة

إلى الطبقات األعلى (المولدة)علما بان تفسٌر هجرة النفط من الطبقات القاعدٌة األدنى المصدر
.هو أمر مقبول على نطاق واسع







Orthحقل أورث كنساس                                 field  Kansas 

المتشققة  الكوارتزٌةصخور القاعدة ٌتم إنتاجٌة أكثر من ملٌون برمٌل نفط من   
تعود إلى مٌكانٌكٌة , بئر فً حقل أورث كنساس  16من , البرٌكامبريمن عمر 

:الخزانات المرتبطة والتً ترتكز على المواصفات التالٌة

.فً جمٌع إنحاء المنطقة للهٌدروكربوناتصدفً ( حدوث)وجود-

.عدم وجود مسامٌة فً الهٌكل فً تركٌب صخور القاعدة-

أي عدم وجود مسامٌة )المسامٌة المشاهدة فقٌرة جدا فً القطع الناتجة من اللباب-

(.مشاهدة فً اللباب

  (.جدا أوفقٌرة)القطع الناتجة من اآلبار غٌر ملوثة بالنفط -

. زٌادة كبٌرة باإلنتاج  وذلك بعد إحداث الشقوق االصطناعٌة-

من هذه المالحظات تعتبر هجرة النفط هً التً أخذت أماكنها فً أجنحة الطٌات 

.على طول عدم توافق بري بنسلفانٌا إلى صخور القاعدة, 




