
 استخدامها ومجاالت المائلة االبار تعريف  المحاضرة األولى :

 االول الفصل

 : الموجهة المائلةالبئر  مفهوم.1 

لموصوؿ إلى  بشكؿ شاقولي -معظـ الحاالت -يتـ التخطيط لحفر اآلبار النفطية والغازية في
الطبقة المستيدفة بأسرع وقت ممكف ألف المستقيـ ىو اقصر مسافة بيف نقطتيف التيف تمثالف ىنا 

قعر البئر وفوىتو، ولكف التوجد فعميَا بئر شاقولية تمامًا، إذ سوؼ تنحرؼ  حتمًاعف الشاقوؿ 
روط الطبيعية لمطبقات ويمكف اف يكوف االنحراؼ طبيعيًا بسب الش ،المار بفوىة البئر 

  .وقد يخطط مف البداية لحفر البئر بشكؿ مائؿ وباتجاه محدد  اإلرادةالجيولوجية  وخارجًا عف 

أثبتت  خبرة السنوات الطويمة في حفر اآلبار أف انحراؼ جذوع اآلبار يحدث مع تطبيؽ أية 
صخور متجانسة الخواص طريقة لمحفر ، فعند حفر الطبقات االفقية وقميمة الميؿ والمكونة مف 

يكوف احتماؿ انحراؼ اآلبار أقؿ كثيرًا منيا عند الحفر في الطبقات شديدة الميؿ والمكونة مف 
الصخور غير المتجانسة ، ولذلؾ مف الممكف عند توفر الظروؼ الجيولوجية المناسبة حفر بئر 

 شاقولي باتباع أساليب تكنولوجية بسيطة.

 ميميا إلى :زاوية  وتقسـ اآلبار حسب قيمة

 ( درجات.5زاوية ميميا) ال تتجاوزالتي اآلبار  : وىي آبار شاقولية.1

 .درجات( 5)ميميا زاوية تجاوزت التي اآلبار وىي : اآلبار المائلة.2

: وىي مف النوع المائؿ ولكف يخطط ليا مسبقًا ويحدد اتجاىيا لموصوؿ المائلةاآلبار الموجهة. 3
 اآلبارب تسمى المكمنية لمطبقات موازي بتجويؼ األخير يامقطع ينتيي إلى ىدؼ معيف ، وعندما

آما اآلبار التي تحفر مف منتصؼ او اسفؿ اآلبار المحفورة سابقا )الميتة( ، ةاألفقي
 . او بمعنى آخر آبار جانبية متشعبة    (RE-ENTRY WELLS) فتسمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

 اآلبار:.أسباب انحراف 2

 تنحرؼ اآلبار عف المخطط نتيجة مجموعة مف األسباب وىي :

 ىميا :أ: إف الشروط الجيولوجية التي تسبب انحراؼ اآلبار عديدة و سباب الجيولوجيةاأل. 2-1



: حيث تنحرؼ البئر باتجاه معاكس لميؿ الطبقة إذا كانت زاوية ميؿ الطبقة أقؿ  ميل الطبقات.1
( 60البئر باتجاه ميؿ الطبقة إذا كانت زاوية ميؿ الطبقة أكبر مف)( درجة وتنحرؼ 60مف )

 (a-1-1درجة الشكؿ )

فإنو يتعرض لعـز معاكس ناتج عف  :انتقال رأس الحفر من طبقة طرية إلى طبقة قاسية.2
المقاومة المختمفة التي تبدييا الطبقتاف ويالحظ عدـ تمركز محصمتي قوى رد الفعؿ لمقاع مع 

 الحفر بشكؿ متعامد عمى مستوى الطبقة وؿ العـز المعاكس وضع رأسافر ويحمحور رأس الح
 (b-1-1الشكؿ )

 .في الطبقات التي يجري حفرىا قاسية وجود شوائب دخيمة صمبة .3

 .وجود االنقطاعات الطبيعية ) شقوؽ ، فوالؽ ، كيوؼ (.4

 .عدـ تجانس الصخور ،تطبقيا ، تصفحيا ،تشققيا.5

 
 انحراؼ رأس الحفر (1-1الشكؿ )

 . األسباب الفنية:2-2

 . عدـ تحقيؽ األفقية التامة لممنضدة الرحوية أثناء التركيب. .1
.عدـ مركزة المنضدة الرحوية مع مجموعة البكرات الثابتة مما يؤدي ابتعاد وضعية قمـ  .2

 .الحفر عف الشاقوؿ
حيث يكوف وزف مجموعة . انحناء قمـ الحفر بتأثير ثقؿ الخرطـو المرف عند بداية الحفر  .3

 .مواسير الحفر قميؿ
 ..وجود بعض المواسير مقوسة ضمف تشكيمة الحفر .4
 .الحفر مواسير مجموعة محور مع متمركزة غير وجود بعض مناطؽ الوصؿ )الشرارات( .5



 .االسباب التقنية:2-3

 ..تطبيؽ أحماؿ كبيرة عمى رؤوس الحفر مما يؤدي إلى انحناء أعمدة الحفر .1
 .لقطر أعمدة الحفر وبالتالي يكوف الفراغ الحمقي كبيراً .اختيار خاطئ  .2
.استخداـ معدالت ضخ كبيرة لسائؿ الحفر وخاصة عند اختراؽ الطبقات الطرية والتي  .3

 تؤدي إلى زيادة قطر البئر.
عدـ الدقة في اختيار عدد ومواضع تركيب الممركزات في الجزء السفمي مف تشكيمة  .4

 الحفر.

 انحراف اآلبار: مساوىء.3

 يؤدي انحراؼ اآلبار أثناء عممية الحفر إلى:

 .تزايد شدة تآكؿ مواسير الحفر والوصالت، مما يؤدي إلى زيادة أعطاؿ تشكيمة الحفر.1

 .صعوبة عمميات الرفع واالنزاؿ لتشكيمة الحفر.2

االحتكاؾ الشديد .زيادة احتماؿ ظيور االخاديد بجدراف البئر وامكانية تكيؼ الصخور نتيجة 3
 بيف تشكيمة الحفر وجدار البئر المائؿ.

 .زيادة القدرة في تدوير تشكيمة الحفر.4

 .تآكؿ مواسير التغميؼ الوسطية.5

 .إعاقة عممية انزاؿ مواسير التغميؼ في البئر ، وزيادة امكانية استعصائيا.6

 تزايدمخاطر تقوض مواسير التغميؼ في اماكف الميؿ الشديد..7

ة سمنتة مواسير التغميؼ ، في البئر المائؿ تزداد احتمالية التصاؽ نواسير التغميؼ مع .صعوب8
 أحد جوانب البئر ، مما يؤدي إلى عدـ انتظاـ مؿء الفراغ الحمقي بالسائؿ اإلسمنتي.

 تنفيذ القياسات. البئر وصعوبة. زيادة عدد قياسات درجة الميؿ في 9

 ف الموقع المخطط لو ..يمكف أف يحدث انحراؼ قعر البئر ع10

 

 



 :الموجه الحفر  .تطور4

تشير المعمومات الواردة في المصادر العممية العالمية والمعاىد التخصصية والجمعيات العممية 
العالمية )كجمعية ميندسي البتروؿ وجمعية مقاولي الحفر ( الى أف الحفر األفقي ىو وليد الحفر 

مف قبؿ شركة أمريكية ، حيث كاف طوؿ البئر  1930وقد كانت بدايتو عاـ  ،الموجو او المائؿ
( متر محسوب مف مركز البئر العمودي ، واوقؼ النشاط في حينيا ومع تزايد 10-7)  األفقي

الحاجة الى مصادر الطاقة عالميا وتطور تكنولوجيا الحفر المائؿ ، عادة الشركات مرة أخرى 
لمنفط في  بئرًا أفقياً   (ALF OCTEN ) الؼ اوكتيف  حققت شركةومارست نشاطيا عالميا حتى 

إيطاليا في السبعينات بعد اف كاف النشاط المرادؼ لو في السابؽ متخصص في إحياء اآلبار 
 . الميتة وذلؾ بحفر العديد مف اآلبار الفرعية مف منطقة محدده في البئر القديـ

 لألسباب 1896 عام منذ ملموسا   تطورا   لها المرادفة واألعمال األفقي الحفر عمليات وشهدت
 :اآلتية

 PDC) المدمج الماس ذات وخصوصاً  األفقية اآلبار في المستخدمة الحفر رؤوس تطور .1
BITS. ) 

 ( PDM Motors + Turbine Motors) الحفر رأس تدوير معدات تطور .2

 وانحراؼ أنجاه لقياس الحفر أثناء المستمر المسح وأجيزة معدات تطور .3
 أثناء المستمر الجس أجيزة وتطور.(Measurement while drilling (M.W.D  ).)البئر
 .(logging while drilling (L.W.D).) الحفر

 بالدقائؽ(  Tool Face) الدقاقة مقدمة سموؾ لمراقبة المتطورة التحسس أجيزة استخداـ .4
 . الدقيقة أجزاء او

 مسار لتحديد وذلؾ(   GEO STEERING) بعد عف االستشعار أجيزة استخداـ .5
 ال البئر اف بحيث متناىية بدقة( متر 3) جدا القميؿ السمؾ ذات المكامف داخؿ األفقي التجويؼ
 في أالخط مجاؿ) المكمف اسفؿ في المائية الطبقة او المكمف أعمى في الغازية الطبقة مف يقترب
 الصناعة نشاط في اليائمة القفزة فأب االف القوؿ نستطيع بحيث( األمتار بأنصاؼ البئر مسار

 النجاح في الرئيسي السبب ىو وىذا غيره مف اكثر األفقي الحفر عمميات في تركز البترولية
 حقوؿ الى وحولتيا اقتصادية غير سابقاً  اعتبرت حقوالً  دخمت حيث،  واالقتصادي التقني

 عف المرات عشرات الى إنتاجيتيا تضاعفت وآبار الحياة الى أعيدت ميتة وأبار  ىائمة اقتصادية



 الجزائر حقوؿ مختمؼ في الطريقة بيذه لمعدالت بئراً  (11) حفر تـ وقد سابقاً  عمبة كانت ما
 . ساعة/3 ـ  (9.2) الى حفر مف اآلبار بعض في اإلنتاجية وارتفعت

 :الموجه الحفر استخدام مجاالت.5 

 في المجاالت االتية :األفقية الموجية و اآلبار  حفر استخداـ طريقةتـ ي

 العمودية اآلبار شبكة كثافة زيادة عف بديالً ( األفقي) الموجو الحفر يعتبر :حفر اآلبار األفقية.1
 عدد في كبيرة زيادة تتطمب التي و ، العمودية الشقوؽ وجود ظروؼ في وخاصة الخزاف عمى
 .(2-1الشكؿ).العمودية اآلبار

 
 (.2-1)الشكؿ                                    (3-1)الشكؿ                          

  (.3-1)الشكؿ نتاج مف الطبقات القميمة السماكة والمائمة اإل. 2

   (Water and Gas Coning)التقمع المائي والغازي تشكؿ  معالجة مشكمة .3
 .(4-1الشكؿ)



 
 والغازي المائي التقمع  تشكؿ (4-1الشكؿ )

 . (5-1الشكؿ)استخراج النفط الخاـ مف المكامف المتشققة طبيعيًا وعمودياً .4

 
 (     6-1الشكؿ )           (                              5-1الشكؿ)      

 جوؼ طريؽ اعتراض ىو الموجو النجدة بئر حفر مف اليدؼ(: Relief Well) النجدة آبار .5
 محدد عمؽ عند المندفعة البئر طريؽ واعتراض لتعييف بقتمو، والسماح اندفعت التي البئر حفرة
 (6-1الشكؿ) كبيرة ودقة بعناية مخططة موجية بئر تحفر أف يجب

 Low Porosity and) والمسامية النفوذية القميمة المكامف مف الخاـ النفط استخراج .6
Permeability Reservoir) 

 تشكؿ الممحية القبب أف وجد لقد(: Salt Dome Drilling) الممحية القبب حفر .7
 مف المتدلي أو المائؿ الجزء تحت توجد التي الطبقة في النفط لتجمع طبيعية مصائد
 ، الممحية الطبقات خالؿ البئر حفر مع مترافقة كبيرة حفر مشاكؿ ىناؾ ، القاسي الغطاء



 بالممح مشبع حفر سائؿ استخداـ طريؽ عف ما حد إلى المشاكؿ ىذه مف التخفيؼ يمكف و
 نستطيع ىكذا و المكمف إلى لموصوؿ موجية بئر حفر طريؽ عف يكوف اآلخر الحؿ و ،

 (7-1) الشكؿ الممحية الطبقات ضمف تحدث التي الحفر مشاكؿ تجنب

 
 ( 7-1الشكؿ )(                                        8-1الشكؿ )

 الحفر عند شائعة تكوف الممتوية الحفر( : Fault Controlling) بالفوالؽ التحكـ .8
 مف يكوف غالباً  و ، الطبقات تخترؽ التي الفوالؽ بسبب غالباً  ىذا يكوف و ، العادي الشاقولي
 (8-1الشكؿ ) الفوالؽ حدود عبور بدوف ىذه مثؿ طبقات نحو موجية بئر تحفر أف األسيؿ

 مأىولة مناطؽ في تقع التي الحقوؿ مف النفط استخراج لمشكمة حالً  الموجو البئر يعتبر .9
بعاد سكانيًا،  ( .9-1) الشكؿ لمتموث المستقبمي الخطر وا 

 يعتبر( :  Offshore Multiwell Drilling) البحري الحفر عند المتعددة اآلبار حفر .10
 لتطوير اقتصادية األكثر الطريقة البحرية المنصة مف آبار عدة حفر أجؿ مف الموجو الحفر
 أماكف ىناؾ يوجد حيث البر عمى مشابية طريقة تستخدـ أف يمكف ، البحرية النفط حقوؿ
 بطريقة اآلبار حفر ىنا يتـ و ، المستنقعات و الغابات مناطؽ مثؿ الحفر منصة لنقؿ معيقة
 (10-1)الشكؿ.العنقود



 
 (9-1الشكؿ )                                      (10-1الشكؿ )

 Multiple Sands from a) واحدة بئر حفرة مف المتعددة الرممية المناطؽ حفر .11
Single Well-bore  :)مف مائمة مكامف عدة مع لتتقاطع موجية بئر حفر يتـ ىنا و 

 بإدخاؿ البئر تسمح سوؼ ، متعدد إنياء نظاـ باستخداـ البئر بإنجاز يسمح ىذا و ، النفط
 (11-1الشكؿ ) لممكامف األعظمي االختراؽ لضماف المحددة الزاوية عند األىداؼ

 
  (11-1) الشكؿ                                               (12-1الشكؿ )                

أثناء ؿ المصادفة اكمكانية حؿ المشإ.عند استحالة متابعة الحفر مف خالؿ البئر وذلؾ لعدـ 12
 (12-1)استعصاء،( الشكؿ)عممية الحؼ 

 لآلبار األصمية التقنية كانت يةبالجان اآلبار( : Sidetracking) الجانبية اآلبار حفر .13
 اصطياد وىو بسيطاً  منيا اليدؼ وكاف عمياء، الجانبية اآلبار كانت البداية في الموجية،



 المثاؿ سبيؿ عمى تحفر وكانت شائعة، كانت الوجية الجانبية اآلبار البئر، في الساقطة األدوات
 .الجيولوجية التشكيالت في تغيرات ىناؾ يكوف عندما

 مف كبيرة كتؿ تحت المكامف تتوضع عندما(: Onshore Drilling) الشاطئ عمى الحفر .14
 نقوـ فإننا( الشاطئ) األرض عمى متوضعة آبار طريؽ عف إلييا الوصوؿ يمكننا حيث الماء

         الشكؿ  رخصاً  أكثر تكوف و المعدات تحفظ الطريقة ىذه و ، الماء تحت الموجو بالحفر
(1-13) 

 
 (13-1الشكؿ)

 


