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�OP�=ول : ا�Eا ,S@ا� (Introduction) 

  

  1-1  �O�X �G=�General Review :-  

جيولوجيا النفط هي أحد فروع علوم األرض التي تشمل دراسة أصل البترول ونشأته وطرق هجرته      
واحتباسه ضمن ما يعرف بالمصيدة النفطية ، إن لكل علم هدف إذا لجيولوجيا النفط هدف وباختصار هو 

بمعنى إن قيمتها اكتشاف كميات تجارية من الهيدروكربونات ( النفط والغاز الطبيعي ) ونقول تجارية 
المادية تغطي كلفة استخراجها إضافة إلى عائد ربحي ألنه ليس هناك من جهة أو فرد يستثمر أمواال في 
نشاط ما دون أن يتوقع ربحًا باألخص إذا ما علمنا إن كلف استكشاف مثل هذِه الكميات دومًا باهظة 

فة ما يتوفر من معلومات وتفسيرها ضمان عائد ربحي يستوجب اعتماد واستنفاد كا أنويصبح واضحًا 
لمثل هذه العملية من مخاطره خاصة في المراحل األولى من  بشكل يضمن مثل هذا العائد الربحي رغم ما

استكشاف و تطوير الحقول النفطية ، إال إن هذِه ألمخاطره أمر طبيعي والبد أن تكون محسوبة ويكون 
   .الية ووفق الفهم الصحيح لمدلوالت ما يتجمع من معلوماتاحتساب مثل هذِه المخاطرة وفق مفهوم االحتم

من هذا التقديم يبدو واضحًا أن جيولوجيا النفط هي احد فروع الجيولوجيا التنقيبية وٕانها ذات سمة      
يسمى بالجيولوجيا االقتصادية هو مرادفًا للجيولوجيا التنقيبية وهي  اقتصادية وبالتالي يكون واضحًا إن ما

مل فقط جيولوجيا النفط وٕانما تشمل كافة فروع الجيولوجيا التي تستهدف اكتشاف واستخراج مواد ال تش
غنى ألي مجتمع عنها ما دامت هي عماد االقتصاد ومصادر دخل أساسية  قيمة من قشرة األرض ال

  لرفع المستوى ألمعاشي وتوفير كافة احتياجات اإلنسان المعاصر من ماده وطاقة .

يا النفط والغاز الطبيعي والخامات والصخور والمعادن والموارد المائية وجيولوجيا الفحم جيولوج     
يصح  يسمى بالجيولوجيا االقتصادية وال وجيولوجيا المواد المشعة كلها فروع الجيولوجيا التنقيبيه أو ما

ترجمة أو فهم الجيولوجيا االقتصادية أو التنقيبيه على أنها جيولوجيا عملية أو تطبيقية الن مفهوم 
االقتصادية غير شامل بينما ينطبق الشمول عند مفهوم الجيولوجيا التطبيقية. لذا  أوالجيولوجيا التنقيبية 

امات بل يصح جعل الجيولوجيا يرجى عدم اختصار مصطلح الجيولوجيا االقتصادية على جيولوجيا الخ
االقتصادية مرادفًا لمصطلح الجيولوجيا التنقيبيه ، إذ أن كل ما يمكن أن تنظمنه مفاهيم ومبادئ جيولوجيه 
بهدف اكتشاف كميات تجارية من مواد يستحصل عليها من قشرة األرض متكونة بفعل تغيرات طبيعية 

غنى لمجتمع عنها اليوم فهي  توفير مواد ال جيولوجيه فأن كل هذه المضامير مادامت تهدف إلى
  اقتصادية .
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لقد شبهت جيولوجيا النفط بالطبيب العام وليس المتخصص وهذا التشبيه في مكانه الن جيولوجيا      
النفط تستل مفاهيم عدة من كافة فروع المعرفة الجيولوجية كالجيوكيمياء و الجيوفيزياء والطبقات 

 ستل من العلوم واالختصاصات األخرى كالرياضيات واإلحصاء وغيرها . والمتحجرات فضال عن ما ي

النفط خليط وليس مركب وذلك ألنه يمكن فصل مكوناته وهو عبارة عن مزيج من مركبات عديدة      
تتواجد بحاالت مختلفة غازية أو سائلة أو صلبة أو بأكثر من حالة ، ومن الناحية الكيميائية فالنفط يتكون 

ين أساسيين هما الهيدروجين والكربون مع نسب ضئيلة من األوكسجين والنيتروجين والكبريت  من عنصر 
وغيرها . والكبريت من العناصر السلبية و يجعل من النفط غير مرغوب فيه ألنه يعمل على تأكل 

مل على المعدات المستخدمة في ألصناعه النفطية كما وأن الكبريت  يجعل من النفط ثقيًال  لذا يتم الع
 عزله والتخلص منه  .

صناعة  البتروكيمياوياتال تنحصر أهمية النفط في كونه وقودًا فحسب بل مصدرًا أساسيا لصناعة      
يمكن التراجع في  غنى ألي مجتمع عنها ، لذلك ال يمكن أن يكون لُه بديًال في القريب العاجل وال ال

انات التنقيب النفطي تتنوع وتتعدد وأخذت هذِه التقانات الطلب عليه ، وبتزايد الطلب على النفط أخذت تق
تعتمد الحاسوب لتنفيذ برامجها المعقدة والمعتمدة على حجم واسع جدًا من المعلومات كالفتات واللباب 
الصخري ومعلومات الجس ألبئري التي تزودنا بالمعلومات ليس في مجال الحفر فحسب بل في العمليات 

  ة واإلنتاجية .التطويرية االستكمالي

  Development of Exploration Concept  تطور الفكر االستكشافي   2-1
عرف اإلنسان النفط منذ العصور السحيقة واستخرجه إلغراض االضاءه والطبابه والبناء فأستخدمه      

البابليون لهذه اإلغراض وكذلك قوم وسط الفرات وعرفوه من خالل منابعه ونضوحاته على سطح األرض 
طي األول في العالم واستمروا لسنين طويلة باستخراجه بطريق ووسائل بدائية ولم يتموا حفر البئر النف

حسب المصادر األمريكية ( علمًا أن المصادر الرومانية ومصادر باكو النفطي تخالف ذلك ) فأن البئر 
) ، بنسلفانيا من قبل Oil Creekفي أويل كريك (   1859األولى التي أنتجت نفطًا بحق قد حفرت عام 

د اكتشاف النفط الن النفط كان ينضح ولم يحفر هذا البئر بقص(Drake) عقيد في الجيش يدعى دريك 
قدمًا وحفر بطريقة تدعى بالحفر ألمطرقي  69على سطح األرض  بل لتسريع جريانه وقد بلغ عمق البئر 

) وليس الحفر الدائري الذي لم يكن معروفًا آنذاك . ولقد  Cable – tool drilling أو  الحفر الدقاق   ( 
ول من اآلبار تحت السطحية سواء في أمريكا الشمالية أو في أرجاء تبع ذلك نمو متزايد في إنتاج البتر 

  مختلفة من العالم .
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) وبحلول   1918- 1914اشتد الطلب على المنتجات النفطية كثيرًا خالل الحرب العالمية األولى (     
اسم العشرينات من القرن الماضي أصبحت الصناعة النفطية تحت هيمنة سبع شركات كبرى أطلق عليها 

  ) وهي : Seven Sistersالشقيقات السبع (
  

  British Petroleum   النفط البريطانية                   1- 

 Shellشل                                                  2- 

   Exxon اكسون                                            - 3

           Gulf              غلف                          4- 

                                            Texacoتكساكو 5- 

      Mobilموبيل                                            6-

  Socal or (Chevron)سوكال ( أو شيفرون)               7- 

األمريكية ( أرامكو ) من تحالف  –في ثالثينيات القرن الماضي ، نشأن شركة الزيت العربية      
لشركات سوكال ، تكساكو ، موبيل ، و أكسون حيث أصبح مبدأ التحالفات االقتصادية التجارية سائدا 

. وكان الهدف من آنذاك في معظم إنحاء العالم في ظل االزدهار االقتصادي الذي أعقب الحرب العالمية 
االنضمام لمثل هذه التحالفات االقتصادية الكبيرة واالستثمار في العديد من المشاريع المشتركة هو لتقليل 

  عنصر المجازفة في عمليات التنقيب عن البترول في رقع استكشافية جديدة . 

اد بشكل مبدئي ) في بغد OPECتأسست منظمة األقطار المصدرة للنفط ( اوبيك  1960في عام      
من العراق ، إيران ، الكويت ، المملكة العربية السعودية وفنزويال . وتوسعت بعد ذلك لتشمل الجزائر 
ودبي واإلكوادور والغابون واندنوسيا وليبيا ونيجيريا وقطر ولكي يتأهل قطر ما لعضوية المنظمة فأن 

ة لذلك لم تتأهل الواليات المتحدة او المملكة اقتصاده يجب أن يعتمد اعتمادًا رئيسا على الصادرات النفطي
المتحدة للعضوية . وكان المقر الرئيس للمنظمة في النمسا ( فينا ) . أما منظمة الدول العربية المصدرة 

باتفاقية أبرمت بين كل من الكويت والمملكة العربية  1968) فقد أنشأت عام OAPECللنفط ( اوابك  
آنذاك واتفق على أن تكون الكويت مقرأ لها ، ثم أضيف لهذه الدول كل من  السعودية والمملكة الليبية

العراق ، الجزائر ، قطر ، البحرين ، تونس ، مصر ، اإلمارات العربية المتحدة ، سوريا ليصبح مجموع 
  دوله . 11الدول المنطوية تحت هذه المنظمة 

افي فأنه يعتقد أن أالنطالقه األولى بدأت في وبالعودة إلى الموضوع الرئيس في تطور الفكر االستكش     
  النصف الثاني من القرن التاسع عشر .
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              ومع إطاللة القرن العشرين ظهر مفهوم محدد لالستكشاف النفطي في دراسة الجداول      
 ) Creekology أكثر من تلك ) حيث وجد أن النفط غالبًا ما يوجد في اآلبار الواقعة على قيعان األنهار

  الموجودة على التالل .

ثم تطور مفهوم االستكشاف ليظهر مفهوم جديد يقوم على أساس أن القباب  أو الثنيات أو الخشوم      
) هي المواقع المفضلة لتجمع النفط ، وكانت وسيلتهم في ذلك الوقت هو Structural Noseالتركيبية ( 

ا البد أن يكون لها امتداد تحت سطح األرض ، فاعتمدوا متابعة هذه التراكيب على سطح األرض وأنه
بصورة أساسية على المسح الجيولوجي السطحي وأينما وجدوا هذه التراكيب فأنها تمتلك امتدادًا تحت 

) Anticlinal Theory سطح األرض وسميت هذه النظرية بالنظرية القببيه أو نظريه الطيات المحدبة  ( 
 هذا أحد األفكار االستكشافية الناجحة .والتي تعد لغاية يومنا 

أو  وخالفها ليست هي المسؤولة الوحيدة عن اصطياد و الثنيات ومع مرور الوقت لوحظ أن القباب     
النفط بل يمكن أن يكون للصدوع دورًا أو لترافقهما معًا حيث تبلور مفهوم جديد عرف بالنظرية  احتباس

  )  .Structural Theoryالتركيبية (

وسرعان ما أظهرت التجربة أن النفط يمكن أن يتواجد خارج التركيب حيث يمكن أن يكون الجزء      
الحامل للنفط في اتجاهات ال تعكس التركيب بل السواحل القديمة وهكذا ولدت فكرة أن النفط يمكن أن 

لعمليات التحويرية داخل يصطاد طبقيًا كما تركيبيًا نتيجة التغيرات الحاصلة في الترسيب أو التعرية أو ا
  ) .  Stratigraphic Trapsالمكمن مكونة ما يعرف بالمصائد الطباقية (

في أواسط العشرينات من القرن المنصرم بدأ استخدام الطرق الزلزالية الجذبية واألنكسارية للتغلب      
طحية من خالل على صعوبة تحديد العمق الذي يمكن أن يعتمد في تخمين مواقع التراكيب التحت س

  الخرائط السطحية ، وبالفعل فقد أثبتت هذه الطرق كفاءتها في عمليات االستكشاف الالحقة . 
مع دخول تقنية هامة وفاعلة في مجال االستكشاف  1927تزامنت تلك الفترة وتحديدا عند العام      

والتنقيب النفطي أال وهي تقنية الجس ألبئري حيث أجري آنذاك أول جس كهربائي أعقبه عمليات الجس 
تم اكتشاف حقل نفطي عمالق يدعى حقل  شرق تكساس و  1930وفي العام  الصوتي واإلشعاعي . 

الطباقية والتركيبية ، مما جعل النظرية التركيبية تتطور يمثل هذا الحقل حالة مزج بين عاملين هما 
  . Trap Theory ) وتصبح باسم النظرية المصيديه  (

بعد الحرب العالمية الثانية بدأ استخدام علم الجيولوجيا التصويرية عن طريق الصور الجوية      
نقيب النفطي من خالل ) على نطاق واسع ، أعقب ذلك تقدم في طرق الت(Stereo photos المجسمة 

و األنطقة الحياتية  (Micropaleontology)استخدام المفاهيم الجديدة لعلم المتحجرات أو المستحاثات 
(Biostratigraphic zones)  والبيئات الرسوبيةSedimentary environments) والتي ساهمت (
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وتفسيرها مما وفر  (Sedimentary facies)بشكل فاعل في تبلور فهما حديثا عن السحنات الرسوبية 
  تصورا أفضل لهندسة المصائد النقطية وصفاتها البتروفيزيائية .

ومع تزايد الطلب على النفط وما رافق ذلك من جهود علميه فقد تم اكتشاف حقل عمالق في      
) ولوحظ انه عبارة عن مصيدة PISTI( حقل بيستي يسمى 1954) عام New Mexico نيومكسيكو (

ك فيها عامالن هما الطباقية والهيدروداينميك ) ، لذا فالقكر االستكشافي بدأ يعيش فكرًا تنقيبيًا متطورا يشتر 
  ) .Barrier Theoryعرف بأسم نظرية العائق ( 

شهدت سبعينات القرن الماضي قفزة نوعية في مجال االستكشاف النفطي كان أهمها التطور      
كيميائي والجيوفيزيائي ، ساهم في ذلك دخول برمجيات الحاسوب الحاصل في مجال االستكشاف الجيو 

والمعالجات الكمية لقدر هائل من المعطيات الجيولوجية وعرضها ضمن أطار قابل للتطبيق على نحو 
  مباشر بسهولة ويسر .
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