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  HIJ( Generation of Oil )ة وE��F ا�J�: :    ?@A*ا�@L, ا�

  

  1-2�RE�=ا�  Introduction :  

بحت بل كانت بدافع تحسين وسائل التنقيب  أكاديميونشأة النفط لم تكن بدافع نظري  أصلدراسة  إن

 بالنظرةتأهيل النفط يرتبط  إنعندما نهتم بهذا الجانب فهو ليس في باب العلم بالشيء بل  إننا إيعنه ، 

يحكم نشأة وتولد  ما إن، ولقد بات مقبوال بصورة عامة الناجحةاالشمل في قيادة البرامج التنقيبيه 

الهيدروكربونات هو نوع وكمية المادة العضوية وتاريخ نضوجها. ونظرا لحصول عملية التولد خالل الدفن 

 المتواصل، وضعت أهمية بالغة على تدفق الحرارة من باطن األرض خالل الغطاء الرسوبي للحوض. 

لما كان هناك حاجه لنبحث  أالن إلىتنحت جانبًا ولو كانت قائمة  الالعضوية النظريةبصوره عامه فأن 

عن صخور امتازت  نبحث أن األفضل، بل ربما كان من  العضويةعن صخور مولده بمواصفات النشأة 

وهذه الصخور هي بالتأكيد ليست الصخور التي تتصف بمواصفات الصخور  الالعضوية النشأةبمتطلبات 

  للنفط عضويًا . المولدة

نبحث عن صخور بحرية  أنفأنه يتوجب علينا  نشأة النفط وهي النظرة السائدةالنظرية العضوية ل وباعتماد

التي افترضت مواقع تأصل ونشأة نفوط  األحواض أنعضويًا ، لذلك نجد  عميقة ناعمة الدقائق غنية

  .)   Intra Shelf Basins( ضمن رفيه أحواضهي  األوسطالشرق 

  األحواض ضمن الرفية.) البيئات الرسوبية المختلفة وتشكل 1- 2شكل (



٣ 

 

- ����دع(حيث تشكل تكوين المشرف الجيري  األوسطيمثل رف تشكل في الطباشيري (2-1) الشكل

Reservoir،(صخور مولدة  بشكل متالسن مع تكوين الرميله) الذي يمثل بيئة ضمن الرف - Source ،(

  -Cap Rock or Seal).صخريالغطاء (التكوين الكفل  متبخراتيغطيهما 

تشكل حوضين  إلى خالل فترة الجوراسي األعلى األوسطالشرق  إلقليم وتشير خرائط الجغرافية القديمة 

رئيسي لترسيب معظم الصخور المولدة خالل فترة رئيسين يقعان على الجرف العربي ويعتبران الموضع ال

ض والثاني بحو  (Arabian basin)بالحوض العربي األول، سمي األسفلالطباشيري  - األعلى الجوراسي

  . )Ayres et al , 1982 ((Gotnia basin) القطنية 

  

  :  R�(Organic Matter (Kerogen , Bitumen)	�W	ا�+	>و�	W ، ا�( �ا��T�U ا�=�دة2-2  

يعتقد حيث المصدر الوحيد لتأصل النفط والغاز هو المادة العضوية المدفونة في الصخور الرسوبية.  إن

وهناك  2.65x1020gm (Hunt, 1970)يزن نحو  األرضبأن المقدار الكلي للكربون الموجود في قشرة 

الدولومايت ويوجد  الكالسيوم في الحجر الجيري و كربوناتمن هذا الكربون محتجز بشكل  %82نحو 

العضوي يعادل  للكربوناألولية  اإلنتاجية أنعلما  .عضوي في الفحم والنفط والغاز ونككرب%18نحو 

  طن/سنة على القارات.(1010 × 7.8-1.4)طن/سنة في المحيطات و (1010 × 1.5-7)

بعملية التركيب الضوئي وفي هذا  هيدروكربونات إلىالتفاعل الرئيس هو تحول الكربون العضوي  إن

كلوكوز وهذا  ماء و إلىالتفاعل يتحول الماء وثاني اوكسيد الكربون الجوي من قبل الطحالب والنباتات 

  يعد نقطة البداية للتصنيع العضوي لمركبات الكربون . األخير

إلى وي وتضمحل ويعود ما تحتويه من كربون عض المترسبة العضويةالمادة من  %99من  أكثريتفسخ 

من مجموع المادة العضوية المنتجة، من أصول  %1يحفظ أقل من بينما . دورة الكربون في الطبيعة

 حةشذات  عميقة غالبا فتاتيهمختلفة مائية وبرية، خارج الدورة الطبيعية البايوكيميائية ضمن بيئات 

  الهوائي. البيولوجيحيث يتوقف النشاط  (Anoxic)باألوكسجين

يتجمع بتراكيز ال يتفسخ بل قد  كبيرةال األعماقويمتزج مع الترسبات في  إنما يصل من المادة العضوية

 إلىيتحول %1تلك ال من ضمن %0.5من  أكثرفيصبح ماده عضوية متناثرة، أو مها فحماظتجارية مع

البيئات االختزالية. ضمن ترسبات  فيمثل المادة العضوية المحفوظة%0.5وهو اقل من  المتبقيما أفحم ، 
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في  )، (Bitumenومينيمثل البتي%20-1قدر بـ هذه المادة العضوية المحفوظة فأن جزء بسيط منها ي

  .Kerogenيمثل الكيروجين %99-80أنحين 

  

  

  

  

  

  

  

  نسب الكيروجين و البتيومين ضمن   )2-2(شكل 

  المادة العضوية والكربون الكلي.               

  
  

التحول الحراري تتولد مواد  ونتيجة هذا نةالمدفو  جة التحول الحراري للمواد العضويةيتن الكيروجين يتولد

وتحديدا حامضي  عضوية معقدة ذات جزيئات كيميائية كبيرة غير قابلة للذوبان بالمذيبات العضوية

يتشكل من جزئيات كبيره لدرجه عاليه وفي  ألنهالكيروجين ليس نفطًا و والهيدروفلوريك .الهيدروكلوريك 

  ن اعتبار الكيروجين سلفًا للنفط.يمكن اعتبارها نفطًا بل يمك مثل هذا الحجم للجزئيات ال

 األلفتتجاوز  أعماقوالضغط في  نتيجة زيادة الحرارةتكسر حراري عملية  إلىبدوره  الكيروجين يتعرض

جزئيات صغيرة قابلة للذوبان بالمذيبات  على شكل امنتشر  اا نفطينتج عنه)120oC-50( حرارةدرجة متر و 

 ،(EOM)باإلذابةوعليه فالبتيومين يمثل المادة العضوية المستخلصة ، مينالعضوية تعرف بالبتيو 

النفط السائل المعروف بأسم النفط الخام  إلىيتحول جزء من البتيومين  الحراريالتكسر  وباستمرار

)Crude Oil(.  وزن   500تفوق  وأوزانهاجزئيات كبيره نسبيًا عبارة عن  من البتيومين األكبرالجزء

 األصغرالجزء  أما، )Resin + Asphalten(تتكون من مادة صمغية وأسفلتينولزجه  ئي وتكون ثقيلةيجز 

ئي وهي عبارة يوزن جز  500اقل من  وأوزانهامن سابقتها واقل لزوجه  حجما جزئيات اصغرالمتبقي فهي 

  .(Saturated Hydrocarbon+ Aromatic)عن مادة اروماتية مع هيدروكربونات مشبعة 
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  Diagenesis Processes for Organic Matter �=�	�ت ا���T<T�D ��=�دة ا���T�U ا�  1-2-2

تتضمن الخلف معقدة جدا  إلىالكيروجين سلفا للنفط، وان عملية تحول السلف  اعتمادسيق وان تم      

بمرور الزمن ،و تدفن في حوض رسوبيعدد من العمليات التحويرية تتعرض لها المادة العضوية عندما 

 ميز فقدوالضغط ،  هذِه المادة العضوية وما يرافق ذلك من زيادة في الحرارةلدفن العمق  مع زيادةو 

   - :وهي الدفن  أثناء رئيسه في تطور المادة العضويةثالث حاالت  )Tissot , 1977 (تيسوت

1-2-2-  1<T�Dا�� Diagenesis   

، ينتج عن درجات حرارة وضغوط شبه اعتيادية عند تحدث هذه الحالة في البيئات تحت السطحية الضحلة

وتنظمن كيروجين). الضخمة للغاية () وأخرى هيدروكربونية صغيرة جدا (البتيومين هذه العملية جزيئات

ويتحرر كل من الميثان  احيائيةالمحفز بالبكتريا والتفاعالت الال اإلحيائيكًال من التحلل  هذه المرحلة

عليها اسم هيدروكربونات معقده يطلق  المادة العضوية ، تاركة وثاني اوكسيد الكربون والماء من

نسبة  إبقاءهو تقليل محتواها االوكسجيني مع  لمادة العضويةالمحصلة النهائية لتحوير ا إن، الكيروجين

  دون تغيير .  ثابتة )H/C(الكربون  -الهيدروجين 

   E��  Catagenesis أ�REe*ا��  2-1-2-2

والضغط ، وما  دفن وزيادة درجه الحرارةال باستمرار الحالة في البيئة تحت السطحية العميقةتحدث هذِه 

منتجة لجزيئات كيروجينية  ، حيث تحدث تفاعالت حراريةوالنفاذيهمن تناقص في المسامية  ينجم عنه

صغيرة أكثر نشاطا. وعليه فالمادة العضوية المحفوظة تنتج بتيومين مع عضويات غير مذابة، واألخير 

ثم الغاز  أوالن الخام من الكيروجي يتحرر النفطبدوره وبفعل درجات الحرارة المتزايدة ينتج البتيومين حيث 

  . O/Cتغيير يذكر في النسبة أيدون  H/Cوتقل النسبةالطبيعي ثانيا، 

  Metaagenesis  أDJg>ا.* ��Eا��1-2-2- 3  

التي تقترب من التحول ويتم تحرر آخر  تحدث هذه الحالة عند درجات الحرارة والضغوط العالية

حتى يترك الكربون بمفرده على هيئه كرافيت H/Cوهو الميثان فقط عادة وتنخفض النسبة  الهيدروكربونات

) Graphite( في حدودها الدنيا والنفاذيه وتكون قيم المسامية .  
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   :  Source Rocks Efficiency /�� و
@�ءة ا�iL> اhم  3-2

أداة فعالة في و  الحيوية الحديثة االستكشافيةدراسة الصخور المصدرية المولدة من الدراسات  أضحت

وعامال مهما في تقليل عنصر المجازفة في العمليات ، الهيدروكربونية االحتماالتاستكشاف وتقييم مناطق 

. وتعرف الصخور المصدرية بأنها الصخور الرسوبية ذات المحتوى العضوي المناسب كما االستكشافية

توليد الهيدروكربونات وتجهيز المكامن  ونوعا والداخلة ضمن نطاق النضوج الحراري والتي لها القدرة على

  .أو المصائد بكميات اقتصادية من الهيدروكربونات

تحديد صفات هذه الصخور وتقييمها من حيث قدرتها للتوليد النفطي ليس أمرا يسيرا، أذ ان عملية  إن

وية (الصلبة) التوليد تتضمن سلسلة من التفاعالت الكيميائية المتداخلة والمعقدة تمر بها المادة العض

مادة سائلة قابلة للحركة ( الهجرة) من صخورها المولدة، بفعل األحكام وبناءا على  إلىلتتحول الحقا 

عاليتين بعد  ونفاذيةذات مسامية خازنة  مستودعيهصخور  إلىفوارق الضغوط وقيم الضغوط الشعرية، 

لمصدرية ال بد من توافر العوامل نضوج المادة العضوية. ولكي تكتسب الصخرة الرسوبية صفة الصخرة ا

�\ اS]�ا�IWAP XYG Z اEVQSة L�RT@ اIQRSرOP وINرLG@  أيIJم EF�G  أواA�B@ء  أنحيث الرئيسية التالية 

 I]S��Sا ^YJ:  
1 -  OP�_[Sدة ا@RSا \� OR`a� O]J�b  
  
  O]Rh(Total Organic Carbon) واF[O �\ إeS@Rf ا�cEdSن اS]_�ي   - 2
  
3 -  OP�_[Sت ا@kTE�YS اريElSج ا�_nSا(Thermal Maturation)  
  
4 -  I]S��Sا ^YJ رةIWSا   O]SوE�kSءة ا@AdS@c فE[P @� أو(Petroleum Potential)  
  
5 -  ^YJ رةIWSقاaطsا ) eb�cEhروI]LSاEfficiency(Expulsion   
 

  :  Quality of Organic Matter نوعية المادة العضوية1-3-2  

تختلف قدرة الصخور الرسوبية في توليدها للهيدروكربونات اعتمادا على نوعية محتواها من المادة      

العضوية، وهنالك العديد من المخططات والطرق لتحديد نوعية المادة العضوية أو نوعية الكيروجين السائد 

  تلك الطرق أو المرتسمات بما يلي : إيجازضمن الصخور، ويمكن 
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1-3-2 - 1W�.<
  : �iRVan Krevelen plot? .�ن 

  رئيسه حسب تصنيف فان أصناف أربعةتضم  بشكل عام فأن المواد العضوية في الصخور الرسوبية

 المستلة من تحليل العناصر األولية )O/C( و  )H/C(لكل من  الذريةالنسب  أساسمصنفه على  كرفلن،

مواقع التقاطع لكن من النسبيتين  أساسوعلى  )C,H,N analysis(جهاز التحليل  باستخدامللكيروجين 

          هي داله على النوعية H/C النسبة إن، يتحدد نوع الكيروجين السائد ضمن صخور التكوين أعاله

) Quality( بنوعية أفضل المادة العضوية كلما تميزت ا ارتفعت هذِه النسبةوالنضوج العضوي ، وكلم.  

  : األربعة التالية األنواع إلى )O/C( و  )H/C(تصنف المادة العضوية حسب النسب الذرية 

 : Alginite -  ( Type I(األولالصنف * 

، ويتواجد هذا النوع من  األوكسجينيتميز هذا الصنف بمؤشر هيدروجيني عالي مقابل نسبه واطئه من 

     عديمة الشكل             فيهالمادة العضوية في الترسبات البحرية المكونة من مادة عضوية أمور 

 )Amorphous( بالمواد الطحلبية غنية )Algae( بااللجينايت  لذلك يدعى)Alginite(  ويميل هذا

 Tissot and)على التوليد  العالية تهويمتاز بقدر  )Oil prone(توليد النفط  إلىالصنف من الكيروجين 

Welte, 1984) .  

  :  Type II(-Exinite (ثانيالصنف ال*  

، ويتكون من مواد عضوية امورفية الواسع حيث يشكل مصدر اغلب نفوط العالم  بانتشارهيتميز هذا النوع 

واالبواغ وحبوب الطلع ذات المنشأ القاري . ويمتلك هذا النوع  وبحرية مختلفة مع قليل من القطع النباتية

، يدعى األولاقل من الصنف  ي ولكن بنسبةمؤشر هيدروجينيًا عاليًا مقابل قيمه واطئه للمؤشر االوكسجين

   (Oil and gas Prone)از وبقدرة عاليةتوليد النفط والغ إلىويميل  )Exinite(كسينايت هذا الصنف باأل

  : Type III  (– Vetrinite( الثالثالصنف *  

تق هذا النوع من النباتات ، حيث يش واطئ يوهيدروجين ي عالييتميز هذا الصنف بمؤشر اوكسجين

مناطق لترسيب ال أفضل الساحلية والدلتاوية ، وتعد البيئاتللكنين والسليلوز والمواد الخشبيةوا القارية الراقية

توليد الغاز  إلىويميل هذا النوع  )Vetrinite(فيترنايت بالالذي يدعى و  هذا النوع من المادة العضوية

)Gas Prone( . ( توليد الفحم ) وبصوره عامه يعتبر هذا النوع مصدرًا للفحم  
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  : VI Type (– Innertinite(الرابعالصنف *  

النعدام قدرته على توليد  إليهونادرًا ما يتم التطرق  أعاله الثالثة األصنافمن  النوع اقل أهميةيعد هذا 

معادة الترسيب التي تعاني تأكسدًا  متعددة ومن المواد العضوية أصولالهيدروكربونات حيث يشتق من 

 شديدًا قبل الترسيب .

  

  

  

  مخطط فان كرفلن لتحديد نوعية الكيروجين. )3 - 2( شكل 

1-3-2 -  2WT<�@س ا��+�Jا ,R��R  Vetrinite Reflectance: 

مراحل  إلىتركيبه العنصري يكاد يكون صعبًا عندما يتعرض  أساسالتعرف على الكيروجين على  إن

الكيروجين من خالل المظهر تحت الضوء المنعكس  أنواعمتقدمة من التحول ويمكن التفريق بين 

ولذا يدعى مظهره تحت الضوء المنعكس  بأسلوب مماثل لدراسة الفحم وعلى أساس فالكيروجين يدرس

وتدعى دقائق الكيروجين كما تبدو تحت الضوء المنعكس  )Vetrinite Reflectance(نعكاس الفترين با

 للفحم كما تتباين في مظهرها تحت الضوء المنعكس . والذي يمثل الدقائق المكونة )Macerals(بـ 
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مخطط معامل انعكاس  )4 - 2( شكل

��H/C  ��;<R ETEDمقابل الفترين 

W	>و�	ج ا�+�UJ .   

  

  

  

  

ساقط الذي ينعكس على من الضوء ال يمكن تعريفه بأنه النسبة المئوية )Ro(انعكاس الفترين معامل إن

وجود نسبه  مع النضوج ، فعند )Vetrinite Reflectance( .يزداد معامل انعكاس الفترين قطع الفترين

فهي ال  )CH4(مثال  كغاز الميثان،  ) C مع قيمة واطئة من بقيمة عاليةH  أن أي(  H/Cعاليه من 

فأنها تمثل قيم  C6H6)(مثال كالبنزول متقاربةH، Cنضوج متقدمه في حين عندما تكون قيم  تمثل مرحلة

فأننا  H/Cت قيم انه كلما تناقص أينفط .  إلى في مراحل النضوج وفي تحول المادة العضوية متقدمه

في  كماً ) 1في ( اموقع Zc@W� H/C اd[b@س اPE�AS\ عندما تعطي قيمف . مراحل النضوج إلى أكثرنصل 

ذلك الحوض  واستكشاف دراسة والمهم  متقدمه ومن المفيدفهي تدل على مراحل نضوج  )4 -2( الشكل

         النضوج العضوي .               على مراحل بدائيه من ) مثال فأنها تدل2موقع ( في اقيم ، بينما عندما تعطيالرسوبي

1-3-2 - 3W	iا���   Pyrolysis:  

ازداد  التسخين أثناء ازدادت نسبه الكربون المفقودة ربون وكلماكفقدان ال إلىالتسخين الحراري يؤدي 

 ةالمفقود الكربون، فعند أخذ نموذج لغرض الفحص فأننا نقوم بتسخينه واحتساب نسبة  معامل النوعية

 ويتممع المنحني على المرتسم المجاور  يقاطع ثمالتسخين ويتم إسقاطه على المحور السيني  أثناء

 أصبحكلما  كلما ازداد عامل النوعية وهنا. عامل النوعيةمادي لمعرفه قيمة صعلى المحور ال إسقاطه

   . )Alginite( األولالكيروجين قريبًا من الصنف 
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  المفقودة عالقة نسبة الكربون )5 - 2(  شكل

     إثناء التسخين لتحديد معامل            

  .نوعية الكيروجين

  

  

  

1-3-2 -   4 *A	رو�E	eا� ,R��=ا�Hydrogen Index (HI)  :  

كما هو الحال في مخطط فان كرفلن لتحديد 

قيم المعامل  إسقاطنوعيه الكيروجين فأن 

 Initial Hydrogen)األصليالهيدروجين 

Index) القصوى  مقابل درجة الحرارة

)Tmax ( روجين سوف تعلمنا على نوع الكي

 إلىهنا  إليه السائد ، ومما تجدر اإلشارة

 األصليهمية تحديد قيم المعامل الهيدروجيني أ

التعامل مع صخور  أن إذوليس الحالي ، 

حراري يحتم علينا احتساب  مولده ناضجة

 دخول قبل األصلية أو االبتدائية المعامالت

   عالقة المعامل الهيدروجيني   مقابل )6 - 2( شكل      الحراري  ومن  نطاق النضوج   المولدةالصخرة 

  لتحديد نوعية الكيروجين Tmaxدرجة الحرارة القصوى        عملية  للهيدروكربونات حيث إن توليدهاثم 

             األصلية سوف تستنزف جزءًا من القدرةالتوليد 

. القدرة األصليةوليس  الصخرة ضمن القدرة المتبقيةتعكس س النضوج وبالتالي رحلةحسب م للصخرة

في باب القدرة على اإلطالق الهيدروكربوني إلى كيفيه احتساب المعامالت شاء اهللا  إنوسنتطرق الحقًا 

  قبل النضوج. األصلية
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