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  :  Quantity of Organic Matter ية المادة العضويةكم2-3-2  

كمية كيفية تحديد نوع الكيروجين السائد نأتي اآلن الى تحديد الى  الفقرة السابقة بعد ان تطرقنا في
 .في الصخور ةالعضوي ةبمعنى أدق كمية الماد ةالكيروجين في الصخور المولد

يرتبط مقدار الكمية المحفوظة من المادة العضوية في الترسبات بنسبة انتاجية ىذه المادة ومقدار 
تحمميا واندثارىا, وبصورة عامة فأن نسبة ما يتم حفظو من المادة العضوية ال يشكل اال جزءا يسيرا 

ة العضوية وما من الكمية الكمية المترسبة في أحواض الترسيب. ان تحديد كمية المترسب من الماد
يحفظ منيا يعد أمرا يسيرا في الوقت الحاضر, غير ان تحديد ذلك فيما يخص البيئات القديمة 

 يعتبر أمرا غاية في الصعوبة.

بعوامل فيزيائية أىميا درجة الحرارة والضوء الذي ترتبط  ان مقدار ما ينتج ويتراكم من األحياء
ة والموقع بالنسبة لخط االستواء, كما وأن ىناك عوامل يعتمد مقدار ما ينفذ منو عمى العمق والعكور 

األحيائية ترتبط بوفرة العناصر الرئيسية لنمو األحياء كالنترات  اإلنتاجيةكيميائية تؤثر في 
  والفوسفات.

في حجم معين من الصخر االم خطيًا بمحتوى الكربون العضوي الذي  ةترتبط كمية النفط المتولد
التي  ةالدفن السريع والظروف االختزالي ذات ةالعميق ةفي الرواسب البحرييتواجد بكميات كبيره 
ثل ىذه الظروف في ( . وتتوافر مDow 1978 (ومنع اكسدتيا  ةالعضوي ةتساعد عمى حفظ الماد

 ة         ومناطق اعمى المنحدرات القاري (Anoxic Basins)  ةغير المؤكسد ةاالحواض المغمق
( Upper Continental Slope)  الواطئذات االنتاج العضوي العالي والمحتوى االوكسجين .

حيث يتم امتصاصيا من قبل الترسبات ونظرًا  ةبواسطة التيارات البحري ةالعضوي ةتنقل الماد
تكون اغنى  ةفأن الصخور السجيمي ةعالي (Adsorption )المتالك االطيان قابميو امتصاص 

 حوض نفسو . الضمن  ةالمترسب ةالمحتوى العضوي من الصخور البحريب

 ةاليادئ ةحيث الظروف الترسيبي ةالعميق ةفي المناطق الحوضي ةوالسجيمي ةتترسب الصخور الطيني
 ينفي الترسبات بعامم ةالمتجمع ةالعضوي ة. وتتأثر كمية الماد ةعن تأثير التيارات البحري ةالبعيد
  (:(Layering, والتطبق (Rare of Sedimentation)معدل الترسيب  ماى يينرئيس
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 :  Rate of Sedimentation معدل الترسيب1-1-3-2  

العالية من المادة العضوية ليست غالبا ىي المسيطرة عمى  اإلنتاجية المحيطية ذات مناطقالان 
افضمية مناطق الحفظ العضوي, حيث ان ذلك يرتبط بشكل مباشر بمعدالت الترسيب وظروف 

 (.Total Organic Carbon-T.O.C) لوحظ ان الكاربون العضوي الكمي . وقداالختزاليةالحفظ 
وىذه تمثل حالة  مع معدالت الترسيب الواطئ, في حين يقل مع معدالت الترسيب العالية,يزداد 

تشير فاألشمل في تراكم وحفظ المادة العضوية الحالة  . أمااريات معينة دون االخرىخخاصة ولص
, حيث ان  ةالعضوي ةعكسيًا مع وفرة المادتتناسب  لمرتفعة والواطئةمعدالت الترسيب االى ان 

 ةتواكب الكمي ةالعضوي ةمن الماد ةلترسيب كمي ةيتيح الفرص معدل الترسيب العالي سوف ال
 ةممادل سريع ال يسمح بحفظ الواطئ, كما ان المعدل الترسيبي  ةمن الترسبات المتجمع ة الكبير 

  ظروفالحيو , وعميو فأن توافر  الكائناتستيالك دفنيا ويجعميا عرضو ال ء اثنا ة العضوي
مالئمة لتجمع رواسب  ىي االكثر ن حفظ المادة العضوية وتحمميايتمثل التوازن بترسيب بمعدالت 

  .(Johnson Ibach, 1982) ةالعضوي ةغنيو بالماد
 :  Layering التطبق1-1-3-2  

 فيياىو وجود التطبق داخل المياه التي يحدث  ةالعضوي ةحفظ الماد العامل الرئيسي الثاني في
الترسبات  تجمع ضاع رئيسيو لاربعة او  ((Demaison and Moore, 1980الترسيب ولقد ميز

 : (Anoxic)في البيئات عادمة االوكسجين  ةبالمواد العضوي ةالغني
 :الوضع األول

 الدافئوحيث يوجد الماء  ةحراري ألسبابالتي ينشأ فييا تطبيق لممياه نتيجة  ةبحيرات المياه العذب  
في النطاق العموي , اما قرب السطح والمياه االبرد واالكثر كثافو في االعماق حيث تزدىر الحياة 

يحدث في  االعمق فأن االوكسجين حالما يستعمل فأنو لن يعوض الن صنع الغذاء ال ةفي الطبق
مياه . وقد تحفز العواصف سوف يمنع دوران ال فةالتطبق الناتج من الفروق في الكثا وان الظالم

داخل  Asphyxiation))دوران المياه وتؤدي الى انقراض جماعي نتيجة االختناق  ة الموسمي
 مما يزيد كميو الحطام العضوي المترسب عمى قاعيا . رةالبحي

  الوضع الثاني:
 الى تدخل مياه البحرىنا و  (Barred Basins)ة في االحواض المغمق ىذا الوضع يوجد

الى انخفاض  يؤديس التبخرفأن  لجافةوفي المناخات ا ة,عات والخمجان والبحار شبو المغمقالمستنق
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. تدخل المياه االقل كثافو من البحر المفتوح عبد الحاجر وتطفو عمى  ةمستوى المياه وزيادة المموح
.  ةبحيرات المياه العذب المياه االكثر كثافو وبذلك ينتج تطبق لممياه شبيو بذلك الذي يحصل في

 ةيعزى الى الفرق في المموح (Density Layering ) فأن التطبق الكثافي  ةولكن في ىذه الحال
تنشأ ايضًا , ومع ذلك فأن ظروف قاع عادمو االوكسجين مشابيو يمكن ان ةار وليس في درجة الحر 

 , ويعد البحر االسود مثااًل لذلك . ةالعضوي ةويمكن بذلك حفظ الماد
 الوضع الثالث:

من  ةمنا ىذِه عمى الجوانب الغربيوحفظيا يقع ايا ةالعضوي ةب المادلترسي ةالمناسب الحالة الثالثة
من خط االستواء , حيث تكون المياه عادة قميمو االوكسجين بين  ةالقارات في المناطق القريب

 ةالعضوي ةبالماد ةالترسبات الغني معدل زدادم ( ويقد 5000 – 650م ) 1500و  200االعماق 
 ةلحرار االرتفاع الكوني في درجة ا ضمن ىذا الوضع نتيجة ارتفاع مستوى مياه البحر الناتج ربما من

 . ةالقاري رفوفم يمتد عبر ال 1500 – 200يقع بين  لألوكسجينبحيث ان النطاق العادم 
 الوضع الرابع:

 Anoxic ) لألوكسجينحدث في حوض محيطي عادم ت ةالعضوي ةلترسيب الماد ةالرابع حالةال

Ocean Basin)  -  ليذا الوضع اذ ان اغمب قيعان  ووليس ىناك مثال حديث معروف مشاب
ير بتأث ةاه المحيطىي جيدة المحتوى االوكسجين بشكل عام وينتج دوران المي ةديثالمحيطات الح

من خط  ةفي المناطق القريب ةتحت المياه الدافئ ةالبارد ةحيث تنساب المياه القطبي ةتيارات الكثاف
 ةعن ترسيب الترسبات الغني ةمسؤولىي ال ألوكسجينلعادمة ال ةستواء . قد تكون االحداث الكونياال

ترسبات السجيل االسود سير ولقد اقترحت ىذه االليو لتففي شتى انحاء العالم .  ةبالمواد العضوي
     الطباشيري االسفل في العديد من انحاء العالم . ولقد اوضح  –من الجوراسي االعمى  ةالواسع

( Tissot, 1979)  من نفط العالم قد تولد من ىذِه التكوينات , وعمومًا فأن ىناك   %85ان نحو
القائل  االفتراضالبحر ) ارتفاع ( وىذا يؤيد عالقة طرديو بين الترسيب العضوي ومستوى سطح 

 بأن التقدم البحري يحفز نشوء البيئات عادمة االوكسجين .
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  .(حراريا محفز تطبق) عذبة بحيرات*

 

                      (.*حوض مغمق )تطبق ناتج عن فرق المموحة
 
  .جرف قاري مع تيارات متدفقة لألعمى*

 

 في حوض محيطي.بيئة عادمة لألوكسجين *

 
 ة.العضوي ةلمبيئات المالئمة لحفظ الماد ةالرئيسي لألوضاعمرتسم تخطيطي  (6 -2) شكل 

 

عدد من المرتسمات أو  من خالل ان يقاس  تحديد نسبة المحتوى العضوي في الصخور يمكنان 
 السائدة.تحديد نوعية المادة العضوية المخططات بشكل مماثل لما تم عرضو مسبقا في طرق 

اولى ىذه  وزينو مقابل العمق نسبةك (%TOC )اسقاط قيم الكربون العضوي الكمي  يمثل
المرتسمات التي تقودنا الى تحديد نسبة تواجد المادة العضوية في صخور التكوين أو المقطع 

 . المدروس

 

لممحتوى الكمي  مرتسم تخطيطي  (6 -2) شكل
لمكربون العضوي مقابل العمق  

 نسبة كمية المادة العضوية.لتحديد 
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     ةالنفطي ةمقابل القدر  تي يتم اسقاطياال (TOC)العضوي الكمي  يكما ان قيم المحتوى الكربون
(Petroleum Potential)  اضافة الى  الييدروكربوناتتشير ىي االخرى الى قدرة التوليد النفطي

 كمية المادة العضوية في الصخور . 

 

لممحتوى الكمي  تخطيطيمرتسم   (6 -2) شكل
لمكربون  العضوي  مقابل  العمق  
  لتحديد نسبة كمية المادة العضوية.

 

  :  Thermal Maturation النضوج الحراري3-3-2  

التي تحدث  ةعمى التغيرات الكيميائي (Thermal maturation )يطمق مصطمح النضوج الحراري 
 ةالل التأثير الحراري وتحول الماداثناء الدفن واالنطمار من خ ةالرسوبي ةالعضوي ةالماد ةفي تركيب
 Hunt ,1979  ( , )Horsfield and) ةا الصمب الى طور سائل قابل لمحركمن طورى ةالعضوي

Rulkotter , 1994) ركيب تؤدي الى تغيير الت ةممية النضوج الحراري ثالث متعاقبوتتضمن ع
     والعمق بصوره غير قابمو لالنعكاس  ةبتزايد درجات الحرار  ةالعضوي ةالفيزيائي والكيميائي لمماد

( Tissot and welte , 1984; Horsfield and Rulkotter ,1994). 
, وتنتيي مع (50oC)تبدأ عممية النضوج الحراري مع بداية دفن الترسبات وبدرجات حرارة ال تتجاوز

مراحل النضوج الحراري والتي تعرف  بداية نشوء وتكون الكيروجين وىي المرحمة األولى من
بالمرحمة الداياجينية ) التحوير(, يعقييا الطور الثاني من مراحل النضوج الحراري والمعروفة 

المرحمة األساسية لتكون ونشوء النفط وذلك من خالل  وىيبالمرحمة الكاتاجينية ) التولد اليدمي( 
, وأخيرا تأني المرحمة الميتاجينية )التولد التكسر الحراري لمكيروجين المتكون في المرحمة السابقة

 .(Dry Gas)والغازات الجافة (Condensate)األنحرافي( وىي مرحمة تولد المكثفات 
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وذلك من خالل قياس درجة  ستوى النضوج الحراريلقياس م ةك العديد من التقانات الشائعلىنا
والتي تدخل عندىا المادة العضوية نطاق النضوج (Paleo-temperature) الحرارة القديمة 

وتبدأ معيا رحمة  (Oil Generative Window-OGW)الحراري وتصبح ضمن شباك النفط 
  التحول لممادة العضوية, وسيتم ىنا استعراض أىم تمك التقانات: 

 
   :   Thermal Alteration Index-(TAI) الحراري معامل التغير3-3-2 -1  

خالل من  لدرجة النضوج العضوي وذلك البيولوجيةأحد أىم المقاييس  الحراري معامل التغيريعد   
حيث أن الكيروجين يمتمك تدرج لوني  ,في الصخور المصدرية ةالنباتي قياس التغير الموني لمبقايا

 (Spores & Pollen)   فالسبورات وحبوب المقاحيعتمد عمى مرحمة النضوج والتركيب الكيميائي, 
ومع الوقت  تكون شفافة أو عديمة المون في مراحل ما قبل النضوج عند درجات الحرارة الواطئة,

ثم الحرارة ويتغير لونيا تدريجيا نحو األصفر  باكتسابوزيادة عمق الدفن تبدأ تمك المواد العضوية 
البرتقالي, البني الفاتح, البني الغامق, وأخيرا األسود الذي يمثل المراحل المتقدمة من النضوج. 

 حيث ان تمك التغيرات المونية تشبر الى درجة نضوج المادة العضوية.
 

  :   Vitrinite Reflectance -(Ro) معامل انعكاس الفترين3-3-2 -2  

ن من الكيروجين حيث يتم فصل قطع الفتري تستخدم ىذه الطريقة من قبل المتخصصين بالفحم
يتم فحصيا تحت المجير المستقطب لقياس درجة ت قطع الفترين تمك عمى شريحة زجاجية وتثب

. قيم االنعكاسية ىذه تشير الى مراحل نضوج المادة العضوية وتوليد  (Ro)انعكاسيتيا 
تمثل مراحل تولد النفط الخام, بينما القيم  (1.3-0.5)التي تتراوح بين  Roونات, فقيم الييدروكرب

فيي مراحل ما  (3.0)تمثل مرجمة توليد الغاز, اما قيم االنعكاس التي تتجاوز  (3.0-1.5)بين 
 .(Graphite) وىي مرحمة تكون الجرافيت (Over Mature)بعد النضوج 

قيمتييا مع زيادة الدفن  من خالل تزايد السالفين المعاممين باستخداميحدد مستوى نضوج الكيروجين 
لحراري لمحوض الرسوبي ونوع التاريخ ا باختالفالذي يؤدي الى مستويات نضوج تختمف  ةوالحرار 
وبصوره عامو فأن المقياس الثاني يعد اكثر ضبطًا واقل  .(Tissot et al , 1987) ةالعضوي ةالماد

 عرضو لالجتياد الشخصي من االول . 
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   :   .Tmax درجة الحرارة القصوى3-3-2 -3  

 Rock-Eval)والتي تتم بواسطة جياز التسخين  تعرف ىذه التقانة بالتحمل الحراري لمكيروجين

Pyrolysis)-   وتتم ىذه العممية لقياس مستوى النضوج الحراريوىي من اىم التقانات المختبرية ,
غاز الييميوم ثم يتم رفع درجة الحرارة تدريجيا وتسجيل الغازات  باستخدامبتسخين العينة 

 (Peak)القمة  حيث يتم التقاط الييدروكربونية المنبعثة بواسطة كاشف االيونات الييدروجيني,
300-200)عند درجة حرارة االولى 

o
C) الييدروكربونات الحرة في الصخرة كمية ثل متي لتوا(S1), 

والتي تمثل كمية الييدروكربونات المتولدة  (S2)ومع زيادة درجة الحرارة يتم التقاط القمة الثانية 
550) بفعل تكسر الكيروجين بدرجات حرارة ال تزيد عنالحقا 

o
C) كما ويتم التقاط قمة ثالثة ,(S3) 

390)الذي يتحرر عند درجة حرارة  (Co2)غاز ثاني اوكسيد الكربون تمثل 
o
C) . تقاس(S1,S2) 

تعرف  (S2)ان درجة الحرارة المسجمة عند القمة  رة.ت ممغم ىيدروكربونات / غم من الصخبوحدا
فتمثل كمية النفط المتولدة نسبة الى الكمية  (S1/S1+S2) , اما النسبة.Tmaxبدرجة الحرارة القصوى 

  . (Transformation Ratio)الكمية التي يمكن توليدىا, وتعرف بنسبة التحول 
الى ثالث مراحل تبدأ ويتم تقسيم مراحل النضوج الحراري استنادا الى درجة الحرارة القصوى  

435)القصوى لغاية  ةالتي تصل فييا درجة الحرار  (Immature stage )بمرحمو الالنضوج 
o
c) 

لد النفط التي تمثل مرحمة تو (  Mature Stage), تمييا مرحمة النضوج  ةالداياجيني ةوتقابل المرحم
460 -435)القصوى فييا  ةحيث تتراوح درجة الحرار 

o
C ) واخيرًا  ةالكاتاجيني ةوتقابل المرحم ,

حيث  التي تمثل مرحمة تولد الغازات والمكثفات (Over mature stage (مرحمة فوق النضوج 
460 ) عنالقصوى  ة تزيد فييا قيمة درجة الحرار 

o
C) ة الميتاجيني ةوتقابل المرحم( Espitalie, 

1986) . 

ل الجيوكيمائي المباشر تعكس الوضع يعمى نتائج التحم ةدتمانفًا والمع ةقانات المذكور جميع الت 
حراري خالل مراحل تعكس تاريخ وتطور نطاق النضوج ال النضوج الحراري والالحالي لمستوى 

 . ةالدفن المتتالي
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