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        Theoretical Principle forلموديالت النضوج الحراري:األسس النظرية 3-3-2 -2   

Thermal Maturation Models:                                                                       

الت النفط وضع مقياس رقمي لمنضوج الحراري مستندين الى مودي يحاول العديد من جيولوجي
 . لنطاق رسوبي معين يالزمن و رياضيو تجمع التاريخ الحراري

وامتداد التوليد  ( Thermal Exposure )لتمثيل مستويات التعرض الحراري  ةالتقانات الشائع
  : ةالتالي ةاحده او اكثر من العالقات النظريالنفطي مستنده الى و 

10) معدل  تفاعالت تحمل الكيروجين تتضاعف لكل -1
o
C) وابمز تقريبًا مقياس ةزياد حراري         

(TTI –Waples , 1980 ) رويدن  ومقياس(C-Royden,1980) . مستنده عمى ىذا االساس 
لمتفاعالت  يالموغاريتمتمثل االعتماد  (Arrhenius Equation) نظريًا معادلة ارىينيس -2

يستوجب ايجاد معاممين ىما :  ةالمعادلان تقييم ىذه  .(Connan, 1974) ةعمى الحرار  ةالكيميائي
 , والمعامل الثاني ىو(A)ويرمز لو  (Pre-exponential factor)معامل ما قبل الموغاريتم 

ان ىذين المعاممين الحركيين . (E)ويرمز لو  (Activation Energy)معامل طاقة التنشيط 
 , Snowdon )واع الكيروجين لكل نوع من ان ةعمييما من خالل التجارب المختبرييمكن الحصول 

1979)  . 
االولى .  ةالكيروجين يخضع لمعادلو من الدرجتشير الى ان تحمل  ةنتائج التحميالت المختبري -3

يتناسب أسيًا مع   ىيدروكربوناتتدل عمى ان تركيز الكيروجين القابل لمتحول الى  ةان ىذِه العممي
الزمن ضمن المعدل المعرف بمعادلو ارىينيس ان قياس درجة النضوج المعتمد في معادلة ارىينيس 

ة التنشيط مع والمعتمد عمى زيادة طاق (LOM) يعرف بمقياس مستوى التحول العضوي ىو ما
لوباتن والمتضمن  . ان ىذا المقياس مساٍو تقريبًا لممقياس المعتمد في معادلةزيادة درجة الحرارة

10)  مضاعفة التفاعل لكل زياه في درجة الحرارة مقدارىا
o
C( )Wood,1988). 

ان اغمب التقنيات التي تيدف الى عمل موديل لمتعرض الحراري تأخذ بنظر االعتبار العوامل  
 التالية : 

 ضروريان في السيطرة عمى التعرف الحراري لمرسوبيات . ةالزمن والحرار  -1
 وخطيًا مع الزمن . ةالحراري يتناسب أسيًا مع الحرار  ضمستوى التعر ان  -2
 تتناسب خطيًا مع العمق .  المقاييس المحسوبة رقميًا لمتعرض الحراري ال -3
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, ىنا  ةعالي يةدرجات حرار  الى عرض ىذه المادةن تمالبد  ةالعضوي ةكي يتولد عن الماد طالنف
60-50) الى  ةدرجة الحرار يتولد لحين وصول  نالحظ ان النفط ال

o
c )  ليصل قمة التوليد النفطي

 ةحرار درجة يبدأ بعدىا التولد النفطي بالتناقص لينتيي ىذا النطاق عند  ,90oCعند درجة حرارة 
120-115)تتراوح بين 

o
C)  وبذلك نكون قد خرجنا من نافذة تولد النفط ودخمنا في نطاق تولد الغاز

160-150)والتي تستمر الى درجو حراره 
o
c)  والدخول في د الغاز ينطاق تول ةلينتيي عند ىذِه الحرار

 (.10-2, شكل )(Condensate)نطاق المكثفات 

 

 

مخطط يوضح شباك تولد النفط ,  (10  -2)  شكل
نطاق التولد  وانتهاءودرجات حرارة بداية وقمة 

                النفطي.

 

من قبل  ةوالمطور (  Lopatin ,1971)طريقتان واسعتا االنتشار احدىما عمى اساس مبدأ لوباتن 
الموديل التطبيقي لتحميل  اتظير  ,واالخرى عمى اساس معادلة ارىينيس (Waple,1980 ) بمزوا

  ة.لحراري خالل مراحل الدفن المختمفتاريخ النضوج ا

 :مزبوا –طريقة لوباتن  باستخدام ةضويتحديد درجة وزمن نضوج المادة الع3-3-2 -3   

Determine the Degree & Time of Organic Matter Maturation Using 

Lopatin-Waples Method  

 ةالى ماد ةالعضوي ةفي عممية التحول الحراري لمماد دورًا ميماً  ةودرجة الحرار يمعب عامال الزمن 
ومن ثم ة في الصخور المولد ةالعضوي ةتحديد درجة النضوج الحراري لمماد. ولغرض  ىيدروكربونية
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وعمى نطاق واسع في  ةد استخدمت المؤشرات الجيوكيميائي, فق ييدروكربونيةالتحديد االحتماالت 
اال ان ىذِه المؤشرات وكما اسمفنا تحدد فقط الوضع الحالي لنطاق النضوج الحراري ,  ,ىذا المجال

عبر تاريخ  ةضمن الصخور المولد ةالعضوي ةكس التغيرات التي تطرأ عمى المادتع وعميو فأنيا ال
 ةالعضوي ةخ نضوج المادمعرفة تاري ألىميةوبالنظر  (Ejedawe,etal,1984) نضوجيا الحراري

عام  , فقد افترض العالم الروسي لوباتنةلمأل المصائد النفطي ونفادهلغرض تحديد زمن تولد النفط 
 ة,العضوي ةفي انضاج الماد ةب التأثير المزدوج لمزمن والحرار في احتسا ريبيةطريقو تج (1971)

 من قبل وابمز باإلنكميزيةولخصت  ةالتنقيب النفطي, ثم طورت ىذِه الطريقذات اىميو بالغة في 
 . (1980)عام 

 Oil Generative )ىميا في تحديد نافذة تولد النفط لبعض االنتقادات جاء ا ةتعرضت الطريق

Window) - مز والذي يتراوح في قيم بتتطابق دومًا مع المدى المقترح من قبل وا والتي قد الTTI 
,  , حيث ان اختالف درجات الحرارةلبداية وانتياء نطاق النضوج الحراري (  15 , 160)بين  

قد تمعب دورًا رئيسًا في تعيين حدود نطاق النضوج الحراري .  ةالعضوي ةنوع المادو معدل التسخين 
مع  ةبيذِه الطريق ةواضحًا بين قيم النضوج المحسوب توافقاً  ةى الرغم من ذلك فقد أظيرت الطريقوعم

ة           الحرار  – اثبتت طريقو مؤشر الزمنولقد  .االخرى ة المباشرةالنضوج الجيوكيميائيمؤشرات 
(Time-Temperature Index)  جدواىا في تحديد درجة النضوج الحراري وزمن تولد النفط

 فضاًل عن تحميل التاريخ الحراري لمصخور ضمن انطقو عديده من العالم .

 : ةالحرار  –حتساب قيم مؤشر الزمنفي ا ةالمستخدماألسس 3-3-2 -3- 1   

The Basic Principles Used to Calculate the Time-Temperature Index 

في تكوين النفط  ةالرئيس لعاممي الزمن والحرار  يشير العديد من العمماء ومنيم لوباتن الى الدور
ي ىو ر لزمن قصير في النضوج الحرا ةالعالي ةترض لوباتن ان تأثير درجة الحرار , ويف ووتحطيم

القة بأن ع فمز مع ما اورده لوباتن واضابولزمن اطول , وقد اتفق وا ةواطئ ةذاتو لدرجة حرار 
, حيث ان مضاعفة زمن الطبخ عند درجة حراره ثابتو يعني  ةالزمن بالنضوج ىي عالقو خطي

 مضاعفة النضوج . 

 : ةالخطوات التالي ةتتضمن الطريق
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قيم العمق مقابل العمر  بإسقاطوني لممقطع الجيولوجي وذلك بناء التاريخ الرسوبي والتكتاعادة  -1
وتحديد مرحمو اساسيو في الكشف عن االحداث  ةاليين السنين . وتعتبر ىذه الخطو الجيولوجي بم

عمى معدالت الترسيب والتجمس والتصعيد وعرضيا  ةلمنفط والغاز المعتمد ةالمسيطرات الجيولوجي
 اطار زمني .  عبر

بدءًا من درجو حرارة سطح االرض عمى افتراض انيا  ةيم المقطع الطباقي لمبئر المدروستقس -2
(20

o
C) ة من خالل خطوات تساوي الحرار  ةتساويم ةالى فترات حراري(Isotherms)  (10)بمعدل 

تتضاعف لكل  ةان سرعة التفاعالت الكيميائي ةبين خط واخر حيث تفترض الطريق ةدرجات حراري
(10

o
C) الحراري االرضي مفترضين  حدارواخر اعتمادًا عمى قيمة االن بين خط ةوتحدد المساف

 ثبوت قيمتو عبر المقطع المدروس .
( لكل عشر rعدل النضوج يزداد بمقدار )م( حيث يفترض لوباتن ان η) ةتحديد معامل الحرار  -3

(  rn η = عند حرارة التفاعل وعميو فأن كل فترة حرارية تمتمك معاماًل حراريًا ىو ) ةدرجات مئوي
 ة( درجات مئوي10بتضاعف لكل ) ةبأن سرعة التفاعالت الكيميائي ةواستنادًا الى افتراض الطريق

2n=يكون ) ةفأن معامل الحرار 
 η. )  

 ةوتأخذ الفترات الحراري (n = 0)كأساس ذي قيمة مفتاح  (110-100)  ةالحراري ةاختيار الفتر  -4
,   100-90)... الخ ( لمفترات  ,3- ,  2-,   1-)االخرى قيمًا عدديو متواليو سالبو نحو االعمى

 , 3,2,1).... الخ ( عمى التوالي , وتأخذ قيمًا متواليو موجبو نحو االسفل  , 70-80,  80-90
 , .... الخ ( عمى التوالي . 140-130,  130-120,  120-110... الخ ( لمفترات )

عمييا ىي عمميو تراكميو , وعميو فأن  ةفي الطبقات الحاوي ةالعضوي ةان عممية نضوج الماد -5
م من نضوجات خالل الفترات لطبقة معينو ىو مجموع ما يتراك (Total TTI)النضج الكمي 

 . ةالتي مرت بيا الطبق ةير الحرا
 : ةالتالي ةق المعادليطبت ة يتمالكمي (TTI)ولغرض احتساب قيمة 

r) (ΔTn )حيث :
n
)                        TTI = ∑        

      
 

nmin.  ,nmax. ىي قيمو المؤشر :(n) ةمرت بيا الطبق ةواخفض فتره حراري ألعمى  . 
 (.10-2ة, شكل )الحراري ةفي الفتر  ةقضييا الطبقالتي ت ةالزمني ة: طول الفتر      
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 مخطط توضيحي لطريقة لوباتن. (10  -2)  شكل
 

عمى  (15 , 160)الى  ةالمساوي (TTI )نطاق النضوج الحراري يتحدد عند قيم  ةونياي ةان بداي
( , ومن الممكن تحويل 75 الى ) ةالمساوي (TTI)قيمة  عند النضوج الحراري ةمالتوالي وتتحدد ق

, ومعامل التحول الحراري (Ro)الى مؤشرات النضوج األخرى كمؤشر انعكاس الفترين  (TTI )قيم 
(TAI) الجدول التالي : باستخدام 

 والقيم المناظرة لها من المؤشرات الجيوكيميائية األخرى. (TTI)قيم  (1)جدول

TAI Ro TTI   STAGE 

 بدء تولد النفط . 15 0.65 2.65

 النفط .قمة تولد  75 1.00 2.90

 انتهاء تولد النفط . 160 1.30 3.20

40حد الحفاظ على النفط بكثافة  500 1.75 3.60
o
 API 

50حد الحفاظ على النفط بكثافة  1000 2.00 3.70
o
 API 

 حد الحفاظ على الغاز الرطب . 1500 2.20 3.75

 حد الحفاظ على الغاز الجاف . 6500 4.80 4.00
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 :طريقة لوباتن في التنقيب النفطي تطبيقات3-3-2 -3- 2   

Lopatin Method Applications in Oil Exploration 

, معتمدة  النفطي اإلقميمتكتسب طريقة لوباتن أىمية خاصة في بناء الموديل الحراري لمحوض أو 
الزمن والحرارة كعاممين أساسيين في عممية النضوج الحراري لمكيروجين, فيي تضع بذلك مفتاحا 

 ذا أىمية بالغة في التنقيب النفطي. (Time-Temperature Index, TTI)ريا زمنيا حرا

 ويمكن تمخيص أىم تطبيقات طريقة لوباتن بما يمي:

فالموديل تحديد العمق المتوقع لمتراكمات النفطية, الغاز, الغاز الرطب, الغاز الجاف,  -1
يحدد نوع المحزون نفطا كان أم غازا, الرياضي الذي يتم بناءه عمى اساس مبدأ لوباتن يمكن أن 

 وفي حالة النفط, سيتم تحديد كثافتو.

تحديد مستوى النضوج الحراري لممنطقة المدروسة وفي ضوء ذلك يتم تقييم الصخر األم ىل  -2
ىو ضمن نطاق النضوج أم ال, ومن خالل البيانات التي توفرىا الطريقة لعدد من االبار يمكننا 

لمصخر االم توضح المساحة الجغرافية لممنطقة الواقعة ضمن شباك توليد  رسم خارطة كنتورية
 .(TTI= 15-160)النفط والمحددة بين القيمتين 

الجيولوجي المقترح لمبئر توقيت زمن تولد النفط نسبة الى زمن تشكل المصيدة, فالموديل  -3
نجد عمى افاقو الطباقية المتعددة تحديدا لقيم بداية نطاق النضوج الحراري  (11-2 )شكلالمدروسة 

ولو توفرت معمومات ألعماق أكبر ألمكننا تحديد نياية ىذا النطاق عند  (TTI=15)عند القيمة 
عمى خريطة منطقة الدراسة يمكن  TTIطوط الكنتورية لقيم , وعند رسم الخ(TTI=160)القيمة 

. وعند متابعة (12-2)شكل الحراري أفقيا وعموديا لعموم المقطع المدروس تحديد منطقة النضوج
تاريخ الدفن لموحدة الصخرية المفترضة كصخرة مصدرية فأنو باإلمكان تحديد زمن دخوليا نطاق 

 واذا,  (Ma)النضوج الحراري بدقة بمعنى زمن بداية نضوج الوحدة الصخرية مقدرا بماليين السنين
الزمن الذي تكون فيو الوحدة ما كانت البئر قد اخترقت الطبقات الى أعماق أكبر فأننا سنسجل 

الصخرية قد غادرت نطاق النضوج الحراري واصبحت خارجو. وىنا ال بد من دراسة الوضع 
التركيبي لممنطقة وتحديد الزمن المفترض لنشوء المصائد التركيبية فبيا ومن ثم توقيت زمن تولد 

فط نسبة الى زمن تشكل المصيدة, وبطبيعة الحال فنحن نبحث عن المناطق التي يكون فييا الن
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وبعكسو النفط عالية,  واحتباستجمع  احتماليةالنفط قد تولد في زمن سابق لتشكل المصائد لتكون 
 فاالحتمالية واطئة في تخزين ىذه المصائد لمنفط المتولد متأخرا, حيث يكون االحتمال األكبر ان

بعد انتياء تولد النفط الذي أعقب زمن  النفط قد ىاجر خارج المنطقة لعدم وجود عائق لحركتو
 تشكل المصائد.

ه الطريقة استنباط الحرارة والتكتونية القديمة, حيث ان عدم توافق نتائج الموديل المقترح وفق ىذ -4
, فأن ذلك سيقودنا الى افتراض ان الحرارة األخرى ةالجيوكيميائي تالتحميال بالمقارنة مع نتائج

تختمف عن القيم المفترضة في الموديل أو ان تقييم األحداث  (Pale-temperature)القديمة 
الجيولوجية كسطوح عدم التوافق والنحت والتصعيد لم يكن بالدقة المطموبة, وبالتالي ال بد من أعادة 

الموديل وفق المعطيات الجديدة المقترحة. وىكذا ح وينق النظر بالحرارة القديمة واالحداث التكتونية
أفضل لألحداث الجيولوجية المبيمة في اخر مختمف يمكن ان يقود الى فيم  موديليتم اقتراح 

 المنطقة أو اإلقميم المدروس. 

 

 عمق يوضح تاريخ الدفن الرسوبي عبر انحدار حراري ثابت لمقطع –مقطع زمن  (11 -2)شكل 
   .(Zb-47)البئر 
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موضحا عميها الرقعة الجغرافية  (ISO-TTI)خريطة تساوي النضوج الحراري   ( 12-2)شكل 
  لمنطقة التوليد النفطي, ومعدالت النضوج الحراري فيها.
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