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الفصل األول
المقدمة)(Introduction
 -0.0موقع الدراسة :
2

يقع البئر  A1ضمن امتياز  NC151الواقعة في حقل العطشان  ،ويصنف البئر من اآلبار الجزافية
 Wildcatوهي اآلبار التي تحفر لغرض استكشاف النفط في منطقة جديدة بكر ،ويقع البئر على خط
طول ) (27 ,44 ,19.164"Nوخط عرض )(.(11 ,17',06.256"Eشكلي.)2 ، 1
 -تقع منطقة الدراسة في حقل العطشان في جنوب غرب ليبيا ( بين حوضي غدامس ومرزق).

شكل( :)0خارطة لموقع الدراسة ) ، (A1-NC151وصورة للموقع من الفضاء الخارجي.
).)Source : Sirte Oil Company
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شكل( :)9منطقة االمتياز الواقع ضمنها البئر ).)Source : Sirte Oil Company) .(A1-NC151

-

-

الشركة المالكة :
ترجع ملكية البئر إلى شركة سرت للنفط ). (Sirte Oil Company
حفر البئر :
بدأ الحفر بالبئر 1994 -12 -11ف  ،وتم االنتهاء من الحفر 1991 -3 -23ف.
عمق البئر  :العمق النهائي للبئر هو 1864قدم.
الهدف من الحفر :
هو اختبار لتكوين مومنيات كهدف أولي والهدف الثاني اختبار جميع الطبقات إلى حد العمق النهائي
والنتيجة المتحصل عليها هو وجود غاز في تكوين حواز.
أنابيب التغليف بالبئر :
من عمق 188قدم كان الحجم  16بوصة.
من عمق  750قدم كان الحجم ¾ 11بوصة.
من عمق  3475قدم كان الحجم  7بوصة.
حالة البئر اآلن :
منتج للغاز ومازال معلق ولم يتم دخوله في مرحلة اإلنتاج أوقد يكون الغاز فيه غير تجاري.
التكوينات الموجودة بالبئر(جدول: )1
تقع المنطقة على ارتفاع قدره 1861قدم فوق مستوى سطح البحر( .شكل.)3
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Formation
Marar
M7
M6
M2
Tahara
A .Wanin S.S
Acacus
Tanezuft
Memouniat
Melez Chograne
Haouaz
Hassaouna
Total Depth

Depth (ft) Sea Level (ft) Thickness (ft)
590
-1191
1121
1811
-89
143
1414
-44
821
2349
-899
316
2434
-1114
391
3124
-1444
261
3416
-1426
242
3861
-2111
991
4841
-2991
34
4414
-3124
241
4941
-3291
116
1133
-3613
111
1864
-4114

.)Source : Sirte Oil Company) )A1-NC151(  تكوينات بئر الدراسة:)0(جدول

.)Source : Sirte Oil Company) .)A1-NC151(  التتابع الطبقي لتكوينات بئر الدراسة:)3(شكل
1

 -9.0أهداف البحث :
نظراً النتشار الصخور المصدرية والصخور الخازنة للنفط وصخور الغطاء للمصائد النفطية في السجل
المك ون لجيولوجية ليبيا وكذلك تواجدها في التتابع الطبقي لحوضي مرزق وغدامس فإن هذه الدراسة تهدف
إلى -:
 -1دراسة صخر المصدر في منطقة حقل العطشان عند البئر ) (A1-NC151ومعرفة خصائصه من حيت
ظروف تولد الهيدروكربونات ،وتركيز الكربون الكلي ) ،(TOCونوع الكيروجين ونضجه ودرجة الحرارة
القصوى ) (Tmaxالالزمة للنضج  ،وسحناته المصدرية  ،وظروف هجرته.
 -2دراسة صخر الخزان في البئر ) (A1-NC151ومعرفة خصائصه الصخرية وبيئة ترسيبه وتقييم نسبة
المسامية والنفادية فيه ،ودراسة خصائصه البتروفيزيائية.
 -3دراسة نوع المصيدة وصخر الغطاء في بئر الدراسة  ،والظروف التكتونية المؤدية إلى تكوينهما.

 -3.0أهمية البحث :
 -1إمكانية التعرف على الصخور المصدرية في حوضي مرزق وغدامس ،وظروف ترسيبها  ،ومدى تركيز
المواد العضوية فيها.
 -2التقييم البترولي للصخور الرملية الخازنة للنفط في حقل العطشان ،ومدى تواجد هذه الصخور في حوضي
مرزق وغدامس  ،ومعرفة مدى تأثير العمليات الدياجينية على الصخور الرملية الخازنة.
 -3التعرف على المصائد النفطية في حقل العطشان ،والظروف التكتونية المؤدية إلى تكوينها ،ومدى عالقتها
بالمصائد النفطية األخرى في حوضي مرزق وغدامس.
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الفصل الثاني
جيولوجية منطقة الدراسة
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الفصل الثاني
جيولوجية منطقة الدراسة
 -0.9الحوض الرسوبي : Sedimentary Basin
يعرف الحوض الرسوبي بأنه ذلك الجزء من القشرة األرضية الذي يتوضع تحته تتابع سميك من
الصخور الرسوبية أكتر من المناطق المجاورة  ،وليس هناك من حد فاصل بين الحد األدنى لحجم
الحوض وبين الحد األعلى لحجم الطية المقعرة .(selley 1975) .Syncline
 - 9.9تصنيف األحواض الرسوبيةCLASSIFICATION OF SEDIMENTARY BASIN :
اقترحت العديد من الخطط لتصنيف األحواض الرسوبية(.جدول  .)2وكانت الخطط المبكرة وصفية إلى
حد كبير .ومع فهمنا الحالي لنظرية حركية الصفائح أصبح ممكنا اآلن أن نقترح خططا ليست وصفية
حسب بل نوعية أيضاً.
(Selley,1975, Perrodon,1978 ,1971
ولقد اقترحت التصنيفات من قبل كل من:
,Klemme,1980,1975,Halbouty et al.1970, Uspenskaya,1967, Olening,1957, Weeks,1958).

يحاول الجدول األتي أن يجمع بين الخطط التصنيفية التي اقترحت من قبل كل من selley, Klemme,
 ,Halbouty.أن من الصعب تصنيف األحواض الرسوبية ألن الحوض قد يكون له تاريخ معقد يكون قد
تطور خالله من نوع ألخر .ويمكن وضع عدد من األحواض في أكتر من مرتبة على نحو يثير الجدل.
ويجب عدم أعطاء أهمية كبيرة للجدول وميزته األساسية إنه يظهر الكيفية التي يمكن أن تربط بها
األحواض بطريقة تكونها.
خطة) Halbuoty (1970و (1975
)Klemme -1980
خطة )Selley (1975
ناااااوع ) (1أحاااااواض داخلياااااة بسااااايطة
,صحنية الشكل.
داخل رواسخي
مجاااميع رواساااخية مرتبطاااة أحاااااااااااااواض I
ناااااوع ) (2أحاااااواض أجاااااراف األرض
Interactratonic
Basins
مع استقرار قشري
المتقدمة المركبة داخل الرواسخية.
فوق رواسخي
Epicratonic
نوع) (1أحواض بين جبلية.
مايوجيوسنكاليني
نوع ) (4االنثناء السفلي خارج القاري.
ايوجيوسنكاليني
مجاميع حوضية اقليمية عناد منخسفات II
نوع ) (5أحواض بين جبلية.
موالس
Troughs
حدود الصفائح المتالقية
نوع ) (6إنهدامات.

إنزالق مضربي
Strike-slip
إنهادامات III
حدود صفيحية مستعرضة
Rifts
أحاواض باين جبلياة
(الحقااااااااااااة للحركااااااااااااة
االوروجينية )
نوع ) (7تباعد المنخسفات الساحلية
داخل رواسخي
بين رواسخي
مجااااااااااااااااااااااااااااااميع أحواض الحافات المحيطية
نوع ) (8دلتات العصر الثالثي
(انثناءات حافية قارية)
انهاااااااااادام – زحااااااااااف
عند حدود الصفائح المتباعدة
جدول( :)9تصنيف األحواض الرسوبية بنا ًء على عالقتها بحركة الصفائح.(Selley, 1984) .
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-0.9.9

االحواض الرواسخية : CRATONIC BASINS

األحواض الرواسخية بشكل أساسي أحواض شبه دائرية تتوضع كلياا ً أو علاى نحاو غالاب علاى قشارة
قارية جرانيتية أرضية مثل هذه األحواض يمكن أن تتكسر إلى فسيفساء مان مرتفعاات والمنخفضاات
 Horsts and Grabensولكن االنهدام الرئيسي يكون مفقاوداً ويمكان تقسايم األحاواض الرواساخية
إلى -:
 -1األحواض داخل الرواسخية INTERACRATONIC BASINS
وهي التي تتوضع كليا ً على القشرة األرضية .وهي أحواض عريضة ضحلة شبيهة بالصحن.
 -9األحواض فوق الرواسخية EPICRATONIC BASIN
وهي التي تتوضع جزئيا ً على القشرة القارية وجزئيا ً على القشرة المحيطية.
ويختلااااف هااااذان النااااوعين ماااان األحااااواض اختالفااااا ً بينيااااا ً فااااي السااااحنات والتركيااااب واالحتماااااالت
الهيدروكربونية.

 -3.9األحواض الرسوبية في شمال أفريقيا : SEDIMENTARY BASINS IN NORTH AFRICA
توجد سلسلة من األحواض داخل الرواسخية في شمال أفريقيا بين المحيط األطلسي والبحر األحمر .أن
هذه األحواض مفصولة بعضها عن األخر ببروزات من صخور القاعدة النارية والمتحولة من ما قبل
الك مبري وتميل إلى أن تغطس باتجاه الشمال صوب البحر األبيض المتوسط وتظهر هذه األحواض
طباقية منتظمة على نحو ملفت للنظر في صخور حقبة الحياة القديمة غير أن صفاتها تصبح متغيرة على
نحو متميز خالل حقبة الحياة الوسطى  ،وتعد أحواض مرزق والكفرة أمثلة على األحواض داخل
ال رواسخية في ليبيا تغطى قيعانها بتتابع حقبة الحياة القديمة الممتد عبر الصحراء الكبرى وصفاتهما
األساسية أحواض شبه دائرية في الشكل.
يعتبر حوض سرت في ليبيا من األحواض المملؤة بالترسبات الجيرية وهو عبارة عن حوض بمحاذاة
الرسخ  ،والمنطقة التي يشغلها اآلن تخلج سرت كانت بروزاً يغطس باتجاه الشمال وكان يفصل بين
حوضي مرزق والكفرة ولقد تحطم هذا البروز في الطباشيري األوسط ويتوضع سطح عدم توافق سرت
على نحو مباشر فوق قاعدة ماقبل الكمبري في وسط التخلج وفوق الصخور األحدث تدريجيا ً كلما ابتعدنا
عن مركز الحوض.
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شكل( :)4خارطة تظهر توزيع األحواض الرسوبية في شمال أفريقيا.(Selley, 1984).

شكل( :)5خارطة جيولوجية توضح األحواض الرسوبية في ليبيا الداخل الرواسخية  ،وتخلج سرت بمحاذاة الرسخ
(.(Hallett, 2002
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 -4.9اإلطار الجيولوجي والتكتوني العام لحوضي مرزق وغدامس :
يعتبااار حوضاااي مااارزق وغااادامس مااان األحاااواض الجيولوجياااة الرساااوبية النموذجياااة ضااامن الرساااخ
 Intracratonicالتي حدثت فاي شامال أفريقياا باين المحايط األطلساي والبحار األحمار  ،وهاذه األحاواض
انفصلت عن بعضها بواسطة نثوءات  Ridgesالمكونة من صخور القاعدة النارية والمتحولة والتي تعاود
إلااى مااا قباال الكمبااري وتتميااز هااذه األحااواض بتتابعااات طبقيااة منتظمااة ماان المحاايط األطلسااي حتااى شاابه
الجزيرة العربية فنجد أن بداية هاذه التتابعاات الرساوبية تتكاون مان أحجاار رملياة غرينياة ورملياة بحرياة
ضحلة وتعود هذه التتابعاات الرملياة للكمباري أردوفيشاي ويلاي هاذه التتابعاات الرملياة طفلاة جرابتوالتياة
طفل ا ة تانزفاات التااي تعااود للساايلوري وهااذه الطفلااة تتميااز بغناهااا بااالمواد العضااوية وماان تسااجيل انحسااار
البحر  Regressionنجد التوضعات تتغير إلى أحجار رملية دلتاوياة بماا يعارف بتكاوين أكااكوس والاذي
يعود للسيلوري ويليه تكوين تادرات الذي يتكون من األحجار الرملية النهرية والذي يعاود للاديفوني ويلياه
رسوبيات الكربوني والتي تتمثل بالحجر الجيري البحري وقد أستنتج من تسجيل انحسار البحر ودراساات
التيارات القديمة بأنه مع نهاية الدور الكربوني لم يعد البحر أبداً مرة أخرى إلى حوض مرزق.
ومع بداياة دهار الحيااة الوساطى ساادت البيئاة القارياة فاي حاوض مارزق وقاد تمثلات باالحجر الرملاي بماا
يعرف بتكوين أمساك أو الحجر الرملي النوبي ذو البيئة النهرياة والاذي ياؤل انتشااره الواساع إلاى التعرياة
القوية للتقبب الذي أذى إلى انفصال أفريقيا عن لوح الجزيرة العربية.
وقد تحكم في عملية ترسيب هذه التتابعات انفصال حوض مرزق عن بحر التيتس بواسطة قوو القرقوف
الذي هو عبارة عن ظاهرة تكتونية تحكمت في الترسيب خالل دهر الحيااة القديماة ودهار الحيااة الوساطى
وبالرغم من ذلك فإن تحليل التيارات القديمة  Paleo Currentأظهرت توجها ً شماليا ً فوق المرتفع وأيضا ً
أظهرت ميوالً شماليا ً حدت لكل من حوض مرزق وحوض الكفرة وهذا يعني أن حوض مرزق ظل يتغير
في طبيعته من شكل خليج إلى أن وصل إلى حالته التي هي عبارة عن حوض داخل الرسخ ومغلق بنيويا ً.
أما شكل الحوض التركيبي فهو شبه دائاري .وقاد تاأثر حاوض مارزق أتنااء تكوناه باالحركتين التكتاونيتين
الكالدونية والهرسينية أتناء حقبة الحياة القديمة.
ً
ً
وبذلك نستنتج أن حوضي مرزق وغدامس كانا في األصال حوضاا واحادا وبعاد حادوت الحركاة التكتونياة
(الهرسينية) أدت إلى تكوين قوس القرقاف  .انفصال حاوض مارزق عان حاوض غادامس وأصابح حاوض
مرزق أكثر قارية وحوض غدامس أكثر بحرية.

 -0.4.9التتابع الطبقي :
 -0ماقبل الكمبري : PRECAMBRIAN
يتكااون ماان الصااخور الناريااة والصااخور المتحولااة التااي تشاامل جرانياات بيجماااتي والااديوريت والجااابرو
والسدود والنايس واألمفيبواليت.
 -9الكمبري : CAMBRIAN
ب -تكوين الحساونة : HASSAWNAH FORMATION
وهااو عبااارة عاان صااخور رمليااة خشاانة إلااى متوسااطة الحيبيااات ويوجااد بهااا ( التطبااق المتقااطع – التاادرج
الطبقي) وهاذ ا التكاوين غيار جياد التطباق ولام يساجل وجاود مساتحاتات فياه وهاو يعلاو صاخور القاعادة ال
توافقياا ً حيا يوجاد الكونجلاوميرات القاعادة  basal conglomerateعناد الحاد الفاصال بينهماا .عمار
التكوين من الكمبري العلوي وتعتبر بيئة ترسيبه بحرية ضحلة إلى قارية .ويتكشف هذا التكاوين بوضاوح
في جبل الحساونة (القرقف) .يبلغ سمك التكوين من 111 -411م.
 -3االردوفيشي : ORDOVICIAN
أ -تكوين الشبيات : ACHEBYAT FORMATION
من األردوفيشي السفلي وهو أقدم التكوينات االردوفيشي ويتميز عان التكاوين الحسااونة بأناه جياد التطباق
ويحتوي على بنيات حيوية تتمتل في الحفر العمودية ( )Tigilliteوسحناته عبارة صخور رملية متوسطة
إلى دقيقة الحبيبات ويتكشف في جبل الشبيات في غرب القرقف  ،بيئة الترسيب بحرية ضحلة.

11

ب -تكوين الحواز : HAWAZ FORMATION
من األردوفيشي السفلي وهو عبارة عن صخور رملية دقيقاة إلاى متوساطة الحبيباات ماع بعاض الصاخور
الغرينية والطينية ويحتوي ) (Tigilliteبكثرة ويمثل حواز بيئة بحرية ضحلة ولكن اكثر عمقا من الفتارة
التي ترسب فيها التكوين الشبيات والموقع المثالي لتكوين الحواز مرتفعات الرقف في الشمال.
ج -تكوين ميلز الشقران : MELAZ SHUQRAN FORMATION
ماان األردوفيشااي األوسااط وهااو يتكااون عموماا ً ماان صااخور طينيااة وبعااض الصااخور الغرينيااة مااع بعااض
الصخور الرملية دقيقة الحبيبات وهذه الصخور تختلط أحيانا مع بعض الحبيبات الخشنة وزلط غريبة عن
تكوين ويعتقد أنها وفدت محمولة بالكتل الجليدية التي ما أن ذابت حتى توضعت تلك الحبيبات الكبيارة فاي
القاااع واناادمجت فااي الاادورة الرسااوبية للطااين وحصاال هنااا تقاادم للبحاار والموقااع المثااالي لااه فااي جباال
ميلزالشقران في القرقف.
د -تكوين المومنيات : MAMUNIYAT FORMATION
من األردوفيشي العلوي ويعلوه تكوين تانزفت ويفصلهما سطح عدم توافق ويتألف العماود الطبقاي عموماا ً
من تعاقبات الحجر الرملي األبيض والمصفر والرمادي المتوسط الحبيبات في هيئة كثل صخرية متماسكة
وأحيانا ً في طبقات مختلفة السمك  ،وبيئة ترسيبه من قارية إلى بحرية ضحلة.

 -4السيلوري : SILURIAN
أ -تكوين تنزوفت ( : TANEZZUFT FORMATIONشكل .)6
ينتشر ت كوين تانزفت على مساحة واسعة ويتكون مان ساحنات عضاوية مان الصلصاال (الطاين الطبقاي) الاذي
يحتااوي علااى الجرابتوالياات ويتميااز بوضااوح عاان صااخور الحجاار الرملااي لتكوينااات الاادور الكمبااري والاادور
األوردوفيشااي ويبلااغ ساامك هااذا التكااوين حااوالي 461م عنااد وادي ايااادار بمنطقااة وادي تانزوفاات ويتخلاال هنااا
الصلصال طبقات متفرقة مان الحجار الرملاي  ،بيئاة الترسايب لتكاوين تانزوفات بيئاة بحرياة ضاحلة  ،ويرجاع
عمره إلى السيلوري السفلي.
ب -تكوين اكاكو : AKAKUS FORMATION
وهو عب ارة صخور رملياة خشانة الحبيباات ماع بعاض الصاخور الغرينياة والطينياة وتوجاد باه مساتحاتات مان
الكروزيانا والهيرالنيا والاديبلوكريتاريا والبرايكيباودا وهاو متوافاق ماع التكاوين الاذي قبلاه وغيار متوافاق ماع
تكوين الذي يليه وبيئة ترسيبه تتراوح بين دلتاوية إلى بحرية ضحلة.

 -5الديفوني : DEVONIAN
أ -التادرارت : TADRART FM
تكوين تادرات يفصله سطح عدم توافق عناد تكاوين أكااكوس إلاى األسافل ويختلاف سامكه مان مكاان إلاى أخار
والقسم السفلي من التكوين من الحجر الرملي الخشن إلى كونجلوميرات أصفر إلاى بناي اللاون ويتمياز بوجاود
التطبق المتقاطع وكذلك الحجر الرملي الخشن والمتوسط الحبيبات والحجر الرملي الناعم والمتوسط الحبيباات
وقد ترسبت هذه الصخور في بيئة من األنهار المجدولة .سمك التكوين 500متار .ويرجاع عماره إلاى الاديفوني
السفلي.
ب -اوان كازا : OUA KASSA FM
يباادأ بااالحجر رملااي ناااعم تاام بااالغرين والطااين  ,واالحااافير الموجااودة هااي االساابيريفير وثالثيااات الفصااو
والعديد من القواقع ,ويوجد تبادل طبقي مان الحجار الرملاي والطيناي  ,سامك التكاوين 200متار بيئاة الترسايب
بحرية ويرجع عمره إلى الديفوني السفلي.
ج -مجموعة عوينة ونين : Awaynat wanin Group
تتميز مجموعة عويناة بالتباادل الطبقاي مان الصاخور الرملياة والجيرياة والغرينياة المتكاررة  ,وهاده األحجاار
تزيد فيها ترسبات الحديد في بعض الدورات وخاصة في الجزء العلوي .اما الجازء األوساط اليوجاد فياه نسابة
حديد عالية وأيضا يتميز بالحجر الرملي  ,ولهاذه مجموعاة أهمياة االقتصاادية الحتوائهاا علاى خاماات الحدياد

12

وأهمها (المجنيتيت – الهيماتيت – السيدريت -الليمونيت )  .وتعتبر منطقة تاروت واشكدة أفضل منطقاة لخاام
الحديد االقتصادي (الحديد المغناطيسي) .
واالحافير الموجودة البرايكيبودا – بقايا النباتات – اوستراكودا -تيجياليت.
بيئة الترسيب بحرية ضحلة إلى شاطئية هادئة أو الغونية.
ولقد قسمت إلى ستة تكاوين في جنوبي القرقف  A1-Qarqqf Archوإلى خمساة فاي شامالي A1-Qarqaf
 Archكما في الجدول (.)3
Northern A1-Qarqqf Arch
Tahara Formation
Awaynat wanin IV
Awaynat waninIII
Awaynat waninII
Awaynat waninI

Southern A1-Qarqaf Arch
Ashkidah Formation
Tarut Formation
Dabdab Formation
Quttah Formation
Idri Formation
B,ir al Qasr Formation

Middle-Upper
Devonian

جدول ( :)3تقسيم تكوينات مجموعة عوينة ونين.(after Sutcliffe et al. 2000) .

شكل( :)6قطاع سايزميك عرضي في منطقة االمتياز  NC 151الواقعة في حقل العطشان  ،ويوضح التتابع الطبقي للبئر
.)Source : Sirte Oil Company) .A1
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 -6الكربوني

: CARBONIFEROUS

أ -تكوين أمرار : MARAR FM
أطلقت هذه التسمية نسبة إلى قارة أمرار عند الحافة الجنوبية للحمادة الحمراء وإلى الغرب من منطقة القرقف
ووصف هذا التكوين يتكون من تباادالت الصلصاال الغريناي والاذي يحتاوي علاى الميكاا ماع الحجار الغريناي
والحجر الرملي الناعم ويحتوي غالبا ً على أكاسيد حديدية والجزء العلوي من التكاوين يعارف بطبقاات كوليناا
وهي رواسب بحرية من أصل طحالب بحرية .
وفااي منطقااة حاسااي أنجيااول يمثاال تكااوين أماارار أقاادم الوحاادات الصااخرية الظاااهرة بالمنطقااة وتوجااد بالقساام
الشمالي الغربي من المنطقة ويتألف القسم األوسط للعمود الطبقي من حجر رملي كوارتيزيتي النااعم ماتالحم
بمااواد سيلسااية وكلسااية وأكاساايد حديديااة والقساام العلااوي ماان هااذا التكااوين يتكااون ماان الحجاار الجيااري الغنااي
بالحفريات والمارل والحجر الرملي الحديدي وقد ترسبت هذه المواد في بيئة بحرية ضحلة .
وتشااكل طبقااات كولينااا أعلااى جاازء ماان تكااوين أماارار ويبلااغ ساامكها بمنطقااة الدراسااة حااوالي 25م وتتميااز
بتراكيب خاصة ) (Stromatholitisويبلغ سمك هذه التراكيب حوالي 2م ويبلغ سمك هذه التراكياب حاوالي
2م وهو عبارة عن رواسب كلسية وبسبب تبادلها مع مواد السليكا أو مع مواد حديدية فقد تميزت باللون البني
أو األحمر وتوجد طبقات كولينا في ثالث مستويات متبادلاة ماع الحجار الغريناي وقاد ترسابت صاخور تكاوين
أمرار في الحقب الكربوني السفلي.
ب -تكوين أسد أجفار : ASSEDJEFAR FM
تظهر صخور تكوين أسد أجفار في وسط وجنوب غرب المنطقة وتعلو تكوين أمرار مباشرة ويساود فاي هاذا
القسم السفلي من هذا التكوين الحجر الرملي الكوارتزيتي الناعم والمتوساط والخشان الحبيباات رماادي أبايض
اللون ويتدرج في األعلى إلى الطين والحجار الرملاي الغريناي تام إلاى صاخور يغلاب عليهاا التركياب الكلساي
يتبعها الحجر الجيري وتحتوي على حفريات ).(Brachiopods & Crinoids
ويعلو هاذا التعاقاب حجار جياري رماادي أصافر أو أحمار يحتاوي محلياا ً علاى الرمال الادلوميتي أو بطروخاي
التركيب وفي القسم العلوي من العمود الطبقي لتكوين أسد أجفار توجد عدة أمتار من الحجر الرملي المتقااطع
يحتوي على بقايا حياتية نباتية وعلى تمعدنات اليورانياوم والفوسافات ويبلاغ أقصاى سامك لتكاوين أساد أجفاار
 140م وقد ترسبت هذه المكونات في بحيرات شاطئية معزولة وفي نطاق الماد وفاي النطااق تحات السااحلي .
ويرجع العمر الزمني لتكوين أسد أجفار إلى الحقب الفحمي السفلي.
ت -تكوين دمبابة : DEMBABA FM
في هذه المنطقة توجد صخور تكوين دمبابة في القسم الغربي من المنطقة مكونة طيه محدبة ذات ميل طفيف
وتمتد في اتجاه شمال -جنوب ويمكن تقسايم العماود الطبقاي لهاذا التكاوين إلاى قسامين علاوي وسافلي تفصالهم
طبقة األنالسيمواليت  .ويتكون الحد الجيولوجي السفلي من االنتقال التدريجي لتكاوين أساد أجفاار ويتمثال فاي
وجااود تركيبااات السااتروماتواليت  .ويباادءا القساام الساافلي ماان الحجاار الجيااري الغرينااي الكلسااي والغاار ين اي
والحجر الجيري الرملي والحجر الرملي الكلسي متبادلة مع الكونجلاوميرات والصاخور الطباشايرية والحجار
الجير الدلوميتي.
وتفصل طبقة األنالسيمواليت العمود الطبقي لتكوين دمبابة إلى قسمين وتتكون من الحجر الرملي البطروخاي
ذو اللون البنفسجي مع متحجرات كلسية تحتوي على  50%أنالسيت  .ويمثل الحجر الرملي األبيض المتبلور
والذي يكون الغطاء العلوي للصخور التي تقع إلى أسفل بقايا الكليات ويحتاوي علاي تمعادنات ثانوياة لمعادن
اليورانيوم .ويتألف القسم العلوي من وحدات صخرية مختلفة ومتعاقبة (مارل وحجر جيري مارلي إلى حجر
جياار طباشاايري حجاار رملااي كلسااي وحجاار جيااري متبلااور) ويميااز هااذا التعاقااب وجااود مااارل يحتااوي علااى
متحجرات كلسية .ويصل السمك الكلي لتكوين دمبابة حوالي 120م بينما ال تتجاوز طبقات األنالسيمواليت 5
أمتار .وقد ترسبت هذه الوحدات الصخرية في الحقب الفحمي األوسط في بيئة من المياه الضحلة.
توجد التكوينات الجيولوجية السابقة (تكوينات حقبة الحياة القديمة) في كلى حوضي مرزق والحمادة.

14

 -7الترياسي :
أ -تكوينات حوض مرزق :
 تكوين زرزاتين :يقع ال قطاع النموذجي لتكوين زرزاتين في األراضي الجزائرية بالقرب من الحدود الليبية الجزائرية  .وقد قسم
لوفران ) (1908تكوين زرزاتين إلى ثالثة أعضاء وهي من أسفل إلى أعلاى عضاو أدراربان درياك ,عضاو
زرزاتين وعضو تيكنووين .وفي منطقاة الدراساة يظهار تكاوين زرزاتاين فاي الجهاة الشامالية الغربياة ويعتبار
امتاداد للقطااع النماوذجي .وتغطاي رواسااب الميااه العذباة مان الحقاب الثالا معظام أجازاء التكاوين فاي الااركن
الشاامال الغربااي ماان المنطقااة كمااا تغطااي الكثبااان والغطاااءات الرمليااة أجاازاء أخاارى ماان هااذا التكااوين  .والحااد
الجيولوجي الفاصل بين تكوين زرزاتين وتكوين دمبابة إلى األسفل سطح عدم توافق حيت لم يعتر على وجود
لتكوين تيقونتورين وتكون صخور تكوين زرزاتين منحدرات بارزة يصل ارتفاعها إلى 110م.
ويتكون القسم السافلي للعماود الطبقاي مان طبقاات الحجار الغريناي الطيناي والحجار الطيناي الغريناي بناي إلاى
أحمر مع تبادالت من الحجر الطيني الغريني األخضر ويصال سامك هاذا التعاقاب مان  15إلاى  50م ويظهار
إلى األعلى تعاقبات من الحجر الرملي ذو صفائح متقاطعة وكونجلاوميرات عناد القاعادة ويصال سامك الحجار
الرملي إلى 60م ويظهر تغيير جانبي في السمك يدل على األصل النهري لهذه الرواسب ويحتوي محليا ً علاى
طبقات من الكو نجلاوميرات والحجار الغريناي الطيناي .ولام تفياد البقاياا فاي تحدياد العمار الزمناي لهاذا التكاوين
وعلى أساس المضاهاة بالقطاع النموذجي والوضع الطبقي يمكن إرجاعه إلى الحقب الثالثي.
ب -تكوينات حوض الحمادة :
 تكوين كو ّرش :عمااره ماان الترياسااي الساافلي  ،وهااو عبااارة عاان حجاار رملااي متوسااط إلااى خشاان الحبيبااات وصااخوره متعااددة
األلوان  ،كما توجد في الجزء العلوي منه بعض األحافير البحرية مثل البرايكوبودا والفاورمنيفرة  ،كماا توجاد
بعض البنيات الرسوبية مثل التطبق المتقاطع وبعض الترققات .سمك التكاوين حاوالي 31م فاوق الساطح ،بيئاة
ترسيبه من شاطئية إلى بيئة نهرية.
 تكوين العزيزية :عمااره ماان الترياسااي الساافلي إلااى األوسااط  ،وهااو عبااارة عاان صااخور جيريااة فااي الغالااب  ،كمااا توجااد بعااض
الطبقات من صخور الشايرت  ،األحاافير الموجاودة الكاساتروبودا والبرايكوباودا والسايفالوبودا والفاورمينفرة،
سمك التكوين حوالي 41م ،بيئة ترسيبه بحرية.
 تكوين أبوشيبة :عمااره ماان الترياسااي العلااوي  ،وهااو عبااارة عاان تبااادل طبقااي ماان الصااخور الطينيااة والصااخور الرمليااة الهشااة
والمتعددة األولون ،وقد تتواجد بعض الصخور الكونجلوميراتية ،األحافير الموجودة هي جذوع بعض النباتات
واألوراق النباتيااة ،وتوجااد بعااض الترققااات فااي الصااخور الطينيااة .ساامك التكااوين حااوالي 41م ،بيئااة ترساايبه
نهرية.

 -8الجوراسي :
أ -تكوينات حوض مرزق :
 توراتين :ً
عمره من الجوراسي السفلي ،وهو عبارة عن صخور طينية تتغيار تادريجيا إلاى حجار رملاي ،ويوجاد القطااع
النماوذجي لاه فاي الجزائار ويبلاغ سامكه حاوالي  240متار ،والبنياات الرساوبية الموجاودة عباارة عان التقااطع
الطبقي بأنواعه وبعض التشققات الطينية.
 تكوين إمساك (عضو جرمة) :يرجع عمره إلى الجوراسي العلوي ،وهو يمثل الجزء السافلي مان تكاوين إمسااك يتكاون مان تباادل طبقاي مان
الصخور الطينية والغرينية وبعض الصخور الرملية المتوساطة أحجاام الحبيباات ،الصاخور الطينياة فياه غنياة
بآثار انطباعات األوراق وحبوب اللقاح ويبلغ سمكه حوالي  350متر.
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ب -تكوينات حوض الحمادة :
 تكوين أبوغيالن :عمره مان الجوراساي السافلي ،وهاو عباارة عان صاخور جيرياة دلوميتياة صالبة وذات تطباق كتلاي ،األحاافير
الموجودة هي الكاستروبودا والبرايكوبودا والسيفالوبودا ،بيئة ترسيبه بحرية  ،يبلغ سمكه حوالي 11م.

 -9الطباشيري :
أ -تكوينات حوض مرزق :
 تكوين إمساك (عضو اوباري):يرجع عمره إلى الطباشيري السفلي ،وهذا العضو عبارة عن صخور رملية من خشنة إلاى متوساطة الحبيباات
كما توجد أحجام مختلفة من صاخور الكونجلاوميرات  ،صاخوره غنياة بأكاسايد الحدياد ،ويحتاوي علاى جاذوع
األشجار الصلبة ،ويبلغ سمكه حوالي 250م.
ب -تكوينات حوض الحمادة :
في الطباشيري ترسبت عدة تكوينات فاي حاوض الحماادة وأغلبهاا ذات طاابع بحاري باساتثناء تكووين ككلوة ذو
الطابع القاري (بيئاة نهرياة) وهاو مان الطباشايري السافلي ،وهاذه التكويناات البحرياة جميعهاا مان الطباشايري
العلوي وفي الغالب هي عبارة عن صخور كربوناتية ومتبخرات وغنية باألحافير مثال جاساتروبودا وامونيات
وفليسيبودا باليسيبودا وفورنيفرا وهذه التكوينات هي -:
العمر
سينوميني
سينوميني
سينوميني -توريني
توريني -كونيكي
سينتوني
كامباني
مستريشي
مستريشي

التكوين
عين طبي
يفرن مارل
نالوت
قصر تغرنة
معزوزة
مزدة
تاال
زمام (عضو الطار السفلي)
بن عفين

جدول( :)4تكوينات عصر الطباشيري العلوي في حوض الحمادة.

مالحظة  :يتداخل تكوين بن عفين مع عضو الطار السفلي.
-00

حقبة الحياة الحديثة :
ه اذه التكوين اات تتبااع لحااوض غاادامس ،ويغلااب عليهااا األحجااار الجيريااة باإلضااافة إلااى المااارل والجاابس
والحجاار الجياارى الطباشاايري ومااع بعااض العقااد ماان الشاايرت واالحااافير المتواجاادة هااي الرأسااقدميات
والفورمنيفرا وجاستروبودا وبعض الطحالب (جدول.)1
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التكوين
عضو الطار العلوي
زمام
عضو الحاد
الشرفة
البشيمة
الجير
وادي تامت

العمر
الباليوسين
الباليوسين
االيوسين
االيوسين
االيوسين

جدول( :)5تكوينات حقبة الحياة الحديثة في حوض الحمادة.

يوضح الشكل ( )4القطاع الطبقي لحوض الحمادة وحوض مرزق  ،فنالحظ أن الحوضين يتشابهان في
تكوينات حقبة الحياة القديمة  ،وتتواجد غالبية تكوينات حقبة الحياة المتوسطة وحقبة الحياة الحديثة في
حوض الحمادة .يوضح شكل ( )6خارطة كنتورية للحوضين  ،وشكل ( )9يوضح القطاع العرضي لكلى
( .ويوضح
الحوضين  ،مأخوذ هذا القطاع بنا ًء على الخارطة الكنتورية (شكل )6بين النقطتين (
الشكل ( )11النظام البترولي لحوضي مرزق والحمادة.

14

شكل( :)7التتابع الطبقي لحوض مرزق وحوض الحمادة.(Sola and Worsley, 2000).

16

شكل ( :)8خارطة كنتورية في الشمال والجنوب الغربي لليبيا (حوضي غدامس ومرزق).
).)Source : Sirte Oil Company
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شكل( :)2قطاع عرضي تركيبي من الشمال الغربي إلى الجنوب الغربي يوضح الوضع التكتوني والطبقي لحوضي
غدامس ومرزق.) Source : Sirte Oil Company).
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شكل( :)00العمود الطبقي والنظام البترولي العام لحوضي غدامس ومرزق.
).)Source : Sirte Oil Company
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الفصل الثالث
صخر المصدر ((SOURCE ROCK
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الفصل الثالث
صخر المصدر )(SOURCE ROCK
 -0.3صخر المصدر :
كاف  ،سواء كانت
بقدر
هو المكان الذي تتولد فيه الهيدروكربونات بعد أن يتم حفظ المواد العضوية فيه
ٍ
ٍ
زيتا ً ًً ًً ًً ًً ًً أم غازاً .وبعد إن يتم حفظ المواد العضوية في صخر المصدر تدخل المواد العضوية في
الدورة الرسوبية وتتعرض إلى تغيرات مع عمق الردم ( بزيادة الحرارة والضغط ) فيؤدي ذلك إلى تولد
الكير وجين أي الزيت المسؤول عن تولد الهيدروكربونات.

 -9.3جيولوجية صخر المصدر النفطي وظروف بيئة ترسيبه :
 -0.9.3جليد االردوفيشي ودوره في ترسيب تكوين تنزوفت :
لعب جليد االردوفيشي دوراً مهما ً في ترسيب تكوين تنزوفت فبسبب نشاط التعرية لجليد القطب الجنوبي
الذي كان موجوداً في تلك الفترة أدى إلى تكون مناطق مرتفعة وأخرى منخفضة نشأ عنها األحواض
المحجوزة والتي ترسب عليها تكوين تنزوفت بعد طغيان البحر في تلك الفترة والتي تعتبر ظرفا ً مالئماً.
يالحظ إن بيئة ترسيب تكوين تنزوفت تكون هادئة يعوزها األوكسجين وهذه البيئة تساعد على حفظ
المواد العضوية تم خضوعها لالنحالل الحيوي البطيء للمواد العضوية كما بالشكل (.)11
فإذا كانت الظروف السائدة غير مؤكسدة  Anoxicفإن البكتريا االختزالية  Reducing Bacteriaهي
صاحبة الشأن .هذه الكائنات الالهوائية  Anaerobicتحصل على احتياجاتها من األوكسجين باستخال
ما يتوفر من كبريتات  SO4نترات  NO3و بيكربونات  HCO3لذا فهي اقل فاعلية في ما يتعلق
باالنحالل الحيوي  ،ويقدر إن حوالي  %85من مجمل الصخور المصدرية للنفط قد توضعت في بيئات
يعوزها األوكسجين.
وهذه أفضل الظروف لتجمع المواد العضوية وبسبب طباقية المياه في األحواض المحجوزة يحصل تبخر
للجزء العلوي من المياه  ،ويزداد تركيز الملوحة و تنتقل وتنزل إلى أسفل والفراغ تأتيه مياه جديدة من
البحر وهي اقل ملوحة من التي تحت وهكذا تستمر العملية والمياه السفلية تحتفظ بملوحتها ألن البحر ال
يغذيها فبالتالي الجزء السفلي يكون منطقة ال يوجد بها األوكسجين وهذه أفضل الظروف لحفظ المادة
العضوية المكونة للكيروجين كما بالشكل (.)12
نستخلص من االستعراض السابق أن أفضل الظروف المالئمة لتكون صخر مصدر نفطي هي التي يتم
فيها أنتاج المواد العضوية من جهة وحفظها من جهة أخرى  ،بل نستطيع القول بأن معدل الحفظ أكثر
أهمية من معدل اإلنتاجية  ،أفضل الظروف المالئمة لحفظ المواد العضوية في الرواسب هي وجود بيئة
غير مؤكسجة ذات طاقة منخفضة ومعدل ترسيب أمثل  ،مادامت البيئة منخفضة الطاقة فإننا نتوقع أن
تكون رواسب صخور المصدر النفطية ناعمة الحبيبات مثل الصخور الطينية و الغرينية أو الجيرية أحيانا ً
قليل ة  ،هذا ال يعني بالطبع أن كل صخر ناعم يجب أن يكون صخر مصدر نفطي  ،بل البد أن يصاحب
ذلك توضع القدر الكافي من المواد العضوية أيضاً.
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شكل( :)00قطاع عرضي من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي في منطقة حقل العطشان ويوضح موقع بئر الدراسة.
).)Source : Sirte Oil Company

شكل( :)09األحواض المحجوزة ).)AL hotheary, 2007 (. (Barred Basins
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 -3.3مراحل ردم المواد العضوية :
تتعرض المواد العضوية إلى ثالثة مراحل رئيسية أثناء عملية الردم (شكلي )14 ،13وتتمثل في األتي :
 -0المرحلة الدياجينية :
تحدت في المستويات الضحلة (تحت السطح) وظروف الحرارة والضغط ال تختلف عن الذي في السطح ،
ودرجة الحرارة يمكن أن تكون في حدود 41درجة مئوية تقريبا ً ويكون معدل الترسيب والهبوط عادي ،وقد
تزيد درجة الحرارة عن  111درجة مئوية عندما يكون الترسيب والهبوط سريعين .
تتميز هذه المرحلة بالنشاط البكتيري واالنتقال بين هذه المرحلة والمرحلة التي تليها يكون تدريجي  ،ويقل
النشاط البكتيري بازدياد العمق حتى يصل إلى عمق ينعدم فيه النشاط البكتيري ويكون هو الحد الفاصل بين
المرحلتين ،يحدث تكسر وتحطيم للمواد العضوية بالعمليات الجيوكيميائية  ،ويطرد فيها غاز الميتان تم يطرد
غاز ثاني أكسيد الكربون والماء بفعل االنضغاط  ،وتبقى المادة الهيدروكربونية المعقدة والتي تسمى بالكير
وجين ). (Kerogen
والسمة المميزة للتغيرات التي تطراء على المادة العضوية في هذه المرحلة هي اختزال محتوى األكسجين ،
بينما تبقى نسبة الهيدروجين – الكربون على حالها إلى كبير.
 -2المرحلة الكاتاجينية :
وتبدءا هذه المرحلة عندما يتوقف النشاط الجيوكيميائي  ،وتزداد درجة الحرارة والضغط في هذه المرحلة
ويتحرر النفط من الكيروجين حيت يحدث تحرر الزيت تقريبا ً مابين  121-81درجة مئوية  ،ودرجة الحرارة
هذه تسمى بنافدة الزيت ) . (Oil windowبعد انتهاء الزيت يأتي الغاز في درجة حرارة مابين 221-121
درجة مئوية ودرجة الحرارة هذه تسمى بنافدة الغاز ). (Gas window
ً
وهذه المرحلة ذات مدى واسع ال يتعلق بدرجة الحرارة فقط وإنما أيضا بعامل الزمن  ،والسمة المميز
للتغيرات التي تطرأ على المادة العضوية في هذه المرحلة هي انخفاض معدل الهيدروجين – كربون  ،بينما
يبقى معدل األكسجين – كربون دون تغير كبير يذكر.
 -3المرحلة الميتاجينية :
تحدت في درجات حرارة مرتفعة وفي هذه المرحلة تطرد أحر الهيدروكربونات مثل الميتان الذي قد ينتج من
التكسر الحراري للكيروجين.
ً
السمة المميزة لهذه المرحلة هي اختزال نسبة الهيدروجين – كربون بحي ال يبقى أخبرا إال الكربون في هيئة
جرافيت ) ، (Graphiteوذلك بسبب االنضغاط المتزايد مما يؤدي إلى اختزال المسامية والنفادية إلى حد
كبير.
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شكل( :)03المراحل الرئيسة لتطور الكيروجين والنواتج المتولدة عنها .األسهم تشير إلى مسار تطور نضج الكيروجينAL ( .
.)hotheary, 2007

شكل( :)04نافدة تولد الزيت والغاز وعالقته بدرجة الحرارة المئوية  ،والعمق بالكيلومترات ،وممال الحرارة األرضية.
).)Source : Sirte Oil Company
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 -4.4الكيروجين : The kerogen
الناتج النهائي للتغيرات التي تطرأ على المادة العضوية كاستجابة للردم المتزايد في المرحلة الكاتاجينية
هو الكيروجين وهو عبارة عن مادة عضوية في الصخور الرسوبية غير قابلة للذوبان في المذيبات
العضوية بسبب حجم جزيئاتها الكبيرة خاصية عدم الذوبان هذه هي التي تميز الكيروجين عن ناتج أخر
قابل للذوبان في المذيبات العضوية يسمى البيتومين ) . (Bitumenوالكيروجين في الصخور القديمة
ناعمة الحبيبات يمثل ما يقرب من  %99- 61من المواد العضوية  ،والباقي للبيتيومين.
 -0.4.3أنواع الكيروجين :
هناك ثالثة أنواع من الكيروجين المعتمدة على نوع المادة العضوية وتتمثل في األتي كما بالشكل (: )11
 -0الكيروجين النوع االول (الطحلبي) :
غني بالمكونات الطحلبية وميزته أن نسبة  H/Cعالية مقارنة باألنواع األخرى وأفضل الظروف التي
تالئم هذه النوع هي البحيرات العذبة ولكنها محدودة لذلك هذا النوع من الكيروجين غير شائع.
يتميز هذا النوع من الكيروجين بنزعته لتوليد الزيت في المرحلة الكاتاجينية.
 -9الكيروجين النوع الثاني (الخليط) :
تركيبه وسط من خليط من الحطام الطحلبي مع مواد فتاتية من الهوائم الحيوانية والنباتية والبكتيرية وأفضل
البيئات لهذا النوع من الكيروجين هي البيئات البحرية المحتوية على قيعان غير مؤكسجة ولذلك هو أكثر
وفرة من النوع األول .
يتميز هذا النوع من الكيروجين بنزعته لتوليد الزيت والغاز أتناء المرحلة الكاتجينية.
 -3الكيروجين النوع الثالث (الخشبي) :
هذا الكيروجين خشبي االصل لذا ايسمى بالكيروجين الخشبي  ،ينتج من مادة الليجنين الموجودة في
النباتات البرية الراقية يتميز بأنخفاض المركبات األلفاتية مقارنة باألنواع األخرى والضروف المالئمة لهذا
النوع من الكيروجين هو الردم السريع للبحار القريبة من القارات كالدلتا وهو غني بالمركبات العطرية .
يتميز هذا النوع من الكيروجين بنزعة لتوليد الغاز في المرحلة الكاتاجينية.
 -4الكيروجين النوع الرابع (الخامل) :
يطلق عليه الكيروجين الخامل أو المتبقي  ،ويفسر من حي النشأة على أنه مواد كربونية طرا عليها تغير
كبير  .نجد في هذا الكيروجين نسبة  H/Cمنخفضة جداً كما أن نسبة  O/Cقد تكون عالية عاكسة بذلك
تاريخ تعرضه لألكسدة.
ً
يعتبر هذا النوع من الكيروجين خاليا من أية نزعة نفطية.
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شكل( :)05أنواع الكيروجين = O .نواتج مؤكسدة (  = P .)NSO, CO2, H2Oنفط  = G ،غاز  ،األسهم العريضة تشير إلى
مسار التطور بأزدياد النضج.)AL hotheary, 2007( .

 -5.3وصف لصخر المصدر النفطي في موقع الدراسة :
يعتبر تكوين تنزوفت (الجزء السفلي ) صخر المصدر النفطي في البئر المدروسة وتكون في بيئة يعوزها
األكسجين وهي األحواض المحجوزة نتيجة ( )Paleo-highناتجة عن عمليات التعرية الجليدية وما
لعبته من دور في ترسيب تكوين تنزفت .ويوضح الشكل ( )18القطاع النموذجي لتكوين تنزوفت.
التتابع الطبقي لهذا التكوين يبدءا بطبقة من الطين لونها رمادي إلى رمادي فاتح غنية بالميكا مع تداخل
من الحجر الغريني يليها طبقة أخرى من الطين لونها رمادي إلى بني وهذه الطبقة تشبه الطبقة التي فوقها
 ،وكلتا الطبقتين غنيتان جداً بالمستحتات مثل الخطيات  ،تم يليها طبقة رقيقة من الحجر الرملي لونها بني
إلى بني غامق  ،وحجم حبيباتها من متوسطة إلى صغيرة الحجم  ،وبعدها يصبح لون هذه الطبقة الرقيقة
بني مصفر ،وفي هذا المكان وجدت أثار لشواهد نفطية عندما أخذت عينة وتم الكشف عليها باألشعة فوق
البنفسجية ،يليها طبقة من الطين لونها رمادي إلى رمادي بني  .تم يليها طبقة أخرى من الطين لونها
رمادي فاتح إلى رمادي بني ،وهذه الطبقة غنية جداً بالمواد العضوية وتسمى هذه الطبقة ب (Hot
) shaleوتم التعرف عليها من خالل قراءة أشعة جاما التي كانت قراءتها عالية جداً في الجزء السفلي من
تكوين تنزفت )( (Basal Tanezzuftشكل ،)14ويرجع السبب في القراءة العالية ألشعة جاما إلى وجود
المواد المشعة في المواد العضوية  ،وهذه المواد العضوية لها القدرة على أمتزاز المواد المشعة  ،ولقد
ساهم تولد الحرارة الناتج من تحلل هذه المواد المشعة في عملية النضج.
سمك التكوين  991قدم.
عمر التكوين من السيلوري السفلي ).(Lower Silurian

26

شكل( :)06القطاع النموذجي لتكوين تنزوفت .عن الكتيب التفسيري لخريطة ليبيا الجيولوجية رقم .)0284( NG 33 -5
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شكل( :)07النطاق اإلشعاعي في الجزء السفلي من تكوين تنزوفت.)Source : Sirte Oil Company) .
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 -6.3الدراسة المعملية :
بعد أن وصل الحفر إلى تكوين تنزفت أخذت أول عينة على عمق  3861قدم وبعدها كل  31قدم تؤخذ
عينة من البئر ويتم تنظيفها تم توصف وصفا ً جيولوجيا ً كامالً وتوضع في أكياس ويتم نقلها إلى معمل
الجيوكيمياء ألجراء بقية التحاليل عليها  ،وفي المعمل يؤخذ جزء من كل عينة تم تطحن وتوضع في
أكياس ويتم ترقيمها مع كتابة العمق على كل عينة  ،تم توزن العينة من  61 – 11مليجرام وتنقل إلى
جهاز التكسير الحراري المعروف باسم ) (Rock Evaleويتكون هذا الجهاز من طورين كما بالشكل
(: )16
 الطور األول يقوم بتكسير العينة حرارياً. -الطور الثاني يقوم بأكسدة المواد الكربونية.

شكل( :)08جهازالروك إيفل ).)Source : Sirte Oil Company) .(Rock Eval

31

من خالل هذا الجهاز(شكل  )16يتم معرفة نوع الكيروجين ودرجة النضج لصخر المصدر ويشير الشكل
( )19إلى طور التحليل الحراري التي تخضع لها العينات في جهاز الروك إيفل.
-0
-

خطوات عمل طور التحليل الحراري ( (Pyrolyseوتشمل األتي :
تنظيف وتفريغ الفرن من بقايا العينة السابقة بواسطة تيار من الهليوم لمدة  1دقائق قبل إدخال العينة المراد
تحليله ويتم رفع درجة الحرارة في الفرن من  111 -311درجة مئوية .
تدخل العينة في الفرن النظيف وتبقى لمدة  1دقائق بحي تطرد أوالً جميع الهيدروكربونات الحرة (Free
) Hydrocarbonsالتي يتم كشفها بواسطة كاشف التأين اللهبي ).(Flame Ionization Detector
عند انقضاء الثالث الدقائق األولى يبدءا تسخين الفرن وفق برنامج حراري بمعدل 21درجة /دقيقة وصوالً
إلى الدرجة القصوى  811درجة مئوية وفي هذا الطور تطرد الهيدروكربونات من الكيروجين نتيجة التكسير
الحراري ويتم كشفها بواسطة كاشف التأين اللهبي.
في غضون ذلك ينطلق غاز ثاني أكسيد الكربون  Co2عند الدرجة  391 – 311درجة مئوية  ،ومن تم يُساق
ليكشف بواسطة كاشف الناقلية الحرارية ) (Thermal Cracking Detectorوذلك أتناء فترة تبريد فرن
التكسير الحراري.

 -9خطوات عمل أكسدة المواد الكربونية وتشمل األتي :
يتم فيها إدخال العينة في فرن خا  ،ويتم حرقها بواسطة تيار من الهواء النقي أو األكسجين عند درجة
الحرارة  811درجة مئوية ولمدة 4دقائق  ،إذ وجد أن هذه المادة وتلك الحرارة تُؤمنان أفضل الشروط لقياس
الكربون العضوي المتبقي في العينة والذي يجمع مع الكربون العضوي المرتبط بالمركبات المنطلقة خالل
طور التحليل الحراري السابق وبذلك نحصل على قيمة الكربون العضوي اإلجمالي للعينة .ويوضح شكل
( )21منهج لتقييم الهيدروكربونات المحتمل.
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شكل( :)02طور التحليل الحراري وأكسدة المواد الكربونية في جهاز الروك إيفل.
).)Source : Sirte Oil Company
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شكل( :)90مخطط علم المنهج لتقييم الهيدروكربون المحتمل.)Source : Sirte Oil Company) .

 -0.6.3المعامالت الناتجة عن التحليل :
-

عند وضع العينة في جهاز الروك ايفل  ،يمكن القيام بتحديد كمي للمعامالت الجيوكيميائية التالية :
كمية الهيدروكربونات الخفيفة (غاز  +سائل) المتطايرة من العينة عند درجة 311درجة مئوية وهي
توافق ( (S1على مسجل الجهاز وتعبر عن كمية الهيدروكربونات التي تحقق تولدها.
كمية الهيدروكربونات الناتجة عن التكسر الحراري للكيروجين ضمن المجال الحراري الواقع بين
درجتين  811 -311درجة مئوية وهي توافق القمة( )S2على مسجل الجهاز وهي تمثل الكمية
الهيدروكربونات الكلية التي تتولد بالتكسر الحراري للكيروجين فيما إذا توفرت شروط النضوج.
كمية غاز ثاني أكسيد الكربون المحجوزة بمصيدة خاصة والمنطلق ضمن المجال الحراري -311
391درجة مئوية والمنتجة من التكسر الحراري للكيروجين ويتوافق مع القمة( )S3على مسجل الجهاز.
وتقاس جميع المعامالت السابقة بالملي جرام /جرام.
درجة الحرارة العظمى ) (Tmaxوهي عبارة عن درجة الحرارة التي تتوافق مع قمة ( )S2وهي تستخدم
كمؤشر لنضج الكيروجين.
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ويعتبر الكثيرون قيمة ) (Tmaxالتي تتراوح من 441 -431درجة مئوية تقريبا ً المؤشر لمرحلة النضج
الكاتجينية  ،ويجب مالحظة أن قيمة ) (Tmaxالتي نتحدث عنها في هذا التحليل الحراري تفوق كثيراً
درجة الحرارة التي يتعرض لها الكيروجين أتناء النضج الطبيعي ( 221-81درجة مئوية )  ،ألننا هنا
مضطرون لرفع درجة الحرارة لإلسراع بأحداث النضج.
 محتوى الكربون العضوي الكلي ) (Total Organic Carbonيتم جمع قيمة الكربون العضوي المتبقيمع قيمة الكربون العضوي الداخل في المركبات الهيدروكربونية العائدة للقيمتين ( )S2 - S1علما ً بأن
هذا المعامل يتم تسجيله في نهاية طور األكسدة.
 حي إنه إذا تم الحصول على قيمة الكربون العضوي الكلي ) (TOCفإنه يمكن تقدير جدوى العينة كميا ًكصخر مصدر نفطي  ،بمقارنتها بالتصنيف الوضعي التالي -:
تركيز TOC
التركيز
التركيز
التركيز
التركيز
التركيز

صخور الطين
أقل من %1.1
من %1-%1.1
%2 -%1
%4 -%2
أكثرمن%4

صخور الجيريات
أقل من %1.3
%1.1-%1.3
%1 -%1.1
%2 - %1
أكثر من %2

تقييم صخر المصدر
فقير
ضعيف
جيد
جيد جدا
ممتاز

جدول( :)6تركيز محتوى الكربون العضوي الكلي ) (TOCفي األنواع المختلفة من الصخور الرسوبية.
(عن .)AL hotheary 2007 :

 وحدة المعالجة اآللية تقوم بحساب مؤشر الهيدروجين  ، (HI) Hydrogen Indexومؤشر األوكسجين ، (OI) Oxygen Indexوهما عبارة عن قيمتي القمتين ) (S3-S2محسوبتين على أساس ملي كربون
هيدروجيني إلى جرام كربوني عضوي إجمالي ،وملي جرام غاز ثاني أكسيد الكربون إلى جرام من الفحم
اإلجمالي ،ويوازي هذان المعامالن معاملي التحليل العنصري على منحنى (فان كريفلين) Van
 Krevelenوهو منحنى يبين النسبة بين  H/Cو ، O/Cومن خالله يمكن التعرف على نوع الكيروجين
ومراحل تولد النفط.
 مؤشر اإلنتاجية ) Productivity Index(PIوهو عبارة عن نسبة الهيدروكربونات الخفيفة إلىمجموع الهيدروكربونات الخفيفة والثقيلة الناتجة عن التكسير الحراري للمادة العضوية في العينة
 PI=S1/S1+S2على أساس إنه كلما زادت قيمة  PIكانت العينة الخاضعة لالعتبار أكثر نضجاً.

 -9.6.3النتائج المعملية :
من خالل نتائج تحليل العينات لتكوين تنزوفت (تحليل ل 11عينة « .جدول ،)» 4يتبين من خالل قراءة
قيمة ( )OI ،HIكما بالشكل ( )21أن الكيروجين من النوع الثال (الكيروجين الخشبي ) والذي يكون
نزاعا ً للغاز .ومن خالل قيمة درجة الحرارة العظمى ) (Tmaxأنه وصل إلى درجة النضج من (-429
 )481درجة مئوية ومن خالل قيمة  TOCيتبين أن صخر المصدر ضعيف نسبيا ً.
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Sample
#

Depth
(ft)

1

3861

S1
mg
HC/g
rock
1.21

2

3411

1.23

3

3441

4

S2
S3
mg
mg
HC/g co2/g
rock rock
1.31

Tmax
°
C

OI
mg
co2/g
TOC
64

TOC
Weight
%

434

HI
mg
HC/g
TOC
93

1.32

433

61

41

1.41

1.18

1.24

431

81

46

1.41

3441

1.14

1.31

429

41

91

1.41

1

3611

1.11

1.19

441

36

116

1.24

8

3631

1.11

1.14

442

44

219

1.18

4

3681

1.14

1.14

438

14

144

1.31

6

3691

1.19

1.28

436

44

14

1.31

9

3921

1.14

1.18

441

11

89

1.29

11

3911

1.16

1.16

442

41

41

1.41

11

3961

1.19

1.19

434

11

36

1.34

12

4111

1.19

1.18

441

34

41

1.43

13

4141

1.11

1.11

441

31

44

1.43

14

4141

1.13

1.12

1.18

111

4.11

28.11

1.14

11

4111

1.18

1.42

1.29

481

11.26

16.42

1.14

. نتائج التحاليل المعملية لصخر المصدر:)7(جدول

Hydrogen Index (HI) = S2/TOC*100
Oxygen Index (OI) = S3/TOC*100

38

1.32

شكل( :)90التمثيل البياني لقيم دليل الهيدروجين واألكسجين على منحنى فان كرفلين.
) ، (Van Krevlen Diagramاألسهم تشير إلى مسار التطور بازدياد النضج.
).) Source : Sirte Oil Company

34

 -7.3نضج الكيروجين بحوضي غدامس ومرزق :
يعتمد نضج الكيروجين بطبيعة الحال على توفر الحرارة الكافية من جهة وعامل الزمن من جهة أخرى،
(شكلي )23 ، 22والنضج العالي يمكن توضيحه بافتراض األتي:
 دفن عميق ما قبل حقب الحياة المتوسطة.ً
 تدفق حرارة عالية قديمة في الثالثي المبكر التي وفرت سريان حرارة أضافي قد لعب دورا في نضجالكيروجين  .ففي االفتراض األول عمليات الرفع والنح متعلقين بمراحل تكتونية لحقب الحياة المتوسطة
والحركات الهرسينية الرئيسية أثرت أساسا ً على األجزاء الحافية للحوضيين.
يعتقد أن االفتراض الثاني ذو عالقة مع حدث الحرارة في الثالثي وهو المرجح بأن يكون السبب الرئيسي
للنضوج العالي ،أن الممال الحراري يكون ضعيف في المناطق الرسخية وهذا الضعف قد يساعد في
النضج مع طول المدة الزمنية .والمواد المشعة في الطين الساخن نتج عنها أيضا ً حرارة ساعدت في نضج
الكيروجين  ،ومن خالل توفر التحاليل الجيوكيميائية من هذا الطين الساخن يسمح لنا بفحص هذه
الفرضية.

شكل( :)99خارطة سمك النطاق المشع في أسفل تكوين تنزفت.)Source : Sirte Oil Company) .
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شكل( :)93اتجاهات النضوج المصدري لقاعدة تنزفت  ،تعرض في خرائط أو مناسيب كنتورية.
).)Source : Sirte Oil Company
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 -8.3هجرة النفط : Petroleum Migration
عرفنا أن صخور المصدر النفطية صخور ناعمة الحبيبات وبالتالي فهي ذات نفاديه ضعيفة  ،لكن
المفارقة المثيرة لالنتباه أننا ال نجد النفط في تلك الصخور  ،بل في صخور أخرى خازنة نفاذة مختلفة
بتروفيزيائياً .البد إذاً أن تكون قد حصلت عمليات معقدة أدت إلى حركة الهيدروكربونات من صخر
المصدر إلى الصخر الخازن  ،وهذه هي الهجرة .Migration
وتنقسم الهجرة في الحقيقة إلى هجرتين هجرة أولية  ، Primary Migrationهجرة ثانوية
.Secondary Migration
 الهجرة األولية  /تخرج فيها الهيدركربونات من صخر المصدر إلى الطبقة الناقلة والتي غالبا ما تكونحجرا رمليا أو جيريا وتزيد مسافاتها عن بضعة مئات من األمتار.
 الهجرة الثانوية  /تتحرك فيها الهيدروكربونات عبر الطبقة الناقلة حتى يتم احتوائها في الصخر الخازنفي وضعية معينة تسمى المصيدة .وتكون مسافتها كبيرة وتقاس بالكيلومترات (شكل.)24

شكل( :)94الهجرة األولية رأسياً والهجرة الثانوية جانبياً.)AL hotheary, 2007( .

 -0.8.3الهجرة األولية :

حصلت الهجرة األولية رأسيا ً إلى أسفل ألن السحنات المصدرية التي يطلق عليها بالطين الساخن توجد
تحت سطح الجهد األقصى (شكل . )21تعتبر مسألة الهجرة األولية من أهم مسائل في جيولوجيا النفط
التي لم يتم التوصل بشأنها إلى رؤيا واضحة ،ال من حي حدوثها بل من حي الغموض الذي يكتنف
آليتها وهذا الغموض يتعلق بأمرين :
األول صخور المصدر اغلبها صخور طينية و مساميتها صغيرة جداً ال تسمح بحركة الموائع وال يمكن
للنفط أن يخرج منها ،وكذلك قوة التوتر السطحي قوية جداً لذلك ال يعرف كيف تخرج الهيدروكربونات
إلى الطبقة الناقلة والطين عندما يردم إلى عمق حوالي  2كيلو متر فإن قطر فتحاته المسامية سيختزل
عندئذ إلى ما يقرب  11انجستروم فكيف يتسنى للنفط أن يجد عبرها مخرجا.
الثاني يتعلق بقابلية الهيدروكربونات الضعيفة في الماء ،ومن المعروف أن جزيئات البترول كبيرة
وتحتاج إلى عملية لذوبانه في الماء وكيف يتم فصله بعد خروجه من الطبقة الخازنة.
حي انه لو سلمنا بإمكانية الذوبان في الماء وأن النفط يخرج كمحلول مع الماء المطرود من صخر
المصدر بفعل االنضغاط.
هناك على كل حال نظريات مقترحة النطالق الهجرة األولية للنفط كلها تحاول أن تعالج الموضوع بما
يحقق التغلب على النقطتين السابقتين منها.
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 -0.0.8.3الهجرة األولية في وسط مائي :
تتلخص اآلراء المطروحة بشأن هجرة النفط األولية بالماء كعامل نقل في التالي :
 -0خروج الهيدروكربونات كنفط أولي :
هذا اقتراح تم طرحه خروجا ً من إشكالية عدم قابلية النفط للذوبان في الماء .ومفاده أن هناك مرحلة انتقالية
تمر بها الهيدروكربونات قبل أن تصل إلى هيئتها معروفة كنفط حقيقي ويطلق على هده المرحلة االنتقالية
النفط األولي  Protopetroleumحي تكون الهيدروكربونات في صورة كاتيونات  ، Ketonsوأحماض
 ، Acidsواسترات  ، Estersكلها قابلة لذوبان في الماء  ،فتخرج كمحلول أتناء طرد الماء من صخر
المصدر.
يؤخذ على هذا الطرح أن تركيزات الكيتونات  ،واألحماض واألسترات المشار إليها عادةً ما تكون منخفضة
في صخور المصدر  ،لذا يصعب تصور كيفية هجرتها إلى الطبقة الناقلة  ،كما يرجح أن تلك المركبات تقاوم
الطرد باألمتزاز على أسطح معان الطين .إذاً افترضنا جدالً هجرتها إلى الطبقة النقالة مذابة في الماء فال
يعرف كيفية تطورها الحقا ً إلى زيت غير قابل لألمتزازبه.
 -9خروج الهيدروكربونات مذابة في الماء :
ليس هناك مرحلة انتقالية (نفط أولي) في هذه الفكرة ،بل تستند إلى اعتبار أن النفط يهاجر من صخر المصدر
مذابا في الماء رغم إنه كامل التكوين ،تؤول قابلية ذوبانه في الماء إلى عاملين هما :
 درجة الحرارة وجد بالتجربة عملية إن ذوبان الزيوت الخام يكون ممكنا وملحوظا بما يقرب من11الى21جزءا من المليون عند حوالي  111درجة مئوية ،وهي كما علمنا متوافقة مع نافدة الزيت ووجد
بالتجربة عملية أيضا إن ذوبان الهيدروكربونات يقل بزيادة أوزانها الجزيئية أي بزيادة عدد ذرات الكربون
فيها كلما كبرت قلت كان الذوبان قليل والعكس صحيح .
 العامل األخر الذي يساعد على الذوبان هو صوابين األحماض العضوية الغروية تتميز هذه الصوابين الغرويةبان احد طرفي كل جزيء فيها ليس له قابلية لذوبان في الماء الهيدروفوبي ) ، (Hydrophobicبينما
الطرف أخر قابل لذوبان فيه الهيدروفيلي ) ، (Hydrophilicوعلى يمكن أن تساعد على الذوبان
الهيدروكربونات في الماء.
محصلة القول في الحدي عن آليات الهجرة األولية هي استبعاد وجود نموذج واحد يمكن الركون إليه بمفرده
لتفسير هجرة الهيدروكربونات من الصخر المصدر وراجح أن المسالة تتضافر فيها عدة عمليات الواحدة منها
بعد آخرة بحي تسيطر اآلليات المختلفة تحت ظروف جيولوجية مختلفة وفي مراحل مختلفة من نضج
الكيروجين.
نفط األولي تولده يكون مناسبا في المرحلة الدياجينية متأخرة والكاتاجينية مبكرة وقد يلي ذلك الشقوق
المجهرية تم طرد الصوابين الغروية فظهور منظومة عضوية عندما تحين ظروف الردم المتوافقة مع نافدة
الزيت  ،وأخيرا يؤدي ردم أعمق وازدياد الحرارة إلى طرد الغازات ومحاليل الهيدروكربونات األخرى
خفيفة ومهما يكن فهناك إجماع على حدوث الهجرة األولية بعد تولد النفط في مدى زمني قصير نسبيا.
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شكل( :)95آلية الهجرة األولية  ،والسحنات المصدرية وممال الجهد الرأسي .أ -عدم استمرارية السحنات المصدرية
ضمن صخر الوحل.ب -سطح الجهد األقصى والهجرة األولية إلى أعلى وإلى أسفل في صخر وحل كله مصدري.ج-
الهجرة األولية رأسيا ً إلى أعلى عندما تكون السحنات المصدرية فوق سطح الجهد األقصى .د -الهجرة األولية راسيا إلى
أسفل عندما تكون السحنات المصدرية تحت سطح الجهد األقصى.)AL hotheary, 2007( .
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 -9.8.3الهجرة الثانوية : Secondary Migration
هي انتقال الهيدروكربونات عبر الطبقة الناقلة إلى أن تصادف ما يعترض طريقها من ظروف توقف
هجرتها وتعمل على اصطيادها .وإال فإنها تتمادى حتى تصل إلى السطح لتصبح تكشفا ً نفطيا ً
 Petroleum Outcropالمسافة التي تقطعها الهجرة الثانوية قد تتراوح من  11إلى  111كيلو متر أو
تزيد ويعتمد ذلك على قرب أو بعد ظروف االصطياد عن صخر المصدر .والعمليات الفيزيائية لهذه
الهجرة أكثر وضوحا ً وتتركز في ثالثة عوامل رئيسة هي  :الطفو  ، Buoyancyوالضغط الشعيري
 ، Capillary Pressureوديناميكية المياه الجوفية .Groundwater Hydrodynamice
 -0.9.8.3الطبقة الناقلة :
يلعب تكوين مومنيات في منطقة الدراسة دور الطبقة الناقلة حي انتقلت الهيدروكربونات إليه من الجزء
السفلي من تكوين تنزوفت  ،وبما أن تكوين مومنيات ذو مسامية ونفاذية جيدة استمرت الهيدروكربونات
فيه في الحركة دون عائق يعيق حركتها  ،حي تجاوزت الهيدروكربونات تكوين ملزشقران واستمرت
في سريانها إلى أن استقرت في تكوين حواز والذي يمثل صخر الخزان.
ولعله من المستغرب إنه هذه الهيدروكربونات كيف تجاوزت تكوين ملزشقران ذو الطبيعة الطينية
واستقرت في تكوين حواز ؟
ً
ً
ولتفسير ذلك لعب النحت الجليدي دورا أساسيا في تكوين مرتفعات ومنخفضات في تلك الفترة األمر الذي
أدى إلى اضمحالل وتالشي بعض التكوينات في مكان ما وظهورها في مكان أخر ،هذا النحت الجليدي
أدى بدوره إلى اضمحالل ملزشقران في مكان ما .األمر الذي ساعد الهيدروكربونات على أن تتجاوزه
واستمرت في سريانها في تكوين مومنيات إلى أن استقرت في تكوين حواز الذي يمثل صخر الخزان.
حي لعب تكوين ملزشقران دور صخر الغطاء هناك.
 -9.9.8.3الوصف الصخري لتكوين مومنيات :
يتميز بوجود الحجر الرملي من متوسط إلى خشن الحبيبات وذو تطبق كتلي تكاد تنعدم فيه الصخور
الطينية  ،تتواجد بعض معادن الفلدسبار( .شكل.)28
أهم األحافير الموجودة قد تتواجد به  Tigllitsوالهرالنيا والترايلوبيت  ،وقد تتواجد طبعات لذوات
المصرعين.
بيئة ترسيبه من شاطئية إلى بيئة المد والجزر.
الحد الفاصل بين تكوين مومنيات وملزشقران توجد طبقات رملية خشنة الحبيبات من بنية إلى محمرة
اللون تدل على سطح عدم توافق.
عمر التكوين من األوردوفيشي العلوي.
سمك التكوين بصفة عامة غير تابت وقد يصل في بعض المناطق إلى 131م .وسبب اختالف السمك
نتيجة لعمليات التعرية الناتجة من الجليد .والقطاع النموذجي للتكوين بجبال القرقف شمال منطقة أدري.
البنيات الرسوبية الموجودة هي وجود التخريب الحيوي ،والعدسات الرسوبية تدل على قنوات للمجاري
المائية  ،أو ناتجة عن زحف الجليد ،ونجد العدسة ذات عبوة واحدة تدل على سرعة الترسيب .حي إذا
كان الترسيب على فترات لنجده على هيئة طبقات في العدسات الرسوبية.
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شكل( :)96القطاع النموذجي لتكوين مومنيات .عن الكتيب التفسيري لخريطة ليبيا الجيولوجية رقم .)0284( NG 33 -5

44

الفصل الرابع
صخر الخزان ((RESERVOIR ROCK

41

الفصل الرابع
صخر الخزان ((RESERVOIR ROCK
 -0.4المقدمة :
عرفنا إن الشروط التي يلزم توفرها لحدوث أي تجمع نفطي مهم تبدأ من صخر مصدر ناضج (Mature
)source rockتم الهجرة) (migrationعبر مسار منفذ  permeable pathمتصل بصخر خازن
) reservoirالذي يجب أن يكون مسقوفا ) (sealedبصخر غطاء غير منفذ (Impermeable cap
) rockبحي يكون الخزان والغطاء مرتبين بكيفية تسمح بإيقاف الهجرة ليتشكل ما يعرف بالمصيدة
النفطية ) (Petroleum Trapال يحتاج األمر إلى كثير من العناء إلثبات أن صخر الخزان ال عالقة له
بمنشأ النفط بل هو خازن له فقط ويكفي أن نعلم صخر الخزان البد أن يكون مساميا منفذا ولو افترضنا
أن المواد العضوية المتولد عنها النفط قد تجمع فيه أصال لتحطم معظمها وانحل تحت تأثير ظروف
الهوائية المؤكسدة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الترتيب في الخزان حسب الكثافة بالغاز إلى أعلى
فالزيت تم الماء إلى أسفل يدل على إن تلك الموائع قد أتيحت فرصة التمايز وهو ماال يمكن أن يتم إال إذا
كان النفط قد وفد إلى الخزان من مكان أخر.
يجب أن يتوفر في صخر الخزان شرطان متالزمان أولهما المسامية ) (porosityالتي تعبر عن مقدرة
الصخر االستيعابية للموائع وشرط أخر النفادية ) (Permeabilityالتي تعبر عن مقدرة تلك الموائع على
الحركة خالله ،المسامية تتعلق بكمية الموائع المخزنة في الصخر أما النفادية فتتعلق بما يمكن استخراجه
وإنتاجه منه إذ ليس كل ما هو مخزن يمكن أن يستخرج والشرطان عالقتهما وطيدة بطبيعة الصخر
ونسيجه ).(Lithology and Texture
جميع االستكشافات النفطية في كال حوضي (غدامس و مرزق) يكون مصدرها طفلة تكوين تنزوفت
اإلشعاعية الراجعة إلى السيلوري السفلي  ،كما إن جميع التجمعات النفطية التجارية موجودة في األحجار
الرملية (مثل تكوين مومنيات و الحواز) وبعض تكوينات الديفوني ،لهذا فإن االتصال بين هاتين الوحدتين
ضروري لنجاح حدوث أي تجمعات هيدروكربونية في كال الحوضين.

 -9.4الصخور الخازنة للنفط :
توجد الرواسب النفطية عادة في الفراغات البينية للحبيبات والبلورات والكسور والشروخ والتراكيب
الكهفية للصخور ويعتمد حجم الفراغات في الصخور الرسوبية على معامالت عديدة منها معامل
الر ) (Packingوالذي يؤثر كثيراً في المسامية األولية للصخر .عندما يتمتع الصخر بحجم مناسب
من الفراغات تسمى مثل هذه الصخور بصخور الخزانات ) (Reservoir Rocksوهذه الصخور غالبا ً
ما تكون صخور رسوبية ونادراً ما تكون صخور نارية أو متحولة وتعتمد في ذلك على نسبة الشقوق
والفواصل فيها.
تعتمد كفاءة صخر الخزان في تخزين الموائع على ما يسمى بالمسامية أما كفاءته على أنتاج هذه الموائع
فيعتمد على ما يسمى بالنفادية .
يصلح أي صخر من الناحية النظرية أن يكون خازنا للهيدروكربونات طالما كان مساميا ونفاديا غير إن
الواقع يفيد بأن السواد األعظم (حوالي )%90من صخور الخازنة يتمثل في صخور الرملية والجيرية
التي تتقاسم النسبة المشار إليها مناصفة تقريبا ً و قليل من الصخور الخازنة (حوالي  )%10تتمثل في
الصخور النارية والمتحولة وصخور الوحل أحيانا.
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 -3.4المسامية والنفادية للصخور الرملية :
 -0.3.4المسامية :
تعرف المسامية على أنها النسبة المئوية لحجم الفراغات البينية والكسور والشروخ المفتوحة أو غيرها
بالنسبة إلى الحجم الكلي للصخر على النحو التالي :
النسبة المئوي للمسامية = حجم الفراغات المسامية في الصخر \ الحجم الكلي للصخر.

حي :
= النسبة المئوية للمسامية.
= حجم الفراغات المسامية في الصخر.
= الحجم الكلي للصخر.
ويهتم بمثل هذه الخوا علم يسمى البتروفيزياء ) (Petrophysicsوهو علم يهتم بدراسة التركيب
الفراغي ) (Pore Structureفي الصخور وتأثيراته على الخوا الفيزيائية للصخر .
تتراوح مسامية الصخور الخازنة عادة من  %30 -5وما قلت عن ذلك ليس بدأت جدوى وما زادت عن
 %35فهي فوق عادية.

 -0.0.3.4فعالية المسامية : Porosity Effectivenes
إذا أخدنا في االعتبار المسامية حسب فعاليتها فقط أي اتصال المسامات ببعضها البعض بغض النظر عن
منشأ تلك المسامات فإنه يوجد صنفين رئيسين للمسامية الكلية ( Total Porosityشكل )24هما :

شكل( :)97تصنيف المسامية حسب الفاعلية.)AL hotheary, 2007( .
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والمسامية الكلية  Total Porosityهي المسامية المعنية بجميع الفراغات بالصخر سوا ًء كانت متصلة أو
منفصلة (شكل.)24
 -1المسامية الفعالة : Effective Porosity
وهي مسامية معنية بالفراغات المتصلة ببعضها البعض فقط إما الفراغات الغير متصلة والمغلقة (Dead
) Ending Poresال تكون معنية بهذا التعريف ذلك ألنها لم تشارك في توصيل الموائع على اإلطالق
والمسامية الفعالة بدورها يتفرع منها نوعان هما :
أ -المسامية المتصلة بينيا ): (Interconnected Porosity
تكون فيها المسامات المتجاورة ببعضها البعض عبر عدة ممرات ويمكن للهيدروكربونات زيوتا كانت أو
غازات أن تسري خاللها( .شكل26أ).
ب  -المسامية المتصلة ): (Connected Porosity
تكون فيها مسامة الواحدة متصلة بجارتها عبر ممر واحد فقط وتسمى أيضا مسدودة الطرف )(Dead End
وال تخرج منها بعض الهيدروكربونات إال بالتمدد عند انخفاض ضغط الخزان( .شكل26ب).

شكل( :)98أ -المسامية المتصلة بينيا ً (السلسلية) .ب -المسامية المتصلة (مسدودة الطرف) اللون األسود فراغ مسامي
مشغول بالهيدروكربونات .)AL hotheary, 2007( .

 -2المسامية غير الفعالة : Ineffective Porosity
تشمل نوعا ً واحداً يعرف بالمسامية المعزولة  Isolated Porosityوفيها المسامات ال تتصل ببعضها البعض
لذا ال يمكن ألي هيدروكربونات الخروج منها كما بالشكل (.)29

شكل(:)92
يوضح المسامية المعزولة.
اللون األسود مشغول بالهيدروكربونات.
( .)AL hotheary, 2007
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 -9.0.3.4منشأ المسامية : Porosity Origin
تصنف مسامية حسب المنشأ إلى صنفين رئيسين هما :
أ -المسامية األولية Primary Porosity
وهي التي تتكون أتناء عملية الترسيب وتشمل كما بالشكل ( 31أ ،ب)-:
 -0المسامية بين الحبيبية :
هي التي توجد بين حبيبات الرواسب وغالبا ً ما تكون نموذجية في األحجار الرملية وأحجار الجير الحديثة
التوضع .
 -9المسامية ضمن الحبيبية :
يقصد بها المسامية الموجودة ضمن حبيبات الرواسب نفسها وليس بينها مما يجعل مساماتها من النوع
المسدود الطرف واكتر ما تكون هذه المسامية نموذجية في رمال الجير الهيكلية حديثة التوضع .

شكل( :)30أ -مسامية بين الحبيبية .ب -المسامية ضمن الحبيبية.)AL hotheary, 2007( .

ب -المسامية الثانوية : Secondary Porosity
وهي التي تتكون نتيجة العمليات الدياجينية تحدت بعد عمليات الترسيب وتشمل :
 -1المسامية بين البلورية :
تتمثل في الفراغات المسامية الموجودة بين البلورات في الصخور المتبلرة وهي شائعة وفعالة في الصخور
الجيرية المدلمتة (الدولوميت الثانوي) وعملية الدلمتة كما هو معروف إحدى عمليات اإلذابة والترسيب
المتزامنين كما بالشكل(31أ).
 -9مسامية المحاليل :
يقصد بها المسامية الناتجة عن إذابة بعض المعادن القابلة للذوبان في الصخر واكتر ما يشيع حدوتها في
الجيريات عموما ً لكنها قد توجد في األحجار الرملية بدرجة اقل شيوعا ً كما بالشكل(31ب).
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شكل( :)30أ -المسامية بين البلورية .ب -مسامية المحاليل (قالبية وفجوية).
(.)AL hotheary, 2007

-

يمكن أن تتميز مسامية الذوبان باألتي :
مسامية قالبيه.
مسامية فجوية.
مسامية كهفيه.
مسامية التشقق.
نستخلص من النقاط السابقة أنه تعتمد المسامية على مجموعة من العوامل منها ما هو خا بهندسة بناء
الصخر أو البيئة المحيطة به ومما هو متعارف عليه في مجال صناعة النفط إن اقل قيمة للمسامية الفعالة
لصخور خزانات الزيت والغاز هي حوالي  0.05 - 0.10على الترتيب ولكن إذا كانت قيمة المسامية
اقل من ذلك نتوقع إن المنتج من النفط ال يمكن أن يكون اقتصاديا ً وهذه الحقيقة تكون واقعة على األخص
إذا كانت المسامية األولية من النوع بين الحبيبية أما إذا كانت المسامية من النوع الثانوي (نتيجة للكسور
والشروخ والشقوق) حتى ولو كانت اقل من القيمة المذكورة سلفا ً فربما تكون أفضل.
وتعتبر الصخور الجيرية تحتوي في الغالب على مساميات ثانوية فقط  ,الصخور الرملية تحتوي عادةً
على مسامية بين حبيبية وقد تحتوي على مسامية محاليل أحيانا ً .

 -9.3.4النفادية :
نفاديه الصخور ) (Permeabilityتعرف على أنها مقدرة الصخر على توصيل الموائع تحت فرق ضغط
معين وليس مقياس للفراغات البينية وال يكفي لصخر الخزان أن يكون مساميا ً بل البد أيضا ً أن تكون
فراغات ال مسامية فيه متصلة ببعضها البعض لتتمكن الموائع من الحركة والسريان بعبارة أخرى البد أن
يكون الصخر الخازن نفاديا ً بالقدر الكافي.
بعض الصخور لها مسامية لكنها تفتقر إلى نفاديه ذات أهمية بسبب عدم اتصال فراغاتها المسامية مثل
(البازلت الفجوي) كما إن بعض الصخور الناعمة الحبيبات كصخور الوحل والطين لها مسامية أولية غير
أن الموائع غير قادرة على السريان خاللها بسهولة بسبب قوة التوتر السطحي )(Surface Tension
التي تشد جزيئات السائل إلى أسطح الحبيبات .المساحة السطحية ) (Surface Areaتزداد بصغر حجم
الحبيبات وكلما زادت المساحة السطحية زادت قوة الشد بالتوتر السطحي وقلت النفادية تبعا ً لذلك باعتبار
شدة التوتر السطحي تعوق حركة السوائل وسريانها.
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 -0.9.3.4قانون دارسي والنفادية : Darcy Law & Permeability

تحصل دارسي  Hanry Darcyالذي كان مهتما ً بسريان الماء خالل الرمل في تجربته التي أجراها لتقيم
حركة الموائع في األوساط المسامية على العالقة األتية التي تعبر عن قانون دارسي :

حيث  Q :هي معدل الدفق.
 Aهي مساحة المقطع الذي يسري خالله المائع.
 Kهي الموصلية الهيدروليكية للمائع.
هي الممال الهيدروليكي .Hydraulic Gradient
اإلشارة السالبة في قانون دارسي داللة على أن السريان في اتجاه تناقص العلو الهيدروليكي.

الدفق النوعي ( Specific Dischargeأو سرعة دارسي  )Darcy Velocityويُعرف
يسمى
بأنه حجم الماء الذي يسري عبر وحدة مساحة المقطع في كل وحدة زمن  ،ويرمز له بالرمز  .vوحيث
أي أبعاد السرعة .نستطيع إذن
 ،وأبعاد  Aهي  ،لذا فإن أبعاد  vهي
إن أبعاد  Qهي
صياغة قانون دارسي كما يلي :
وعكسيا ً مع
قد لوحظ دارسي أن الموصلية الهيدروليكية  Kتتناسب طرديا ً مع الوزن النوعي للمائع
 .Dynamic Viscosityوالوزن النوعي هو القوة المبذولة بفعل الجاذبية على
ميوعته الديناميكية
أما
وحدة حجم المائع وتساوي حاصل ضرب الكثافة في عجلة الجاذبية  ،أي أن :
الميوعة فهي مقاومة التجاذب الجزيئي الداخلي للمائع لحركة جزيئات ذلك المائع .ونستطيع كتابة
التناسبات السابقة على النحو التالي :

نحصل بالتالي على العالقة :

ثابت التناسب الجديد  kيُطلق عليه النفاذية األصلية أو الذاتية  Intrinsic Permeabilityأو اختصار
النفاذية  ،Permeabilityوهي خاصية للوسط المسامي وحده فقط.
معامل النفاذية هو المستعمل في مجال النفط ألن وجود نظام سريان متعدد األطوار من الماء ،والزيت،
والغاز ،يجعل االستعانة بمعامل موصلي كهذا بمعزل عن نوع المائع أمراً مطلوبا ً بل الزماً.
وجد بالتجربة أن النفاذية تتناسب طرديا ً مع مربع متوسط قطر المسامات الذي يرمز له بالرمز ،d
وعوضا ً عن قطر المسامات يمكن استعمال قطر الحبيبات ،إذن :
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ثابت التناسب يُطلق عليه معامل الشكل الذي يشمل تأثير خصائص الوسط األخرى على السريان من غير
متوسط قطر الحبيبات ،مثل كروية الحبيبات ودائريتها ودرجة فرزها وكيفية تراصها ….ألخ  ،وليس له
وحدات .Dimensionless
يتبين من المعادلة ( )4.2أن وحدة قياس النفاذية هي مربع وحدة الطول  ،أي وحدة المساحة
ونحوهما) ،لكن لما كانت  kصغيرة جداً فقد استُحدثت
أو المتر المربع
(كالسنتيمتر المربع
وحدة قياس أطلق عليها الدارسي  Darcyبدال من وحدة المساحة  ،على أساس أن الدارسي الواحد
.
.
=
إذا استعضنا عن الموصلية الهيدروليكية  Kبقيمتها في المعادلة ( )3.2واستعملناها في قانون دارسي
حسب المعادلة ( ،)2.2فسنحصل على صيغة أخرى أتم لنفس القانون هي :

االستغناء عن اإلشارة السالبة في الصيغة األخيرة ال يؤثر في شيء هنا ،والتحليل البعدي للمعادلة ()8.2
سيؤدي أيضا إلى إثبات أن وحدة الدارسي هي وحدة المساحة (مربع الطول) مثل ما كان الحال في
المعادلة ( .)4.2ونستطيع باستعمال نظام السنتيمتر – جرام –ثانية  c.g.sالتوصل إلى ذلك على النحو
التالي :
،
 وحدة  vهي
،
 وحدة هي السنتيبواز الذي يساوي
 ،فتصبح
 لكن الداين
.
 وحدة هي
.
هي
 ،ووحدة
 وحدة هي
إذن وحدة  kتكون :

المعادلة ( )8.2ال تعدو كونها إعادة ترتيب بسيطة للصيغة التامة لقانون دارسي ،وتأسيسا ً عليها يمكن
تعريف الدارسي كما يلي :
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[الدارسي الواحد ( ) 1dهو النفاذية التي ينجم عنها دفق نوعي بسرعة سنتيمتر واحد في الثانية
لمائع ميوعته واحد سنتيبواز ( )1cpتحت تأثير ممال هيدروليكي يجعل المقدار
] .وهكذا سنجد أن :
مساويا ً لواحد ضغط جوي لكل سنتيمتر

حي إن
و
إذن بالتعويض في المعادلة ( )4.2سيكون :
 ،أو بالتقريب
ولما كانت نفاذية معظم الصخور الخازنة أقل من دارسي واحد  ، 1dفقد استح الميلليدارسي يساوي
 .وتتراوح نفاذيات تلك الصخور في الغالب مابين 1
من الدارسي
ميلليدارسي و 111ميلليدارسي  ،لكن هناك بعض الحاالت االستثنائية النادرة قد تصل فيها النفاذية إلى
 3111بل حتى  4111ميلليدارسي .والصخور الخازنة للغاز يكفيها بضعة ميلليدارسات ليكون لها أهمية
تجارية  ،أما الخازنة للزيت فال تكون كذلك إال بنفاذية تقدر بعشرات الميلليدارسات.

 -9.9.3.4أنواع النفادية :
تتميز النفادية بثالثة أنواع في حالة تعدد الموائع هي :
 -0النفادية الفعالة ): (Effective Permeability
النفادية الفغالة لمائع ما هي قدرة الصخر على السماح بحركة وسريان ذلك المائع مع وجود غيره من الموائع
األخرى.
 -9النفادية المطلقة ): (Absolute Permeability
النفادية المطلقة لمائع ما هي قدرة الصخر على السماح بحركة وسريان ذلك المائع عندما يكون الصخر مشبعا
به تماما تشبع  %100أي ال وجود لموائع أخرى معه ويرمز لها بالرمز .
 -3النفادية النسبية ): (Relative Permeability
المقصود بها نسبة النفادية الفعالة (في تشبع جزئي ) إلى النفادية المطلقة في تشبع تام  ،والنفادية النسبية ألي
مائع تتراوح إذا من صفر عند التشبع المنخفض إلى واحد عند التشبع التام.
العالقة بين النفادية النسبية والتشبع في وجود أكثر من مائع عالقة في غاية األهمية ألنها مرتبطة باإلنتاج.
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 -4.4الوحدة الصخرية للخزان في بئر الدراسة :
يمثل تكوين حواز وحدة الخزان األساسية في بئر الدراسة  ،وذلك بعد ما ثم أجراء السبور الالزمة عليه ،
وأجراء اختبار ساق الحفر ) (DSTإلثبات ذلك .يبلغ سمك التكوين  116قدم  ،وتقع منطقة الدراسة على
ارتفاع 1861قدم فوق مستوى سطح البحر .ويبلغ عمق تكوين حواز  4941قدم  ،وعمقه من مستوى
سطح البحر يبلغ  -3291قدم .ويوضح الشكل ( )32خارطة تركيبية لعمق تكوين حواز  .نالحظ تكوين
حواز في موقع الدراسة يقع في منطقة مرتفعة.

شكل( :)39خارطة تركيبية لعمق تكوين حواز حيث يمثل اللون األحمر مناطق مرتفعة واللون األصفر يمثل مناطق
منخفضة .الخطوط الكنتورية المغلقة توضح التراكيب الموجودة في المنطقة.) Source : Sirte Oil Company).
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 -0.4.4الوصف الصخري لتكوين حواز :
صخر الخزان (تكوين حواز) تم تسميته ألول مرة من قبل العالمان ).(Massa and Collomb, 1960
وهو عبارة عن صخور رملية دقيقة إلى متوسطة الحبيبات تحتوي على تخريب حيوي يليه طبقات من
الحجر الرملي تحتوي على تقاطع طبقي  ،يليه بعض الطبقات الرملية مع الصخور الغرينية والطينية
تحتوي على التخريب الحيوي والتطبق المتموج يليه طبقات من الحجر الرملي دقيقة الحبيبات تحتوي
على تخريب حيوي(.شكل.)33
 بيئة ترسيبه بيئة بحرية ضحلة. عمرالتكوين من األوردفيشي السفلي إلى األوسط ).(Lower to Middel Ordovicianيوضح شكل( )34خارطة جيولوجية لتوزيع تكوين حواز وتكشفه فوق السطح.

شكل( :)33القطاع الصخري النموذجي لتكوين حواز.(Gundobin,1985).
11

شكل( :)34خارطة جيولوجية لتوزيع تكوين حواز وتكشفه فوق السطح(Wenneckers, et, al. 1996) .
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 -9.4.4التاريخ الذياجيني لصخر الخزان :

تُعرف العمليات الدياجينية بأنها التغيرات التي تتعرض لها الرواسب بعد عملية الترسيب (العمليات
الالحقة للترسيب)  ،وتشتمل على االنضغاط  ،اإلذابة  ،الترسيب  ،اإلحالل  ،محاليل الضغط  ،تعاقب
دورات الردم والتكشف على الصخور.
يحتوي تكوين حواز على التدرج الحبيبي ألعلى من دقيق إلى متوسط إلى خشن في الحجر الرملي
المتماسك الحبيبات ،إضافةً إلى الحجر الغريني والحجر الطيني مع وجود بعض الطبقات الرملية الرقيقة.
) .(Massa and Collomb, 1960تكوين حواز مشابه جداً لألجزاء العليا من تكوين الحساونة ،
والحد الفاصل بين هاتين الوحدتين قد يكون صعب التمييز .يعتبر تكوين مومنيات (األردوفيشي األعلى)
يُكون فترة الخزان األساسية ،وهذا التكوين يضمحل ويتالشى في الجزء الشرقي من حوض مرزق حيت
يوجد تكوين حواز مباشرةً تحت الطين العضوي (السيلوري السفلي) في بعض األماكن  ،ويشكل حواز
الخزان الرئيسي هناك.
ومن خالل الدراسات الرسوبية لتكوين حواز تم معرفة عدة سحنات رسوبية تتراوح هذه السحنات من
تخريب حيوي (  )Bioturbatedإلى أحجار رملية غير متجانسة ) (Heterolithic sandstonesإلى
صخور طينية .وهذا التغير في السحنات الصخرية ) (Lithofaciesيشير إلى طغيان وانحسار البحر
أتناء توضع التكوين .ويشتمل أيضا ً تكوين حواز على حبيبات من الكوارتيزايت ذات التصنيف الجيد من
خشنة إلى ناعمة جداً  ،وبعض الحبيبات الحطامية ) .(Detrital Grainsاستمرار السمنتة يؤدي إلى
غلق الفراغات المسامية تماما ً بالكوارتز ،تتألف هذه السمنتة من عدة أطوار من المعادن أشهرها معدن
الكوارتز الذي عادةً ما ينمو في اتجاه الخارج انطالقا ً من كل حبيبة بحي يبدو كما لو أن الحبيبة والسمنتة
ذات مكونات دياجينية مشتركة مكونا ً ما يعرف بظاهرة النمو اإلضافي المكاني المنشأ (Authigenic
)(Overgrowthشكل .)31إعادة بلورة الطين ال ُحطامي في البيئات القارية قد يتحول إلى االيلليت أتناء
العمليات الدياجينية وهذا بدوره يؤثر في صخر الخزان حي تعتبر نوعية الخزان سيئة جداً بمحتوى نسبة
الطين وتتفاوت من فقير إلى جيد  ،وتتراوح مسامية الحجر الرملي في الجزء العلوي من %12 - 1
بينما النفادية من  . md 2.5 – 1.14بينما الجزء السفلي من تكوين حواز له نوعية أفضل ويشكل منطقة
الخزان الرئيسية بالمسامية والنفادية المتوسطة التي تتراوح من  md 900 - 8 ، %18 - 11على التوالي
 ،الجزء الفقير في نوعية الخزان ناتج عن عملية السمنتة بالسليكا  ،وتحدث السمنتة بالسليكا في ظروف
تخلخل مياه حامضية في الفراغات المسامية ويعزى ذلك إلى زيادة قابليتها للذوبان بزيادة األس
الهيدروجيني  phومصدر السليكا ذاتها قد يكون الفتاتات العضوية  ،وإعادة بلورة الطين الحطامي في
البيئات القارية قد يتحول إلى األليت في وجود المياه القلوية الحبيسة الذي يلحق الضرر البليغ بالمسامية
ألن وجوده ولو بكميات ضئيلة في األحجار الرملية يسد طريق الممرات الواصلة بين المسامات ويعيق
سريان الموائع  ،ينشأ كل ذلك بسبب التأثير البحري المتزايد إلى الشمال.
بيئة الترسيب من المحتمل أنها بيئة انتقالية من نهرية إلى بحرية ضحلة ويزداد التأثير البحري في أعلى
تكوين حواز.
من االستعراض السابق يتضح أن األحجار الرملية ربما تتعرض لتاريخ معقد من العمليات الدياجينية قبل
أن تصبح خازنة للنفط  .بعض هذه العمليات يطور المسامية
و النفادية إلى األفضل  ،والبعض منها بعكس ذلك.
شكل(:)35
رسم توضيحي لظاهرة النمو اإلضافي
للسيليكا في قطاع مجهري.
(.)AL hotheary, 2007
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 -5.4اختبار ساق الحفر ): Drill Stem Test (DST
يُعد اختبار ساق الحفر وسيلة مؤكدة إلثبات وجود النفط في طبقة أو نطاق منتج بحي ال يمكن ألية معلومات
أخرى مستنتجة أن تتعارض مع ذلك .ليس هذا فحسب بل أن االختبار المشار إليه يؤدي أيضا ً إلى الحصول
على البيانات الالزمة لتقييم القدرة اإلنتاجية للخزان حتى على المدى البعيد  .ويجرى االختبار عادة على ثقب
الحفر المجرد من التغليف  ،الممتلئ بمائع الحفر  ،بعد أخد عينة قالبيه من النطاق المستهدف .ويوضح الشكل
( )38اختبار ساق الحفر الذي أجري على صخر الخزان ( تكوين حواز).

تاريخ االختبار : Date test
14 / 13 / 1991

عمق االختبار : The Test Depth
4995 – 5120 ft

ضغط الخزان

: Reservoir Pressure

Reservoir Pressure is 2051 psi @ 4995 FT KB .
Psi (pound Square Inch).

معدل الغاز أتناء االختبار : Gas Rate During Test
( 3.2 to 3.5 MMscf/D.شكل .)38
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شكل( :)36أماكن أخد العينات القالبية ( (Coresفي بئر الدراسة .A1-NC151
).) Source : Sirte Oil Company
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 -6.4الدراسة المعملية :
بعد أن وصل الحفر إلى تكوين حواز أخذت أول عينة قالبية  Coresعند العمق  4964قدم (شكل،)38
وبعدها كل  31قدم تأخذ عينة .ويتم إرسال هذه العينات إلى معمل الجيوكيمياء ألجراء التحاليل عليها.
عندما نتعامل مع الصخور الرملية فإن مفتاح العمل يجب أن يتركز بقدر كبير على الدراسة الشاملة
المعمقة لبيئات الترسيب  ،فإنه نجد ارتباطا ً يعول عليه بين الوحدات البتروفيزيائية من جهة  ،والوحدات
الصخرية المؤلفة للخزان من جهة أخرى ،دون إلغاء ما قد يترتب على العمليات الذياجينية من تأثير
إيجابي أو سلبي.
بعد وصول العينات القالبية  Coresإلى المعمل يتم وصفها جيولوجيا ً ودراستها وعمل تحليل سحني
للعينات الصخرية (شكل ،)34ويتم التعرف على أحجام الحبيبات  ،ونسبة الطين  ،والتعرف على بيئات
الترسيب  ،و تأثير العمليات الذياجينية على المسامية والنفادية.
ولمعرفة المسامية في المعمل يتم إجراء القياسات المخبرية  Laboratory Measurementsعلى
العينات القالبية  .Coresوال يتطلب األمر إخضاع قالب بأكمله لالختبار ،إال إذا كان الصخر غير
متجانس  ،Heterogeneousأما أن كان متجانسا ً  Homogeneousفيمكن االكتفاء بقطعة صغيرة من
 .31وأسهل أسلوب متبع هو سحب الهواء من العينة المختبرة وحساب
القالب قد ال يتجاوز حجمها
كميته بجهاز بسيط معد لذلك .ثم حساب المسامية كنسبة مئوية بالعالقة التالية :

حي :
الحجم الكلي للعينة.

حجم الهواء المسحوب ،و

يتم أجراء التحليل البتروفيزيائي لصخر الخزان عن طريق سبور اآلبار  Well Loggingومن خالل
هذا التحليل يتم معرفة المسامية  ،والنفادية  ،ومعرفة وجود الطين  ،ونسبة التشبع بالماء .ومن خالل
جميع المعطيات السابقة نستطيع أن نحكم على وجود الهيدروكربونات من عدمه(شكل .)36
من خالل التحليل البتروفيزيائي نستطيع أن نحكم على الخزان بأنه مشجع أن يُعمل فيه اختبار ساق الحفر
) (DSTأو ال.

 -0.6.4التحاليل المعملية لتكوين حواز :
تم أجراء تحاليل لتكوين حواز ( الجزء العلوي منه) وتم تقسيم التحاليل إلى قسمين :

 -0التحليل السحني : Facies Analysis
إن تحليل السحنات يتيح معرفة الطبيعة الصخرية وإمكانية استنتاج بيئات الترسيب.
ثم أجراء تحليل سحني للعينة اللبية )( (Core C5شكل )38المأخوذة من الجزء العلوي لتكوين حواز في
عمق يتراوح من 1121 – 4991قدم  ،ويبلغ طول الكور 31قدم  ،وقطره 11سم ،وتم تقسيمه إلى أربعة
نطاقات سحنية كما بالشكل (: )34
) -: Facies (1عبارة عن حجر رملي متوسط الحبيبات ويحتوي على تخريب حيوي.
) -: Facies (2عبارة عن حجر رملي يحتوي على تطبق متقاطع.
)-: Facies (3عبارة عن حجر رملي يحتوي على تطبق متموج وكذلك يحتوي على الطين.
) -: Facies (4عبارة عن حجر رملي ناعم يحتوي على تخريب حيوي.
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بيئة التوضع : Depositional Environment
عبارة عن بيئة بحرية ضحلة قريبة من الشاطئ ).(Shallow Near Shore Marine

خواص الخزان

: Reservoir Properties

متوسط المسامية = . %1.13
النفاذية = . MD 1.14 – 1.11
متوسط الموصلية = . MD 1.12
ً
ً
وتعتبر هذه األرقام جيدة بالنسبة للخزان بأن يكون صخرا خازنا للغاز  ،أما للزيت فهي غير مشجعة.

شكل( :)37التحليل الروسوبي للسحنات من خالل عينة قالبية من الجزء العلوي لصخر الخزان(حواز).
).) Source : Sirte Oil Company
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 -2التحليل البتروفيزيائي : Petrophysical Analysis
يعرف التحليل البتروفيزيائي على إنه العلم الذي يهتم بدراسة التركيب الفراغي ) (Pore Structureفي
الصخور وتأثيراته على الخوا الفيزيائية للصخر كما بالشكل (.)36

شكل( :)38التحليل البتروفيزبائي لصخر الخزان (تكوين حواز).) Source : Sirte Oil Company).
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تتنوع الخصائص البتروفيزيائية راسيا ً وجانبيا ً بسبب تنوع السحنات ولذلك فأن الخوا البترو فيزيائية
لكل منها تختلف من حي مقدار المسامية  ،معدل النفاذية  ،مقدار التشبع بالموائع  ،مقدار نسبة الطين .
من خالل ذلك تم التحليل البتروفيزيائي لصخر الخازن من عمق يتراوح من ( 1133 – 4941قدم) في
البئر . A1-NC151
على ضوء هذا التحليل البتروفيزيائي والنتائج المتحصل عليها يشجع على أن يعمل اختبار ساق الحفر
) (DSTوتم عمل هذا االختبار من عمق ( 1121-4991قدم) .واهم النتائج المتحصل عليها هي كاألتي:

البارامترات Paremeters

القيم Values
 116قدم
13قدم
1.191

سمك القطاع
سمك العطاء الصافي
نسبة سمك العطاء الصافي اإلجمالي
(الكسر) NTG
معدل مسامية العطاء الصافي (الكسر)
معدل التشبع بالماء في العطاء الصافي.
معدل حجم الطين في العطاء الصافي (الكسر)

1.19
1.33
1.141

القطع Cutoffs

القيمة Value

الحد األعلى لحجم الطين
حد المسامية األدنى
الحد األعلى للتشبع بالماء

1.31
1.11
1.11

جدول( :)8النتائج المتحصل عليها من التحليل البتروفيزيائي لصخر الخزان.) Source : Sirte Oil Company).

 -7.4خزانات األردوفيشي الرملية (مومنيات وحواز) :
التنوع في الخصائص البتروفيزيائية رأسيا وجانبيا بسبب تنوع السحنات .فالطين الساخن ((Hot Shale
يقع في الجزء السفلي لتنزوفت  ،لذا فإن هجرة الهيدروكربونات األولية تكون رأسيا إلى أسفل باتجاه أول
صخور ذات مسامية ونفاذية وهذا ما يتمثل في الحجر الرملي لتكوين مومنيات والذي يمثل خزانات جيدة
للهيدروكربونات .التشققات الشديدة تزيد في الغالب من قيمة الخزان  ،وقد يختفي تكوين مومنيات في
بعض المناطق أو يترقق كثيراً وذلك بسبب النحت الجليدي  ،ويقوم تكوين حواز دور الخزان بدال من
مومنيات.
لعب تكوين مومنيات دور الطبقة الناقلة واستمرت الهيدروكربونات في السريان خالله لغياب حاجز
يوقف سريانها  ،واستقرت الهيدروكربونات في تكوين حواز ومنعت من التمادي في هجرتها لوجود
صخر غطاء (ملزشقران ) الذي يغطي تكوين حواز.
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 -0.7.4مقارنة بين تكويني مومنيات وحواز من (حيث المسامية و النفاذية) :
لقد تم أخد عينات قالبية لكل من التكوينين ألجراء التجارب المعملية وذلك لتقييم المسامية والنفادية لكليهما
 ،حي تم أخد عينة قالبية لتكوين مومنيات ) (C2وعينة أخرى لتكوين حواز ) ، (C5كما هو مبين
بالجدول (.)9
العينة

العمق
بالقدم

حجم
الحبيبات
)(cc

حجم
الفراغات
)(cc

حجم
اإلجمالي
)(cc

المسامية
f
)(%

كثافة
الحبيبات
))g/cc

النفاذية
)ka(md)(400psi
غطاء الردم

C#2-1
تكوين
مومنيات
9

4680

06.89

0.00

07.29

6.07

9.65

0.08

4689.8

2.43

0.24

00.37

2.07

9.65

0.09

3

4684.0

04.39

0332

04.70

9.64

9.64

0.00

4

4688.5

06.25

0392

07.97

0.70

9.65

0.00

5

4620.0

03.04

0.50

03.64

3.64

9.65

0.00

6

4625.3

07.20

0.50

08.40

9.78

9.64

0.00

7

4628

06.90

0.45

06.66

9.70

9.64

0.00

C#5-8
تكوين
حواز
2

4220.5

08.00

0.40

08.40

9.08

9.65

0.00

4225.8

07.07

0.20

08.07

4.22

9.65.

0.00

00

4228.0

06.30

0.73

08.09

2.55

9.67

0.05

00

5005.6

06.90

0.45

06.66

9.70

9.65

0.00

09

5002.9

07.30

0.44

08.75

7.62

9.65

0.07

03

5005.0

08.07

0.58

08.75

3.00

9.65

0.00

جدول( :)2نتائج التحاليل المعملية لكل من مومنيات والحواز في بئر الدراسة .A1-NC151
).)Source : Sirte Oil Company
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الفصل الخامس
المصيدة )(THE TRAP
 -0.5المقدمة :
تعتبر المصيدة احد العوامل المهمة الالزم توفرها لتجمع الهيدروكربونات فبمجرد ما يصل النفط إلى
المصيدة يبدءا بالتجمع وفي نفس الوقت تبدءا ظروف فيزيائية جديدة أهمها شغل النفط ألعلى الخزان بعد
إزاحة الماء إلى أسفل بحكم اختالف الكثافة ثم تنامي ضغطه وازدياده باستمرار تجمعه في خزان
المصيدة .
يتبين إذاً ضرورة توفر سقف حاجز ) (Sealيوقف هجرة النفط حتى يتم اصطيادها تحت دلك الحاجز
الذي يعرف بصخر الغطاء ) ،(Cap Rockويجوز ألي صخر من حي مبدأ أن يقوم بدور السقف
الحاجز طالما كان غير نفادي وليس شرطا أن يكون غير مسامي بل قد يكون مساميا وأحيانا مشبعا
بالنفط ،فالمهم أن يعمل بأي كيفية على احتباس النفط في المصيدة يعوق هجرة الهيدروكربونات ويتم
اصطيادها وال يصعد إلى أعلى .

 -9.5تعريف المصيدة :
تعرف المصيدة النفطية على إنها الموضع الذي تحجز فيه الهيدروكربونات وتمنع من التمادي في الحركة
والهجرة .

 -0.9.5عناصر المصيدة :
تتآلف المصيدة النفطية من عدة عناصر لها مسمياتها ،واهم المصائد هي المصيدة الحنيرية القبوية
باعتبارها ابسط وأشهر أنواع المصائد الستخدامها في التعرف على تلك العناصر وتتكون هده المصيدة
من أجزاء التالية كما بالشكل (: )39
 القمة أو الذروة  -: Crest or Culminationهي أعلى نقطة في المصيدة . نقطة الفيض  -: Spill Pointهي النقطة أدنى انخفاض التي يمكن عندها احتواء المصيدة علىالهيدروكربونات.
 مستوى الفيض  -: Spill Levelهو المستوى األفقي الذي يقطع نقطة الفيض . االنغالق  -: Closureالمسافة الراسية من القمة إلى مستوى الفيض ،غالبا في المصيدة التصلالهيدروكربونات إلى نقطة الفيض .
 تما الزيت – ماء ) -: Oil – Water Contact (OWCهو خط التماس بين الصخر المشبعبالزيت (كله أو معظمه) والمشبع بالماء ،بما إن الزيت اقل كثافة من الماء لدا نجد األول يعلو األخير.
 تما الغاز -زيت ) -: Gas – Oil Contact (GOCهو خط التماس بين الصخر المشبع (كله أومعظمه) بالغاز الحر والمشبع بالزيت ،وبما إن الغاز اقل كثافة من الزيت فان األول يعلو األخير.
 تما الغاز – الماء ) -: Gas – Water Contact (GWCهو خط التماس بين الصخر المشبعبالغاز الحر والمشبع بالماء وهده حالة تخص المصيدة المحتوية على الغاز فقط ،وبما إن الغاز اقل كثافة
من الماء فان األول يعلو األخير.
88

يعتبر تماس الغاز – الزيت أو تماس الماء – الزيت حسب حالة أعمق مستوى للغاز المنتج في أي خزان
من فرد وحي إن الغاز الحر هو اقل كثافة ضمن موائع الخزان ،لدا نجده دائما يشغل أعلى حيز فيه مكونا
غطاء الغاز ) )Gas Capيليه إلى أسفل الزيت إن وجد ثم الماء.
الماء السفلي والماء الحافي  -: Potton Water and Edge Waterيطلق اصطالح الماء
السفلي على المياه التي تقع مباشرة تحت تماس الزيت – الماء أو تماس الغاز -الماء حسب الحالة كما
يطلق اصطالح الماء الحافي على مياه أخرى مجاورة.

84

شكل( :)32يوضح عناصر المصيدة ومسمياتها.)AL hotheary, 2007( .

 -3.5أنواع المصائد

: Tarp Types

تنقسم المصائد إلى أربعة مجموعات تتشابه من حي إطار العام وقد تختلف في بعض تفرعات تفصيلية
لكن يوجد شبه اتفاق على أربع مجموعات رئيسة هي :
 -3المصائد البنيوية : Structural Traps

86

هي عموما المصائد التي يعزى حدوثها إلى عملية التشوه طرأت على طبقات المكونة للمصيدة بعد
التوضع بحي يكون العامل البنيوي هو المسيطر في تشكيل هدا الصنف من المصائد وتنقسم إلى :
أ -مصائد الطي : Fold Traps
هي مصائد ناجمة عن الحنائر التضاغط والحنائر االنضغاط والمتكونة بفعل الشد أو االنضغاط للقشرة
األرضية.
ب -مصائد الصدوع : Fault Traps
هي المصائد التي تلعب فيها الصدوع دورا أساسيا في كثير من حاالت في تكوين المصيدة ،واهم ما يجب
معرفته هو ما آدا كان صدع يعمل كحاجز يعوق هجرة وحركة الموائع أم ال ،الن من الصدوع ما يفعل
دلك ومنها ما ال يفعل فإن كان يفعل فهو اصطيادي وإال فال فائدة منه في االصطياد.
ت -مصائد االختراقية : Diapiric Traps
هي المصائد الناجمة عن اختراقات قباب الملح والصخور الطينية وتنشأ هده المصائد بسبب حركة
الرواسب األقل الكثافة إلى أعلى مقتحمة بدلك الرواسب أكثر كثافة التي فوقها.
-4

أ-
ب-
ت-
-

المصائد الطبقية : Stratigraphic Traps
هي المصائد التي يعزى حدوثها إلى تغير ما في طبقية الخزان أو في طبيعته الصخرية أو فيهما معا مثال
ذلك التغير في السحنات الصخرية أو االختالف الموضعي في المسامية والنفادية  ،أو انتهاء وتوقف
صخر الخزان عند أعلى البنية  ،حيت قسمت المصائد الطبقية عامة إلى قسمين هما كما بالشكل (: )41
مصائد عدم التوافق : Unconformity Traps
تشمل مصائد تحت عدم التوافق(متمثلة في القطع ).
مصائد فوق عدم التوافق (تشمل التغطية الطباقية  ،األودية المضربية ،القنوات ).
مصائد التتابعات المتوافقة : Conformable Sequence Traps
وتنقسم إلى :
مصائد دياجينية (تشمل اإلحالل  ،والمحاليل  ،والتشقق).
مصائد توضعية أو تغير في السحنات (وتشمل القنوات  ،األجسام الحاجزة  ،الشعاب  ،االضمحالل
والتالشي).
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شكل( :)40تصنيف المصائد الطبقية.)AL hotheary, 2007( .

 -3المصائد الهيدروديناميكية : Hydrodynamic Traps
يرجع اصطياد الهيدروكربونات في هده المصائد إلى حركة الهيدروديناميكية للماء الذي يشغل مسامية
الصخر لألسفل ومعاكسة لحركة الزيت أو الغاز حي تعيق حركتها .
 -4المصائد المركبة : Combination Traps
يتضافر في تكوينها أكثر من عامل وهي مصائد متنوعة ومتفاوتة في التعقيد ،ومن أكثر المصائد المركبة
الشهرة هي التي يتضافر فيها العامل البنيوي والطبقي.

41

 -4.5أنواع المصائد في حقل العطشان :

تُصنفَ المصائد النفطية في حقل العطشان في القطعة  NC151من نوع المصائد الطبقية وتُعزى نشأتها
إلى تغير ما في طبقية صخر الخزان أو في طبيعته الصخرية أو فيهما معا ً( .شكل .)41
ونوع المصيدة في البئر ) (A1تعتبر من المصائد الطبقية (مصيدة اضمحالل وتالشي).

 -0.4.5مصيدة االضمحالل والتالشي

: Pinchout Traps

يقصد باالضمحالل والتالشي تناقص السمك و اختزاله شيئا ً فشيئا ً في اتجاه معين ،وأتناء أية مرحلة من
مراحل انحسار البحر تنمو الحيود الحاجزة في الغالبة كأغطية رملية متنقلة اتجاه أعلى الميل إلى طين أو
وحل متوضع في بيئة الغونية  ،أو مدية  ،أو بيئة منعطفات نهرية حي توجد القنوات الترسيبية و الحيود
الرملية الحاجزة التي تتغير أفقيا ً إلى وحل الفيضان النهري فيؤدي ذلك إلى ما يعرف بمصائد االضمحالل
والتالشي (شكل.)41
حي يلعب تكوين ملزشقران كصخر غطاء ) (Cap Rockللخزان (تكوين حواز)  ،إذ إنه من
الضروري توفر سقف حاجز ) (Sealيوقف هجرة النفط حتى يتم اصطياده تح ذلك الحاجز الذي
يعرف بصخر الغطاء  ،ويجوز ألي صخر من حي المبدأ أن يقوم بدور السقف الحاجز طالما كان غير
نفادي بحي يمكنه التغلب على قوة سريان الموائع وإيقاف هجرتها.

شكل( :)40أحد أنواع المصائد الطبقية في حقل العطشان (مصيدة اضمحالل وتالشي )
).)Source : Sirte Oil Company
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 -9.4.5وصف لصخر الغطاء في موقع الدراسة :
يعلو تكوين حواز (الخزان) تكوين ملزشقران الذي يعمل كغطاء له كما في الشكل ( .)42ويتكون تكوين
ملزشقران عموما ً من صخور طينية و صخور غرينية مع بعض الصخور الرملية الدقيقة الحبيبات ،
(شكلي .)44 ، 43وهذه الصخور تختلط أحيانا ً مع بعض الحبيبات الخشنة والحصى الغريبة عن التكوين
 ،ويعتقد أنها جاءت محمولة بالكتل الجليدية التي ما أن ذابت حتى توضعت تلك الحبيبات الكبيرة في القاع
 ،واندمجت في الدورة الرسوبية للطين  ،ويشير هنا إلى حدوت تقدم للبحر .ونظراً للنحت الجليدي أدى
إلى تالشي واضمحالل تكوين ملز شقران حيت أصبح التكوين مفقوداً في بعض المناطق  ،فهذا التكوين
لم تكن الظروف فيه مالئمة لوجود الكائنات الحية بسبب برودته من الجليد  ،األمر الذي أدى إلى عدم
وجود المواد العضوية فيه.
سمك التكوين لملزشقران  241قدم.
عمر التكوين األوردو فيشي األعلى ).(Upperordovician -Caradocian

شكل( :)49قطاع عرضي للتكوينات الموجودة في بئر الدراسة  ، A1-NC151يمثل تكوين ملز شقران صخر الغطاء
) (cap Rockللخزان في منطقة الدراسة.) Source : Sirte Oil Company).
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شكل( :)43القطاع الصخري النموذجي لتكوين ملز شقران ). (Gundobin,1985

43

شكل( :)44خارطة جيولوجية لتوزيع تكوين ملز شقران وتكشفه فوق السطح(Wenneckers, et, al. 1996).

ترتبط بنيات المصائد في منطقة حقل العطشان بالحركات القديمة المتكونة في زمن الباليوزويك (الحركة
الكالدونية والهرسينية ) والتي كان لها دور أساسي في تكوين هذه المصائد  ،و يمكن أن نحدد وجود المصيدة
على ضؤ المسوحات السيزمية بسهولة  ،ومن خالل قراءة الخرائط الكنتورية حي يعكس خط الكنتور نوع
المصيدة ،فعندما يكون الكنتور مغلق فهذا يعكس مصيدة حنيرية و أما عندما يكون الكنتور مفتوح فهذا يعكس
مصيدة صدعيه.
ومن خالل الدراسات االستكشافية لحوضي مروق وغدا مس أتضح إنه يحتوي على أنواع من المصائد البنيوية
 ،والمصائد المركبة .وهذا النوع من المصائد المركبة يمثل ظواهر بنيوية وجيومورفولوجية وهي متمثلة
بالمرتفعات القديمة ) (Paleo Highوالناتجة من تعرية لها عالقة بالجليد.
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الخالصــــــــــة
يعالج هذا البح دراسة صخر المصدر والخزان والمصيدة في البئر  A1-NC151الواقعة في حقل العطشان في
الجنوب الغربي لليبيا  ،وقد خلصت الدراسة إلى -:
 -1إن تكوين تنزوفت هو صخر المصدر في بئر الدراسة ،ويبلغ سمكه الكلي  991قدم  ،ويبلغ سمك النطاق المشع
فيه ) 81 (Hot Shaleقدم.
 -2يعتبر الكيروجين فيه من النوع الثال (الخشبي) والذي يكون نزاعا ً للغاز.
 -3تقييم صخر المصدر في البئر مقارنة بقراءة ال ) (TOCيعتبر ضعيفا ً إذ تتراوح قيمة ال ) (TOCمن – 1.14
.1.43
 -4الهجرة األولية كانت إلى أسفل تكوين تنزوفت .
 -1تمت الهجرة الثانوية من صخر المصدر إلى الخزان بواسطة تكوين مومنيات والذي يمثل الطبقة الناقلة
للهيدروكربونات.
 -8يمثل تكوين حواز صخر الخزان في منطقة الدراسة ويصل سمكه الكلي إلى  116قدم .
 -4معدل المسامية في صخر الخزان تبلغ  %1.13ونفاذيته  1.14 - 1.11MDومعدل الموصلية .1.12MD
 -6الحد األقصى لحجم الطين في صخر الخزان .1.31
 -9بيئة الترسيب لصخر الخزان بحرية ضحلة قريبة من الشاطئ.
يمثل تكوين ميلزشقران صخر غطاء للخزان.
-11
نوعية المصيدة في منطقة الدراسة من المصائد الطبقية نوع (اضمحالل والتالشي .)Pinchout Trap
-11
نسبة سمك العطاء الصافي اإلجمالي للخزان هو .1.191
-12
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التوصيات
 -1نوصي بأجراء الدراسات الجيولوجية الموسعة لحوضي مرزق وغدامس باستخدام التكنولوجيا المتقدمة
والوسائل الجيولوجية الحديثة المؤدية إلى اكتشافات أكثر فاعلية واحتياطات جديدة.
 -2نوصي باجراء مسوحات سيزمية في المناطق التي تتوضع بها الكثبان الرملية.

 -3نوصي بإجراء التحاليل الجيوكيميائية الموسعة لصخر المصدر (تكوين دراسات).
 -4نوصي بإجراء الدراسات الالزمة لألوضاع التكتونية وعالقتها بظروف تكون المصائد النفطية.

 -1نوصي بإجراء الدراسات الالزمة للمصائد النفطية وأنواعها في حوضي مرزق وغدامس.
 -8نوصي بتعزيز العالقات بين المؤسسات النفطية وإدارة الجامعات لتسهيل إجراءات الحصول على المعلومات
والبيانات الالزمة الستكمال متطلبات بحوث جيولوجيا البترول.
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قائمة األشكال
رقم
الشكل
شكل()1
شكل()2
شكل()3
شكل()4
شكل()1
شكل()8
شكل()4
شكل()6
شكل()9
شكل()11
شكل()11
شكل()12
شكل()13
شكل()14
شكل()11
شكل()18
شكل()14
شكل()16
شكل()19
شكل()21
شكل()21
شكل()22
شكل()23
شكل()24
شكل()21
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شكل()26
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شكل()31

العنوان
خارطة لموقع الدراسة ) ، (A1-NC151وصورة للموقع من الفضاء
الخارجي.
منطقة االمتياز الواقع ضمنها البئر ).(A1-NC151
التتابع الطبقي لتكوينات بئر الدراسة (.)A1-NC151
خارطة تظهر توزيع األحواض الرسوبية في شمال أفريقيا.
خارطة جيولوجية توضح األحواض الرسوبية في ليبيا الداخل
الرواسخية  ،وتخلج سرت بمحاذاة الرسخ.
قطاع سايزميك عرضي في منطقة االمتياز  NC 151الواقعة في حقل
العطشان  ،ويوضح التتابع الطبقي للبئر .A1
التتابع الطبقي لحوض مرزق وحوض الحمادة.
خارطة كنتورية في الشمال والجنوب الغربي لليبيا (حوضي غدامس
ومرزق).
قطاع عرضي تركيبي من الشمال الغربي إلى الجنوب الغربي يوضح
الوضع التكتوني والطبقي لحوضي غدامس ومرزق.
العمود الطبقي والنظام البترولي العام لحوضي غدامس ومرزق.
قطاع عرضي من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي في منطقة حقل
العطشان ويوضح الوضع الطبقي في موقع بئر الدراسة.
األحواض المحجوزة ).(Barred Basins
المراحل الرئيسة لتطور الكيروجين والنواتج المتولدة عنها .األسهم
تشير إلى مسار تطور نضج الكيروجين.
نافدة تولد الزيت والغاز وعالقته بدرجة الحرارة المئوية  ،والعمق
بالكيلومترات ،وممال الحرارة األرضية.
أنواع الكيروجين.
القطاع النموذجي لتكوين تنزوفت.
النطاق اإلشعاعي في الجزء السفلي من تنزوفت.
جهازالروك إيفل ).(Rock Eval
طور التحليل الحراري وأكسدة المواد الكربونية في جهاز الروك إيفل.
مخطط علم المنهج لتقييم الهيدروكربون المحتمل.
التمثيل البياني لقيم دليل الهيدروجين واألكسجين على منحنى فان
كرفلين). (Van Krevlen Diagram
خارطة سمك النطاق المشع في أسفل تكوين تنزفت.
اتجاهات النضوج المصدري لقاعدة تنزفت.
الهجرة األولية والهجرة الثانويةً.
آلية الهجرة األولية  ،والسحنات المصدرية وممال الجهد الرأسي.
القطاع النموذجي لتكوين مومنيات.
تصنيف المسامية حسب الفاعلية.
أنواع المسامية الفعالة.
المسامية المعزولة.
تصنيف المسامية األولية.
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رقم
الصفحة
2
3
4
9
9
12
14
16
19
21
23
23
21
21
24
26
29
31
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38
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شكل()31
شكل()32
شكل()33
شكل()34
شكل()31
شكل()38
شكل()34
شكل()36
شكل()39
شكل()41
شكل()41
شكل()42
شكل()43
شكل()44

تصنيف المسامية الثانوية.
خارطة تركيبية لعمق تكوين حواز.
القطاع النموذجي لتكوين حواز.
خارطة جيولوجية لتوزيع تكوين حواز وتكشفه فوق السطح.
رسم توضيحي لظاهرة النمو اإلضافي للسيليكا في قطاع مجهري.
أماكن أخد العينات القالبية ( (Coresفي بئر الدراسة.
التحليل الروسوبي للسحنات من خالل عينة قالبية من الجزء العلوي
لصخر الخزان(حواز).
التحليل البتروفيزبائي لصخر الخزان (تكوين حواز).
عناصر المصيدة ومسمياتها.
تصنيف المصائد الطبقية.
أحد أنواع المصائد الطبقية في حقل العطشان.
قطاع عرضي للتكوينات الموجودة في بئر الدراسة .A1-NC151
القطاع النموذجي لتكوين ملز شقران.
خارطة جيولوجية لتوزيع تكوين ملز شقران وتكشفه فوق السطح.
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قائمة الجداول
رقم
الجدول
جدول()1
جدول()2
جدول()3
جدول()4
جدول()1
جدول()8
جدول()4
جدول()6
جدول()9

رقم
الصفحة
4

العنوان
تكوينات بئر الدراسة (.)A1-NC151
تصنيف األحواض الرسوبية بنا ًء على عالقتها بحركة الصفائح.
تقسيم تكوينات مجموعة عوينة ونين.
تكوينات عصر الطباشيري العلوي في حوض الحمادة.
تكوينات حقبة الحياة الحديثة في حوض الحمادة.
تركيز محتوى الكربون العضوي الكلي ) (TOCفي األنواع المختلفة
من الصخور الرسوبية.
نتائج التحاليل المعملية لصخر المصدر.
النتائج المتحصل عليها من التحليل البتروفيزيائي لصخر الخزان.
نتائج التحاليل المعملية لكل من مومنيات والحواز في بئر الدراسة
.A1-NC151
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