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الؽاز لوصؾ الشقوق  وتم اختٌار عدد من حقول النفط  

.مختلفة لٌتولوجٌاالطبٌعٌة الهامة لتك الخزانات وضمن 

,  المتشققة الكربوناتٌةالخزانات  -1

,  المشققةسلت / الرملخزانات  -2  

, المتشققة الشلخزانات  -3

.المتشققةالركٌزة خزانات  -4  



                             FRACTURED RESERVOIRSالخزانات المتشققة 

.الؽاز لوصؾ الشقوق الطبٌعٌة الهامة لتك الخزانات وضمن لٌتولوجٌا مختلفة وتم اختٌار عدد من حقول النفط   

, سلت المشققة/ خزانات الرمل -2,   الخزانات الكربوناتٌة المتشققة -1

.خزانات الركٌزة المتشققة -4,   خزانات الشل المتشققة -3

FRACTURED CARBONATE RESERVOIRSالخزانات الكربوناتٌة المتشققة           

:من الخزانات الكربوناتٌة المتشققة 
.فً فٌنزوٌال( Mara-La Paz)الباز –حقل مارا 

 الكرٌتاسٌة( Colongollo) كولونجولوبرمٌل  نفط ٌومٌا وذلك من تشكٌلة  250.000ٌنتج هذا الحقل   

اإلنتاجٌة فً هذه الحالة .  0.1mdوالنفاذٌة عادٌة حوالً  %  3حٌث مسامٌة الهٌكل ال تزٌد عن , الحوارٌة

.سببها نفاذٌة الشقوق

Ainالعراق –حقل عٌن صالح Zalah field – Iraq       :

هذا الحقل النفطً ٌوجد الٌوم فقط كنتٌجة لمجموعة مركبة من أنظمة الشقوق والتً توفر كالً من المسامٌة 

.والنفاذٌة الضرورٌة واألساسٌة إلنتاج النفط
(.3.1)مٌل شمال ؼرب الموصل الشكل  60على بعد , ٌقع هذا الحقل شمال العراق

.     صخور كربوناتٌة: لتٌولوجٌة المصٌدة 

.مصٌدة محدبة: شكل المصٌدة 
(.3.2)الشكل , كم(4.8)مٌل 3وعرضها , كم( 19.2)مٌل 12طولها : أبعاد المصٌدة 

5.برمٌل نفط ٌومٌا 27000: اإلنتاج الكامل 
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:خزانات هذا الحقل

.  الحجر الكلسً المارلً المشقق ٌعود إلً عمر الكرٌتاسً األعلى : الخزان األول 
ٌفصله عن , األدنى–الحجر الكلسً المشقق ٌعود إلى عمر الكرٌتاسً األوسط :الخزان الثانً 

.متر من طبقات اإلنهدرٌت الكتٌمة 600الخزان األول حوالً 

ولقد تمت هجرة النفط  إلى , الجوراسً -فً عمر الكرٌتاسً األوسط نفط  عٌن صالح نشأ 

وفً كال النطاقٌن طبٌعة . الخزان األعلى وذلك بعد أن أخذت الشقوق مكانها ووضعها الطبٌعً

.  من الخزان األول( أثخن)لكن الخزان الثانً أسمك , الخزانات متشققة أساسٌة

:كما أنه لدٌنا ثالث نماذج أساسٌة فً هذه من الشقوق المعروفة هً
(.  توجد فقط أسفل قاعدة عدم تطابق البالٌوسٌن) بالكالسٌتشبكة شقوق معبأة كلٌا أو جزٌا  -1

(:حاالت)على الرؼم من وجود عدة اتجاهات للشقوق ٌمكن أن تشتمل ثالث أصناؾ 
      a   – على طول محور اللباب° 35-°30تلك التً من.

b       - تلك العمودٌة أو القرٌب منها.

C       – على طول محور اللباب° 70 -° 65تلك من.

.مم  1.8–0.1وعرض من , قدم/ شق 21- 6أما كثافة الشقوق هً بٌن 

(.توجد بشكل رئٌسً فً الخزان الثانً) السٌلٌكاالشقوق المعبأة أو المعبأة جزئٌا بالكالسٌت و –2

لها شبكات من الشقوق ذات مٌول ( الخزانٌٌنتوجد فً كال )الشقوق المفتوحة أو الفواصل  -3  

.مم 0.2–0.1مختلفة واتجاهات مختلفة ولها عرض من 
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The origin of these fracturesأصل تلك الشقوق         

:ٌمكن شرح أصل تلك الشقوق من خالل طورٌن من أطوار تشوه التراكٌب

   البالٌوسٌن المبكر عندما تعرض الخزان  والفترة المبكرة حدثت بٌن الكرٌتاسً األعلى

.شبه هوائٌة تجوٌة واألول لنهوض هادئ 

 حدثت بشكل , المٌوسٌن األسفل  والفترة الالحقة من النهوض حدثت بٌن االٌوسٌن األعلى

.خفٌؾ والصخور بقٌت نسبٌا كما هً 

 وان الحركات األخٌرة واألكثر أهمٌة والتً أدت إلى النهوض الحالً وتشكل الطٌات

وٌعتقد أنها سبب النموذج الثالث أو الفواصل , البلٌوسٌنحدثت بٌن المٌوسٌن و , المحدبة

.المفتوحة

:وفً النتٌجة
,  %  11–0المسامٌة فً نسٌج الصخور ؼٌر المشققة قد تتؽٌر بٌن حقل عٌن صالح فً 

.لكن النفوذٌة قلٌلة جدا وذلك من معلومات التسجٌالت

حٌث معلومات التجارب تبٌن أن الشقوق , اإلنتاجٌة عندها تعتمد تماما على شبكة الشقوق
.برمٌل نفط ٌومٌا 10.000 -7.000مم تنتج ما نسبته بٌن  1المفردة التً عرضها 
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Kirkuk Field Iraqالعراق  –حقل كركوك 

المسامٌة المتؽٌرة . منطقة معقدة تضم سحنات متطورة مختلفة ستراتؽرافٌاً هذا الحقل ٌمثل 

وتعزز بشكل كبٌر من خالل تطور  باللٌتولوجٌاالمرتبطة مباشرة , والوفٌرة ووجود النفاذٌة

هذا المزٌج ؼٌر المألوؾ من المسامٌة العالٌة والنفاذٌة , الفوالق وكثافتها والشقوق والفواصل

.تعطً إنتاجٌة مرتفعة وعالٌة بشكل كبٌر
(. 1-3)كم شمال بؽداد الشكل(195.2)مٌل 122: موقع الحقل

.تركٌب محدب كبٌر ومتعرج: مواصفات المصٌدة ونموذجها
.كم  100وطولها , كم4.8–3.2عرضها :  أبعاد المصٌدة

. khurmala, avanah, babaوبابا   , افاناه, كورماال: هً عدد التركٌب ثالثة 

.متر 300تقرٌبا : للخزان  األعظمٌةالسماكة 

.برمٌل نفط ٌومٌا 30000حوالً : ٌنتج الحقل
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:نماذج السحن الرئٌسٌة للخزان

                                        Transition zone limestone .1.منطقة انتقالٌة من الحجر الكلسً -1
                   The Basal Fars conglomerate .2.           القاعدٌة الكوغلومٌراتٌةتشكٌلة الفارس  -2
   Buck-reef and reef limestone facies .3  .سحن مؤخرة الشعب المرجانٌة وسحن الحجر الكلسً المرجانً -3

  -Fore-reef and shoal facies.                               4. مقدمة الشعب المرجانٌة والسحن الضحلة -4

-5.  الكلوبٌكٌرٌنالالحجر الكلسً  -5 Globigerinal limestones.                                             

.مع السحن ذات الدرجة الخشنة الكلوبٌكرٌنالالحجر الكلسً  -6
                                                 6-Globigerinal limestones with coarse grade fossils

أو الفراغ الكبٌر الذي , اؼلب النفط فً حقل كركوك واردة من المسامٌة االنتقائٌة للنسٌج والمسامٌة ؼٌر االنتقائٌة 
(.5 -3)ٌضم الشقوق والفجوات الكبٌرة والفواصل والكهوؾ الشكل 
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:األنماط المختلفة للشقوق والكهوف

   a. True faults(.                               الصحٌحة)الفوالق الحقٌقٌة -

.b.شقوق التمزق والشد                      - Tension tear fissures 

c. Vertical cavernsالكهوؾ العمودٌة                                    -
   d. Horizontal cavernsالكهوؾ األفقٌة                                -

                         e. Jointing.                             الفواصل -
 f. Stylolites.                                                       الستٌلولٌت-
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Figure 3.5 illustrates a typical reservoir section with the stratigraphy and 
lithology; the maximum reservoir thickness is generally taken as approximately 
1,000 feet comprising six main facies types
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:قطر–حقل دخان 

 49.6طولها , ٌمثل طٌه على شكل محدب متناظر وٌقع الحقل إلى الجانب الؽربً من قطر   

(.  6 -3)كما فً الشكل, كم  4.8كم وعرضها تقرٌباً 

نشأ فً زمن )بدأ تطور الحقل بشكل بطئ , °10علما أن التركٌب هادئ وٌمٌل الجناح حوالً 

.وان هجرة النفط وانحباسه تمت فً الكرٌتاسً المتأخر, (الجوراسً المبكر
:ٌمثل مقطع لٌتولوجً سترؼرافً نموذجً ٌبٌن المناطق المنتجة وهً( 3.7)الشكل    

No.3 وNo.4 , وهذه المناطق المنتجة . الحجر الكلسً فً الجوراسً األعلىتعود إلى

سماكتها  كتٌمةحٌث هناك طبقة , بٌنها شاقولًمفصولة عن بعضها البعض دون أي اتصال 
.وكل مكمن له خصائصه المختلفة تماما, ن االنهدرٌت ؼٌر مشققةمم  19.2

متر فوق  25.5الذي فوق وتحت االنهدرٌت له السماكة حوالً : No.3الحجر الكلسً رقم 

,   الدلومٌتأو /ومنطقة عرٌضة جدا ومقسمة إلى ثالث وحدات تضم مختلؾ الحجر الكلسً 
. عمودٌا علٌها md 15 و, موازٌا للقاعدة md 30مع نفاذٌة , %  16متوسط المسامٌة 

.مم0.1تقدربـوالفواصل مفتوحة , ن اللبابم( م2.7)قدم   9فً 1متوسط تكرارٌة الفواصل 

م تقسم إلى سبعة أقسام وتحتها حبٌبات ناعمة  56.4متوسط السماكة:  No.4الحجر الكلسً

 75mdموازٌا للقاعدة  ونفاذٌته% 21المتوسطة  مسامٌته. حجر كلسً رمادي شاحب, كثٌفة

وذات تكرارٌة عالٌة من , 3الشقوق والفواصل تشبه الحالة رقم . عمودٌا علٌها 40mdو 

(.م1.3)قدم 4.5فً 1التسجٌالت وهً 

محتمل قبل )نسبت إلى المراحل المبكرة للتكتونٌك التً أدت إلى نهوض المحدباتأصل الفواصل  

(.تجمع النفط
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3.6- Structural section and map of the Dukhan field, Qatar. Daniel 1954.)
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3.7-Typical well section: Dukhan field, Qatar.(Daniel 1954.)
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من النفط جاء من %  80 -75الحجر الكلسً إن ما نسبته  No.3فً الرقم 

.متر من الطبقات 6أدنى 

.هناك دور فعال للفواصل, الحجر الكلسً No.4أما فً الرقم 

التشكٌالت متوسطة . ٌمكن وصفه كحقل تلعب الشقوق فٌه دور رمزيحقل دخان 

.فً المثالٌن

.نفاذٌة ومسامٌة النسٌج قلٌلة جدا, خزان حقل عٌن صالحفً  

, ولكن اإلنتاج الؽزٌر ٌعود بسبب وجود كثافة وؼزارة فً نظام الشقوق العمودٌة 

.حٌث الطبقات األقدم , حٌث النفط هاجر من األعماق

ومسامٌة عالٌة جدا للنسٌج  بنفوذٌةتتمتع  اللٌتولوجٌاحٌث حقل كركوك فً 

. إضافة إلى كثافة فً نظام الشقوق( الهٌكل)الصخري 
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Southwest Iran, The Asmari Formation

جنوب غرب إٌران–تشكٌلة األسمري 

إن اكبر نسبة من الخزانات النفطٌة اإلٌرانٌة هً من حقول متوضعة على طول الجناح         
(.3.8)كما فً الشكل , زاؼروسالجنوبً الؽربً من سلسلة جبال 

موقع الرؾ الصخري , المتأخر المٌوسٌنمنذ زمن البالٌوزوي المبكر حتى , أخذت هذه المنطقة

األحداث التكتونٌة قسمت إٌران على طول الخط الذي أصبحت , الترٌاسًأما خالل . المستقر
.زاؼروس–طوروسمؤخرا تسمى منطقة 

ولكن إلى الشمال , إلى الجنوب الؽربً من  هذا استمر الحوض البحري بشكل متواصل

الشرقً هناك نهوض وطٌات كبٌرة نتٌجة عدة فترات زمنٌة طوٌلة من التجوٌة المختلفة وعدم 

.والمٌزوزويالتوافق لعدد من األفاق ضمن تسجٌالت الثالثً  

الذي حدث فً الثالثً المتأخر أحدث تؽٌر  زاؼروسلجبال ( الشدٌد)فً البداٌة النهوض الكبٌر

,  المتبخراتتراكمات متقطعة من  بٌلٌوسٌن/ حٌث ظهرت فً المٌوسٌن , فً البٌئة الترسٌبٌة

بعد ذلك حصل كثافة فً زٌادة الطٌات فً جنوب ؼرب . ومارل, حجر سلتً, حجر رملً

بمنظور  والمقعراتالحوض الذي نهض وشكل الطٌات بهدوء فً داخل المحدبات المتموجة 

.الٌوم
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3.8- Oilfields along the south west, simply folded belt of the Zagros Mountains. (McQuillan 1973.)
20



21



3.10-Generalized lithology above and below the Asmari limestone to the south west of 
the Zagros mountains. (Schlumberger.)22

: المكمن الرئٌسً فً جنوب غرب إٌران

تشكٌلة األسمري الكربوناتٌة المتشققة التً تتألؾ من 

.والحجر الرملً الشاطئً الدلومٌت

 مٌوسٌن/  اولٌؽوسٌن:   عمر الخزان
%.   25–5:  المسامٌة األولٌة

. 2mdوالنفاذٌة نادرا ما تتجاوز  

تشققات على نطاق واسع تسبب : خزان األسمري
.دارسً 5نفاذٌة تتجاوز 

وجود مجموعتٌن رئٌسٌتٌن ومجموعتٌن ثانوٌتٌن من 

.  التشققات

,  اتجاهات الشقوق التً وجدت هً على نطاق واسع

مع أهمٌة االتجاه  اإلقلٌمً المتعلق بطٌات الثالثً 

زاؼروسالمتأخر وجبال 

(.جنوب شرق -شمال ؼرب) 
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جنوب غرب إٌران–األسمريتشكٌلة 

.التشكٌالت متوسطة فً المثالٌن. ٌمكن وصفه كحقل تلعب الشقوق فٌه دور رمزيحقل دخان 

.ومسامٌة النسٌج قلٌلة جدا نفاذٌة, خزان حقل عٌن صالحفً  

حٌث , حٌث النفط هاجر من األعماق, ولكن اإلنتاج الؽزٌر ٌعود بسبب وجود كثافة وؼزارة فً نظام الشقوق العمودٌة 

.الطبقات األقدم 

إضافة إلى كثافة فً نظام ( الهٌكل)ومسامٌة عالٌة جدا للنسٌج الصخري  بنفوذٌةحٌث اللٌتولوجٌا تتمتع حقل كركوك فً 

الشقوق

FRACTURED CARBONATE RESERVOIRSالمتشققة            الكربوناتٌةالخزانات 

:المتشققة  الكربوناتٌةمن الخزانات 
.فٌنزوٌالفً ( Mara-La Paz) الباز–حقل مارا 



:رمل المتشققة / خزانات السلت
حوض  ومثال ذلك , الكثٌر من الخزانات الحجر الرملً المتشققة ُوثقت فً قارة أمرٌكا الشمالٌة

Ultah) ٌوتٌتاأولتا  Utita Basin .)

 ومن الحجر الرملً ذو الحبٌبات الناعمة ( الثالثً)اإلنتاج ٌتم الحصول علٌه من الحقب الثالث 

.نفوذٌة منخفضة من نسٌج الصخر ووجمٌعها لها مسامٌة , الشل الكلسً  والكربونات 

:غرب تكساس, مٌدالندحوض , تراندسبرابٌري 
Spraberry Trend, Midland Basin West Texas            

وعملٌا التوجد . من عمود الخزان% 87الشل فرٌد من نوعه ٌشكل خزان سبرابٌري إن 

.اإلنتاج من الشقوق الطبٌعٌةحٌث , مصائد بنٌوٌة نموذجٌة

:سبرابٌري أعطى مقطع بئري نموذجً ستراتؽرافٌا
:م تقرٌبا من ثالث وحدات 100تشكٌالت سبرابٌري تتألؾ من 

.ٌتألؾ من حجر سلتً كتلً قاعدي وشل قاتم: سبرابٌري أعلى  -1 

.حجر سلتً قاعدي رقٌقة وشل قاتم وشل سلتً: سبرابٌري أوسط  -2

حجر سلتً قاعدي رقٌقة ٌلٌها حجر كتلً نحو القاعدة وشل قاتم وشل : سبرابٌري أسفل  -3

.سلتً
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حٌث استخدمت تقنٌة الحقن . الشقوق تلعب دور هام لتحسٌن مواصفات الخزان واإلنتاجٌة

.بالضؽط العالً لفتح الشقوق

:مجموعة من خمس أنواع من الشقوق الكٌفٌة وجدت ضمن صخور الخزان وهً 
A- شقوق كامنة.

B- شقوق مفردة شاقولٌة مائلة متباعدة بمسافات قصٌرة.

C-  اللٌتولوجٌةشقوق مفردة شاقولٌة تمتد إلى داخل طول الوحدات  .

D- شقوق مفردة شاقولٌة موازٌة لبعضها البعض.

E- شقوق شاقولٌة متوازٌة تقطعها الشقوق المائلة أو الشقوق الشاقولٌة العرضٌة  .

وجد فً , النموذج األكثر عمومٌة ٌتألؾ من الشقوق الشاقولٌة المستمرة والممتدة بشكل كبٌر

.الشل الرملً والشل القاتم 

.أما الشقوق المنحرفة هً سائدة فً السلت 

حٌث الشقوق المفردة هً حوالً . للشقوق السهلة التمعدناتكال تظهر فً والشقوق المفتوحة  
.مم  0.05

,   md 0.50 النفوذٌةو  0.08فً الحجر السلتً المسامٌة حوالً 

:أصل الشقوق
25.قوى الشد اإلقلٌمٌة تكونت من هبوط أجنحة الحوض
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معلومات عامة عن بعض  حقول العراق









اكتشاف حقل نفط عٌن زالة
 حقل للنفط لعدة سنوات من التنقٌب والحفر حتى استطاعت  ايلم تتمكن شركة إنماء النفط البرٌطانٌة من اكتشاؾ 

الدٌون والمشاكل المالٌة  انهكتها انوكان ذلك بعد . 1939بعد فوات األوان من اكتشاؾ حقل عٌن زالة فً عام 

التً استطاعت فً نهاٌة  اعالهكما ذكرنا المستعصٌة ووقوعها تحت رحمة ؼرٌمتها شركة نفط العراق الؽنٌة 
من االستٌالء على حقل عٌن زالة االمر .



كٌلومتر  16بطول  صؽٌرالحجم بانهكٌلومترا شمال ؼرب مدٌنة الموصل وقد تبٌن  80ٌقع الحقل على بعد حوالً 
ادناهكٌلومتر تقرٌبا وٌحتوي على مكمنٌن كما موضح فً الشكل  4وعرض  .



متر تحت سطح األرض وٌتراوح سمك صخوره  1,600ٌقع المكمن العلوي على عمق 

متراً تحت سطح  2,225متراً بٌنما ٌقع المكمن السفلً على عمق  90 الى 75النفطٌة من 
400األرض وٌقدر أقصى سمك لصخوره النفطٌة بحوالً  متر وٌتصل المكمنان عبر شقوق 

.ضٌقة جداً خالل شرٌط من الصخور الصلدة


درجة بمقٌاس  33.7أما نفط عٌن زالة فهو أثقل من نفط كركوك حٌث تبلػ كثافة مكمنه العلوي 

نسبة الؽاز المذاب فٌه فتقدر  اما. من الكبرٌت% 3وٌحتوي علً نسبة  االمرٌكًمعهد النفط 
290بحوالً  درجه بمقٌاس  31.4كثافة نفط مكمنه السفلً فتبلػ  اما. قدم مكعب لكل برمٌل

من الكبرٌت% 2.6وٌحتوي علً نسبة  االمرٌكًمعهد النفط  .



ابارهحقل عٌن زالة وبعض 

مقطع فً مكمن حقل عٌن زالة

ٌوضح الصخور النفطٌة االسوداللون 

http://1.bp.blogspot.com/-tc22-YvRxJI/UsRWV2n-JXI/AAAAAAAAAnU/nDsRQy-B_eg/s1600/image002.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Pwi4e2weRVg/UsRXLr9o8UI/AAAAAAAAAnc/IiHIbCWEK-c/s1600/image002.jpg


تأخر تطوٌر هذا الحقل بسبب استمرار الحرب العالمٌة الثانٌة لعدة سنوات لٌباشر بتطوٌره فً 

حٌث بلؽت طاقته  1951النفط منه فً عام  انتاجالقرن الماضً لٌبدأ  اربعٌنٌات اواخر

واطئة جداً مقارنة بالحقول العراقٌة  انتاجٌةبرمٌل بالٌوم وهً  25,000القصوى  االنتاجٌة
بعضها ملٌون برمٌل بالٌوم انتاجالتً ٌصل  االخرى .



المكمن العلوي  ابارمن  االنتاجفتعتبر واطئة كذلك حٌث ٌقدر معدل  االنتاجٌة ابارهطاقة  اما

برمٌل بالٌوم 4,000 ببرمٌل بالٌوم ومن المكمن السفلً  5,000 ب .


  الى 18,000استقر اإلنتاج من هذا الحقل بعد عدة سنوات من إنتاجه على معدل ٌتراوح بٌن 

 20,000معدل ٌزٌد عن  بطمةحقل  انتاجبرمٌل بالٌوم لٌضمن باالشتراك مع  19,000

المطلوب تصدٌره بموجب اتفاقٌة  االدنىما ٌعادل ملٌون طن سنوٌاً وهو الحد  ايبرمٌل بالٌوم 
  .النفط الموقعة مع الحكومة العراقٌة



كان إنتاج النفط فً األعوام األولى من عمر الحقل ٌستخرج بصورة تلقائٌة تحت ضؽط



 االمر اولالمكمن نفسه الذي بدأ بالتناقص تدرٌجٌاً مما تطلب المحافظة علٌه بحقن الماء فً 
االمرالذي لم ٌدم طوٌال لٌنتهً باستعمال المضخات فً نهاٌة  .



 :حقول نفط كركوك
وهذا الحقل ذو احتٌاطٌات كبٌرة وٌقدر االحتٌاطً النفطً الموجود فً كركوك بحوالً-

.ملٌار برمٌل(  13) 
.من إجمالً االحتٌاطً العراقً من النفط% 12أي أن هذا الحقل ٌشكل حوالً -
.وان حقل بابا كركر بكركوك هو خامس أكبر حقل فً العالم من حٌث السعة-
كم  96.5الصغٌر وٌبلغ طولها حوالً  الزابوهذا الحقل هو عبارة عن هضبة ٌقطعها نهر -

.فً عرض ٌبلغ حوالً أربعة كم
.متر900مترا إلى 450وٌتراوح عمق آبار حقل كركوك بٌن -
 .ملٌون برمٌل ٌومٌا 1/2أكثر  الىومعدل إنتاج الحقل ٌمكن إٌصاله بالتطوٌر -
وبعد تأمٌم  44وعند بداٌة استغالل حقل كركوك فً العهد الملكً العراقً كان عدد آباره -

.النفط العراقً
للمراقبة واالستكشاف وبئرا واحدة  88بئرا منتجة و 47كان الحقل ٌضم  1973وفً سنة -

 .بئرا مغلقة 55لحقن الماء و
.بئرا منتجة وعددها فً ازدٌاد 330وٌحتوي حقل كركوك اآلن على أكثر من -
  الىكركر تكون من ثالث حقول تتوالى حسب العمق وٌمكن للمهندس الحفر  با باوان حقل -

.ثم الثانً ثم الثالث فً نفس البئر االول
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شكرا  إلصؽائكم 


