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ماكن تجمعات النفط والغاز  -1 :تصنيف ا   

ماكن تجمعات النفط والغاز
 
 الحقول البترولية / تصنيف ا

راضيي المدروةية ىليى   
 
جياا  مسيتقلة واقيا  يعتمد التصنيف الجيولوجي النفطي المكاني لتجمعات النفط والغاز على تقسيم ال ا 

 : وتتمثل المهام الرئيسة لهذا التصنيف بما يلي. لدرجات تشابه واختالف بنياتها الجيوتكيتونية، وخصائص انتشار تجمعاتها
ويييياليم وتراكمييييات اليييينفط والغيييياز بالنمييييا   الم تلفيييية ميييين البنيييييات الجيولوجييييية 1. توضيييييق عالويييية تييييوزا منيييياكم وا 

رضية
 
 . والوحدات البنيوية اي القشرة ال

جياا  الم تلفية مين    الجيوكيميائيية لتيوزا الميوال الهيدروكربونيية ايي  -توضيق وانونية العالويات الجيولوجيية2.
 
ال

كيثر ترك ماكن ا  راضي المرال لراةتها، بما ايها ا 
 
 . اات هذه المواليال

ايييا  النفطيييية3.
ط
خيييذ  -التقيييييم الكميييي والكيفيييي لال

 
راضيييي الميييرال لراةيييتها، مييي  ال

 
جييياا  الم تلفييية مييين ال

 
الغازيييية لال

 . لعتبار خصائص البنيات الكبيرة و تشكل الوحدات البنيوية الرئيسة ايهااب
عمال البحث والتنقيب عن التراكمات النفطية الغازية     4.

 
اضل التجاهات ل  .   اختيار ا 
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ماكن تجمعات النفط والغاز  -1 :تصنيف ا   

ماكن تجمعات النفط والغاز
 
 الحقول البترولية / تصنيف ا

خذ النقاط التالية بالعتبار 
 
ماكن تجمعات النفط والغاز ا

 
 : يجب عند التصنيف الجيولوجي ل

 . خصائص البنيات التكيتونية الحديثة والقديمة1.

جياا   -خصائص المقط  الليتولوجي2.
 
الستراتيغرااي، بما ايهيا خصيائص تيراكم الرةيوبيات ايي ال

 .  الم تلفة من الحوض الرةوبي، والتوزا الباليوجغرااي
راضييي المييرال لراةييتها، بمييا ايهييا تغييير الظييروف الهيدروجيولوجييية 3.

 
الظييروف الهيدروجيولوجييية لال

 .  والهيدرولينامية القديمة
راضييييي المدروةيييية، بمييييا ايهييييا تحديييييد القييييدرة التوليدييييية للتشييييكيالت 4.

 
الظييييروف الجيوكيميائييييية لال

 .  الص رية، وتركيا وتركيب الموال العضوية والبيتومينية ايها
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ماكن تجمعات النفط والغاز  -1 :تصنيف ا   

ماكن تجمعات النفط والغاز
 
 الحقول البترولية / تصنيف ا

عاله، اي العامل الجيوتكيتوني يعد   هم العوامل اي النقاط المذكورة ا  التحكم اي عملييات هجيرة، وتولييد، وتيراكم من ا 
ماكن البترولية، ومن الناحية العملية هو الموال الهيدروكربونية

 
هم اي تصنيف ال

 
 . ال

مييياكن البتروليييية اعتميييالا  عليييى لراةييية التيييوزا الفعليييي لتراكميييات الييينفط والغييياز ايييي م تليييف . ا  . لقيييد  ييينف ا  
 
بييياكيروف  ال

نواا المبينة اي الجدول التالي
 
 : الوحدات البنيوية اي جمي  القارات ىلى ال

راضي النفطية
 
الغازية -ال  

راضي بالتفورمية
 
واليم بترولية ) ا

 
(تجم  ا راضي الطي 

 
حامة بترولية) ا

 
  (ا

واليم نفطية  
 
غازية -ا  

غازية-نفطيةمقاكعات    

غازية -نفطيةمناكم   

غازية -نفطيةحقول   

غازية -نفطيةمكامن   
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:الحقول البترولية  -2  

ماكن تجمعات النفط والغاز
 
 الحقول البترولية / تصنيف ا

   :تعريف
و /و النفطي، الحقل يشمل   

 
و مكمن على الغازي  ا

 
ةي بإةقاكها تملك المكامن من مجموعة ا

 
 الرا

رض ةطق على
 
، ىغالوا   ال و كامال 

 
 ....ايها، والغاز النفط تراكمات تسوية لمنحنيات جائيا   ا

يضا   والغازي  النفطي الحقل ىلى ينسب كما 
 
 اي مساوطها تتوزا التي المكامن من مجموعة ا

اقي المستوي
 
 على والغازي  النفطي الحقل باكيروف عرف كما واحدة، محلية بنية اي تق  ولكنها ال

نه
 
و مكمن اي والغاز النفط تجم  مكان ا

 
 واحدة كبيعية مصيدة ىلى العائدة المكامن من مجموعة ا

و
 
   .محلية مساحة حدول اي موزعة المصائد من مجموعة ا
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ماكن تجمعات النفط والغاز
 
 الحقول البترولية / تصنيف ا

:الحقول البترولية  -2  

   :والغازية النفطية الحقول تصنيف -3
ةس باختالف الهيدروكربونية الحقول تصانيف ت تلف   

كيثر لكن منها، والهدف التصنيف، ا 
ةس   ا 

 اتتصنيف ا 
   :هي انتشارا   الهيدروكربونية الحقول

 
 :الحقل اي السائدة الهيدروكربونية الموال لنوعية واقا   التصنيف 3-1
 :ىلى التصنيف لهذا واقا   الهيدروكربونية الحقول تقسم 
   .نفطية حقول -   
  .غازية حقول -   
   .غازية نفطية حقول -   
  .نفطية غازية حقول -   
   .متكيثفات حقول -   
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ماكن تجمعات النفط والغاز
 
 الحقول البترولية / تصنيف ا

   :الهيدروكربونية الموال لحتياكي واقا   التصنيف 3-2
و الحتيياكي القابيل لالةيتثمار  تقسم الحقول الهيدروكربونية اي هذا التصنيف اعتمالا  على الحتياكي الجيوليوجي، ا 

ةاس تقسم الحقول النفطيية والغازيية ايي روةييا ولول التحيال السيواييتي السيابم . ايها من النفط والغاز
 
على هذا ال

نواا التالية
 
 :ىلى ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصنيف الحقول النفطية والغازية اي روةيا ولول التحال السواييتي السابم واقا  لالحتياكي القابل لالةتثمار

  :والغازية النفطية الحقول تصنيف -3

                               
/         /         

                       
           /        

/     

    > 10 > 10 

      10 -30 10 -30 

    30 -300 30 -500 

    < 300 < 500 
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ماكن تجمعات النفط والغاز
 
 الحقول البترولية / تصنيف ا

  :والغازية النفطية الحقول تصنيف -3

  :الهيدروكربونية الموال لحتياكي واقا   التصنيف 3-2

نييواا الموضييحة اييي الجييدول 
 
ةيياس نفسييه ىلييى ال

 
مريكييية علييى ال

 
وتقسييم الحقييول الهيدروكربونييية اييي الوليييات المتحييدة ال

 : التالي

 تصنيف الحقول النفطية والغازية اي الوليات المتحدة المريكية واقا  لالحتياكي القابل لالةتثمار 

                                
/         /         

                       
           /        

/     

A < 6.75 < 8.2 

B 3.67 -6.75 4.25 -8.2 

C 1.35 -3.67 1.7 -4.25 

D 0.135 -1.35 0.17 -1.7 

E > 0.135 > 0.17 

F )      (      )      (      
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ماكن تجمعات النفط والغاز  -1 :تصنيف ا   

ماكن تجمعات النفط والغاز
 
 الحقول البترولية / تصنيف ا

  :الهيدروكربونية الموال لحتياكي واقا   التصنيف 3-2

  وتعد الحقول عمالوة 
مليون كن 13.5ها النفطي القابل لالةتثمار يايد عن يى ا كان احتياك  

، (مليون برميل  100)   
. مليار كن 1.7والغازي يايد عن   
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ماكن تجمعات النفط والغاز  -1 :تصنيف ا   

ماكن تجمعات النفط والغاز
 
 الحقول البترولية / تصنيف ا

    :الحقل اي السائدة المصائد لنوعية واقا   التصنيف 3-3

نواا المصائد السائدة ايها  همية هذا التصنيف للحقول . تقسم حقول النفط والغاز واقا  لهذا التصنيف اعتمالا  على ا  تي ا 
 
تا

تفسييير وانونييية تييراكم ، ممييا يسيياهم  اييي يعكييس بشييكل  مييا المييياات الرئيسيية لتشييكل المصييائد التييي تنسييب ىليهيياميين كونييه 
عمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز  .  الموال الهيدروكربونية تحت السطق، واي توجيه ا 

تصنيف غوبكن واةي  النتشيار للحقيول النفطيية، حييث مييا بيين خمسية (  Bakerov, 1960) باكيروف. ا  . كور ا  
 : ، وهي(الجدول كما اي ) فوف من هذه الحقول، تقسم بدورها ىلى مجموعات وتحت مجموعات

 ف الحقول البنيوية،  ف الحقول الشعابية،  ف الحقول الليتولوجية،  ف الحقول الستراتيغرااية،  ف الحقيول 
 . الستراتيغرااية -الليتولوجية
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ماكن تجمعات النفط والغاز
 
 الحقول البترولية / تصنيف ا

   :               

                .                                    -
                                           -

  .                               
  .                                 -
  .                               -

                                           -
  .     

 .                                      -
 

      
         

-   .                
- .                        

      
            

-                                        
  .     

-  .                                      
-                                     

.           

      
               

-   .                                          
-                                           

  .    
-                                          

 .                          

      
            
               

                                        -
.                                              

 

نواا المنشئية 
 
ال

الرئيسة لحقول 
 النفط والغاز
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ماكن تجمعات النفط والغاز
 
 الحقول البترولية / تصنيف ا

 :   ف الحقول البنيوية 3-3-1
وتحيييت   ييييتحكم العاميييل البنييييوي ايييي تشيييكل هيييذا النيييوا مييين الحقيييول، وتقسيييم حقيييول هيييذا الصيييف ىليييى المجموعيييات    

 : المجموعات التالية
نتكلينالية، ووبب بسيطة  ات بنيات غير مشوهة -أ     : حقول مرتبطة ببنيات ا 

جيياا  السييتراتيغرااية المسييتقلة المحتوييية 
 
تتميييا التراكمييات الهيدروكربونييية بانسييجام ةييطحها البنيييوي العلييوي ميي  ال

شييييكال) عليهييييا، والمشيييياركة اييييي تشييييكيل البنييييية المحدبيييية 
 
المنيييياكم تنتشيييير هييييذه الحقييييول بشييييكل  رئيييييس اييييي (. ال

كيدول التحيال السيواييتي السيابم، والولييات المتحيدة وهي معرواة اي كيثير من المناكم النفطية، البالتفورمية، 
اريقيا ةيا، وا 

ط
وةط، وجنوب شر  ا

 
مريكية، وكندا، ولول الشر  ال

 
 .   ال

    :الحقل اي السائدة المصائد لنوعية واقا   التصنيف 3-3
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ماكن تجمعات النفط والغاز
 
 الحقول البترولية / تصنيف ا

وزينسكي
 
 مقط  اي حقل ا

 .غاز -1

 .  نفط -2

تراكمات نفطية  -3

 .متوقعة

رمال حاملة  - 4

 .للمياه

 .خزانات -5
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ماكن تجمعات النفط والغاز
 
 الحقول البترولية / تصنيف ا

مقطع جيولوجي في توضعات 

البارمي  -الفاالنجيان العلوي

 .  في حقل مانوتوفسكي

 

 .نفط -1

صخور رملية بشكٍل  -2

 .رئيس

صخور طينية بشكٍل  -3

 .رئيس
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ماكن تجمعات النفط والغاز
 
 الحقول البترولية / تصنيف ا

  حقل ةانتا
 . ةبرينغ اي كاليفورنيا


