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 : ثؿرَف -1
نية  ، الجػٍ َمنػ  وال ةزنػة، شرهة ىذه المػًاد دالػو الوػ ًر الصة لػةثؿرؼ اليررة الدةنًَة للمًاد اليُدروهربًنُة ؾلٌ ا 

ن ثؤدي فٍ النيةَة إلٌ  نيػة . ثراهمية فٍ الموةادا  شُةنًة ؾلػٌ ا  َػة شرهػة للمػًاد اليُدروهربًنُػة لػةرج الوػ ًر همة ثؿرؼ ا  ا 
م لبو ثراهمية فٍ الموةاد البجرولُة

 
 .  ال

 
ن ثجشػب  فػٍ للصػًادث الجنػجًنُػة َمن   ،  مػة َػؤدي إلػٌ ث رَػ  الموػةاد وال زانػةت اليُدروهربًنُػة وإؾػةدة ثًزَؿيػةا 

، وىٍ ثؿبر ؾ  شرهة المًاد اليُدروهربًنُة اؾجبػةرًا ىذه اليررة الردَدة اليررة الدةلدةثشمٌ . ليذه المًادىررة زدَدة 
 . هنجُرة لليررة الدةنًَة   ثراهمةثية المجشنلة صةبكًة، 

 
ىمُة، 

 
ولُػةإن  وعلس اليررة الدةنًَة ل َؿبر ؾ  ال

 
وث جلػف ، وإنمة َؿبر ؾ   رشلة زدَدة    اليررة ثجلً اليررة ال

لُجية، و نةن شدوخية، و شةفةثية، ونجةارية
 
 . ؾنية فٍ ا
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 : ثونُف اليررة الدةنًَة -2
 : ثونف اليررة الدةنًَة للمًاد اليُدروهربًنُة شش  اثرةىية إلٌ نًؾُ  
 .  ضم  العبكة ال ةزنة، ثجصرؾ فُية المًاد اليُدروهربًنُة ىررة زةنبُة -1 

صػػػُة-2
 
ن ىػػػذه ؾبػػػر الصػػػدود العبكُػػػة، ثمدػػػو ىرػػػرة المػػػًاد اليُدروهربًنُػػػة ىرػػػرة را

 
،  مػػػة َؿنػػػٍ ا

ن ثنًن 
 
صفواليررة َمن  ا

 
و نصً ال

 
ؾلٌ، ا

 
 (. بةلمؿنٌ العبكٍ، ولُس الفُزَةاٍ ) نصً ال
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 :ثونُف اليررة الدةنًَة -2
 

 :  إلٌوفكًة للمشةفةت الجٍ ثكعؿية همة ثونف اليررة الدةنًَة 
و ؾػدة بنُػةت  شةفةت لوُرة، ثجم ضم  ىررة  صلُة-1

 
 جرػةورة، ، فٍ شدود وشدة ثنػجًنُة واشػدة، ا

 . وزًد ثرمؽ نفعٍ  صلٍوثؤدي إلٌ 
ثراهمػةت َجشػنو بنجُرجيػة  شةفةت بؿُدة زدًا، ، ثنجكو فُية المًاد اليُدروهربًنُة إلٌ ىررة إللُمُة-2

، وذلػػم هةلجراهمػػةت الممجػػدة ؾلػػٌ ظػػًؿ النيًضػػةت المًزؾػػة لعُػػًة، وؾلػػٌ ىُدروهربًنُػػة إللُمُػػة
 . ظًؿ ال عًط الجنػجًنُة

ًع    اليررة  رمًؾة    المنة   اليُدروهربًنُة،   َنجذ ؾ  ىذا الن
لةلُم نفعُة

 
 . وثشنو ا
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شُةنًة   
 
 ثونف اليررة الدةنًَة ا

 وفكًة لمًاصفةت العرَق الذي ثشلنو المًاد اليُدروهربًنُة
 ، (فٍ المشة ةت، الكنًات الشؿرَة، الودوع، شكًؽ ؾدم الجًافق ) 

 
صس الشةبكة، 

 
ًع ال شُةنًة وفق  رم

 
 همة ثونف ا

 :ؾلٌ صبُو المدةؿ 
صُة  صلُة ضم  الودوع

 
 .  ىررة را
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لُة وؾًا و اليررة الدةنًَة-3
 
 : ا

 :ىٍخالخة ؾًا و راُشة ، والجشنو الالشق لل زانةت اليُدروهربًنُة َجصنم فٍ اليررة الدةنًَة
و الجؿًَم ) لًة العفً    . ، لًى الضغط الشؿري، الررَةن اليُدرودَنة ُنٍ للمًااؽ(ا 
 

.A ظفً المًاد اليُدروهربًنُة،  كةبو الضغط الشؿري  : 
و ال ةزنػة، لُكة ثغةدر المًاد اليُدروهربًنُة الصرة الو ًر المًلدة، ذات المشة ةت الدن إ ة  ، وثدلو العبكةت الصة لػة، ا 

بؿةدىػػػة بصةلػػػة ثبؿدػػػر الكعُػػػرات  ثجشػػػنو  بةشػػػرًة هػػػرات نفعُػػػة، و ةزَػػػةذات المشػػػة ةت النبُػػػرة نشػػػبًُة، شجػػػٌ  هبػػػر ثجؿلػػػق ا  ا 
ؾلٌ بًاصعة لػًى الجؿػًَم،. الكدَمة

 
بُنمػة ل ثشػمس  ثوؿد الكعرات النفعُة النبُرة نشبًُة، والميةزرة بةلصةلة الصرة، إلٌ ال

 . العةلة الشعصُة الؿةلُة نشبًُة فٍ وشدة الصرم، والمكةو ة للصرهة للكعرات الوغُرة فؿو ذلم
م وىٍ 

 
البداَة شرهة المُةه ضم  ، فإنية ثجبؽ فٍ بةلصةلة الشةالةا  ة بةلنشبة للمًاد اليُدروهربًنُة الجٍ  ةدرت الو ًر ال

و الصة لة و بشب  ازدَةد  لًشة الو ًر ال ةزنة، ا  و الضغط، ا  ، خم ؾند ة ثجصرر    المصلًؿ نجُرًة لن فةض الصرارة، ا 
 المُةه المشة ُة،

 .  وُرىة صُنًن  شةبيًة لجلم الجٍ هةنت  يةزرة وىٍ فٍ الصةلة الصرةفإن  
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ظًار الال جمةززةثكةوم لًى الجًثر الشعصٍ 
 
 بُ  ال

 ،شرهة المًاد اليُدروهربًنُة(  ةز  -صةاو، صةاو -صةاو) 
، شُح ثمُو ىذه ثغُر  شةشة صعس الكعرات النفعُة المغمًرة بةلمُةهوَنجذ ؾ  ؾمو ىذه الكًى  

لو  شةشة صعس  مننة، والجٍ ىٍ    النةشُة النؼرَة 
 
شنةًل ثشةؾدىة ؾلٌ ا جالؾ ا

 
لذ ا

 
الكعرات لجة

شنةؿ النروَة
 
 .ال

 
 ، ثشًَو الشنو النروي للكعراتبُ  النفط والمةء لًى الجًثر الشعصٍ ثكةوم  

لعةر الكعرات، 
 
صغر    ا

 
لعةر ال

 
وثوبس ىذه وثمنؽ ؾبًرىة    لالؿ اللجنةلةت المشة ُة ذات ال

 إضةفُة ( شك  ) الكعرات بصةزة إلٌ لًة دفؽ
 .  ثشةؾدىة فٍ الجغل  ؾلٌ الكًى الممةنؿة لصرهػجية

لُة وؾًا و اليررة الدةنًَة-3
 
 : ا
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لُة وؾًا و اليررة الدةنًَة-3
 
 : ا

صةصػػػُة للمػػػًاد اليُدروهربًنُػػػة فػػػٍ الؼػػػروؼ المةاُػػػة ثمدػػػو    
 
لػػػًى الجؿػػػًَم ولةبلُػػػة العفػػػً لػػػًى الػػػدفؽ ال

 .الكًة المكةو ة الراُشة للصرهة ، ةء - الضغط الشؿري فٍ المنؼً ة نفط، بُنمة َمدو الشةهنة
الفػرؽ ، وهلمػة هػةن ىػذا فرؽ النػدةفة بُ  العًر اليُػدروهربًنٍ، والعػًر المػةاٍؾ  لًة لةبلُة العفً ثؿّبر  

هبر 
 
هبرهلمة ا

 
ن هػدةفة المةء ثجراوح بػُ  هةنت لًة لةبلُة العفً ا

 
والػنفط  ³صػم/غ 1.2و 1،  ؽ الؿلم بة

لو    ، ³صم/غ 1 إلٌ 0.5   
 
 :، وبةلجةلٍ فإن ³صم/غ 0.5والغةز ا

 شجػػٌ 4.5 ػةء  ػػ   - جػػر، ولػًة العفػػً  ػػةز/هُلػػً بػةر 6.8 و ثجػػراوح بػُ  الوػػفر ، ػػةء  -لػًة ظفػػً الػنفط

 .  جر/بةر هُل11ً
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و الغةز لُزَس المةء    الو ر الذي َصةوؿ الجرالو، ولد ؾّبر  )  َؿبر الضغط الشؿري ؾ  الضغط الذي َصجةزو النفط ا 

Purcell,1949  )ر    لالؿ الؿاللة الجةلُة 
 
 :  ؾ  ىذا ال

 
 (1    ) 

              
 

 (.   ²صم/داَ )  ةء  -ثمدو ضغط اإلزاشة ىُدروهربًن             : شُح
 لةبلُة الرظًبة وَؿبر ؾنية بزاوَة الجمةس بُ  الو ر واليُدروهربًن=  

 (. صم /داَ ) الجًثر الشعصٍ= 
هبر اللجنةلةت المشة ُة المجولة=              . نوف لعر ا 

   

  (وهرا يعٌي قوة، ،dynamis اليوًاًيت، δύναμιςزهز، هي  داين)

 جسام 1 كتلت ثاًيت على/ ثاًيت /  سن 1وددة قوة هساويت للقوة التي تضفي تسازًعا بوقداز   هو داين

 1اهلجرة الثانويت للمواد اهليدروكربونيت 

https://mimirbook.com/ar/d0d16bedfc9
https://mimirbook.com/ar/2449ee432a8
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 1اهلجرة الثانويت للمواد اهليدروكربونيت 

ن ( Schowalter,1979 ) وزد 
 ث جلف ل وىٍ ، ةاُةً  الرظبة الو ًر  فٍ الًاشد ثؿةدؿ الجرظُ  لةبلُة ا 

 اإلزاشة ضغط ؾاللة فإن وبةلجةلٍ ،%25 بنشبة بةلنفط  بلو صعس ؾلٌ ثصجًي الجٍ للو ًر  بةلنشبة هبُر بشنو
  :الجةلٍ النصً ؾلٌ ثوبس ىنة
 

   ( 2 )  
   
 صم/داَ  35 شجٌ 5    النؼة ُة والصرارة الضغط شروط فٍ  ةء -نفط للمنؼً ة الشعصٍ الجًثر لُم ثجراوح  

ن Schowalter لدر ولد صم،/داَ  70 شجٌ 30    وللغةز ؾمةؽ فٍ ثجراوح الشعصٍ الجًثر لُم ا 
 
 النبُرة ال

 -10 لُوو الصرارة ارثفةع  ؽ ىةم بشنو َن فض  ةء - للنفط الشعصٍ الجًثر لُم وإن صم،/داَ  25 و 22 بُ 

ن النفط َمن   مة صم،/داَ  20 هبر بشيًلة  ةاُةً  الرظبة الو ًر  ؾبر َيةزر ا   .الغةز ىررة    ا 
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 1اهلجرة الثانويت للمواد اهليدروكربونيت 

لعةر اللجنةلةت المشة ُة ىٍ    ، الؿة و المجصنم فٍ ؾاللة ضغط اإلزاشةإن ا 
لو    لُم وإن  و الغةزي ا  دى ثغُر لُم النفًذَة إلٌ لُم لكةبلُة العفً فٍ الؿة ًد النفعٍ ا  ن َصدث إذا ا  الصعُةد َمن  ا 

 .  ضغط اإلزاشة،  مة َؤدي إلٌ نشًء  ة َشمٌ بةلصةزز الشؿري 
 

ن َنًن الضغط النةزم ؾ  الصًازز الشؿرَة هبُرًا زدًا، فُكدر ؾلٌ صبُو المدةؿ ضغط اإلزاشة الشؿري فٍ  ص ًر َمن  ا 
لو      لم بصًالٍ  لعةر الكشُمةت ا  لو    ضغط زًي  40الشُو، شُح ا  ضغط زًي فٍ الو ًر  0.1بةلمكةرنة  ؽ ا 

ن   الر لُة، وىً  ة َؿنٍ ا 
 . الشُو صًؼ َرفض دلًؿ لعرة النفط الجٍ ثصةوؿ المرور إلُو    الو ر الر لٍ

 الضغط الشؿري فٍ الو ًر الغرَنُة بؿدد    المرات ؾ  ذلم الضغط الشؿري فٍ الو ًر الر لُة، وبةلجةلٍ فإن  ادَزد
لرى نةؾمة  ن ثجشنو ؾند ة ثجغُر  ًاصفةت الو ًر    ص ًر لشنة الصبةت إلٌ ا  بؿض الجراهمةت النفعُة َمن  ا 

 .  الصبةت

لُة وؾًا و اليررة الدةنًَة-3
 
 : ا
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 1اهلجرة الثانويت للمواد اهليدروكربونيت 

ن العفً لكًى َمن     ؽ العفً لًى لُم وثزداد الشؿري، الضغط لُم الشةهنة المةاُة الؼروؼ فٍ هةؼ   بشنو   ثفًؽ ا 
 ثؿًَم لًة الغةزَة اليُدروهربًنُة للمًاد وَنًن ،النفط ؾة ًد ارثفةع ازدَةد و ؽ والنفط المةء بُ  النػدةفة فرؽ  زَةدة
هبر    .النفعُة    ا 
 ثصةوؿ الجٍ الجؿًَم لًى بُ  ثًازن  شةلة الشةهنة المةاُة الؼروؼ ثصت ال زان فٍ اصعُةده َجم الذي النفط َمدو   

 لالؿ    ىذه الثزان شةلة ثمدو .الغعةء ص ًر  ؾبر شرهػجو إؾةلة ثصةوؿ الجٍ الشؿري  الضغط ولًى النفط ثصرَم
  :الجةلُة الؿاللة
             ( 3 )         

       :شُح
( صم/داَ  )والمةء النفط بُ  الشعصٍ الجًثر. γ 
 (. صم ) نوف لعر المشةم فٍ الو ر ال ةزن rp 

( صم )المغعٍ الو ر فٍ المشةم لعر نوف . rt 

( ²خة/صم )الرةذبُة ثشةرع. g 
( ³صم/غ ) المةء هػدةفة. Qw 

( ³صم/غ ) النفط هػدةفة. Qo 
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 1اهلجرة الثانويت للمواد اهليدروكربونيت 

، وفػرؽ النػدةفػة بػُ  المػةء والػنفط، بُنمػة                          ثجصػدد لػًى الجؿػًَم بنػو  ػ  ثشػةرع الرةذبُػة 
ثجصػػػدد لػػػًى الضػػػغط الشػػػؿري بكػػػًى الجػػػًثر الشػػػعصٍ بػػػُ  الػػػنفط والمػػػةء، وبنوػػػف لعػػػر المشػػػةم فػػػٍ هػػػو   ػػػ  الوػػػ ًر 

 .  المغعُة، وال ةزنة
 

، وفػٍ ىػذه الصةلػة َنػًن لعػر شةلػة اثػزان  ػؽ المُػةه المشػة ُة المصُعػةثنًن الكعػرة النفعُػة الم زونػة فػٍ الوػ ر فػٍ  
هبػػر  ػػ  الكعػػرة النفعُػػة،  و ا   للضػػغط  -وَنػػًن فػػرؽ الضػػغط ؾبػػر صػػعس الجمػػةس  ػػةء شػػةم الوػػ ر  شػػةوًَة ا 

ً
نفػػط  نػػةفل

 : دالو الكعرة النفعُة  ؽ لًة الجًثر الشعصٍ الؿاللة الجةلُة ²صم/داَ  (P ) ، وَصكق الضغط الشؿري 
 

              (4  )Berg,1975 )                    (   

وعلى سطخ األزض، يقال بأى جويع األجسام تسقط . ... يوصف تسازع الجاذبيت أو تسازع الثقالت على أًه تسازع جسن ًتيجت قوة الجاذبيت األزضيت  :تسازع الجاذبيت في علن الفيزياء

 تقسيبا) ,m/s² 9.80665اعتواداً على دائسة العسض، هع االصطالح على القيوت القياسيت   m/s² 9.82و 9.78بتسازع يقع بيي 

 لنٍ ثجمن  لًة الجؿًَم النبُرة بمة فُو النػفةَة    إ رار الكعرة النفعُة ؾبر اللجنةؽ المشة ٍ، 
هبر  نو فٍ المشةم ن ثغُر    شنلية، لُنًن الضغط فٍ النيةَة الؿلُة    الكعرة ا   فإن ؾلٌ ىذه الكعرة ا 

G = 980 m/s² 
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 1اهلجرة الثانويت للمواد اهليدروكربونيت 

َؿػػػةهس الضػػػغط الشػػػؿري لػػػًة الجؿػػػًَم  صػػػةوًل  نػػػؽ الكعػػػرة  ػػػ   
ن َوبس نوف لعػر النصنػةء دالػو  المرور ؾبر المشةم، لن   ة ا 
 فػػػػػػػػػػٍ نيةَجُيػػػػػػػػػػة الؿلُػػػػػػػػػػة 

ً
الكعػػػػػػػػػػرة النفعُػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػًىة  جنػػػػػػػػػػةفل

والشػػػػػفلٌ،وثنًن لػػػػػد ؾبػػػػػرت نوػػػػػف العرَػػػػػق لػػػػػالؿ اللجنػػػػػةؽ 
صػػيو،  المشػػة ٍ، شجػػٌ ثوػػبس  يمػػة لػػًة الجؿػػًَم بػػإ رار الكعػػرة ا 
ن ثدرج الضغط الشؿري، ولًة الجؿًَم صػُؿمالن فػٍ نفػس  همة ا 
ؾلػػػػٌ، ؾنػػػػد ة ثوػػػػبس درزػػػػة النصنػػػػةء فػػػػٍ النيةَػػػػة 

 
الثرػػػػةه نصػػػػً ال

صػػػػغر  نيػػػػة فػػػػٍ النيةَػػػػة الؿلُػػػػة،  مػػػػة َشػػػػةىم فػػػػٍ ثؿزَػػػػز  الشػػػػفلٌ ا 
 .  اليررة الدةنًَة

ن َنًن ىة ًة ؾبر الصد بُ   خُر نفشو َمن  ا 
 
 . الو ًر نةؾمة، ولشنة الصبُبةت إن ىذا الجة
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 1اهلجرة الثانويت للمواد اهليدروكربونيت 

َكةوم الضغط الشؿري لًى الجؿًَم شجٌ َجشةوي نوفٍ الكعرَ  . انجكةؿ الكعرة النفعُة ؾبر اللجنةؽ المشة ٍ فٍ بُبة ثصت صعصُة  بللة بةلمةء
 الداللُُ  لنصنةء الكعرة النفعُةفٍ النيةَجُ  الشفلُة والؿلًَة
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 1اهلجرة الثانويت للمواد اهليدروكربونيت 

 ،³صم/غ 0.3 و 0.1َجراوح فرؽ النػدةفة بُ  النفًط الؿةدَة والمُةه المشة ُة ؾةدًة بُ   
ن َوو بُ  الغةز والنفط إلٌ    .  ³صم/غ 1وَمن  ا 

  
َؤدي ثزاَد همُةت النفط والغةز إلٌ الجراؽ شةلة الجًازن بُ  لًى الجؿًَم والكًى الشؿرَة، لججفًؽ لًى الجؿًَم ؾلٌ  

 الكًى الشؿرَة وثجصرؾ الكعرات النفعُة ؾبر اللجنةؽ المشة ٍ، 

 : ؾلٌ الشنو الجةلٍ( 3)وثوبس الؿاللة 
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 1اهلجرة الثانويت للمواد اهليدروكربونيت 

لُة وؾًا و اليررة الدةنًَة-3
 
 : ا

.B خُر الررَةن اليُدرودَنة ُنٍ ؾلٌ اليررة الدةنًَة
 
 : ثة

ن  لُة اليررة الدةنًَة فٍ الفكرة الشةبكة ا 
 
خنةء  نةلشة ا المُػةه ثصػت الشػعصُة هػدُػرًا  ػة ، لنػ  المُةه صةهنةلكد افجرضنة ا 
 . ثنًن فٍ شةلة الررَةن

ن ثشػػةىم فػػٍ  الجػػدرج اليُػػدرودَنة ُنٍ إذا هػػةن  1ثؿزَػػز اليرػػرة الدةنًَػػة للمػػًاد اليُدروهربًنُػػة إن شرهػػة المُػػةه َمنػػ  ا 
ؾلػػٌ

 
ن لػػًى الجؿػػًَم فػػٍ الصةلػػة الدةنُػػة ثصجػػةج لبػػذؿ زيػػًد والؿنػػس صػػصُس فػػٍ الصةلػػة المؿةهشػػة، نصػػً ال

 
، وذلػػم ل

 .إضةفُة لججغل  ؾلٌ ضغط الررَةن المؿةهس

 
ىمُػػػة فػػػٍ . و ػػػ  ىنػػػة َجضػػػس لنػػػة الػػػدور اليػػػةم للجػػػدرج اليُػػػدرودَنة ُنٍ فػػػٍ اليرػػػرة الدةنًَػػػة  هػدػػػر ا  إن ىػػػذا الػػػدور َنػػػًن ا 

ولػػػػػٌ
 
خُر لػػػػػًى الجؿػػػػػًَم والجػػػػػدرج وىنػػػػػذا فػػػػػإن . المراشػػػػػو ال

 
الثرػػػػػةه النيػػػػػةاٍ لليرػػػػػرة الدةنًَػػػػػة صػػػػػُجؿلق بمصوػػػػػلة ثػػػػػة

 . اليُدرودَنة ُنٍ واثرةه ىذا الجدرج
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 1اهلجرة الثانويت للمواد اهليدروكربونيت 

إذا ثًافػػػق ا جػػػداد الكعػػػرة النفعُػػػة (  3 )ثوػػػبس الؿاللػػػة  
ؾلػػٌ ؾلػػٌ 

 
والجػػدرج اليُػػدرودَنة ُنٍ لصرهػػة المُػػةه   نصػػً ال

 : الشنو الجةلٍ
         (5  ) 

  
ي ثنػػةفئ الكػػًى الشػػؿرَة المؿبػػر ؾنيػػة فػػٍ الرػػزء الُشػػةري  ا 

الكػًى النةثرػة +    الؿاللة الشػةبكة هػاًل  ػ  لػًى الجؿػًَم
ؾلػػػػٌ، والمؿبػػػػر ؾنيػػػػة فػػػػٍ الرػػػػزء 

 
ؾػػػػ  شرهػػػػة المُػػػػةه نصػػػػً ال
 . الُمُنٍ    ىذه الؿاللة

صػػفو فإنيػػة  ثوػػبس ذات 
 
ا  ػػة فػػٍ شةلػػة زرَػػةن المػػةء نصػػً ال

ن َػزداد ارثفػةع ا جػداد الكعػرة النفعُػة  لُمة صلبُة وَر  ا 
 (. الشنو)  ة دا ت الكعرة  ؿلكة فٍ المنةن

انجكةؿ الكعرة النفعُة ؾبر اللجنةؽ المشة ٍ فٍ بُبة  ةاُة رظبة ثصت شروط 
ؾلٌ لًى العفً فٍ الجغل  ؾلٌ الضغط . ىُدرودَنة ُنُة

 
َشةؾد زرَةن نصً ال

 الشؿري 
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 1اهلجرة الثانويت للمواد اهليدروكربونيت 

فكػٍ للكعػرة النفعُػةثنًن  
 
فكػٍ للمػةء  لًى الجؿًَم  يملة فٍ شةلة ال جػداد ال

 
لُػة الشػًؽ ؾػ  ظرَػق الررَػةن ال

 
) ، وؾنػدىة ثجصكػق ا

 : ؾلٌ النصً الجةلٍ(  5 )، وبةلجةلٍ َمن  هػجةبة الؿاللة(الشنو
 

     (6  ) 
  
النةزمػػة ؾػػ  الصرهػػة ( الػػدفؽ ) لػػًة الشػػًؽ ، وَؿبػػر الرػػزء الُشػػةري  ػػ  ىػػذه الؿاللػػة ؾػػ  ال جػػداد العػػًلٍ النفعػػٍشُػػح ثؿبػػر   ؾػػ     

فكُة لررَةن المةء
 
 . ال

فكٍ لل ُط النفعٍ فٍ الشروط اليُدرودَنة ُنُة
 
. النجكةؿ ال  

فكٍ فٍ العبكة الصة لة lؾلٌ ا جداد العًؿ  mَصدد الجدرج اليُدرودَنة ُنٍ 
 
 لل ُط النفعٍ  ًلؿو ال
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فق بزاوَة  (  6) ثوبس الؿاللة 
 
هػدر ثؿكُدًا إذا هةن ا جداد الكعرة  ةااًل ؾلٌ ال ؾلٌ (  3) ، وثوبس الؿاللة (الشنو  )      ا 

 :  النصً الجةلٍ
 

                                  (7                  ) 
 

صغر  ؾلٌ ا 
 
َجؿلق ارثفةع الؿة ًد النفعٍ بةلجدرج اليُدرودَنة ُنٍ، شُح َنًن ارثفةع ىذا الؿة ًد فٍ شةلة شرهة المةء نصً ال

صفو
 
 .  نو إذا هةن اثرةه ىذه الصرهة نصً ال

 1اهلجرة الثانويت للمواد اهليدروكربونيت 

خر شرهة . انجكةؿ ال ُط النفعٍ المةاو فٍ الشروط اليُدرودَنة ُنُة
 
ثجة

فٍ ( X1-X2)  فرؽ الضغط اليُدروصجةثُنٍ: ال ُط النفعٍ بنو    
 النيةَجُ  الشفلُة والؿلًَة لل ُط النفعٍ، ارثفةع ال ُط النفعٍ،

 وبررَةن المةء 
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 1اهلجرة الثانويت للمواد اهليدروكربونيت 

والضػػػغط ، ثػػػدرج الررَػػػةن اليُػػػدرودَنة ُنٍ، لػػػًى الجؿػػػًَمإن الؿًا ػػػو الراُشػػػة الجػػػٍ ثػػػجصنم بػػػةليررة الدةنًَػػػة ىػػػٍ 
 .  الشؿري 

 
شًاض المنجرة 

 
خنةء دراصة ال ؾلٌ العبكةت ال ةزنػةهػدُرًا  ة َالشغ ا  ن َشػجمر ثًازػدىة وزًد بكؽ نفعُة  فٍ ا  ، َمنػ  ا 

ن ىنػةؾ  ن دراصة الصكًؿ النفعُة ثبػُ  ا  همُػة  ػ  الػنفط ل َمنػ  ؾلٌ  شةفةت بؿُدة نشبًُة    ال زان المنجذ، همة ا 
 ؛ إنجةزية، وثبكٌ فٍ ال زان بؿد ؾملُةت اإلنجةج

 
ن َشجنجذ    ىذه المالشؼةت  نو ل َمن  لليررة ؾلٌ شنو هػجػو نفعُػة َمن  ا  ن ثشػجمر بشػنو  ظبُؿػٍ ا 

لمشػةفةت ا 
 . هبُرة زدًا     رثبة  لت النُلً جرات، إل بًزًد ػروؼ زًُلًزُة لةصة زداً 

ًهُمُةاُة لليررة الدةنًَة .4  : المفةىُم الرًُلًزُة والرُ
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 1اهلجرة الثانويت للمواد اهليدروكربونيت 

  صػػغرثنػػًن هػدػػر ثشػػججًة  نيػػة فػػٍ  راشليػػة النيةاُػػة، الكشػػُمةت النفعُػػة فػػٍ بداَػػة  رشلػػة اليرػػرة الدةنًَػػة ا  ، فةلكشػػُمةت وا 
هػدر وفرًة فٍ المصلًؿ المةاٍ المشة ٍ    ثلم الكشُمةت النبُرة  .النفعُة المريرَة وثصت المريرَة الدلُكة ثنًن ا 

  ن ثجصرؾ الكعرات النفعُة الد لُكة زدًا ل ثجبؽ لةنًن الجؿًَم بشنو  دلُقوبشنو  ؾةم فإن صيو ؾلُية ا 
 
وفػق ، و   ال

خُر الصرهػػة اليُدرودَنة ُنُػػة للمُػػةه الررَػػةن المػػةاٍ اليُػػدرودَنة ُنٍ الضػػؿُف
 
ىمُػػة، لػػذلم صػػُنًن ثػػة هػدػػر ا  فػػٍ المراشػػو  ا 

ولٌ    اليررة الدةنًَة  نو فٍ المراشو النيةاُة    ىذه اليررة،
 
 ال
  ،ٍبصػػػةث هةنػػػت ثيػػػدؼ إلػػػٌ إؾػػػةدة بنػػػةء نمػػػًذج الررَػػػةن اليُػػػدرودَنة ُنٍ فػػػٍ المةضػػػ

 
وليػػػذا الشػػػب  فػػػإن هػدُػػػرًا  ػػػ  ال

والصةضػػػر، وىػػػٍ ثرثنػػػز ؾلػػػٌ  ؿعُػػػةت الملًشػػػة الفؿلُػػػة، وضػػػغط المًااػػػؽ، والجعػػػًر الرًُلػػػًزٍ اإلللُمػػػٍ للصػػػًض، و ػػػ  
بصةث  ؽ نضذ الو ًر المًلدة، وظةلة الجًلُد اليُدروهربًنُة

 
ن ثرثبط ثلم ال  . العبُؿٍ ا 

ًهُمُةاُة لليررة الدةنًَة .4  : المفةىُم الرًُلًزُة والرُ
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 1اهلجرة الثانويت للمواد اهليدروكربونيت 

ًهُمُةاُة لليررة الدةنًَة .4  : المفةىُم الرًُلًزُة والرُ

شًاض الرصًبُة بةلؿاللة  ؽ الؼروؼ اليُدرودَنة ُنُة، وظةلجية البجرولُة    لالؿ    Coustau et al, 1975صنف   
 
ال
نًاع  ًهُمُةاُة ؾضًَة إلٌ خالخة ا   (:  همة فٍ  الشنو )اؾجبةرات زُ

شًاض الُةفؿة  -1
 
 (:( Juvenile basinsال

شًاض شدَدة الؿمر، لننية ثجمُز بجراص َصرض ؾلٌ اليررة الرةنبُة للمُةه بةلثرةىةت البؿُدة 
 
ن ثنًن ىذه ال لُس    الضروري ا 

شًاض هبُرة زداً . ؾ  المرهز، وذلم همة فٍ نُرُرَة، للُذ المنشُم، وبصر الشمةؿ
 
ىمُة البجرولُة فٍ ىذه ال

 
 .  إن ال

شًاض المجًصعة  -2
 
 ( :( Intermediate basinsال

شًاض بصرهة المُةه نصً المرهز، وب ًاص ارثًازَة، وبةزجُةح  ةاٍ ؾذب، وذلم همة فٍ ال لُذ الؿربٍ، والصًض 
 
ثجمُز ىذه ال
شًاض     ؿجدلة إلٌ  رثفؿة زداً . البةرَشٍ

 
ىمُة البجرولُة فٍ ىذه ال

 
 .  ثجراوح ال

شًاض الير ة -3
 
 ( Senile basins)   :ال

صبةنُة ززاء شًض شمةؿ ا  شًاض بؼروؼ  ةاُة صةهنة، وثنًن ؾةدًة  رجةشة بةلمُةه الرًَة، وذلم همة فٍ بؿض ا 
 
إن . ثجمُز ىذه ال

و  ُر  ًزًدة شًاض ضؿُفة ا 
 
ىمُة البجرولُة فٍ ىذه ال

 
 .ال
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 1اهلجرة الثانويت للمواد اهليدروكربونيت 

شػػًاض الرصػػًبُة  وػػنفة 
 
نػػًاع الراُشػػة لال

 
ال

 . وفكًة للشروط اليُدرودَنة ُنُة
شػػػػػػًاض َةفؿػػػػػػة لبػػػػػػو ازجُةشيػػػػػػة بةلمُػػػػػػةه  • ا 

 الرًَة، 
خنػػةء ازجُةشيػػة بةلمُػػػةه  • شػػًاض  جًصػػعة ا  ا 

 الرًَة، 
شػػػػػػًاض ىر ػػػػػػة بؿػػػػػػد ازجُةشيػػػػػػة بةلمُػػػػػػةه  • ا 

 الرًَة

شًاض َةفؿة
 
 ا

شًاض  جًصعة
 
 ا

شًاض ىر ة
 
 ا
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 1اهلجرة الثانويت للمواد اهليدروكربونيت 

   ىمُػػة الشػػدَدة للررَػػةن اليُػػدرودَنة ُنٍ للمُػػةه فػػٍ اليرػػرة الدةنًَػػة وثشػػنو المنػػة   ؾلػػٌ الػػر م  ػػ
 
ال

نو إذا هةن اليُدروهربًنُة
 
و اصػجمر لفجػرة ظًَلػة، فإنػو الررَةن المػةاٍ شػدَدًا ، إل ا

 
لػد َمنػؽ ثشػنو المنػة   ا

و شجٌ َؤدي إلٌ ث رَ  المنة   المجشنلة صةبكةً 
 
 .البجرولُة، ا

 
  صػػغر  شػػةشة صػػعس  ثمُػػو

 
فجنمػػً الكشػػُمةت النبُػػرة ؾلػػٌ ششػػةب  مننػػة، الكعػػرات النفعُػػة ل ػػجالؾ ا

هػدر ؾلٌ العفً
 
ؾلػٌ ؾنػد ة ثوػبس الكشُمةت الوغُرة،  مة َمنصية لدرًة ا

 
 بةلصرهة نصً ال

 
لػًى الضػغط ، و ثبدا

 .، وذلم إذا لم ثوةدؼ شرهة  ُةه  ؿةهشة  لةدرة ؾلٌ  نؿية    ذلمالشؿرَة صغُرة إلٌ شد  هةؼ  
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 1اهلجرة الثانويت للمواد اهليدروكربونيت 

  ؾلػػػػٌ العبكػػػػةت ال ةزنػػػػةثكوػػػػد الكعػػػػرات النفعُػػػػة، والفكةؾػػػػةت الغةزَػػػػة
 
و الصة لػػػػة، وثجبػػػػؽ فػػػػٍ ظرَكيػػػػة ا

 
، ا

لو  ة َمن 
 
 ل  فٍ ظرؽ   جؿرزة زداً ، لذلم فإنية الثرةىةت الجٍ ثنًن فُية  كةو ة الصرهة ا

 
، ثشُر ؾلٌ ال

ؾلٌ، لن  الثرةه الؿةم ليذه العرؽ ىً 
 
  :ؾة ًدي ؾلٌ اثرةه الجعبقوإلٌ شد   ة نصً ال

 
  وإذا  ػػة وصػػلت إلػػٌ  نػػةن  ثنػػًن فُػػو المشػػة ةت الوػػ رَة دلُكػػة زػػدًا، بصُػػح ل َمننيػػة الجغلػػ  ؾلػػٌ لػػًى

 ؾنػػػدىة بػػػةلجراهم لجشػػػنو  نػػػة   نفعُػػػة الجوػػػةدَةالضػػػغط الشػػػؿرَة، فإنيػػػة 
 
و ثرمؿػػػةت ىُدروهربًنُػػػة ثبػػػدا

 
، ا

 . صغُرة
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ن   ، لػػذلم ؾنػػد ة ثصجرػػز المػػًاد اليُدروهربًنُػػة فػػٍ الوػػ ًر الصة لػػةَػػجم الًصػػًؿ إلُيػػة شةلػػة اثػػزان دلُكػػة نرػػد  مػػة صػػبق ا 
ن َؤدي إلٌ ثغُر ىػذا فإن  و الن فةض، والمُو اإلللُمٍ، والزلزؿ المفةزبة َمن  ا  ي شدث ثنػجًنٍ هةلعٍ، والنيًض ا  ا 
 . الثزان

خُر ؾلٌ اليررة الدةنًَة ونجةارية، وؾلٌ ثرثُ  نمةذج الصرهة فُية
 
 .  وبةلجةلٍ فإن للصًادث الجنػجًنُة دورًا ىة ًة فٍ الجة

    
ن الرػزَلت النفعُػة الكعبُػة  ثنًن الكشُمةت النفعُة المجصرهة ؾلٌ ثمػةس دااػم  ػؽ  ُػةه المشػةم المصُعػة، لػذلم نرػد ا 

هػدػػر . نفػػط -ثجرهػػز بشػػنو  ثمػػةَزي فػػٍ صػػعس الجمػػةس  ػػةء
 
ثجبػػدؿ ىػػذه الرػػزَلت، و ُرىػػة  ػػ  الرػػزَلت اليُدروهربًنُػػة ال

النصاللُػة المةاُػة الضػؿُفة زػدًا ليػذه المرهبػةت، فإنيػة انصالًل فٍ المةء بػُ  العػًرَ  المػةاٍ، والنفعػٍ، وؾلػٌ الػر م  ػ  
هػدػر لعبُػة بشػنو  ثفةضػلٍ ثػدرَرٍ لجج لػف 

 
خنةء ىررثية بشػنو  ثفةضػلٍ، وَػجم اد وػةص الرػزَلت ال

صجضُؽ فٍ المةء ا 
 .ؾ   جةبؿة شرهػجية

 1اهلجرة الثانويت للمواد اهليدروكربونيت 
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 : ظرؽ اليررة - 5

 :بةإلضةفة إلٌ 
  ن الفرا ػػػةت المشػػػة ُة الؿةدَػػػة

 
الجػػػٍ ثجػػػًفر فػػػٍ الوػػػ ًر ثشػػػجعُؽ المػػػًاد اليُدروهربًنُػػػة الميػػػةزرة ا

ًح ؾػدم ثجصرؾ  َضػًة ؾبػر صػع
 
ؾبػر الشػكًؽ والفًالػق والمؿػةلم ال عُػة العبُؿُػة، همػة َمننيػة الصرهػة ا

لنُة الر لُة
 
 .  الجًافكةت العبكُة، والجًرلةت، و ال

 
   ن ثػػػؤدي إلػػػٌ فػػػجس الشػػػكًؽ لضػػػغط المًااػػػؽ فػػػٍ الصرُػػػرات ذات الضػػػغًط المرثفؿػػػة زػػػدًا َمنػػػ

 
ا

ن َوو ضغط اإلزاشػة الشػؿري إلػٌ الكػُم النبُػرة 
 
الملجبمة، والجٍ هةنت  ًزًدة صةبكًة، وذلم لبو ا

 .  لؿبًر المًاد اليُدروهربًنُة ؾبر اللجنةلةت المشة ُةزدًا الالز ة 

 1اهلجرة الثانويت للمواد اهليدروكربونيت 
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 : ظرؽ اليررة - 5

نًاع الشكًؽ  انجشةرًا فػٍ الوػ ًر الرصػًبُة، وثنجشػر ىػذه الشػكًؽ بشػنو واصػؽ فػٍ الوػ ًر شكًؽ الشد ثؿجبر   هػدر ا     ا 
خبجت الدراصةت . النربًنةثُة والنربًنةثُة العُنُة وزػًد بػراىُ  واضػصة ؾلػٌ شرهػة المػًاد اليُدروهربًنُػة فػٍ   جلػف لكد ا 

صبةب نشًاية نًاع الشكًؽ بغض النؼر ؾ  ا   . ا 
    

ن ثشنو  للفًالقَمن   هػدػر ، و ةلبػًة  ػة ثنػًن لنًات ىة ة لرشس المًااؽ اليُدروثر ةلُػة واليُدروهربًنُػةا  الفًالػق الؿةدَػة ا 
نو نفًذَة    الفًالق الؿنشُة هبر ؾبر الفًالق النشعة ، همة ا  ن ثجصرؾ بشرؾة  ا 

 نية ؾبػر الفًالػق المجًلفػة َمن  للمًااؽ ا 
ن ثغلػػق العرَػػق ا  ػػةم المػػًاد اليُدروهربًنُػػة الميػػةزرة لجشػػنو  وػػةاد  شُػػةن ا 

 
ؾػػ  الصرهػػة، والجػػٍ َمننيػػة فػػٍ هػدُػػر  ػػ  ال

 ىُدروهربًنُة فةلكُة، 
 

ن ثػػػؤدي دور العرَػػػق المنةصػػػ  لليرػػػرةوبةلجػػػةلٍ فإنػػػو َمنػػػ   ن للفًالػػػق ا  و ا  ، ثػػػؤدي دور المػػػةنؽ الػػػذي َؿُػػػق اصػػػجمرارىة، ا 
ىميػػة  ًاصػػػفةت العبكػػةت الجػػػٍ ، ظبُؿػػػة صػػعس الفػػةلق، الريػػد العبُؿػػػٍ ؾبػػر الفػػةلق: وَؿجمػػد ذلػػم ؾلػػػٌ ؾػػدة ؾًا ػػو  ػػػ  ا 

 .  َكعؿية الفةلق

 1اهلجرة الثانويت للمواد اهليدروكربونيت 
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 1اهلجرة الثانويت للمواد اهليدروكربونيت 

 : ظرؽ اليررة - 5

 ن شػػػد الؿًا ػػػو الية ػػػة المشػػػةؾدة ؾلػػػٌ ؾػػػدم الجًافكػػػةت العبكُػػػة ؾلػػػٌ الػػػر م  ػػػ  ا  نػػػًاع الموػػػةاد ىػػػٍ ا  إشػػػداث بؿػػػض ا 
َضًة اليُدروهربًنُة نية ثمدو ا  هػدر ظرؽ اليررة الدةنًَة نفًذَة، إل ا  شد ا  ، ولةصًة ؾند ة ثجًضؽ ثصت ظبكةت صػمُنة  ػ  ا 
شرةر الر لُة

 
 ،(همة فٍ شًض هندا الغربٍ ) ال
 

  ن هبػػر لػػزانُ  للػػنفط الدكُػػو فػػٍ الؿػػةلم َكؿػػةن فػػٍ ثنشػػفةت ؾػػدم ثًافػػق ظبكُػػة، و ػػ  الرػػدَر ذهػػره ا  وًَزػػد هػػو  ػػ  ا 
صػػفو صػػ ًر رصػػًبُة  ُػػر نةضػػرةىػػذَ  ال ػػزانُ  الؿماللػػُ  فػػٍ  ، شُػػح ثكػػؽ الوػػ ًر المًلػػدة فػػٍ هلجػػة الصػػةلجُ  شػػًؿ ا 

 . ال جدادات لؿدم الجًافكةت المةالة


