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  تتكون الهيدروكربونات في صخور األحواض الترسيبية

التي تكونت نتيجة طغيان البحر والتي تتميز بحبيبات 

 دقيقة .

  بعد تكون الهيدروكربونات تتحرك  من صخر المصدر

التي  تتميز بالمسامية الخزان ر إلى صخو” األم ”

والنفاذية العالية وتحبس داخلها نتيجة وجود عوائق 

صخرية سواء كانت تركيبية أو إستراتيجرافية أو 

فيزيائية وغالبا ما تكون هذه الصخور قد تكونت نتيجة 

 عمليات انحسار البحر والتي تتميز بحبيبات اكبر نسبيا 

 أنواع الهجرة :

: حركة الرواسب النفطية من الصخور ة الهجرة األولي .1

المصدرية إلى الصخور الخازنة وفيها تقطع المركبات 

الهيدروكربونية مسافات قد تصل إلى آالف األمتار أو 

 إلى أمتار قليلة .

 ما حالة الهيدروكربونات أثناء ميكانيكية الهجرة األولية ؟ س : 

 زئية أم في الهيدروكربونات في الحالة الج تتحرك:  هل  س

أثناء “ مياه التكوين” الحالة الغروية في الماء المصاحب 

 الهجرة األولية  ؟

  الماء المتواجد في الصخور المصدرية له دور في انتقال علل :

الهيدروكربونات من الصخور المصدرية إلى صخور 

 الخزان . 

:  توصل العلماء إلى انه ال تهاجر الهيدروكربونات   الجواب - 

الحالة الجزئية أو في الحالة الغروية بل تهاجر كصنف منفصل  في

 تماما في ماء التكوين  .تهاجر مذابة حيث 

هي حركة النفط داخل صخور الخزان إلى     :الهجرة الثانوية  .2

 تتجمع في المصائد الخاصة به .

  المحيطة بهجرة النفط إلى الظروف الطبيعية والكيميائية بعض

 -:صخور الخزان 

الفراغات البينية في صخور الخزان بالمقارنة بصخور زيادة حجم  .1

 المصدر .

الحركة بواسطة الخاصية الشعرية نظرا لزيادة قطر انحسار فعاليات  .2

 الفراغات البينية . 

خليط من الماء  بأنهاالمياه نصف الصلبة والمعروف تقل كمية  .3

 والطين يتحركان معا .

في صخور الخزانات بالمقارنة بصخور المصدر الموائع يقل ضغط  .4

 ( وذلك بسبب زيادة المسامية والنفاذية .علل .)  

 عوامل هجرة النفط

تتعرض الرواسب المحتوية على النفط إلى   :تضاغط الرواسب  .1 

 بسبب تقريبضغوط شديدة نتيجة لثقل الرواسب التي تعاقبت فوقها 

النفط من طرد ينها وبالتالي حبيبات هذه الرواسب وضيق المسافات ب

ذات الرواسب التي تكونت فيها فيتجه نحو الطبقات الصخرية المجاورة 

 المسامية العالية والضغط المنخفض . 

. قوة اإلزاحة إلى أعلى نتيجة اختالف الوزن النوعي بين الماء 2 

اسب التي يتكون فيها النفط على مياه تحتوي الطبقات أو الرو  :والنفط  

مقرونة حبست في الطبقات أثناء ترسيبها وبما أن النفط والغاز الطبيعي 

اقل كثافة من الماء فان قطرات النفط التي تكون مبعثرة في الطبقات 

الواسعة تتحرك متجهة إلى أعلى سطح الماء وتكون حركة قطرات النفط   

 ل الطبقات الحاملة له . عادة في اتجاه مضاد التجاه مي

  فان الغاز  شكل طيه محدبةللماء والنفط على الصخر الحاوي إذا كان

إلى أسفل النفط  يليهأخفها جميعا ثم  ألنهيتجمع عند القمة 

 وأخيراالسائل الذي يتجمع عند جناح الطية قريبا من القمة 

 الماء الذي يتجمع عند القاع ألنه أثقلها .

عند تعرض الطبقات الحاوية للنفط لحركات  :ضية  . الحركات األر3 

أرضية تعمل على ثنيها على شكل طيات وحركة الثني هذه ينشأ؟ عنها 

قوى ضغط على األجزاء الداخلية من الطية وقوى شد على األجزاء 

الخارجية منها ونتيجة لذلك يهاجر النفط من أماكن الضغط المرتفع إلى 

 . أماكن جديدة ذات ضغط منخفض 

من المعروف أن الماء الجوفي يتحرك من مكان  :. الضغط المائي 4 

آلخر نتيجة لقوى الضغط المائي الناشئة عن الفرق في ارتفاع منسوب 

الماء الجوفي من نقطة ألخرى فإذا كانت الطبقة حاوية للنفط باإلضافة 

 سطح للماء فان الماء أثناء حركته يدفع معه النفط الذي يكون طافيا على ال

غالبا ما يكون النفط مصاحبا بالغاز الطبيعي  ويكون  :. ضغط الغاز  5 

هذا الغاز واقعا تحت ضغط شديد من اثر ضغط الصخر عليه لذا فان 

الغاز الطبيعي يولد ضغطا شديدا كرد فعل في جميع االتجاهات وبخاصة 

 على النفط السائل المصاحب له في مسامات الصخر ونتيجة لذلك يهاجر

النفط من منطقة الضغط المرتفع إلى الصخور المجاورة حيث الضغط 

 المنخفض ليتجمع فيها .

 األدلة المؤيدة لهجرة النفط

على أن  رشح نقطي دليلعلى سطح األرض على هيئة ظهور النفط  .1 

النفط قد هاجر من صخور المصدر إلى صخور الخزان ثم إلى سطح 

 األرض .

بالمواد الحجر الرملي الفقيرة في صخور دائما يدل وجود النفط  .2

من صخور أخرى غنية بالمواد هجرة النفط العضوية على 

العضوية ) صخور المصدر ( الممثلة عادة بالصخور الطينية 

 والجيرية .

حدوث  النارية يؤكدبكميات قليلة أحيانا في الصخور وجود النفط  .3

 الهجرة . 
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  :نفط التالي  البيانات على الشكل حدد س "

 –صخور المصدر  - ماء –غاز  –

 "صخور منفذه 

  س :  حدد باألسهم على الشكل  اتجاه

وحركة كل من الهجرة األولية و الهجرة 

 الثانوية . 

 

 

 

 

 

 

 

 


