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 : ملخص الدراسة
اج النفط في مكمن إنت يتناول هذا البحث )التغيرات في تشبع السوائل بتكوين الفاشا      

زناد بحوض سررت  تببيقات سالالت اببار،  حيث تعتبر سرود اببار  –حقل الغاني 

من التقنيات المهمة في تحديد نوعية الصرررروور وخواوررررها وخصررررائصررررها من ناحية 

المسررررامية والنفاوية وما تحتويه هذص الصرررروور من تراكمات نفبية ع كما تلع  سرررررود 

فط وولر  بييرادق قردرتهرا اجنتا ية  بوير التكوينرات الحراملرة للناببرار دورا مهمرا في ت

 أظهرت نتائج هذص الدراسة :و

ص اثبات الفرضية التي تن عن الفرضيات في هذا المشروع وول الباحثان إلى إ ابة   

هم مكامن أيضا ان الويان الفاشا أعلي ان بيئة الترسي  هي البيئة البحرية الضحلة  

النفط في حقل الغاني من خالل استودامات عالقات  تحدد بيئات الترسي   حيث 

 Deep resistivity Rtنالحظ من خالل العالقة المتبادلة ما بين المقاومة الحقيقية 

أن بيئة الترسي  عبارق عن بيئة   Neutron porosity Φsومسامية السالل الصوتي

مع و ود نسبة بسيبة   Wackestoneعبارق ن الصفة الصورية أبحرية ضحلة و

بين النفط المتكون بمالموعة    دلت الدراسة علي و ود عالقة ما Grainstoneمن 

الرك  وخاوة تكوين الرشيمات والذي ترس  في منوفض الحقفا وها ر النفط من 

لي تكوين الفاشا  الذي يحتوي علي مسامية ونفاوية إخالل الصدوع الهرسينية المعقدق 

ري يبفعل المسامية الثانوية النا مة عن عمليات )الالحقة، الدايالنية  بالحالر الال

ق عبي ا ابة للفرضية الثانية نوعية الصوور عبارأالدولميتي التابع لعضو الفاشا وهذا 

عن حالر  يري مع و ود الدولومايت وأيضا و ود البين والذي ربما يقلل من 

ن يكون أوهذص النسبة كافية ب %03إلى  5بين  ما إن المسامية كانت تتراوح المسامية 
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ملي دارسي   053إلى  03النفاوية تتراوح ما بين    على سوائل اهذا التكوين حاوي

 %03إلى  53بين  نبقة يتراوح ماألالتشبع النفبي كان بعض ا

حوض  –تكوين الفاشا  –الترسيب  –الكلمات  المفاتيح : الخصائص البتروفيزيائية 

 سرت

Study summary 

       This research deals with (changes in fluid saturation with the 

formation of al-Fasha, the oil production reservoir in the Ghani 

field - Zanad, the Sirte basin, the applications of well logs), as well 

narratives are considered one of the important techniques in 

determining the quality of rocks, their properties and 

characteristics in terms of porosity and permeability and the 

accumulations of these rocks. Oil wells also play an important role 

in developing oil-bearing formations by increasing their 

production capacity. 

 المقدمة : 

تلع  سرررررود اببار دورام مهمام في القيالم المباشرررررم  وتقييمم الوصررررائص الببيعية       

لنفبي ونوع ألصور وخواوه  ويتم دل  باستودام سرود النفبي واالحتياطي اللويان 

ن   موتلفرة مثرل سرررررررود المقراومرة الكهربرائية  والمقاومة النوعية  وعدق أنواع أخر  مم

السرررود  توتلم مبادي عملها  وتتعتمدع على نوعم التكوين  وخواأ ألصررور وظرو  

نوع أن كفي التكوي ةلمشعاالبئر من حيث نوع سائل الحفر وكدال  يعتمد على العناور 

البينم  وأغلر  هرذص األ هيق تترأثر بعوامرل كثيرق  ردا من حيث قبر البئر والضررررررغط 

والحرارق وأدوات المعايرق و المواد المضرررافة إلى سرررائل الحفر و ملوحة سرررائل الحفر 

ويعتمرد على أوا ما تم عملية تغليم البئر أو ال  وعلى و ود الهيدرو كربونم )غاز  أتو 

 التكوين نفط، في 

 أسئلة الدراسة :

 تهدف الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية :

تقييم ووور الويان من حيث  التشبع بالنفط والغاز ودر ة التشبع بالماء ـرر ما مد   0

 ؟ المساميةقيمة و
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الوواأ الفيييائية    وأيضا  نوعية الصوور للببقات المنتالة و نسبة البفلة   ـررررر ما0

(shale؟ ص الببقات، في هذ 

 ؟ االحتياطي النفبي المتوفرق من اببار استكشافية ـ ما كمية0

 أهمية الدراسة :

نتاج إيتناول هذا البحث) التغيرات في تشربع السروائل بتكوين الفرود باليوسين مكمن    

ض سرت  تببيقات سالالت اببار، حيث تعد سرود اببار النفط في حقل البيضراء حو

المهمة في تحديد نوعية الصرررروور وخواوررررها وخصررررائصررررها من ناحية من التقنيات 

المسررررامية والنفاوية وما تحتويه هذص الصرررروور من تراكمات نفبية  كما تلع  سرررررود 

 اببار دورا مهما في تبوير التكوينات الحاملة للنفط وول  بييادق قدرتها اجنتا ية

 أهداف الدراسة :

تقييم وررررروور الويان من حيث  التشررررربع بالنفط والغاز أهم أهدا  الدراسرررررة هي       

ضررا وأي كافة   ودراسررة  الوواأ الفيييائية   ودر ة التشرربع بالماء وحسررام المسررامية

، في هذص shaleمعرفرة نوعيرة الصرررررروور للببقرات المنتالرة ومعرفرة نسرررررربرة البفلرة )

يائية وفييالببقات وكذل  حسرررررام االحتياطي النفبي وول  باسرررررتودام المعلومات الالي

م عرض النتائج في شكل منحنيات بيانية لكل من ثالمتوفرق من اببار اسرتكشرافية ومن 

(Porosity,Water Saturation(SW), and Oil Saturation(SO،،، 

يمثل هذا المشررروع دراسررة لبعض الوواأ البتر وفيييائية لتكوين الفاشررا ضررمن       

       االمتياز الغاني زناد عضو الفاشا 

 حدود الدراسة :

 الحدود المكانية للدراسة : حوض سرت

 م0300الحدود اليمانية للدراسة : سبتمبر 

 منهج الدراسة : 

تم أخذ القراءات الموتلفة للسرررالالت الكهربائية واجشرررعاعية وكذل  الصررروتية وول     

قدم  تل  القراءات تم استودامها وول  بعد عمل  0عند مستويات أعماق ثابتة وول  كل 

عتمرراد البحررث الميررداني لتببي  هررذص االتصررررررحيحررات الالزمررة كلمررا أمكن ولرر   ولقررد تم 

 الدراسة 

 الدراسات السابقة :

في ح  أسود النفبي  حوض سرت   Fachaالهيدروكربونات المحتملة من مكمن       

ليبيا  منشور في ماللة العلوم التببيقية  الغرض الرئيس من الدراسة هو فهم اجطار 
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الهيكلي والببقة الببقية العامة لهذا المالال  كما يهد  إلى دراسة الوصائص 

وهي مسامية الويان  ونوع السوائل ومحتواها  وسم   Fachaالبتروفيييائية لويان 

وافي الدفع  على الرغم من أن هذص الدراسة تركي بشكل أساسي على تحليل النظرق 

السريعة لمنحنيات السالل وعلى رسم الموببات المتقاطعة بين المعلمات البترولية 

ي ف رضوان   ومحمدسليم   ) الفيييائية يمكن اعتبارها امتدادا لدراسة سابقة أ راها

حيث قاموا بتحليل الوصائص البتروفيييائية لتكون الهوز في ح  نفط  ، م0305عام 

H2  وتقييم احتمالي وتقييم امكانات الهيدرو كربونات في الوينات السفلية غير  

، سرت ليبيا  دراسة  NC74Aالصورية لأليوسين فاكا  حقل نفط الحكيم حوض )  

م 0300 ماللة تكنولو يانتاج استكشا  البترول ) إولو يا حالة نشرت في ماللة تكن

على بيانات  FACHA،  تركي الدراسة على تقييم البتروفيييائي لتكوين الذي يعتمد 

السالل لبعض اببار المساللة فوق تم هذص الدراسة  تم الحصول على قيم القبع لويان 

facha ن أ وو د الباحثون تقاطعة لحالم الصور الصوري وتشبع من الموببات الم

منبقة محتملة االتالاهات له خصائص مكمن   في  منبقة الدراسة   Fachaتشكيل 

 وتراكم النفط في المنبقة 

 مراحل الدراسة:

كبر عدد من المرا ع الواوررة بسرررود أفي هذص المرحلة قمنا بتالميع  تجميع البيانات :

اببرار ثم البيرانرات والمعلومرات الاليولو ية مثل  يولو ية حوض سرررررررت وباألخص 

الاليولو يرة وتحليل هذص  يولو يرة منبقرة الردراسررررررة )الموقعع الاليولو يرة التركيبيرةع 

السرررررررود الكهربائية واسررررررتوالأ النتائج منها ومن أهم النتائج هي تحديد المسررررررامية 

للصرررروور ودر ة تشرررربعها بالماء ومن تم در ة تشرررربعها بالنفط  نوعيا وكميا ووضررررع 

 التوويات 

241



  

 تفسير وتحديد الصفة الصخرية للمكمن: 1.1

من خالل العالقة والتي تربط بين مسامية النيوترون و حالم الكثافة نالحظ أن 

مع و ود نسبة من الدولومايت  limestoneنوعية الصور عبارق عن حالر  يري 

 %00كبر بمقدار أ، حيث تعبي مسامية 0والتي ربما تكونت نتيالة عملية الدلمتة )شكل 

 صورية باستودام سرود اببار وبالتالي تعتبر هذص  يدق في تحديد الصفة ال

 
 ، حقل الدراسةنوعية الصخور ( 1شكل )

 تفسير المسامية من السرد 1.1

 تي: بمن خالل حسام المسامية نالحظ ا

 % 03إلى  03قدم كانت قيمة المسامية تتراوح ما بين  0303إلى  0353عند عم    0

حدثت إلى الحالر  التي  digenesisوهي نسبة عالية وهذا ناتج من خالل عمليات 

الاليري حيث نالحظ و ود نسبة من الدولومايت وهذص العملية تييد من المسامية 

 ، 0)شكل 
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وهي  03 –5قدم كانت القيمة تتراوح ما بين  0003إلى عم   0303عند عم    0

 منبقة قليلة المسامية 

 05قدم تكون المسامية وسبية وتتراوح ما بين  0053إلى عم   0003من عم    0

 قدم نالحظ أن قيم المسامية قليلة  دام  0033 – 0053من عم   03 –

 
 المسامية لتكوين الفاشا )حوض سرت( .( 1شكل )

 تفسير النفاذية باستخدام السرد: 1.1

 من خالل حساب النفاذية نالحظ ما يلي:

 03- 5قدم نالحظ أن النفاوية قليلة حيث تتراوح ما بين  0333 – 0353من عم    0

التي حدثت لهذا التكوين أو  Digenesisملي دارسي وهذا ربما ناتج من عمليات 

 ،  0ربما تكون من تأثير البين )شكل 

 033قدم تكون قيم النفاوية عالية حيث تصل إلى حوالي  0303 – 0333من عم    0

  ملي دراسي 

 53قدم تكون قيم النفاوية وسبية حيث تتراوح ما بين  0053 – 0303من عم    0

   Shaleملي دارسي وهذا التذبذم في النفاوية ربما ناتج من و ود البين  03إلى 

قدم تكون قيم النفاوية متغيرق تغيرا كبيرا ما ببين الييادق  0033 – 0053من عم    4

 تأثير عمليات نغيرق وهذا ربما ناتج موالنقصان وأيضا نالحظ قيم المسامية مت
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 Secondaryالدلمتة التي حدثت للحالر الاليري حيث و ود المسامية الثانوية 

Porosity    

 
 النفاذية لتكوين الفاشا )حوض سرت( ( 1شكل )

 

 تفسير وحساب التشبع المائي والنفطي 1.1

ن إوا هذا التكوي من خالل حسام النفاوية وأيضا حسام المسامية يمكن تحديد ما

إلى  53عبارق ووور خازنة للسوائل حيث نالحظ أن النفاوية كانت تتراوح ما بين 

وهذص القيم بالنسبة  %03ملي دارسي وأيضا المسامية في بعض األعماق تصل إلى  033

ل للسوائل سواء كانت هذص السوائ ان يكون هذا التكوين خازنأللنفاوية والمسامية كافية ب

 :   حيث عند حسام التشبع النفبي نالحظ ما يلي اياهأو م انفب

إلى  03ما بين  (SO)قدم تتراوح نسبة التشبع النفبي  0303إلى  0353عند عم    0

وهذا يدل على أن  %03إلى  03، كانت ما بين SWبينما التشبع المائي ) 03%

 ،  4)شكل    Water Saturation(SW) اهذا النباق ربما يكون نباق مائي
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نالحظ نسبة التشبع النفبي تقريبا مساوية إلى  0053إلى عم   0303أما عند عم    0

وهذا يدل على أن  %53إلى  43نسبة التشبع المائي والتي تتراوح تقريبا ما بين 

  (O.W.C)هذا النباق عبارق عن الحد الفاول ما بين الماء والنفطم 

 ية حيث تتراوح ما بينتكون نسبة التشبع النفبي عال 0003الى 0055عند عم    0

ظ على النفط حيث نالح ان يكون هذا التكوين حاويأوهي نسبة كافية ب %33 -03من 

عالية وبالتالي ربما تكون الصوور  Rtأن النفاوية وأيضا المسامية عالية وأيضا 

 03حاوية على النفط بنما نالحظ نسبة التشبع المائي واطئة حيث تتراوح ما بين 

  % 03إلى 

ن نسبة التشبع المائي عالية حيث تتراوح ما بين كوقدم ت 0033- 0003  من عم  4

  Water tableوهذا يدل على أن هذا النباق عبارق عن نباق مائي  %03إلى  33

 

 
 التشبع النفطي لتكوين الفاشا )حوض سرت( ( 1شكل )
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و المقاومة الحقيقية  Oil Saturation(SO)العالقة ما بين التشبع النفطي  1.1

Deep Resistivity (Rt) 

من خالل هذص العالقة نالحظ كلما زادت المقاومية زاد التشبع النفبي أي أن 

مية في ن المقاوإالعالقة مابين التشبع النفبي والمقاومية الحقيقية عالقة خبية  حيث 

عالية  وأيضا بالمقارنة بالمسامية والنفاوية  Uninvaded Zoneمغيو الالنباق غير 

ت ن هذا التكوين حاوي على تراكماإعند هذا النباق نالحظ أنهما كانتا عاليتين وبالتالي ف

 ، 5نفبية شكل )

 
 التشبع النفطي لتكوين الفاشا )حوض سرت( ( 1شكل )

 بيئات الترسيب لتكوين الفاشا )حوض سرت(

 الفاشا )حوض سرت(بيئات الترسيب لتكوين  1.1

من أهم األ هيق المستودمة في تحديد بيئات  Well logsتعتبر سرود اببار 

الترسي  حيث من خالل العالقات المتبادلة مابين الوواأ الفيييائية يمكن تحديد بيئات 

الترسي  ألي تكوين حيث تعبي مؤشرا واضحا على نوعية الصوور والتي من خاللها 

ترسي   حيث نالحظ من خالل العالقة المتبادلة ما بين المقاومة يمكن تحديد بيئات ال
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  Neutron porosity Φsومسامية السالل الصوتي Deep resistivity Rtالحقيقية 

أن بيئة الترسي  عبارق عن بيئة بحرية ضحلة وان الصفة الصورية 

 ، 0شكل ) Grainstoneمع و ود نسبة بسيبة من   Wackestoneعبارق

 
 بيئة الترسيب لتكوين الفاشا )حوض سرت( ( 6شكل )

 تحديد نوعية بيئة الترسيب: 1.1

 Sonic porosityمسامية السالل الصوتي من خالل العالقة والتي تربط ما بين

Φs  والمقاومة الحقيقية Deep resistivity Rt ( الحظنا أن بيئة 3كما في شكل ،

ن نوعية الصوور عبارق عن حالر إالترسي  عبارق عن بيئة بحرية ضحلة وبالتالي ف

ومسامية  Rt يري  وأيضا من العالقة والتي تربط ما يبن المقاومية الحقيقية 

نالحظ أن بيئة الترسي  عبارق عن بيئة بحرية     Neutron porosity Φnالنيوترون

إلى حدوث  صوهذا أد  بدور  Intertidalمع و ود بيئة متداخلة Subtiidal تحت مدية 

 الدلمتة والتي أعبت لهذا التكوين مسامية ثانوية نتالت عنها ووور خازنة عملية 
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 بيئة الترسيب لتكوين الفاشا )حوض سرت( ( 7شكل )

 : Digenesisتأثير عمليات  1.1

والتي تعبي مؤشرا واضحا على  NوM من خالل العالقة التي تربط بين 

الصفة الصورية  حيث نالحظ أن نوعية الصفة الصورية  عبارق عن حالر  يري مع 

و ود نسبة من الدولومايت وأيضا نالحظ و ود المسامية من نوع المسامية الثانوية 

 ،  0وهي ناتالة من عملية الدلمتة التي حدثت للحالر الاليري شكل)

 

0.1

1

10

100

1000

10000

0510152025303540 Φn 

%

R
t 

O
h

.m

SUBTIDAL 

FOSSILIFEROUS 

SUCROSIC  DOLOMITE

INTERTIDAL 

MICCROCRYSTALLINE 

ANHYDRITIC DOLOMITE

S
U

P
R

A
T

ID
A

L
 

A
N

H
Y

D
R

IT
E

S

S
U

B
T

ID
A

L
 F

O
S

S
IL

IF
E

R
O

U
S

 

W
a

c
k

e
st

o
n

e
 P

A
C

K
S

T
O

N
E

©Schlumberg

e

248



  

 
والتي تبين نوعية الصفة الصخرية  Nو Mالمتبادلة مابين  العالقة ( 8شكل )

 والمسامية

 النتائج : 

تعرد سرررررررود اببرار من أهم األ هيق المسررررررتوردمرة في تحرديد الوواأ الفيييائية       

المو ودق تحت سررربأل األرض  حيث من الصرررع  تحديد هذص  والبتروفيييائية للتكاوين

الوواأ إال باسرتودام تقنية سررود اببار والتي أعبت مؤشررا واضحا لما هو مو ود 

ا هتحت السرررررربأل  حيث من خاللها تم تحديد العديد من الوواأ البتروفيييائية من أهم

ل تحتويه من سوائ المسرامية والنفاوية والمقاومية للصوور وأيضا نوعية الصوور وما

 : تيبأو ماء حيث تم استنتاج ا اسواء كانت هذص السوائل نفب

ثبات الفرضية التي تنص علي إا ابة عن الفرضيات في هذا المشروع تمكنا من       

فط ن الويان الفاشا اهم مكامن النأيضا أان بيئة الترسي  هي البيئة البحرية الضحلة  

امات عالقات  تحدد بيئات الترسي   حيث نالحظ من في حقل الغاني من خالل استود

ومسامية  Deep resistivity Rtخالل العالقة المتبادلة ما بين المقاومة الحقيقية 

أن بيئة الترسي  عبارق عن بيئة بحرية   Neutron porosity Φsالسالل الصوتي
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مع و ود نسبة بسيبة من   Wackestoneن الصفة الصورية عبارق أضحلة و

Grainstone  

دلت الدراسة علي و ود عالقة مابين النفط المتكون بمالموعة الرك  وخاوة       

تكوين الرشيمات والذي ترس  في منوفض الحقفا وها ر النفط من خالل الصدوع 

تكوين الفاشا  الذي يحتوي علي مسامية ونفاوية بفعل المسامية  ىلإالهرسينية المعقدق 

ع ري الدولميتي التابيات )الالحقة، الدايالنية  بالحالر الالالثانوية النا مة عن عملي

  ابة للفرضية الثانية إعبي ألعضو الفاشا وهذا 

نوعية الصوور عبارق عن حالر  يري مع و ود الدولومايت وأيضا و ود البين       

 والذي ربما يقلل من المسامية 

النسبة كافية بان يكون هذا وهذص  %03إلى  5بين  ن المسامية كانت تتراوح ماإ      

 على سوائل  االتكوين حاوي

 ملي دارسي   053إلى  03النفاوية تتراوح ما بين       

 %03إلى  53بين  نبقة يتراوح ماألالتشبع النفبي كان بعض ا      

 التوصيات: 

بار بحقل الفاشا  لتحديد التغير الالانبي في سم  بكبر من اأاسة عدد رنووي بد -

 الفاشا ومايصاحبه من تاثيرات علي زيادق سعة االنتاج من خام النفط مكمن 

خذ عينات من الببقة الحاملة أنوورري بدراسررة  يوكيميائية للتكوين الصرروري و -

 للنفط 

نووي بدراسة المسامية الثانوية النا مة عن عمليات الدايالنية )الالحقة،  -

  ياء منه أمسامية ونفاوية المكمن في  ىوتأثيرها عل

 :هوامش لا

، في حقل   A1-NC151التقييم البترولي لصور المصدر والويان والمصيدق في البئر )  -0
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