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ماكن تجمعات النفط والغاز
 
 الحقول البترولية / تصنيف ا

    :الحقل في السائدة المصائد لنوعية وفقا   التصنيف 3-3

 :  صف الحقول البنيوية 3-3-1

جزاء الليتولوجية-ب  
 
نتكلينالية، ال ينسجم السطح العلوي لل

 
 :الستراتيغرافية المستقلة المكونة للبنية -حقول مرتبطة ببنيات ا

تصادف هذه الحقول في كل من المنااق  البلتفوممياة، 
يميااز فااي هااذه . ومناااق  الطااي، وفااي المناااق  االنتقاليااة

 :  المجموعة من الحقول بين
جازاء  -1 حقول تنتمي إلى بنيات تتميز بانزياح في قمام ا 

سااااااتراتيغرافية مكونااااااة للمحاااااادب بالنسااااااابة  -ليتولوجيااااااة
وما   لبعضااااا الااابعك، والاااح كماااا فاااي حقلاااي ساااتريلني ا 

 و في مقاقعة كويبيشيفسكي وجيغوليفسكي 

وما  و جيغوليفسكي 
 
 خريطة بنيوية لحقل ستريلني ا
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ماكن تجمعات النفط والغاز
 
 الحقول البترولية / تصنيف ا

باختلفاااااات جوهريااااااة فاااااي الطواباااااا  البنيويااااااة حقاااااول تتميااااااز -2
كماااا فاااي العدياااد مااان حقاااول جناااوب  ااارب إيااارا ،  المكوناااة لااااا،

وشمال العراق، الواقعاة ضامن مان فك ماا باين الناارين، حيا  
تتميز بنياات هاذه الحقاول باختلفاات بنيوياة جوهرياة باين قااب  
الفاااما الميوساايني والطبقااات الكلسااية المنتجااة الرئيسااة فااي هااذه 
علااااى،

 
وليغوسااااين اال

 
ساااافل، واال

 
 الحقااااول ماااان عماااار الميوسااااين اال

 ياااار متجانسااااة، قيااااات مسااااوبيات الفاااااما بتطااااوم حياااا  تتعقااااد 
نادميتياة 

 
ناتجة عن وجود سماكات هاماة مان الصا وم الجصاية اال
دناااى،

 
وي فاااي هاااذا  اللدناااة، والتوضاااعات الملحياااة فاااي الفااااما اال

التاااااوز   يااااار المتجاااااانم لصااااا وم هاااااذا العمااااار الصااااا وم الكلساااااية 
سااامري  نتكليناليااة بسااايطةالتااي تتمياااز لتشااكيلة ا  ، بتطااوم بنياااات ا 

هااام مااان الااانفط والغااااز فاااي هاااذه 
 
والتاااي تحتاااوي علاااى التراكماااات اال

 .  المنطقة

باجامي 
 
 مقطع في حقل ا

 مقطع حقل كركوك
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ماكن تجمعات النفط والغاز
 
 الحقول البترولية / تصنيف ا

    :الحقل في السائدة المصائد لنوعية وفقا   التصنيف 3-3

 :  صف الحقول البنيوية 3-3-1

نتكلينالية وقببية معقدة بانزياحات فالقية-ج  
 
 : حقول تنتمي إلى بنيات ا

تعااارف حقاااول هاااذه المجموعااااة فاااي كاليااار ماااان المنااااق  النفطياااة فااااي 
ساايا، وإفريقيااا، وإمريكااا اللتينيااة، والشاامالية، ودول 

،
العااالم، فااي ا

 ......االتحاد السوفييتي الساب 
 :وهي تنتشر بشكٍل مئيم في  
  ناا يمكن ا   تصادف في مناق  الطي، والمناق  االنتقالية، مع ا 

 .بعك المناق  البلتفوممية
  وحقلاااااااي كاماتشاااااااوخوم (Карачухур  ) امبيجاااااااا ، و فاااااااي ا 

مللاااااة (  Котур-Тепе)   تيااااا  -كوتاااااوم 
 
فاااااي تركمانياااااا مااااان اال

 .  النمواجية على حقول هذه المجموعة في مناق  الطي

 حقل كامتشوخوم 



-SPUجيولوجيا البترول 2020-2019الفصل األول   
5 

ماكن تجمعات النفط والغاز
 
 الحقول البترولية / تصنيف ا

خريطة بنيوية في حقل 

 :  تيب المركزي -كوتر

خطوط كونتورية  -1

في  IIIلسطح األفق 

صخور التشكيلة 

 .الحمراء

كونتور المناطق  -2 

 .النفطية

 .اختراقات تكتونية -3 

 .  آبار -4 

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

    :الحقل في السائدة المصائد لنوعية وفقا   التصنيف 3-3
 :  صف الحقول البنيوية 3-3-1

نتكلينالية المعقدة بتكاتونيح ملحي -د   
 
 : مجموعة حقول الطيات اال

وكرانيا، وشرق  مومانيا، شمال حقول في كما م تلفة، عالمية نفطية مناق  في الحقول من النو  هذا يصادف
 
 وتكساا، البيضاء، وموسيا ا

مللة من .والمكسيح والمسيسيبي، ولوزيانا،
 
 في هيل -وبامبرا مومانيا، في موميني حقل نذكر المجموعة هذه حقول على النمواجية اال

مريكية، المتحدة الواليات
 
نظر  ).البريكاس  من فك في وكوساتشا يل وبايتشوناا، وماكات، اال

 
شكالا

 
  .(اال

كالر لكن الحقول، من المجموعة لاذه موحدة  ير كاليرة تصانيف توجد
 
 واالستكشاف التنقي  نظر وجاة من ملئمة التصانيف هذه ا

نوا  خمسة بين ميز الذي ،( Н. В. Неволин,1959 ) نيفولين تصنيف هو النفطيين،
 
   :هي الملحية، القب  حقول من ا

   .الم ترقة  ير العميقة الملحية القب  حقول -1 
   .الم فية الم ترقة الملحية القب  حقول -2 
   .الم ترقة الملحية القب  حقول -3 
   .الجناح وحيدة القب  حقول -4 
   .المفتوحة الملحية القب  حقول -5 
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ماكن تجمعات النفط والغاز
 
 الحقول البترولية / تصنيف ا

 قبة ملحية  ير م ترقة. من فك بريكاس  -حقل ماكات
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ماكن تجمعات النفط والغاز
 
 الحقول البترولية / تصنيف ا

 قبة ملحية م ترقة م فية. من فك بريكاس  -حقل كوتشا يل



-SPUجيولوجيا البترول 2020-2019الفصل األول   
9 

ماكن تجمعات النفط والغاز
 
 الحقول البترولية / تصنيف ا

   حقل بامبيرا هيل
مريكية 

 
 الواليات المتحدة اال

 
 قبة ملحية م ترقة م فية  
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ماكن تجمعات النفط والغاز
 
 الحقول البترولية / تصنيف ا

 .مومانيا -حقل موميني
 قبة ملحية م ترقة مفتوحة 
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ماكن تجمعات النفط والغاز
 
 الحقول البترولية / تصنيف ا

 قبة ملحية م تفية وحيدة الجناح. من فك بريكاس  -حقل بايتشوناا


