املستودعات واإلنتاج
طالب املرحلة املتوسطة

خطة الدرس  -الصفحة األوىل
املوضوع
املستودعات واإلنتاج

املواد
املشاركة
كعكة رخامية

املصدر
كتاب “النفط والغاز الطبيعي” ،الصفحات 27-26 ،25-24

ماصة بالستيكية نظيفة

الهدف
سوف يتعلم الطالب أن املسامية تشري إىل النسبة املئوية لعدد الفتحات (املسام) املوجودة يف الصخر .والنفاذية هي قدرة السوائل
عىل اخرتاق الصخور املسامية .لحفر برئ بشكل ناجح ،يجب أن يتوفر يف املستودع املسامية والنفاذية والضغط الكايف لدفع النفط
والغاز الطبيعي إىل حفرة البرئ.

االستكشاف
(يف حالة تقسيم الطالب إىل مجموعات ،ستكون
هناك حاجة إىل توفري املواد التالية لكل مجموعة)
كيس من الحىص الكبري

تحضريات الدرس
١ .١قم بعمل نسخ من مجموعة املواد التدريبية املعملية وجدول بيانات املسامية واستبيان نهاية الدرس لكل طالب
٢ .٢اجمع كل املواد
٣ .٣اقرأ قسم “الرشح” الخاص بخطة الدرس
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كيس من الحىص الصغري
كيس من الرمل
أسطوانة مدرجة من  100-1مل
برميل سعة  600-3مل
ماء ملون بألوان الطعام

املستودعات واإلنتاج
طالب املرحلة املتوسطة

خطة الدرس  -الصفحة الثانية
املشاركة

اشرت أو اصنع كعكة رخامية .تأكد من أن الطبقة الداكنة ال ميكن رؤيتها من سطح الكعكة أو قم بتجميد الكعكة يك ال تظهر ألوان الطبقات .خذ عينة جوفية من الكعكة باستخدام ماصة بالستيكية
نظيفة .اطلب من الطالب التنبؤ بشكل الكعكة من الداخل .واسألهم ما نوع هذه الكعكة؟ ارشح للطالب أنك أخذت مجرد عينة جوفية من الكعكة .أخرب الطالب بأنهم سيتعلمون اليوم كيف
يفحص الجيولوجيون العينات الجوفية من األرض ملعرفة مسامية الصخور الواقعة تحت السطح وتحديد النفاذية.
تعد محاولة “اكتشاف” ما هو موجود تحت سطح األرض إحدى مهام الجيولوجيني .فبدالً من حفر مساحات شاسعة من األرض للكشف عن حقل نفط ،ميكن أخذ عينات جوفية وتحليلها ملعرفة
التكوينات املحتملة لباطن األرض .ال ميكن للجيولوجي النزول إىل البرئ لفحص الصخور حيث إن قطر فتحة البرئ يبلغ حوايل  20بوصة عند السطح .لكن ،ميكن للجيولوجي أن يطلب عينة جوفية.
ميكن دراسة العينات الجوفية ملعرفة كمية السائل املوجود يف مسام الصخور .وهذا ما يطلق عليه دراسة مسامية الصخور .إن قياس كمية النفط املوجود يف املسام يسمح للجيولوجي بتحديد مستوى
تشبع الصخور بالنفط .ونظ ًرا ألن النفط يوجد يف مسام الصخور ،وليس يف الكهوف ،فإن هذه القياسات تعترب مهمة!

االستكشاف
توجيهات املعلم
١ .١امأل برمي ًال بالحىص الكبري حتى يصل إىل عالمة  350مل .امأل برمي ًال آخر بالحىص الصغري حتى يصل إىل عالمة  350مل .امأل برمي ًال ثال ًثا بـ  350مل من الرمل.
٢ .٢امأل األسطوانة املدرجة بـ  100مل من املاء.
ُ ٣ .٣صب املاء ببطء يف الربميل األول حتى يغطي الحىص .سجل بالضبط كمية املاء املسكوب يف الربميل( .إذا كنت تحتاج أكرث من  100مل من املاء ،فامأل األسطوانة املدرجة مرة أخرى.
٤ .٤كرر الخطوة الثالثة مع الربميلني اآلخرين.
٥ .٥احسب مسامية املواد الثالثة باستخدام هذه املعادلة:

حجم املاء
املسامية=
حجم املادة

=100 x
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مقتطفات من االستكشاف مهداة من The NEED Project

املستودعات واإلنتاج
خطة الدرس  -الصفحة الثالثة

طالب املرحلة املتوسطة

الرشح
معلومات املعلم
تتميز بعض الصخور الرسوبية بأنها مسامية ،مثل اإلسفنجة .يتم شد جزيئات الرمال متناهية الصغر إىل بعضها البعض بواسطة “األسمنت” الصخري .ويتكون هذا النوع الطبيعي من “األسمنت”
بفعل الضغط والزمن والرواسب.
يتكون النفط والغاز الطبيعي من املواد النباتية والحيوانية املتحللة .مبرور الزمن ،تتحول العديد من طبقات الرمال والرواسب بفعل الضغط إىل صخور رسوبية .وتوجد مساحات صغرية ،أو مسام،
بني الجزيئات متكن الصخور من االحتفاظ بأي سائل .فيتم حبس النفط والغاز الطبيعي داخل املسام .قد تتصل العديد من املسام ببعضها البعض مكون ًة مم ًرا مسام ًيا .توصف الصخور التي تحتوي
عىل مسام وممرات مسامية بأنها صخور مسامية ومنفذة .النفاذية هي قدرة السوائل والغازات عىل اخرتاق املساحات املسامية يف الصخور .قد يكون الصخر مسام ًيا ومنف ًذا يف الوقت نفسه .قد
يكون الصخر مسام ًيا ،ولكن إذا مل تكن املساحات املسامية موصلة ببعضها البعض ،فلن يتسنى للسوائل اخرتاق الصخور.
من خالل عمليات الحفر والضخ ،يتم استخراج النفط والغاز الطبيعي من داخل الصخور املسامية .ويعد ذلك مناف ًيا لالعتقاد بأن النفط يتكون يف الربك الضحلة أو األحواض املجمعة تحت األرض.

اقرأ للطالب من كتاب ““ ”Oil and Natural Gasالنفط والغاز الطبيعي” ،صفحة 24

عند قيام رشكات النفط بالتنقيب عن النفط ،فإنها تبحث عن مصائد النفط .وهي عبارة عن أماكن يتجمع فيها النفط تحت األرض بعد ترسبه من الصخور املحيطة .يبدأ حدوث هذا
الترسب البطيء ،املعروف باسم الهجرة ،فور تكون النفط السائل ألول مرة يف صخر “املصدر” .ويعترب الطفل الصفحي ،الغني مبادة عضوية صلبة تعرف باسم الكريوجني ،أشهر أنواع صخر
املصدر .يتكون النفط عند تحول الكريوجني بفعل الحرارة والضغط عىل أعامق كبرية يف باطن األرض .وبدفن صخور املصدر يف أعامق أكرب مبرور الزمن ،يتم عرص النفط والغاز مثلام يتم
عرص املاء من اإلسفنجة ويهاجران عرب الصخور املنفذة .وهي عبارة عن صخور بها شقوق صغرية ميكن أن تترسب السوائل من خاللها .يف أوقات كثرية يختلط النفط باملاء ،ومبا أن النفط
يطفو فوق املاء ،فإنه مييل إىل النزوح ألعىل .وعىل الرغم من ذلك ،فإنه ،يف بعض األحيان ،قد يوجد يف صخر غري منفذ ال ميكنه اخرتاقه .عندئ ٍذ يتم حبسه ويرتاكم ببطء مكو ًنا مستودعًا.

اقرأ للطالب من كتاب ““ ”Oil and Natural Gasالنفط والغاز الطبيعي” ،صفحة 26

إن معظم النفط الذي يستخدمه العامل عبارة عن نفط خام سائل أسود اللون يتم استخراجه من تكوينات تحت األرض .إال أن هذا ميثل جز ًءا ضئي ًال فقط من النفط املوجود تحت األرض.
حيث توجد كمية هائلة من النفط األكرث صالبة تحت األرض يف شكل رمال نفطية َ
وطفل نفطي .والرمال النفطية (املعروفة باسم الرمال القطرانية) عبارة عن رواسب رملية وطينية تتم
تغطية كل حبة فيها بنفط البيتومني اللزج .أما الطفل النفطي فعبارة عن صخور مشبعة بالكريوجني – وهي املادة العضوية التي تتحول إىل نفط سائل عند تعرضها للضغط .يتم استخراج
النفط من الطفل النفطي والرمال النفطية بتسخينهام بحيث يتدفق النفط منهام .يف الوقت الحارض ،يعترب ذلك أم ًرا موف ًرا ،إال أن العديد من الخرباء يعتقدون أنه عندما تبدأ احتياطات
النفط الخام يف النضوب ،قد تصبح الرمال النفطية والطفل النفطي مبثابة املصادر الرئيسية للنفط.
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مقتطفات من االستكشاف مهداة من مجلس Oklahoma Energy Resources Board

املستودعات واإلنتاج
خطة الدرس  -الصفحة الرابعة

طالب املرحلة املتوسطة

التقييم
ينبغي عىل الطالب استكامل استبيان نهاية الدرس.

التوضيح التفصييل
منذ متى والناس يبحثون عن النفط يف املواقع البحرية؟ يف أواخر القرن التاسع عرش ،بدأ املواطنون يف سمرالند بوالية كاليفورنيا اكتشاف العديد من ينابيع النفط الخام والغاز الطبيعي التي كانت
موجودة يف األرايض اليابسة .وبعد حفر عدد كبري من اآلبار ،الحظ تجار النفط األوائل هؤالء أن تلك اآلبار األقرب إىل املحيط هي األفضل إنتاجية .بالتايل ،قاموا بحفر العديد من اآلبار عىل الشاطئ
نفسه.
اطلب من الطالب إيجاد موقع بيومونت بوالية تكساس عىل خريطة كبرية .باستخدام طريقة التفكري نفسها التي استخدمها سكان سمرالند بوالية كاليفورنيا ،يف عام  ،1897ما االستنتاجات التي
ميكنك التوصل إليها فيام يتعلق بوجود النفط يف خليج املكسيك؟ اجعل الطالب يبحثوا عن حقل سبندلتوب ويتشاركوا نتائجهم.

منوذج اإلجابة عىل استبيان نهاية الدرس
١ .١ماذا تعني كلمة املسامية؟
اإلجابة :إن مسامية أي صخر عبارة عن مقياس لقدرته عىل االحتفاظ بالسوائل.

٢ .٢يتكون النفط والغاز الطبيعي داخل مسام الصخور .يطلق عىل هذا النوع من الصخور اسم:
اإلجابة :د .صخر املصدر
٣ .٣ملاذا تعترب املسامية (الحيز املسامي) يف طبقات الصخور عام ًال مهماً لرتاكم النفط والغاز الطبيعي؟
اإلجابة :د (ب وج معًا) – فهي تسمح للنفط والغاز الطبيعي بالهجرة وتسمح للنفط والغاز الطبيعي بالتجمع يف صخر املكمن.
٤ .٤يبحث الجيولوجيون عن النفط والغاز الطبيعي يف:
اإلجابة :ج .أحواض الصخور الرسوبية
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املستودعات واإلنتاج
طالب املرحلة املتوسطة

مجموعة املواد التدريبية املعملية

املستودعات واإلنتاج
مجموعة املواد التدريبية املعملية
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املستودعات واإلنتاج
طالب املرحلة املتوسطة

مجموعة املواد التدريبية املعملية – الصفحة األوىل

جدول بيانات املسامية
نوع املادة

حجم املاء املسكوب (باملليل)

النسبة املئوية ( )%للحيز املسامي يف املادة

حجم املادة (باملليل)

حىص كبري
حىص صغري
رمال

حجم املاء املسكوب يف زجاجة (باملليل)
الحيز املسامي =

حجم املواد يف زجاجة (باملليل)

100 x

١ .١أي من املواد أكرث قدرة عىل حبس املاء؟

٢ .٢أي من املواد أقل قدرة عىل حبس املاء؟

٣ .٣ارسم صورة ملا قد يحدث إذا أضيف زيت يف زجاجة من الحىص الكبري مملوءة بالفعل باملاء حتى منتصفها .احرص عىل اإلشارة إىل طبقات الزيت واملاء يف رسمتك.

٤ .٤ارسم مخطط أعمدة ملقارنة النسبة املئوية للحيز املسامي يف كل مادة.
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املستودعات واإلنتاج
استبيان نهاية الدرس

طالب املرحلة املتوسطة

االسم____________________________________:
األسئلة
١ .١ماذا تعني كلمة املسامية؟
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
٢ .٢يتكون النفط والغاز الطبيعي داخل مسام الصخور .يطلق عىل هذا النوع من الصخور اسم:
أ.

صخر املصائد

ب.

صخر املكمن

ج.

صخر غطاء

د.

صخر املصدر

٣ .٣ملاذا تعترب املسامية (الحيز املسامي) يف طبقات الصخور عام ًال مهماً لرتاكم النفط والغاز الطبيعي؟
أ.

متنع النفط والغاز الطبيعي من الهجرة إىل السطح.

ب.

تسمح للنفط والغاز الطبيعي بالهجرة.

ج.

تسمح للنفط والغاز الطبيعي بالتجمع يف صخر املكمن.

د.

ب وج م ًعا

٤ .٤يبحث الجيولوجيون عن النفط والغاز الطبيعي يف:
أ.

أحواض الصخور النارية

ب.

أحواض الصخور املتحولة

ج.

أحواض الصخور الرسوبية

د.

أحواض الصخور الربكانية
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