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كيفية اكتشاف النفط

املصدر

النفط والغاز الطبيعي، الصفحات 29-28، 31-30

الهدف

سوف يتعلم الطالب أن العلامء يستخدمون تقنية املسح الزلزايل لرسم مناذج لتكوينات الصخور املوجودة تحت سطح األرض. 

كام سيعرف الطالب أيًضا أن الجيولوجيني يستخدمون املوجات الصوتية يف تحديد مواقع الصخور التي قد تحتوي عىل النفط 

و/أو الغاز الطبيعي. حيث إن أنواع الصخور املختلفة تؤثر عىل املوجات الصوتية.

تحضريات الدرس

اجمع املواد الالزمة لألنشطة أرقام واحد واثنان وثالثة. 1 .

اقرأ الدرس وتعرف عىل املعلومات. 2 .

قم بعمل نسخ من مجموعة املواد التدريبية املعملية التي تشمل: ورقة عمل معملية لبصامت األصابع، ونرشة  3 .

بأمناط بصامت األصابع، وورقة عمل معملية ألعامر الصخور، وورقة عمل معملية لتحديد “ملك النفط”، 

واستبيان يف نهاية الدرس لكل طالب.

يتطلب هذا الدرس عقد ثالث جلسات لألنشطة
املواد

املشاركة
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االستكشاف

اليوم األول

أعط كل طالب نسخة من ورقة العمل املعملية “أمناط بصامت األصابع”. 1 .

ضع رشيًطا شفاًفا ومقًصا عىل مكتب ليستخدمه الطالب عند الرضورة أثناء التجربة. 2 .

اطلب من الطالب اتباع التعليامت بدقة. 3 .

مبجرد انتهاء الطالب من إجراء التجربة املعملية، اطلب منهم تسليم نسخة من بصمة اإلبهام إليك. اكتب رقاًم عىل كل بصمة إبهام يتم تسليمها إليك، بحيث يتم وضع  4 .

هذا الرقم عوًضا عن اسم الطالب. ويف ورقة منفصلة، اكتب أسامء الطالب واألرقام املقابلة لها التي حددتها لبصامت اإلبهام.

الصق بصامت اإلبهام املرقمة يف أركان مناضد املعمل. 5 .

اطلب من الطالب أن يتعرفوا عىل بصامت اإلبهام املطابقة لبصامتهم والتي تم لصقها عىل مناضد املعمل، وذلك باستخدام ورقة العمل املعملية الخاصة ببصامت األصابع.  6 .

وبينام يتجول الطالب يف املعمل باحثني عن البصامت املطابقة لبصامتهم، اطلب منهم أن ينظروا إىل بصامت الطالب اآلخرين. ما هي أوجه الشبه واالختالف؟

قم بتوزيع نرشة “أمناط بصامت األصابع” املوجودة خلف هذا الدرس. 7 .

ناقش أوجه الشبه واالختالف بني بصامت الطالب التي رآها الطالب أثناء تجولهم يف املعمل. بعد ذلك، ناقش أوجه الشبه واالختالف بني بصامت الطالب وتلك املوجودة  8 .

يف نرشة أمناط بصامت األصابع.

. 9 قم مبراجعة ومناقشة ما ييل

 أ. أمعن التفكري يف األمناط التي رأيتها يف بصامت اإلبهام. فاملوجات الصوتية التي يستخدمها العلامء “لرؤية” باطن األرض ينتج عنها خرائط تشتمل عىل أمناط أيًضا.

ب. هناك أنواع عديدة من السامت الجيولوجية التي لها أهمية خاصة بالنسبة لعلامء الجيولوجيا النفطية. ومن أكرث هذه السامت شيوًعا “الصدوع” و“الطيات املحدبة”  

و “املصائد الطبقية.”  

بعد االنتهاء من هذا النشاط، ارشح للطالب تقنية املسح الزلزايل وكيف تساعد املوجات الصوتية يف التنبؤ باألماكن التي ميكن العثور فيها عىل النفط. وميكن إيجاد هذه  10 .

املعلومات يف قسم “الرشح” من هذا الدرس.

Oklahoma Energy Resources Board مقتطفات من املشاركة واالستكشاف مهداة من مجلس

املشاركة

استخدم شوكة رنانة يف الطرق برفق عىل مجموعة من العنارص املختلفة املوجودة يف أرجاء الغرفة. الحظ اختالف األصوات الصادرة من العنارص املختلفة. واطرق بالشوكة عىل 

مجموعة من الصخور املختلفة. الحظ اختالف األصوات الصادرة من الصخور املختلفة. ناقش مع الطالب أوجه االختالف يف األصوات الصادرة من العنارص املختلفة. واسأل الطالب عن 

سبب اعتقادهم أن هناك اختالفات يف األصوات الصادرة من العنارص والصخور املختلفة. واسألهم أيًضا عن الكيفية التي ميكن بها للعلامء استخدام هذه املعلومة لتساعدهم يف رسم 

خريطة للطبقات الصخرية املوجودة تحت األرض.

أخرب الطالب بأن املوجات الصوتية هي إحدى الطرق التي يستخدمها العلامء يف اكتشاف النفط تحت سطح األرض. وخالل األيام القليلة املقبلة، سوف نستكشف الطرق املختلفة التي 

يستخدمها العلامء يف اكتشاف النفط تحت سطح األرض. 

خطة الدرس - الصفحة الثانية
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أعط كل طالب نسخة من ورقة العمل املعملية “أمناط بصامت األصابع”.

اطلب من الطالب التفكري يف األمناط التي متت مناقشتها حتى اآلن. فاملوجات الصوتية التي يستخدمها العلامء “لرؤية” باطن األرض ينتج عنها خرائط تشتمل عىل أمناط أيًضا.  1 .

وسوف ندرس هذه األمناط للتعرف عىل السامت الجيولوجية املرتبطة مبستودعات النفط والغاز الطبيعي.

. 2 قم بتقسيم الطالب إىل مجموعات بحيث تتألف كل مجموعة من ثالثة طالب.

. 3 اقرأ عىل الطالب هذه املعلومات العامة األساسية قبل بدء التجربة املعملية.

أ. أثناء الحرب العاملية الثانية، رشع األملان واألمريكان يف استخدام السونار )املوجات الصوتية( يف الحرب. حيث إن املوجات الصوتية الصادرة من أية سفينة تخرتق املياه وترتد 

عند اصطدامها باألجسام الصلبة مثل السفن األخرى أو الغواصات أو قاع املحيط. ومن خالل قياس الوقت الذي تستغرقه املوجات الصوتية ومعرفة رسعة الصوت يف املاء املالح، 

 يتمكن البحارة من حساب املسافة بني السفن وأي جسم غريب. وبهذه الطريقة، متكنت القوات البحرية من تحديد أهداف العدو يف الظالم بسهولة أكرب.

ب. بعد الحرب، قام الجيولوجيون بدراسة بعض البيانات التي تم جمعها من هذه السفن. فاكتشفوا أن قاع املحيط مل يكن مستوًيا كام كان يعتقد معظم العلامء حتى ذلك 

الحني. حيث بدأ يظهر حيد من الجبال املوجودة تحت املاء يف منتصف املحيط األطلنطي. كام اكتشفوا أيًضا العديد من القمم الربكانية التي ال تصل إىل السطح. فقد متلكهم 

 الفضول بشأن هذه السامت.

ج. يف ستينيات القرن العرشين، رشعت سفينة جلومار تشالنجر يف تنفيذ مرشوع حفر يف قاع املحيط األطلنطي. وعىل الرغم من أنها كانت عملية شاقة، إال أن أنبوب الحفر 

ورأس الحفار، اللذين تم إنزالهام من املنصة العامئة، قد وصال يف النهاية إىل قاع املحيط حيث تم إخراج رقاقات الصخور التي تم حفرها إىل السطح وخضعت للدراسة. ومن 

 خالل مجموعة متنوعة من عمليات التأريخ، متكن الجيولوجيون من تحديد أعامر الصخور الربكانية املوجودة تحت املاء والتي تشكل حيد املحيط.

د. ستقوم يف هذا الدرس بتصميم منوذج لتكوين الصخور النارية يف حيد املحيط. 

قم بتوزيع ورقة العمل املعملية “أعامر الصخور” واطلب من الطالب اتباع التعليامت. 4 .

اجمع أوراق العمل يف نهاية التجربة املعملية. 5 .

. 6 راجع مع الطالب معلومات تقنية املسح الزلزايل املوجودة يف قسم الرشح بهذا الدرس. 

Independent Petroleum Association of America مقتطفات من اليوم الثاين من االستكشاف مهداة من

خطة الدرس - الصفحة الثالثة
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االستكشاف

اليوم الثالث

قم بتقسيم الطالب إىل مجموعات بحيث تتألف كل مجموعة من أربعة طالب ثم وزع عليهم ورقة العمل املعملية “ملك النفط”. قبل بدء اللعبة، خصص لكل طالب يف  1 .

املجموعة مهمة من القامئة التالية. 

راقب الطالب يف جميع أرجاء املعمل. وبعد انتهاء التجربة املعملية، ناقش مع الطالب النتائج التي توصلوا إليها ورأيهم يف هذا النشاط. 2 .

Oklahoma Energy Resources Board مقتطفات من االستكشاف مهداة من مجلس

الرشح

معلومات املعلم 

الصدع - عبارة عن شق يف تكوين الصخور يحدث نتيجة تزحزح جزء من التكوين عن جزء آخر. فعندما تتزحزح الصخور املنفذة التي تحتوي عىل النفط والغاز الطبيعي لتصبح مجاورة 

للصخور غري املنفذة، يتم احتباس البرتول.

املصيدة املحدبة - تتكون طية محدبة عند طي طبقات الصخور إىل أعىل بفعل حركة األرض. ومييل النفط والغاز الطبيعي املوجود داخل صخر املكمن إىل النزوح إىل أعىل نقطة داخل 

البنية الصخرية. يف حالة وجود صخر غطايئ، وهو طبقة من الصخر غري املنفذ تعتيل صخر املكمن املوجود يف طية محدبة، فقد تتكون مصيدة ومتنع ترسب النفط والغاز الطبيعي إىل أعىل.

املصيدة الطبقية - تتكون هذه السامت الجيولوجية بفعل تغري خواص صخر املكمن أو نطاق امتداده. فعىل سبيل املثال، قد تلتصق الرمال لتكون صخرًا غري منفذ يف مرحلة ما من 

مراحل التكوين، مام مينع صعود البرتول ألعىل من صخر املكمن. وقد تعمل املياه الجوفية عىل تنقية الجيوب التي ميكن أن يرتاكم فيها النفط والغاز الطبيعي، أو قد تتحول إحدى 

الطبقات املنفذة الحاملة للبرتول إىل “مصيدة برتولية”، حيث تصبح حافتها مستدقة وتأخذ يف االضمحالل وتنحرص بني طبقات الصخر غري املنفذ.

تتفاوت رسعات املوجات الصوتية باختالف أنواع الصخور التي تنتقل خاللها. ويستخدم علامء الزالزل شاحنات خاصة مجهزة مبعدات عالية التقنية ميكنها قراءة رسعات انتقال الصوت عرب 

أنواع الصخور املختلفة. فيتمكن الجيولوجيون من التعرف عىل تكوينات الصخور يف أي موقع حفر محتمل، ويقومون بتفسري هذه املعلومات. فيساعدهم ذلك يف تحديد ما إذا كانت 

هناك فرصة جيدة للعثور عىل النفط والغاز الطبيعي يف هذا املوقع.

تعد تقنية املسح الزلزايل واحدة من أدق طرق االستكشاف. ففي تقنية املسح الزلزايل، يتم تسجيل املوجات الصوتية الناتجة عن الشاحنات الهزازة )الرطامية( أو املتفجرات التي يتم 

تفجريها إما فوق سطح األرض أو تحت األرض بواسطة أجهزة السيزموجراف )مرسمة الزالزل(. وتشبه أجهزة السيزموجراف )مرسمة الزالزل( اآلالت التي ُتستخدم لقياس الزالزل. وتستقبل 

السامعات األرضية املوجات الصوتية املنعكسة، لتقوم بدورها بإرسال تلك املوجات الصوتية إىل السيزموجراف )مرسمة الزالزل( املوجود يف الشاحنة. وتساعد الرسعات الخاصة التي 

تنعكس بها املوجات الصوتية يف رسم صورة لجيولوجيا باطن األرض واملواقع املحتملة ملستودعات البرتول.

حتى بعد قيام علامء الفيزياء األرضية بدراسة وتحليل الصورة الزلزالية، فإن اكتشاف النفط أو الغاز الطبيعي يعترب أمرًا غري مضمون. وعىل أحسن تقدير، فإن الصورة الزلزالية ما هي إال 

مجرد تخمني ملا يقع تحت األرض. لذا، يعد التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي عماًل محفوًفا باملخاطر.

املسجل: الطالب الذي يسجل املعلومات املستقاة من التجربة  

مقدم التقارير: الطالب الذي يعرض عىل الفصل النتائج التي توصلت إليها مجموعته  

جامع املواد: الطالب الذي يتوىل جمع املواد الالزمة للتجربة ووضعها يف أماكنها  

ميرس املهام: الطالب الذي يرشف عىل التجربة ويتأكد من التزام املجموعة باملهمة املوكلة إليها.  

خطة الدرس - الصفحة الرابعة
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اقرأ للطالب من كتاب “النفط والغاز الطبيعي”، الصفحتني 28 - 29

يف املايض، كان اكتشاف النفط أمرًا معتمًدا إىل حٍد كبري عىل التخمني والحظ، إال يف حالة ترسبه بشكل ظاهر إىل السطح. أما اآلن، فإن مستكشفي النفط يستغلون معرفتهم بكيفية 

تكوين مصائد النفط من الناحية الجيولوجية لرتشدهم إىل املناطق املحتمل وجود النفط فيها. فهم يعرفون، عىل سبيل املثال، أنه من املحتمل العثور عىل النفط يف واحد من بني حوايل 

600 حوض من أحواض الصخور الرسوبية يف جميع أنحاء العامل، وأن هذه األحواض هي التي يتم الرتكيز عليها يف عمليات استكشاف النفط. وحتى اآلن، فإن حوايل 160 حوًضا من هذه 

األحواض قد أنتجت النفط، بينام وجد 240 حوًضا فارًغا. وقد يبدأ البحث عن النفط داخل األحواض الرسوبية بفحص النتوءات الصخرية الظاهرة من حيث التكوينات الشكلية املحتملة، 

أو املسح الضويئ لصور األقامر الصناعية وأجهزة الرادار. ومبجرد تحديد موقع املنطقة املستهدفة، يقوم الباحثون عن النفط بإجراء عمليات مسح جيوفيزيائية باستخدام معدات متطورة 

للكشف عن أدلة دقيقة، مثل االختالفات يف املجال املغناطييس ومجال الجاذبية األرضية، تلك االختالفات الناتجة عن وجود النفط.

اقرأ للطالب من كتاب “النفط والغاز الطبيعي”، الصفحتني 30 - 31

تعد رشكات الطاقة أكرث استخداًما لطاقة الكمبيوتر والبيانات من أي مجال آخر، باستثناء املجال الحريب. ويستخدم متخصصو االستكشاف البيانات يف تفسري البنى األرضية للطبقات 

الواقعة عىل بعد أميال تحت سطح األرض. وقد يحفر املهندسون يف الصخر بعمق أكرث من خمسة أميال للوصول إىل موارد تقع عىل أعامق هائلة ويف درجة حرارة مرتفعة وضغط شديد. 

كام أن مهنديس اإلنتاج يستخرجون النفط والغاز إىل السطح عرب أميال من شبكات أنابيب اإلنتاج، وتحت ظروف قاسية أيًضا، وينقلونهام إىل معامل التكرير عرب خطوط أنابيب متتد لعدد 

أكرب من األميال. وهناك، يتم تكرير النفط الخام “الثقيل” واملشتمل عىل عنرص الكربيت بشكل متزايد الشتقاق منتجات مفيدة منه. إن التقنيات املتقدمة، مثل األقامر الصناعية ونظم 

تحديد املواقع العاملية وأجهزة االستشعار عن ُبعد واملسح الزلزايل ثاليث األبعاد ورباعي األبعاد، أتاحت إمكانية اكتشاف احتياطيات النفط مع حفر عدد أقل من اآلبار، مام يثمر عن تقليل 

“التأثري” البيئي وتوفري اقتصادي أكرب من أي وقت مىض. اإلجابة عن سؤال أين يوجد النفط تكمن يف أجهزة الكمبيوتر!

التقييم

سوف يستكمل الطالب “استبيان نهاية الدرس”.  1 .

سوف يستكمل الطالب استبيان درس “ملك النفط” 2 .

التوضيح التفصييل

قم بتقسيم الطالب إىل مجموعات بحيث تتألف كل مجموعة من ثالثة طالب. وسوف يعمل الطالب يف مجموعات لدراسة الخرائط الزلزالية واألوصاف املناظرة لها.  1 .

وينبغي عىل الطالب مالحظة كل خريطة زلزالية ملعرفة أمناط السامت الجيولوجية. أعط كل مجموعة خريطتني زلزاليتني ملالحظتهام. توجد هذه الخرائط يف ورقة العمل 

املعملية وقسم النرشة من هذا الدرس.

بعد دراسة الخرائط، اطلب من الطالب تظليل ووصف األمناط العامة املوضحة يف كل خريطة. واجعل الطالب يطبقون نفس اإلجراء عىل كل خريطة زلزالية. 2 .

سوف تعرض كل مجموعة من الطالب النتائج التي توصلت إليها يف عرض تقدميي أمام الفصل. 3 .

Oklahoma Energy Resources Board مقتطفات من التوضيح التفصييل مهداة من مجلس

خطة الدرس - الصفحة الخامسة
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منوذج اإلجابة عىل استبيان نهاية الدرس

ُيعرف استخدام املوجات الصوتية يف الحصول عىل “صورة” لجيولوجيا الطبقات الواقعة تحت سطح األرض بـ :. 1

اإلجابة: د املسح الزلزايل  

. 2 صح/خطأ. يعد الحفر الطريقة الوحيدة األكيدة إلثبات وجود النفط أو الغاز الطبيعي.

اإلجابة: صح  

__________________________عبارة عن شق يف تكوين الصخور يحدث نتيجة تزحزح جزء من التكوين عن جزء آخر. 3 .

اإلجابة: الصدع  

اذكر عىل األقل تقنيتني من التقنيات املتقدمة التي تتيح إمكانية اكتشاف النفط: 4 .

اإلجابات: األقامر الصناعية، نظم تحديد املواقع العاملية، أجهزة االستشعار عن ُبعد، الخرائط الزلزالية   

يف تقنية املسح الزلزايل، يتم تسجيل املوجات الصوتية الناتجة عن ____________________ بواسطة أجهزة السيزموجراف )مرسمة الزالزل(. 5 .

اإلجابة: الشاحنات الهزازة )الرطامية(  

خطة الدرس - الصفحة السادسة
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أمناط بصامت األصابع

حلزوين-يتألف هذا النمط من الكثري من الدوائر التي ال تنتهي عند أٍي من جانبي البصمة.

مقوس-يتألف هذا النمط من خطوط تبدأ عند أحد جانبي البصمة، ثم ترتفع ألعىل نحو املنتصف، وتنتهي عند الجانب اآلخر من البصمة.

حلقي-يتألف هذا النمط من خطوط تبدأ عند أحد جانبي البصمة، تم ترتفع ألعىل نحو املنتصف، وترجع مرة أخرى وتنتهي عند نفس الجانب الذي بدأت عنده.

حلزوين مقوس حلقي

موضحة أدناه األمناط الثالثة األساسية:

االسم____________________________

ورقة العمل املعملية األوىل
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ورقة العمل املعملية “أمناط بصامت األصابع”

بصمة اإلصبع رقم 1ختامة كربون

بصمة اإلصبع رقم 2

اسم النمط:____________________

اتبع التعليامت

قم بإخالء مكتبك من جميع األشياء وال ترتك عليه سوى قلم رصاص. 1 .

اجمع املواد التالية: قطعتان من الرشيط الشفاف ومقص. 2 .

يف املربع املكتوب عليه “ختامة كربون”، قم بحك قلمك الرصاص عدة مرات لعمل ختامة من الكربون. 3 .

بعد ذلك، قم بحك إبهامك عىل ختامة الكربون عدة مرات ثم اطبع بصمة إبهامك عىل قطعة من الرشيط الشفاف. 4 .

. ضع الرشيط املحتوي عىل بصمة إبهامك عىل املربع املكتوب عليه رقم 1. 5

. كرر الخطوتني الرابعة والخامسة مرة أخرى وضع بصمة إبهامك الثانية يف املربع املكتوب عليه رقم 2. 6

قص املربع املكتوب عليه رقم 2. 7 وسلمه إىل معلمك املرشف عىل هذا النشاط. واحرص عىل أال تكتب اسمك عليه.

انتظر حتى تتلقى تعليامت أخرى من معلمك. 8 .

لكل إنسان يف العامل بصامت أصابع فريدة ال متاثل بصامت أي إنسان آخر عىل وجه البسيطة. وعىل الرغم من اختالف بصامت كل إنسان، إال أن هناك أمناًطا 

أساسية دامئًا ما توجد يف هذه البصامت. فهناك ثالثة أمناط أساسية للبصامت: حلزوين ومقوس وحلقي. يف هذه التجربة املعملية، ستتمكن من تحديد منط 

بصامتك وستكتشف أوجه الشبه واالختالف بني بصامت أصابعك وبصامت أصابع زمالئك اآلخرين يف الفصل.

ورقة العمل املعملية الثانية
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ورقة العمل املعملية الخاصة بأعامر الصخور يف قاع املحيط
قم بدراسة خريطة قاع املحيط املرفقة. الحظ أن خطوط الكفاف متثل “أعامق” املياه باألمتار بينام متثل خطوط الكفاف السطحية املرتفعات املوجودة فوق مستوى  1 .

 سطح البحر.

. 2 ميثل الرشيط السفيل الصخور الربكانية ذات األعامر املختلفة والتي تكونت عىل طول حيد املحيط خالل تسعة ماليني عام املاضية.

. 3 قص الخريطة وأرشطة الصخور. اتبع االتجاهات املوضحة بطول خطوط “القص”. الصق الرشيطني مًعا وفًقا للتعليامت وقم بإحداث شق يف الخريطة.

. 4 أدخل الطرف املفتوح من رشيط أعامر الصخور يف هذا الشق من أسفل. واسحب الرشيط بحذر خالل الخريطة حتى يظهر أول خط داكن عىل أي من جانبي الشق.

قم بتجعيد الرشيط بطول الخط الداكن بحيث يظهر رشيط الصخور الربكانية األول. اكتب عىل كل جانب “منذ تسعة ماليني عام مضت” يعني ذلك أن هذه الصخور  5 .

 النارية قد تكونت منذ تسعة ماليني عام. واآلن، قم بتلوين مقطعي الصخور القدمية البالغ عمرها تسعة ماليني عام.

اسحب املقطع الثاين من الصخور النارية. قم بتلوين املقطعني املقابلني واكتب عليهام “منذ مثانية ماليني عام مضت” وواصل هذه العملية حتى يتم تلوين جميع مقاطع  6 .

 رشيط الصخور وتصنيفها.

استبدل رشيط الصخور الذي تم إدخاله يف الشق.  7 .

أجب عن األسئلة التالية يف جمل تامة:

. 1 ما العالقة بني أعامر الصخور وُبعدها عن مركز الحيد؟ تنبأ بأعامر الصخور املوجودة يف أقىص الغرب والرشق من رشيط الصخور هذا.

  يبلغ متوسط رسعة الصوت يف املاء املالح 1500 مرت/ثانية. ما الوقت الذي تحتاجه املوجات الصوتية املنبعثة من السفينة لتقطع عمق 5000. 2 مرت عىل الخريطة؟

. 3 تعترب آيسلندا جزًءا من حيد منتصف املحيط األطلنطي. ما الذي مييزها عن باقي الحيد؟

ماذا يستنتج الجيولوجيون من أمناط أعامر الصخور الواقعة عىل حيود منتصف املحيط؟ 4 .

االسم:_____________________________________

ورقة العمل املعملية الثالثة
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خريطة 6 لحيد منتصف املحيط
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ورقة العمل املعملية “ملك النفط” 

يف هذه اللعبة، ستقوم بالتنقيب عن النفط. ويتكلف حفر كل سنتيمرت يف العمق 150 ألف دوالر أمرييك*. عالوًة عىل ذلك، فكل مرة تنتقل فيها للحفر يف مكان جديد تتكلف 75 ألف دوالر 

أمرييك*.

احتفظ بسجل عىل املخطط يف نهاية هذه التجربة املعملية بعدد السنتيمرتات التي تقوم بحفرها وعدد املرات التي نقلت فيها السيخ إىل مواقع جديدة، حتى تتمكن من حساب التكلفة 

اإلجاملية لعملية االستكشاف. واصل عملية الحفر إىل أن تعرث عىل “النفط”، والفريق الفائز هو الذي سيعرث عىل النفط بأقل تكلفة.

______________________________________________________ أسامء أعضاء املجموعة: 

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

منذ عام 1970، ميد النفط والغاز الطبيعي الواليات املتحدة بأكرث من نصف الطاقة املستخدمة سنوًيا لتوليد الكهرباء، والحرارة، وأنواع الوقود املستخدمة يف النقل، والعديد من املنتجات 

اليومية التي ترتاوح من البالون إىل الفيتامينات. ويعترب النفط والغاز الطبيعي شكلني من أشكال “البرتول”، وهي الكلمة التي تعني حرفًيا “الصخور النفطية”. ُيطلق عىل البرتول اسم الوقود 

األحفوري وذلك ألنه من الناحية الجيولوجية يرجع إىل حقبة زمنية بعيدة جًدا كام أنه يتم العثور عليه يف األرض، شأنه يف ذلك شأن األحفوريات. يتكون النفط والغاز الطبيعي بوفرة فقط يف 

األماكن التي تكون فيها الظروف مناسبة داخل األرض. وسوف يساعدك القيام بهذا البحث واالستقصاء عىل فهم كيفية قيام الجيولوجيني بتحديد االحتياطيات الغنية بالبرتول واستكشافها.

يف صندوق صغري أو وعاء غري شفاف، قم بإنشاء منوذج عىل غرار النموذج املبني يف الرسم التوضيحي. ضع بالوًنا صغريًا يحتوي عىل ماء ملون )ليمثل النفط( داخل الطبقات. فكر  1 .

ملًيا يف مكان وضع احتياطي النفط يف النموذج. قد يكون وضعه يف املنتصف واضًحا جًدا أو وضعه عىل جانب الصندوق مربًكا للغاية! بعد وضع احتياطي النفط، امأل الصندوق 

 بالرمل.

 حدد جوانب الصندوق “الشامل” و “الجنوب” و “الرشق” و “الغرب”، وارسم خريطة للنموذج الخاص بك لتوضح موقع بالون املاء أو “احتياطي النفط”.

ضع غطاء عىل الصندوق وأحكم إغالقه باستخدام رشيط الصق. تبادل النموذج الخاص بك مع مجموعة أخرى.

باستخدام صندوق املجموعة األخرى، ستحايك الطريقة التي يستخدمها الجيولوجيون املستكشفون يف الحقول. ال تحرك الصندوق وال تنظر بداخله. أرفق ورقة رسم بياين بغطاء  2 .

الصندوق. انقر فوق الصندوق وأنصت إىل املنطقة التي يصدر منها صوت مختلف. استخدم ورقة الرسم البياين لتسجيل مواقع املناطق التي تصدر منها أصوات مختلفة وتبدو 

أماكن مرشحة جيدة الستكشاف النفط.

قم بجس الصندوق للبحث عن “النفط” )بالون املاء( يف األماكن التي قمت بتحديدها. ضع عالمات عىل سيخ الخيزران تقسمه إىل أجزاء بحيث يكون طول كل جزء سنتيمرت  3 .

* ميكنك تحويل هذه األرقام إىل العملة املحلية التي تستخدمها إذا أردت.

ورقة العمل املعملية الخامسة
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 واحًدا، بدًءا من األسفل. استخدم سيخ الخيزران الخرتاق غطاء الصندوق يف املوضع الذي تعتقد بوجود النفط فيه.

قم بجس الرمال برفق. وانظر إىل السيخ للتوصل إىل دليل وجود “النفط”. ويحايك هذا اإلجراء عملية الحفر. تذكر أن: حفر كل سنتيمرت يف العمق يتكلف 150 ألف دوالر أمرييك*. 

 عالوًة عىل ذلك، فكل مرة تنتقل فيها للحفر يف مكان جديد تتكلف 75 ألف دوالر أمرييك*.

احتفظ بسجل بعدد السنتيمرتات التي تقوم بحفرها وعدد املرات التي نقلت فيها السيخ إىل نقطة جديدة، حتى تتمكن من حساب التكلفة اإلجاملية لعملية االستكشاف. واصل 

عملية الحفر إىل أن تعرث عىل “النفط”. وبعد العثور عىل النفط وحساب تكلفة الحفر، استكمل استبيان درس “ملك النفط” املوجودة يف نهاية هذا الدرس.

* ميكنك تحويل هذه األرقام إىل العملة املحلية التي تستخدمها إذا أردت.  
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________________________________________________ أسامء أعضاء املجموعة: 

________________________________________________  

________________________________________________  

________________________________________________  

________________________________________________  

كم بلغت التكلفة اإلجاملية لعملية االستكشاف؟ ___________________________________________ 1 .

وإذا تسنى لك البدء من جديد، فكيف ستغري إجراء االستكشاف لتوفري املال؟  2 .

قارن النتائج التي توصلت إليها مع املجموعة التي قامت بإنشاء النموذج. واطلع عىل الخريطة الخاصة بهم. هل كان موقع احتياطي النفط يف املكان الذي حددوه؟ 3 .

تقييم “ملك النفط” 

ورقة العمل املعملية السابعة
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أوراق املسح الزلزايل

املسح الزلزايل ١١ و٢ و٣

املسح الزلزايل ٣ املسح الزلزايل ٢

ورقة العمل املعملية الثامنة
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أوراق املسح الزلزايل

طية محدبة

مصيدة صدعية

قبة ملحية

ورقة العمل املعملية التاسعة
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من أين يصدر هذا الصوت؟

طالب املرحلة املتوسطة

تقدمه

Society of Petroleum Engineers

األسئلة

منوذج اإلجابة عىل استبيان نهاية الدرس

ُيعرف استخدام املوجات الصوتية يف الحصول عىل “صورة” لجيولوجيا الطبقات الواقعة تحت سطح األرض بـ :. 1

تقنية قياس شدة املجال املغناطييس أ.   

االستشعار عن ُبعد ب.   

قياس الجاذبية ج.   

املسح الزلزايل د.   

 صح/خطأ. يعد الحفر الطريقة الوحيدة األكيدة إلثبات وجود النفط أو الغاز الطبيعي.. 2

___________________________ عبارة عن شق يف تكوين الصخور يحدث نتيجة تزحزح جزء من التكوين عن جزء آخر. 3 .

اذكر عىل األقل تقنيتني من التقنيات املتقدمة التي تتيح إمكانية اكتشاف النفط: 4 .

___________________________________________ أ.   

___________________________________________ ب.   

___________________________________________ ج.   

يف تقنية املسح الزلزايل، يتم تسجيل املوجات الصوتية الناتجة عن ____________________ بواسطة أجهزة السيزموجراف )مرسمة الزالزل(. 5 .

االسم:____________________________________

استبيان نهاية الدرس


