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ABSTRACT 

 This work depends on a detailed organic geochemical study 

of collected samples from the Upper Jurassic  Naokelekan 

formation, from Ajil and Balad Oilfield. This study has 

manifested the advantages pyrolysis geochemical methods for 

source rock evaluation of the studied formations, thirty four core 

and cutting rock samples. Rock-Eval pyrolysis data indicate a 

wide variation of source richness and quality, the Naokelekan  

samples indicates good to excellent source rock richness , the 

kerogen Type-II/III( oil and gas prone) and type II kerogen (oil 

prone), in immature to mature stage (early oil window), reflect the 

marine environment with  terrigenous influx. 
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 الملخص  

أعتمدددد  دددما العمدددس علدددى دراسدددة ييوكيميائيدددة عضدددوية مفصدددلة علدددى عي دددات  دددخرية مدددن 

عمددر الجوراسددي االعلددى , تددم الهصددول عليهددا مددن شددركة نفددا الدددمال  مددن  ددخور المصدددر 

فطدددي ق وقدددد تجلددد  فدددي  دددم  لتكدددوين ناوكليكدددان خبدددار مختدددارد مدددن حالدددي بلدددد و عجيدددس ال 

الدراسددددة اسددددتخدام احددددد الطددددرق الجيوكيميائيددددة متمحلددددة بطرياددددة االنهدددد ل الهددددراري لتايدددديم 

 خرالمصدددددر للمتكونددددات المدروسددددةل باالعتمدددداد علددددى اربعددددة و   ددددون عي ددددة لبدددداب وفتددددات 

فددددي ةبيعددددة   ددددخري , حيددددب دلدددد  البيانددددات االنهدددد ل الهددددراري علددددى ويددددود تبدددداين واسدددد  

 العضوية وتاييم يهد ا االنتايي وكملك درية نضجها الهراريقالمواد 

أ بتددد  نتدددائا  دددما البهدددب علدددى ان عي دددات تكدددوين ناوكليكدددان يهتدددوي علدددى كيدددرويين مدددن  

ال ددددوخ الخلدددديا مددددن ال ددددوخ  الحانيكالحالددددبا, وكددددملك كيددددرويين مددددن ال ددددوخ  الحددددانيا  وان 

المدددواد العضدددوية لدددم تصدددس بعدددد الدددى دريدددة ال ضدددوا النتددداا الددد فا و ال ددداز, والدددمي يعكددد  

 ود للعوامس الاارية البيئة البهرية م  ويود تأ ير مهد

 

 الكلمات الدالة:

 تكوين ناوكليكان , الجوراسي االعلى , حوض زاكروس, شمال العراق, األنه ل الهراري
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 Introduction المادمة -1

مجموعة  يعد العراق واحداً من أ م البلدان الم تجة لل فا في العالم؛ ويعود الفضس في ذلك إلى 

الزمن الجيولويي تميز العراق خ لها بتدكس االحواض واألحداث التي تكون  عبر الظروف 

الرسوبية التي ترسب  فيها الصخور المصدرية للهايدروكاربونات  يمتاز الجزء الدمالي من العراق 

من   خرد مصدرية ضمن العمود الطباي التي تعود الى   م طاة الدراسة الهاليةا بويود أكحر

 فطية في المكامن ال فطية المكتدفة ضمن الهاول ال زودت العصرين  الجوراسي و الطباشيري والتي

 ق[1]العراق 

رد من تكوين ناوكليكان اعتمد البهب على دراسة تايمية للصخور الرسوبيه المصدرية ل ماذا مختا 

 43شماخ و خطي ةول     52 43 -45 33)اخترقتها    ة آبار مهددد بين خطي عرض   والتي

ا من حاس عجيس Aj12- Aj8ا ق اخبار التي شملتها الدراسة  ي  1  ا  شرقآ الدكس 23 53-44

 ق د ال فطيا من حاس بلBa.1ال فطي اما البئر الحالب  و بئر 

   Geological  setting  of the study areaجيولوجي لمنطقة الدراسة الوضع ال - 2

تا  الهافة  الدمالية والدمالية الدرقية من الصفيهة العربية على خا الدرز من م طاة الدف  لهزام  

, من الدمال ال ربي يهد ا م طاة ال طاق االنتاالي  للبهر المي ل اما من الج وب [2]زاغروس  

ال ربي يهد ا   مهور البهر األحمرلو وال إلى الج وب خليا عدن حيب يتم التماس م  حزام  

زاغروسق تاسم الصفيهة العربية الى الدرخ العربي والرف العربي, الدرخ العربي  ي االمساحة التي 

 اق2الدكس   .[3]رسوبيات تعود لفترد ماقبس الكمبري الى الوق  الهاضر تتميز ب

, يمكدددددن تاسددددديم الدددددرف [4]شدددددكس الدددددرف العربدددددي حوضدددددا رسدددددوبيا عميادددددا باتجددددداد الددددددرقق 

العربددددددي فددددددي شددددددمال العددددددراق إلددددددى    الم طاددددددة المسددددددتارد  عديمددددددة الطيدددددداتا  والم طاددددددة 

ال احيدددددددة  دراسدددددددة مدددددددنتاددددددد  م طادددددددة ال  [5],[6].غيدددددددر المسدددددددتارد  م طادددددددة الطيددددددداتا 

ا ضدددددمن نطددددداق  Unstable shelfالتكتونيدددددة ضدددددمن م طادددددة الر دددددي  غيدددددر المسدددددتار  

, تاددددد  اخبدددددار التدددددي  شدددددملتها [6].علدددددى وفدددددق تاسددددديم zone) (Foot hillاقددددددام الجبدددددال 

 Hamri – Makhulالدراسددددددة ضددددددمن نطدددددداق حمددددددرين مكهددددددول الحددددددانوي       

http://www.kujss.com/


 
 

Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 
Volume 12, Issue 1, January 2017 

ISSN 1992 – 0849 

                             

 
Email: kirkukjoursci@yahoo.com,    www.kujss.comWeb Site: 

kirkukjoursci@gmail.com  
 

46 
 

Subzoneلدددددددى ةيدددددددات باتجدددددددا  عدددددددام شدددددددمال ا, حيدددددددب  يتميدددددددز  دددددددما ال طددددددداق باحتوائددددددده ع

 ي وب شرق ل تأ رت  م  الطيات بأنظمة الصدوخ االعتيادية   –غرب 

التي أ رت في ةباات العصر الح  ي م  ويود   اشارات واضهة لتهضب  دعي في الطباات األعمق 

بو فها دلي ً على تأ ر  خور الم طاة بالهركات  األرضية األلبية ل كما وتأ رت الم طاة بانبحاق 

وساق ان الصخور الملهية قريبا من السطح ممحلة بالطباات الملهية لتكوين  الفتهة المايوسين األ

 [6].االضطراب التكتوني الدديد في  ما ال طاق يعود الى  تأ ر بالفوالق الطولية 

اة اةوالها تبلغ في ال الب يمتاز حاس عجيس ال فطي بموقعه ضمن م طاة تمتاز بتراكيب ةولية ضي 

ي وب شرققتتا ر التراكيب بتصدعات –عرضها اما اتجا  مهاور ا فهي باتجا  شمال غرب  اضعاف

السفوح الدماليه والج وبيه لها ق ان تراكيب حاس عجيس عبارد عن تهدب ةولي  عمياه تخترق

الدكس غير مت اظر اذ ان انهدار ي احة الدمالي الدرقي اكبر من انهدار ي احة الج وبي ال ربي ق اما 

ود ي وب شرق ق يبلغ ةول التركيب وعرضه بهد –االتجا  العام لمهور التراكيب فهو شمال غرب 

ق اما حاس بلد ال فطي, فاد ا بت  المسوحات الزلزالية في م طاة [7].ا كيلو متر على التوالي   4-11 

شرق لم  درية مي ن عالية نهو الدرق  ي وب –دبي يتجه باتجا  شمال غرب بلد, ويود شريا ته

 ا كم ق يعد تركيب6اكم ل وعرضه  40ق يبلغ ةول التركيب بهدود  

دت الددى ندددوء  دددوخ اعتياديددة عميادده, المعادددد , اذ تددأ ر بهالددة التمدددد التددي ابلددد مددن التراكيددب 

بهالددددة التضدددداغا التددددي ادت الددددى ندددددوء تصدددددعات خسددددفية , وشددددكل   ددددم   فضدددد  عددددن تأ ر ددددا

ادى الدددى حصدددر االن  قدددات التركيبيددده فدددي الهادددس ق  بمجموعهدددا نظامدددآ معاددددآ , بهيدددب التصددددعات

د  ددددعان ل االول اعتيدددادي  يمتدددد فدددي وسدددا الم طاددده مدددن ا دددم الصددددوخ المدددة ر  فدددي م طادددة بلددد

 ا متدددرآ ل امدددا الصددددخ الحددداني فهدددو مدددن50-5كدددم لبازاحدددة تتدددراوح ماددددار ا بدددين   21)بهددددود 

ا كددددم بازاحددددة تتددددراوح 4ال ددددوخ الخسددددفي , اذ يمتددددد الددددى الدددددرق مددددن الصدددددخ االول بمسددددافة  

 ق[8] ا امتار  10-5مادار ا بين   

م طادددة الدراسدددة  دددي  فدددان االحدددواض  الرسدددوبية الرئيسدددية التدددي تهدددد اامدددا مدددن ال احيدددة الطباقيدددة 

اق وي اسدددم كدددس حدددوض الدددى عددددد مدددن  3العربدددي وحدددوض زاغدددروس  شدددكس  الهدددوض الرسدددوبي
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االحدددواض شدددكلها وحجمهدددا الخدددا  بهدددا و يتضدددح ذلدددك مدددن  ألحدددواض الفرعيدددةل ولكدددس مدددن  دددم ا

 الفرق في السمك والخصائص الصخريةق الهوض العربي  المي يضم العراق 

يهتدددددوي علدددددى تلدددددك الم طادددددة التدددددي تاددددد  إلدددددى ال دددددرب مدددددن  حدددددزام يبدددددال زاغدددددروس فدددددي 

 الصهراء ال ربية وسهس الرافدين الى حدود سوريا واألردنق

ور الجيولوييدددة المهمدددة فدددي العدددراق وأ ميتددده تتجلدددى فدددي ان يُعدددد العصدددر الجوراسدددي مدددن العصددد

 ددددخور  ددددما العصددددر لهددددا امتددددداد واسدددد ل وتمحلدددد  فددددي بيئددددات سددددامة مولدددددد للهيدددددروكاربونات 

ُسدددجل  فدددي الماددداة  تهددد  السدددطهية شدددمال العدددراق وامتددددت الدددى م طادددة الخلددديا العربدددي كمدددا 

ا فدددي االيدددزاء الددددرقية New-Tethysشدددهدذ  دددما العصدددر بدايدددة تددددكس بهدددر التيدددح  الجديدددد  

 ق[9] والدمالية للصفيهة العربية

فدددي  [10].و ددد  تكدددوين  ناوكليكدددانا, قيدددد الدراسدددة الول مدددرد مدددن قبدددس العدددالم وتدددزل ومدددورس

تددانجيرو بددالارب مددن م طاددة راوندددوز, فددي لددب ةيددة يياكددارا فددي نطدداق الطيددات  –حددوض ب مبددو 

عبدددارد عدددن تعاقدددب مدددن ةبادددات فدددي شدددمال العدددراق,  و دددو High folded zon) العاليدددة  

 دددددخور السدددددجيس االسدددددود المتدددددورق, و دددددخور الهجدددددر الجيدددددري الطي دددددي ذو اللدددددون الرمدددددادي 

متدددر , باالسدددت اد الدددى المتهجدددرات  20يبلدددغ سدددمك التكدددوين فدددي الماطددد  ال مدددوذيي  [11].الدددداكن

 , Late Oxfordian-Early Kimmeridgianالدقيادددة  , تدددم تهديدددد عمدددر التكدددوين مدددن 

 ق [11]

  Methodologyطرائق العمل  -3 

 ان الو ول الى ا داف الدراسة استدع  الايام بالعديد من الخطوات و مد الخطوات  ي :

ا 34يمدددد  ال مدددداذا الفتاتيددددة واللبابيددددة فددددي اخبددددار قيددددد الدراسددددة والتددددي بل دددد  عدددددد ا    -1 

 موزعة على العمود الطباي  للتكوين قيد الدراسة 

 لايدددددداس نسددددددبة الكدددددداربون العضددددددوي  Leco Analayzerتددددددم اسددددددتخدام يهدددددداز  -2

Toc% لجميدددد  نمدددداذا الدراسددددة , شددددركة سددددترتوكيم , المعددددادي الجديدددددد , الاددددا رد , يمهوريددددة

ا مدددن 5ل0مصدددر العربيدددة, وتدددم اسدددتبعاد ال مددداذا التدددي تادددس نسدددبة الكددداربون العضدددوي فيهدددا عدددن  

 التهلي تق
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 Tmax,PI,HI,S2,S1ل رض الهصول على قيم  Pyrolysisاستخدام يهاز  -3

 

 

 ( يوضح مواقع اآلبار قيد الدراسة الحالية1الشكل )          

  result and discussion الننائج والمناقشة -3 

ا, واألشكال 1تم ايجاز ا في الجدول    Rock Eval Pyrolysisنتائا األنه ل الهراري للصخر   

مجمس المهتوى من الكاربون العضوي ودليس الهايدرويين , فمن خ ل الع قة مابين ا 7الى  4 

 والتي تعطي  

دليس ممتاز على التاييم الكمي واالغ اء العضوي  في االبار قيد الدراسة وكما  و موضح في الجدول 

تكون   12و بئر عجيس  1ا, حيب تبين ان معظم نماذا  خور التكوين في البئر بلد4ا والدكس  1 

انها اكحر  8, في حين اضهرت  خور التكوين في بئر عجيس ا بالمادد العضوية غ ية الى غ ية يد

 اغ اء  ممتازد االغ اءا بالمادد العضوية 

استخدام دالتي الهايدرويين واالوكسجين لتهديد نوخ الكيرويين في الدراسة الهالية من نماذا 

وال وخ ا III وخ الحالب  تطاباا من حيب سيادد ال خور تكوين ناوكليكان حيب بي   ال تائا 

وعجيس  1في نماذا  خور التكوين في البئرين بلد اII\III والحالب المختلا من ال وعين الحاني 

http://www.kujss.com/


 
 

Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 
Volume 12, Issue 1, January 2017 

ISSN 1992 – 0849 

                             

 
Email: kirkukjoursci@yahoo.com,    www.kujss.comWeb Site: 

kirkukjoursci@gmail.com  
 

49 
 

في البئر  (II)في حين كان  السيادد لل وخ المختلا م  ويود   بعض ال ماذا من ال وخ الحاني 12

  .  8عجيس 

 Hydrocarbon generation andتهديدددد تولدددد وانتددداا الهايددددروكاربونات   مدددن ايدددس 

production  ,السددددائلة وال ازيددددة اسددددتخدم  الع قددددة مددددابين دليددددس االنتدددداا الهايدددددروكاربوني  ا

PI (Production index)  ودريدددددة الهدددددرارد العظمدددددى  ,وTmax , ضدددددوء وفدددددي [12]ا

االبددار ال تددائا التددي تددم الهصددول عليهددا مددن خدد ل تهليددس نمدداذا  ددخور تكددوين     ناوكليكددان مددن 

يتضدددح ان  دددخور التكدددوين قدددد دخلددد  الدددى مرحلدددة  ا5قيدددد الدراسدددة الهاليدددة وكمدددا فدددي الددددكس  

 ,اما ال ماذا الصخرية 8وعجيس 1توليد الهايدروكاربونات في البئرين بلد
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 [6]عليها منطقة الدراسة محورة عن ( يوضح التقسيمات التكتونية للعراق مثبتة 2الشكل )
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 [13]وراسي الى الطباشيري المبكر العمود الطباقي لفترة الج( يمثل 3الشكل )
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فانها بي   نتائا م ايرد لما في البئرين الساباين حيب ان  12لتكوين ناوكليكان في البئر عجيس

د ال البية العظمى من ال ماذا قد ولدت الهايدروكاربونات في حين كان  بعض ال ماذا وخا ة ع 

متر تضهر تلو ا بالهايدروكاربونات المهايرد من خ ل ةباات  ا3496ا متر و 3480العماين  

ا والتي سجل  قيم PIخ ل ماارنة قيمة دليس االنتاا   يمكن التعرف عليها بسهولة من االخرى و م 

ا, ع د 427,428ا والتي بل    Tmaxا, في ماابس قيمة درية الهرارد العظمى   0.17,0.37 

توالي حيب كان   م  الدريات الهرارية   اوةاء من درية حرارد العماين المدار اليهما على ال

  3484 , 3482ا درية مةية , اما ال ماذا التي اخمت من االعماق  435ال ضوا والتي تبلغ  

ا متر فاد بي   انها عبارد عن كابون غير فعال وذلك حسب قيمها من دليس       3497 ,3490, 3486,

ا , في حين ال ماذا التي اخمت من االعماق Tmaxالهرارد العظمى  ا ودريةPIاالنتاا العضوي  

ا متر فانها تمحس قيم دون الو ول الى عتبة توليد الهايدروكاربونات بالرغم ان قيم 3508   -3500 

ا قد بي   انها دخل  مرحلة ال ضوا و م  قد يكون سببها اما الى Tmaxدرية الهرارد العظمى  

ا كما وان ل وخ الكيرويين تا يرا PIا او قلة    دليس الهايدرويين  T0Cقلة المهتوى العضوي  

بالمادد العضوية حيب ان المهتوى الطي ي ض  عن نوخ الصخارية التي تهيا على  م  ال سبة ف

الى رف  درية الهرارد العظمى  نات ال تولدد على سطهها مما يةدييعمس على امتزاز الهايدروكاربو

 Tmax خ ل الع قة مابين دالة الهيدرويين  اق كملك منHI  ا و درية  الهرارد العضمى 

 Tmax ,تبين ان نوخ الكيرويين يعود لل وخ المختلا من ال وعين الحاني كالحالب اII\III  ا فض

ا , باستح اء بعض ال ماذا في البئر 7ا من الكيرويين وكما في االشكال  IIIعن ال وخ الحالب 

التي اظهرت نوعا من الكيرويين ياترب من ال وخ غير الفعال و مد قد تكون اما بسبب    12عجيس

ال ضوا بهيب است فمت مهتوا ا م  توليد الهايدروكاربونات , كما ان بعض ال ماذا في البئرين 

ت نوعا من عدم ال ضوا الهراري بهيب كان  قيم الهرارد العضمى لها اقس اضهر 12وعجيس 1بلد

 قC 435من 

  Conclusionsالمستخلص  – 4

اربعة و   ون عي ة فتات ولباب  خري تم يمعها من تكوين ناوكليكان من عمر  الجوراسي العلوي   

 Oxfordianربوني العضويا , من حالي بلد وعجيس حيب ايري عليها تهاليس المهتوى الك 
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  TOC  تهاليدددس االنهددد ل الهدددراري الصدددخري   ا, مدددRock Eval Pyrolysis   ا وتدددم

 است تاا ما يلي:

وح دريدة اغ ائهدا يمي  عي ات تكوين ناوكليكان لهالدي بلدد وعجيدس, غ يدة بالهايددروكربون وتتدرا-1

 غ ية يداامن  غ ية الى 

ازية  و ي مطابادة لمدا الهايدروكاربونات السائلة وال توضح ال ماذا انها من ال وخ الميال لتوليد  -2

االشدكال للع قدات مدابين مجمدس مهتدوى الكداربون العضدوي والع ا در االخدرى ال اتجدة مدن  تادم مدن

 ق (Pyrolysis)التهليس باستخدام اداد البايرولس  

مترافق لل وخ المختلا مدن ال دوعين الحداني        (II),الكيرويين في يمي  ال ماذا اعطى ال وخ الحاني -3

 وفي درية الضوا لتوليد الهيدروكربونق, اII\IIIكالحالب 
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 Rock Eval(, مع االنحالل الحراري للصخر ) TOC( يمثل ملخص نتائج تحاليل المحتوى الكربوني العضوي )1جدول )

Pyrolysis  1بلد( لتكوين ناوكليكان من حقل بلد, بئر (Ba.1 وحقل عجيل بئر ,عجيل ,)8  (Aj 8  و عجيل )12 (Aj12 ) 

Client ID 
Sample  

Depth 
 TOC S1 S2 S3 

Tmax HI OI PI 
Type Wt. % mg/g mg/g mg/g 

Well:BA.1_FM.:Naokelekan CUT  4146 M  0.54 0.14 0.72 0.74 437 133 137 0.16 

Well:BA.1_FM.:Naokelekan CUT  4148 M  0.94 0.38 1.29 0.84 437 138 90 0.23 

Well:BA.1_FM.:Naokelekan CUT  4150 M  15.70 3.83 28.07 1.07 447 179 7 0.12 

Well:BA.1_FM.:Naokelekan CUT  4152 M  10.10 2.34 16.18 1.22 448 160 12 0.13 

Well:BA.1_FM.:Naokelekan CUT  4154 M  3.42 1.01 5.46 0.91 449 160 27 0.16 

Well:BA.1_FM.:Naokelekan CUT  4156 M  7.89 1.97 12.52 1.00 448 159 13 0.14 

Well:BA.1_FM.:Naokelekan CUT  4158 M  5.62 2.15 9.87 0.88 449 176 16 0.18 

Well:BA.1_FM.:Naokelekan CUT  4160 M  2.14 0.65 2.91 0.88 442 136 41 0.18 

Well:BA.1_FM.:Naokelekan CUT  4162 M  2.74 1.33 4.45 0.86 445 162 31 0.23 

Well:AJ.8_FM.:Naokelekan CUT  3230 M  6.85 2.14 17.78 2.00 441 260 29 0.11 

Well:AJ.8_FM.:Naokelekan CUT  3238 M  14.50 9.01 41.47 1.01 442 286 7 0.18 

Well:AJ.8_FM.:Naokelekan CUT  3240 M  10.20 5.90 30.20 0.98 440 296 10 0.16 

Well:AJ.8_FM.:Naokelekan CUT  3241 M  16.00 12.14 44.31 1.05 442 277 7 0.22 

Well:AJ.8_FM.:Naokelekan CUT  3242 M  5.13 1.64 12.36 0.93 440 241 18 0.12 

Well:AJ.8_FM.:Naokelekan CUT  3243 M  5.89 5.10 15.68 0.99 439 266 17 0.25 

Well:AJ.8_FM.:Naokelekan CUT  3245 M  6.33 2.32 16.88 1.44 440 267 23 0.12 

Well:AJ.12_FM.:Naokelekan CUT  3480 M  0.73 0.47 2.25 0.67 427 307 91 0.17 

Well:AJ.12_FM.:Naokelekan CORE  3482 M  0.26               

Well:AJ.12_FM.:Naokelekan CORE  3484 M  0.13               

Well:AJ.12_FM.:Naokelekan CORE  3486 M  0.45               

Well:AJ.12_FM.:Naokelekan CORE  3488 M  1.08 0.61 1.31 0.64 445 121 59 0.32 

Well:AJ.12_FM.:Naokelekan CORE  3490 M  0.44               

Well:AJ.12_FM.:Naokelekan CORE  3492 M  6.35 1.68 10.88 0.98 444 171 15 0.13 

Well:AJ.12_FM.:Naokelekan CORE  3494 M  6.03 2.28 10.84 0.68 445 180 11 0.17 

Well:AJ.12_FM.:Naokelekan CORE  3496 M  0.56 0.74 1.24 0.37 428 221 66 0.37 

Well:AJ.12_FM.:Naokelekan CORE  3497 M  0.18               

Well:AJ.12_FM.:Naokelekan CUT  3500 M  15.50 2.46 31.18 1.71 442 201 11 0.07 

Well:AJ.12_FM.:Naokelekan CUT  3502 M  14.60 2.45 31.88 1.30 443 218 9 0.07 

Well:AJ.12_FM.:Naokelekan CUT  3504 M  16.00 2.36 31.88 1.57 442 199 10 0.07 

Well:AJ.12_FM.:Naokelekan CUT  3506 M  10.90 1.69 18.27 1.79 441 168 16 0.08 

Well:AJ.12_FM.:Naokelekan CUT  3508 M  13.10 1.60 18.86 2.45 443 144 19 0.08 

Well:AJ.12_FM.:Naokelekan CUT  3510 M  8.38 0.85 6.26 3.55 438 75 42 0.12 

Well:AJ.12_FM.:Naokelekan CUT  3512 M  6.22 1.40 11.27 1.00 442 181 16 0.11 

Well:AJ.12_FM.:Naokelekan CUT  3515 M  3.65 1.49 6.94 0.63 443 190 17 0.18 
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TOC = Total organic carbon, wt %; S1 = Free hydrocarbon content, mg HC/g rock; S2: 

Remaining hydrocarbon generative potential, mg HC/g rock; S3 = Carbon dioxide yield, 

mg CO2/g rock; HI: Hydrogen index = S2×100/TOC, mg HC/g; OI = Oxygen index 

=S3×100/TOC, mg CO2/g TOC; Tmax = Temperature at maximum of S2 peak; PI = 

Production index = S1/(S1+S2) 

 

 

من العالقة بين نسبة  12و  8و عجيل  1( يوضح نوع الكيروجين  في صخور تكوين ناوكليكان من البئر بلد4شكل )

 HI [14]و الداله الهيدروجينيه %TOCمجمل الكاربون العضوي 

 

 [15] 12و  8و عجيل  1( يوضح نوع الكيروجين لتكوين ناوكليان في بئر بلد5شكل )
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 12و  8و عجيل  1تكوين ناوكليكان في بئر بلد النماذج المولدة للهايدروكاربونات من صخور ( يظهر6شكل )

[12] 

 
 [16] 12و 8و عجيل  1تكوين ناوكليكان في بئر بلدل Tmaxو  HIالعالقة مابين  يظهر ( يظهر7شكل ) 
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