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Утворення нафти у таких великих кiлькостях мало мiсце тiльки один раз в iсторiї
планети — в неогенi, що не мало аналогiв у минулi геологiчнi перiоди. Це було пов’язане
з пiсляпермським розколом Гондвани. Деструкцiя цього монолiтного масиву, в якому
було зосереджено 2/3 докембрiйської сiалiчної кори Пангеї з потужною (500–700 км) лi-
тосферою, привела до утворення рифтових зон. Її характерною рисою було те, що вони
проявилися у внутрiшнiх плитових областях, не пiдпорядковувалися границям лiто-
сферних плит i не обумовлювалися їх взаємодiєю. Цi зони забезпечили глибокий дренаж
“первозданної” недеплетованої нижньої мантiї. Саме вона, а не деплетована верхня
мантiя, була джерелом флюїдних систем, насичених донаторами хiмiчних елементiв,
необхiдних для синтезу нафти.

150-лiтнiй перiод розробки проблеми походження нафти так i не позначився вироблен-
ням єдиної обгрунтованої концепцiї. Вона й надалi залишається предметом дискусiї по-
слiдовникiв двох напрямiв — органiчного та неорганiчного. Поряд з традицiйними в остан-
нi десятирiччя з’явилася низка нових гiпотез (“геолого-геохiмiчна модель” Г.Н. Доленка;
“iдея рециклiнгу” X. Хедберга, О. Г. Сорохтiна; “осадово-мiграцiйна теорiя нафтидогене-
зу” А.Е. Конторовича; “геосинергетична концепцiя природних вуглеводнево-генеруючих
систем” О.Ю. Лукiна; “осадово-флюїдодинамiчна” Б.П. Кабишева; “флюїдодинамiчна кон-
цепцiя нафтоутворення” Б.А. Соколова; “осадово-неорганiчна” I. I. Чебаненка; “гiбридна”
Л.А. Анiсiмова; “геодинамiчна (мiкст-генетична, полiгенна)” В.П. Гаврилова). Не зняла
протирiч мiж уявленнями про бiогенний та глибинний генезис вуглеводнiв концепцiя змi-
шаного бiогенно-мiнерального синтезу нафти.

Поширеним i до того ж таким, яке не ставилося пiд сумнiв та вважається цiлком оче-
видним, є уявлення про те, що процес нафтоутворення не обмежений часовими рамками.
Прихильники органiчного синтезу декларують, що генерацiя вуглеводнiв почалася з мо-
менту виникнення життя на Землi, а неорганiчного — розширюють цей дiапазон: першi
до границь всього геологiчного перiоду iснування планети, iншi обмежують цей процес
герцинською, кiмерiйською i альпiйською епохами тектогенезу. До того ж, прихильники
i неорганiчного, i органiчного синтезу вважають, що нафта утворюється й зараз. Якщо б
такий сценарiй мав дiйсно мiсце, то це свiдчило би про те, що протягом 4,6 млрд рокiв то-
му в життi Землi не вiдбувалося нiяких змiн. Проте такий спрощений погляд заперечують
матерiали дослiджень еволюцiї геологiчних процесiв в iсторiї планети [1].

Формування її глибинних геосфер i земної кори — це результат диференцiацiї мантiй-
ної речовини, глобальних геодинамiчних змiн Землi, якi привели її вiд стану космiчного
матерiалу до сучасного вигляду. З цими процесами, якi тривають й сьогоднi, пов’язанi не-
зворотнi змiни ендогенних, екзогенних, палеоклiматичних i тектонiчних процесiв, якi до
того ж, зазнавали впливу глибинних нелiнiйних геодинамiчних факторiв. Одночасно ево-
люцiонували i якiсно змiнювалися процеси седиментогенезу i лiтогенезу, змiнювалися об’єм
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осадової оболонки Землi, положення її верхньої i нижньої границь, а її склад як системи
визначався динамiкою обмiну речовини мiж окремими її компонентами i глибинними зона-
ми планети. Вже не викликає сумнiву, що нi власнi, нi набутi енергетичнi ресурси осадових
басейнiв не можуть трансформувати їх у нафтогазоноснi басейни, що осадовi басейни —
не “батькiвщина” нафти i газу, а тiльки мiсце їх нагромадження [2]. Можна погодитися
з Е.Б. Чекалюком (1980, c. 13 ), який стверджував, що “. . . теорiя походження нафти не
може вважатися завершеною доти, доки вона не впишеться як поодинокий випадок у за-
гальну схему еволюцiї Землi”.

Розпочатi в кiнцi 1980-х рокiв глобальнi сейсмотомографiчнi дослiдження [3] внесли
значнi корективи в класичну схему глибинної будови Землi, виявили геолого-геофiзичнi не-
однорiдностi вiд глибини 670 км до границi мантiї з ядром [4, 5], сприяли розчленуванню
мантiї на шiсть сейсмотомографiчних геосфер [6], показали, що астеносфера — не суцiльний
шар у межах певного iнтервалу (100 — 200 км), вона має переривчастий характер i розта-
шована на рiзних глибинах вiд 80–90 до 250–300 км, а пiд кратонами з їх “корiннями”, якi
досягають глибини 400–500 км, а iнодi 700 км i трактуються як зони деплетованої мантiї,
астеносфера простежується у виглядi дуже тонкого шару (першi десятки кiлометрiв), або
взагалi не простежується [6, 7]. Зазначене вище дає змогу намiтити новi пiдходи у дослi-
дженнi проблеми походження нафти.

У геологiчному лiтописi Землi вiдомi генетичнi типи порiд i явища, якi документують не-
повторнiсть геодинамiчних ситуацiй i хiмiчних перетворень та не мали аналогiв у порiвнян-
них масштабах у подальших геологiчних перiодах. Це — коматиїти (архей), родовища золота
i свинцево-цинкових руд (друга половина архею), кордiєритовi гранулiти (2,6–1,9 млрд ро-
кiв тому), джеспiлiти (2,6–1,9 млрд рокiв тому), “калiєвий вибух” (2,5–2,0 млрд рокiв тому),
гранiти рапакiвi (1,7–1,6 млрд рокiв тому), анортозити (1,6–1,3 млрд рокiв тому), кам’яне
вугiлля (320–260 млн рокiв тому), писальна крейда (160–130 млн рокiв тому), залiзомар-
ганцевi конкрецiї. Така одноразовiсть i масштабнiсть формування цих порiд у земнiй корi
безумовно пiдпорядковувалася загальним законам розвитку самої кори, еволюцiя сумарного
складу якої вiдбувалася за еволюцiєю складу верхньої мантiї.

Належне мiсце в цьому списку повинна зайняти, на нашу думку, i нафта. Її надходжен-
ня в осадову оболонку в таких величезних кiлькостях, як це обгрунтував В.Б. Порфiр’єв
у 1980 р., мало мiсце тiльки один раз в iсторiї планети, а саме — у мiоценi, але автор одночас-
но зазначав: “. . . ми не розглядаємо питання про умови утворення власне нафти. . . . В мiо-
ценi, коли сформувалися всi її родовища, нафта не утворилася, а як готова первозданна
субстанцiя “вилилася” з верхньої мантiї в земну кору по диз’юнктивних порушеннях”∗ [8].
У пiзнiшiй роботi В.Б. Порфiр’єв висловив припущення, що ця фаза мiграцiї “. . . мабуть
спiвпадає з найiнтенсивнiшим дiастрофiзмом, який розколов Пангею” [9]. Але вегенерiвська
Пангея не була першим та єдиним суперконтинентом у тектонiчнiй еволюцiї Землi. Сьогоднi
встановлено iснування чотирьох суперконтинентiв: Пангея — 0 (2,6–2,2 млрд рокiв тому),
Пангея — 1 (1,65–1,35 млрд рокiв тому), Пангея — 2 (“Родiнiя”, 1,0–0,8 млрд рокiв тому)
i Пангея — 3 (вегенерiвська, 320–200 млн рокiв тому) [7]. Як вiдомо, В.Б. Порфiр’єв ви-
словив думку про ще одну фазу мiграцiї, яка вiдбулася 2 млрд р. тому [8]. Її можна було
б пов’язати iз розпадом Пангеї — 0, але є обставини, якi накладають суттєвi обмеження
на адекватнiсть ранньодокембрiйської i мiоценової мiграцiї. Раннiй докембрiй був епохою,
коли в ходi геохiмiчної диференцiацiї верхньої мантiї домiнували процеси, направленi на

∗Позначено курсивом О. Ступкою.
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формування земної кори i її сiалiчної компоненти, а сама верхня мантiя зазнавала прогре-
суючої деплетацiї [6]. А тому, враховуючи ще й високий геотермiчний градiєнт, донатори
хiмiчних елементiв, необхiднi для синтезу вуглеводнiв, якщо б i вивiльнилися з первiсних,
ще недеплетованих верхньомантiйних осередкiв, то в умовах надзвичайно несприятливих
для формування i збереження покладiв нафти.

Не позначився нафтоутворенням розпад Пангея 1 i 2. Палеомагнiтнi данi свiдчать, що
дезiнтеграцiя Пангея 0, 1 й 2 хоча i прогресувала, але не призводила до їх повної деструкцiї
i не супроводжувалася великомасштабними горизонтальними перемiщеннями [10, 11]. Це
може бути аргументом на користь того, що деструкцiєю була охоплена тiльки лiтосфера.
Але на той час верхня мантiя i астеносфера були вже деплетованi i не могли постiйно, вiд
докембрiю до кайнозою включно, постачати у земну кору у великих кiлькостях однi i тi
самi хiмiчнi елементи i одного, i того ж складу флюїднi системи, в тому числi нафтоутво-
рювальнi, а вiдповiдно, не могли бути материнськими осередками синтезу нафти.

У кiнцi венду панафрикансько-бразильським тектогенезом завершилося формування
Гондвани. Як єдиний самостiйний масив, в якому було зосереджено 2/3 докембрiйської
сiалiчної кори, Гондвана iснувала до середини карбону в пiвденнiй пiвкулi. Змiщуючись
у пiвнiчнi широти, вона в серединi карбону злилася з Лавразiєю у класичну вегенерiвську
Пангею. Її розкол почався у пiзньому трiасi — раннiй юрi в умовах регiонального розтяг-
нення, яким була охоплена в першу чергу Гондвана. Це була деструкцiя континентальної
лiтосфери гондванського типу [12] iз властивими їй потужними “корiннями континентiв”.
Вона ознаменувалася iнтенсивним рифтогенезом, характерною рисою якого було те, що вiн
проявився у внутрiшньо плитових областях, не пiдпорядковувався границям лiтосферних
плит i не зумовлювався їх взаємодiєю. Такий розтяг мiг бути зумовлений тiльки глобаль-
ними глибинними пiдлiтосферними процесами. Основним джерелом енергiї у глобальнiй
геодинамiчнiй системi розiгрiву були процеси диференцiацiї речовини, якi вiдбувалися на
границi ядра i нижньої мантiї. Вони зумовлювали видiлення потужної енергiї i формування
висхiдних потокiв розiгрiтої речовини, якi реалiзувалися у виглядi суперплюмiв i приводили
до нагромадження “надлишкового” тепла пiд суперконтинентом. Показником пiдйому речо-
вини i енергiї нижньої мантiї на поверхнi Землi є “гарячi поля”, якi локалiзуються в еквато-
рiальному поясi, обмеженого широтами ±35

◦ i стабiльно iснують протягом всiєї геологiчної
iсторiї планети [13]. У цьому поясi створюються умови найактивнiшої флюїдної i термiчної
активностi. Сьогоднi у цiй зонi, як вiдомо, зосереджено 70% усiх гарячих точок Землi.

Але для розпаду суперконтинента недостатньо тiльки його “теплоекранного” ефекту [12].
Важливе значення мали процеси, пов’язанi з перемiщенням у фанерозої материкових мас
з Пiвденної у Пiвнiчну пiвкулi. У пiзнiй юрi в екваторiальну зону змiщується пiвнiчна части-
на Гондвани, де рифтогенезом були охопленi величезнi площi по обидва боки майбутньої
Центральної Атлантики.

Розсуви, якi розчленували Гондвану, були сiткою глобальних серединно-континенталь-
них рифтiв. Iз врахуванням нових даних про жорсткi “коренi” кратонiв цей процес можна
трактувати як виникнення не просто зон глибинних розломiв, а, саме, зон рифтогенезу, якi
проникали у глибину Землi i дренували нижню мантiю. Це вже була тектонiчно вiдкрита
система, яка забезпечувала вивiльнення глибинної енергiї i речовини у виглядi надходження
високомобiльних мантiйних флюїдiв. Для них, як єдиної транспортної системи, насиченої
до того ж компонентами рудних i вуглеводневих розчинiв, у якiй здiйснюється тепло- i ма-
соперемiщення, фiзико-хiмiчнi процеси i мiнералоутворення i якi привносять у земну кору
i її осадову оболонку енергiю й тепло, не iснувало нiяких заборон i для привнесення туди ж
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глибинних вуглеводнiв. Реальнiсть iснування нижньомантiйних вуглеводнiв як i вiдновний
характер глибинних мантiйних флюїдних систем сьогоднi вже не викликає сумнiвiв [6, 14].
Загальновiдомо, що складнi системи далекi вiд термодинамiчної рiвноваги. Саме такими i
є флюїдодинамiчнi системи. Пiднiмаючись вiд внутрiшнiх геосферних оболонок до зовнiш-
нiх верхнiх, флюїди будуть зазнавати значних перетворень, а їх взаємодiя iз субстратом
буде зумовлювати паралельну змiну як субстрату, так i флюїду, буде порушуватися рiв-
новага мiж компонентами. Той iнтервал глибин (100–200 км) з вiдповiдними параметрами
(P = 40–80 кбар, T = 1200–1800 К), якi Е.Б. Чекалюк [15] визначив як оптимальну зону
утворення нафти, логiчнiше буде трактувати, на нашу думку, як термобаричний рiвень,
на якому вiдбувається вiдщеплення нафтоутворювальної субстанцiї (не нафти!) вiд решти
флюїдної системи. Перед тим як потрапити в земну кору, ця субстанцiя, досягаючи певних
термодинамiчних рiвнiв, i надалi буде зазнавати додаткової сепарацiї, а в процесi мiграцiї
через земну кору i контактуючи з її осадовою оболонкою, забрудненою бiогенною речови-
ною, не залишиться стерильною. Кiнцевим продуктом цих складних процесiв буде нафта.

Резюмуючи можна констатувати: утворення (саме утворення!) нафти у таких великих
кiлькостях було одноразовим i мало мiсце тiльки один раз в iсторiї планети — в неогенi. Це
явище є наслiдком пiсляпермського розколу Гондвани, що привело до утворення рифтових
зон, якi забезпечили глибокий дренаж “первозданних” недеплетованих нижньомантiйних
геосфер. Саме вони, а не деплетована верхня мантiя i не її делетований полiастеносферний
шар, були джерелом флюїдних систем, насичених донаторами хiмiчних елементiв, необхiд-
них для мiнерального синтезу нафти.

За станом на 1.01.2007 р. 73% (131 711 млн т) свiтових запасiв нафти зосередженi у двох
районах планети — Аравiйсько-Iранському i Венесуелi. Саме тут у трiас-юрський перiод
фiксуються першi стадiї розколу Гондвани. Останнi 15 рокiв позначилися вiдкриттям вели-
ких скупчень нафти у глибоководних континентальних окраїнах Бразилiї, Захiдної Африки,
Захiдної Австралiї i Пiвденно-Схiдної Iндiї. Всi вони, як показує аналiз геологiчних мате-
рiалiв, збiгаються з розколами Гондвани, що привели до розкриття Iндiйського океану та
Пiвденної Атлантики i сконцентрованi у межах “гарячого” поясу.
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O. S. Stupka

Oil origin in the context of the mobilistic conception of tectonogenesis

The origin of oil in great amounts took place in the history of the Earth only once: in the Neogene,
which had no analogs during the last geological periods. This was related to the Post-Permian
destruction of the Gondwana. Destruction of this monolith massif, which 2/3 of the Pre-Cambrian
sialic crust of the Pangea, which a thick (500–700 km) lithosphere was concentrated in, has led
to the formation of riftzones. They are characterized by the occurrence in the inner plate areas
without subordination to the boundaries of lithospheric plates and not dependent on the interaction
between them. These zones have provided a deep drainage of the “initial” nondepleted lower mantle.
It was just the lower mantle, but not the depleted upper one, that was a source of fluidal systems
saturated with donators of chemical elements which are necessary for the synthesis of oil.
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