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  علمي  11الصف  )) النفط(( ورقة حتليلية "

 متزي النفط بطبيعة اقتصادية خاصة عن ابيق املوارد الطبيعية الأخرى  سبب )علل(فرس:- 

 الانتشار من الناحية اجليولوجية . حمدوديعترب  .1

 .يوجد يف نطاقات معينة من القرشة  .2

 . مورد طبيعي غري متجدد يعترب  .3

 ل اجتاه نضب هذا املورد احليوي :الواجب علينا كأجيال املس تقب- 

جياد موارد جديدة للطاقة . .1  ا 

 مسؤولية لك فرد يف اجملمتع ال نساين )منتجا أأو مس هتلاك للنفط( الاقتصاد يف اس هتالكه وعدم تبديدها . .2

 : ليك نتعرف عىل املبادئ الأساس ية جليولوجيا النفط ل بد لنا أأن جنيب عىل الأس ئةل التالية- 

 ما النفط ؟ .1

 ا أأصل النفط ؟م .2

 هل تكون النفط يف الأماكن اليت يوجد فهيا حاليًا أأم يف أأماكن أأخرى ؟ .3

 ما العوامل اليت ساعدت عىل جتمع النفط يف حقوهل احلالية ؟ .4

 ))ما النفط  ؟ (( 

يف بعض املناطق من  خملوط من املركبات الهيدروكربونية) الصلبة والسائةل والغازية ( اليت تكونت يف الطبيعة يف مسام وشقوق الصخور

 القرشة الأرضية .

  يه :املركبات الهيدروكربونية الشائعة يف تركيب النفط- 

 البارافينات )الألاكانت ( . .1

 الاوليفينات ) الألكينات ( . .2

 البزنين العطري ومركباته . .3

 : ل ميكن أأن حندد للنفط تركيب كمييايئ معني أأو اثبت (( -علل(( 

  خرى .أأو خيتلف النفط من دوةل لأ 

  أأز خيتلف نفط حقل ابب عن نفط حقل فاحت يف الرتكيب 

آخر                                 بسبب اختالف نس بة املركبات الهيدروكربونية من حقل ل

 : ىل  -يصنف النفط جتاراي حسب املركبات الغالبة يف تركيبه  ا 

 . نفط خفيف ) يسمى النفط البار فيين ( .1

 النفط ال سفليت ( ..  نفط ثقيل ) يسمى 2

 النفط الثقيل )ال سفليت ( النفط اخلفيف) البار فيين(

 وزنه النوعي ثقيل وزنه النوعي منخفض

 لونه اسود لونه اخرض

لزوجته منخفضة)س يوهل عالية( لأنه حيتوي عىل نس به عالية من 

 البارافينات 

لزوجة عالية)س يوهل منخفضة( لحتوائه عىل نس به عالية من 

 أأو ال سفلت القار 
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 : لكام اكن النفط أأكرث س يوهل ) النفط اخلفيف ( اكن أأسهل يف ال نتاج .-علل 

ىل البرئ  .لسهوهل تدفقه من مسامات الصخور ا 

 . نتاج من النفط ال سفليت  أأو بعبارة أأخرى ... علل: النفط البارافيين أأسهل يف ال 

ىل البرئ نظرا              لس يولته العالية .لسهوةل تدفقه من مسام الصخور ا 

 : اكملواد العضوية والكربيت ((النفط اجليد هو النفط اذلي تقل فيه نس به الشوائب .-علل (( 

 لأنه يكون أأسهل يف معليات التكرير و التصنيع .

 نوعية الشوائب املذابة اكلكربيت واملواد العضوية (. أأمكل العبارة التالية : ختتلف نوعية النفط ابختالف ( 

  صل النفط  ؟(()) ما أأ 

 تشعبت اجتاهات العلامء يف البحث عن أأصل النفط ومت وضع عده فرضيات ونظرايت يف حماوةل لتفسري كيفية تكونه يف الطبيعة .

 -من الفرضيات اليت حاولت تفسري أأصل النفط :

 الفرضيات العضوية . .1

 الفرضيات غري العضوية . .2

 

 )))الفرضيات غري العضوية (((

الفرضية 

غري 

 ضويةالع

 املشاهدات اليت اعمتدوا علهيا العلامء نص الفرضية

املواد الهيدروكربونية املكونة للنفط قد تكونت نتيجة  الكربيدية

التفاعل املتبادل بني خبار املاء وكربيدات الفلزات الثقيةل 

 عىل أأعامق بعيده يف ابطن الأرض 

الثقيةل  أأظهرت التجارب أأن خبار املاء يتفاعل مع كربيدات الفلزات

 وينتج عهنا خليط من الهيدروكربوانت 

رض يف بداية نشأأهتا عندما اكنت الأرض يف حاهل منصهرة   الكونية الهيدروكربوانت املكونة للنفط اكنت موجودة يف الغالف اجلوي للأ

ة ترسبت وعندما اكنت الأرض تربد اكنت املادة املنصهرة متتص هذه الهيدروكربوانت وعند تكون القرشة الأرضي

ىل الطبقات الرسوبية .  الهيدروكربوانت الغازية ا 

الأصل 

 الرباكين 

املواد الهيدروكربونية املكونة للنفط خرجت من ابطن 

الأرض مع الرباكني مث تغلغلت هذه املواد يف مسام 

الصخور الرسوبية أأثناء خروهجا وكونت جتمعات النفط 

 احلالية 

ت املنبعثة من فوهات الرباكني خروج مواد هيدروكربونية مع الغازا

 يف الوقت احلايل .

  جتدر ال شارة أأن مجيع  فرضيات الأصل غري العضوي مل تلق تأأييد يف الأوساط العلمية. 
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 :)) فرضية الأصل العضوي ((- 

 نص الفرضية ))  أأن النفط والغاز الطبيعي هام نواجت حتلل وحتول مواد عضوية نباتية وحيوانية ((  

 ق والأدةل  العلمية اليت اعمتدوا العلامء علهيا لفرضية الأصل العضوي للنفط :احلقائ- 

 ادلليل / احلقيقة العلمية  الرمق

ل يف املواد ذات الأصل العضوي . 1  للنفط خواص ضوئية ل توجد ا 

ل 2   يف أأنسجة الاكنن احلي فقط .حيتوي النفط عىل النيرتوجني ومركبات كمييائية تعرف ابمس بورفينات ويه مركبات ل تتكون ا 

التشابه بني تركيب نظانر الكربون املوجودة يف النفط ونظانر الكربون يف املواد العضوية مع اختالف بني تركيب هذه النظانر  3

 ونظانر الكربون يف الصخور النارية واملواد غري العضوية .

والرواسب اليت تتجمع حاليا عىل قيعان البحار يف منطقة الرف القاري النفط يكون بصورة  عامة يف الصخور  الرسوبية البحرية  4

 حتوي نس بة لأبأأس هبا من املواد العضوية املناس بة من الناحية الكمييائية كأصل النفط .

 ة أأمكن احلصول عىل مواد شبهية ابلنفط يف اخملتربات وبطرق صناعية من مواد عضوية ذات أأصل نبايت ومن ادلهون احليواني 5

 . هناك أأدةل علمية عديدة أأخرى جعلت من فرضية الأصل العضوي للنفط أأكرث قبول وجعلهتا تاليق تأأييد غالبية الأوساط العلمية 

  العضوي للنفط . الأصلعلل :يلعب عنرص الكربون دورا هاما يف تأأكيد 

كربون يف املواد العضوية مع اختالف بني تركيب هذه النظانر التشابه بني تركيب نظانر الكربون املوجودة يف النفط ونظانر البسبب          

  ونظانر الكربون يف الصخور النارية واملواد غري العضوية

 -مراحل تكون النفط وفق فرضية الأصل العضوي :

ائةل عىل سطح البحر يتكون النفط من  اكئنات حبرية دقيقة عامئة تسمى البالنكتوانت )) دايتومات وفورامنفريا(( اكنت تعيش بأأعداد ه .1

 أأو قريبة من السطح .

 و  عند موت )البالنكتوانت (ترتسب وتدفن  يف قاع املياه الضحةل وختتلط ابلرواسب الأخرى مثل الطني والطفل والرمل النامع  .2

 ويه بيئة فقرية ابلأكسجني املذاب . ادلولوميت

ىل طرد الأكسجني والنيرتوجني وبعض العنارص الأخرى مهنا  ، بفعل  أأنواع من البكترياي الالهوائية حتللت املواد العضوية .3 مما أأدى ا 

 )) يسمى املادة النفطية الأم (( .وختلف الهيدروجني والكربون فقط يف صورة ما 

تسبب دفن الرواسب احلاوية املادة الأم دفنا معيقا يف هتيئة ظروف مناس بة من الضغط واحلرارة حلدوث تغريا كمييائية بطيئة أأخرى  .4

ىل قطرات دقيقة من النفط وفقاعات دقيقة من الغاز الطبيعي .. ()املادة الأم ()حولت الهيدروجني والكربون  ا 

ىل ضيق مسامات الرواسب .5 مما يسبب يف جهرة النفط من الرواسب الأصلية اليت تكونت  .يؤدي تضاغط الرواسب احملتوية عىل النفط ا 

ىل الصخور اجملاورة ذات املسامية الأ   كرب .فهيا ا 

ىل  .6 ىل جهرة النفط والغاز الطبيعي ا  بصفة عامة خالل الرواسب ذات املسامية والنفاذية العاليتني  أأعىل تؤدي عوامل كثرية بعد ذكل ا 

ىل سطح الأرض وتتبخر مكوانته احلقيقية أأو جيد خصورا غري منفذه فتحجزه  وتكون ما يعرف ابلربكة النفطية  أأو اخلزان حىت يصل ا 

 . النفطي

 

 



 

 4 

 رة النفطجه 

 ما ادلليل عىل جهرة النفط ؟ 

 . فرس : نوع الصخور احلاوية للنفط حاليا ًتؤكد حدوث الهجرة 

)) أأن املواد العضوية املكونة للنفط ) البالنكتوانت ( تتجمع حاليا يف رواسب الطفل عىل                                               

 .ريية أأو كوجنلومريات حني خيزن النفط يف خصور رملية أأو ج

 . ىل أأماكن جتمعه ىل جهرة النفط من أأماكن تكونه ا   العوامل اليت أأدت ا 

  -تضاغط الرواسب : .1

  ىل ضغوطات  شديدة نتيجة لثقل الرواسب اليت تعاقبت فوقها . تتعرض الرواسب احملتوية عىل النفط ا 

  ىل جهرة النفط ))علل(( يسبب ىل   تضاغط الرواسب ا  ريب حبيبات هذه الرواسب وضيق تق لأنه يؤدي ا 

 املسافات بيهنا . 

  ىل  طرد النفط والغاز الطبيعي من الرواسب اليت تكون فهيا .يؤدي ا 

 . يتجه النفط والغاز الطبيعي حنو الطبقات الصخرية اجملاورة ذات املسامية العالية والضغط املنخفض 

ىل أأعىل 2   املاء و النفط (( .الوزن النوعي بنينتيجة اختالف )) . قوى ال زاحة ا 

 . احتواء الطبقات أأو الرواسب اليت يتكون فيه النفط عادة عىل مياه مقرونة حبست يف الطبقات أأو الرواسب أأثناء ترسيهبا 

 . ىل أأعىل سطح املاء  مبا أأن الغاز والنفط اقل كثافة من املاء فان قطرات النفط  املبعرثة يف الطبقات تتحرك متجهة ا 

 النفط عادة يف اجتاه مضاد لجتاه ميل الطبقات احلامةل هل . تكون حركة قطرات 

 ذا اكن الصخر احلاوي للامء و النفط عىل شلك طيه حمدبة  فان الغاز يتجمع عند القمة اقل كثافة )لأنه  )) علل(( بناء عليه فا 

ىل أأسفل النفط السائل اذلي يتجمع عند جناح مهنم مجيعًا    ع املاء عن القاع لأنه أأثقلها . وأأخريا يتجم الطية( مث يليه ا 

 . احلراكت الأرضية .3

 .. تعرض الطبقات احلاوية للنفط حلراكت أأرضية تعمل عىل ثنهيا عىل شلك طيات 

  . )) ىل أأماكن الضغط املنخفض)) فرس ملاذا ىل ثين قوى نتيجة ما س بق جهرة النفط من أأماكن الضغط املرتفع ا  )) لأهنا تؤدي ا 

 غط عىل الأجزاء ادلاخلية من الطية وقوى شد عىل الأجزاء اخلارجية مهنا.الطبقات مما يودل ض

 -. الضغط املايئ :4

  حترك املاء اجلويف من ماكن لأخر يكون نتيجة الضغط املايئ الناش ئة عن الفرق يف ارتفاع منسوب املاء اجلويف من نقطة لأخرى

. 

  ذا اكنت الطبقة  حاوية عىل النفط واملاء فان املاء أأث ناء حركته يدفع معه النفط اذلي يكون طافيا عىل السطح العلوي للامء ا 

 اجلويف . 

 -. ضغط الغاز :5

 . النفط عندما يتكون يكون مصحواب ابلغاز الطبيعي 

 . يكون هذا الغاز واقع حتت ضغط شديد من اثر ضغط الصخر عليه 
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 عىل النفط املصاحب هل يف مسامات الصخر . يودل الغاز الطبيعي ضغطا شديدا كرد فعل يف مجيع الاجتاهات وخباصة 

  . ىل الصخور اجملاورة حيث الضغط  املنخفض ليتجمع فهيا  نتيجة ذلكل هياجر النفط من منطقة الضغط املرتفع ا 

 )) يتحرك النفط دامئا يف عكس اجتاه ميل الطبقات ((

 جتمع  النفط 

 ىل مؤثرات خمتل ىل أأماكن أأخرى تتوفر فهيا النفط بعد أأن يتكون يف الصخور الأم يتعرض ا  فة تعمل عىل جهرته من ماكن تكونه ا 

 ظروف مناس بة تعمل عىل جحزه وجتمعه .

 ىل جتمع النفط يف اخلزان الصخري الرشوط أأو الظروف اليت تؤدي  -:ا 

 .خزاانت النفط الصخرية . وجود خصور مسامية منفذه تسمح بدخول النفط فهيا  تسمى هذه الصخور  1

 ور الكوجنلومريات واحلجر اجلريي املسايم واحلجر الرميل والرمل ش به املامتسك .انسب هذه الصخ 

  تقريبا من جحم الصخر .11مجيع هذه الصخور ذات مسامية عالية تسمح بتخزين النفط بنس بة % 

 . تسمح هذه الصخور بتحرك النفط بسهوةل 

ىل2  .خصور الغطاء  تسمى هذه الصخور  أأعىل  . وجود خصور غري منفذه تغطي خزان النفط الصخري ومتنع احلركة ا 

   الاهنيدريت (—اجلبس—الطفل -من الأمثةل عىل خصور الغطاء )الطني الصفاحئي 

ىل أأعىل أأو يف الاجتاه اجلانيب  3 حمبس يسمى هذا  الرتكيب . وجود تركيب جيولويج خصري مينع البرتول من احلركة يف الاجتاه الرأأيس ا 

 .أأو مصيدة النفط 

 احملابس أأو املصائد النفطيةأأنواع 

 : أأول : احملابس الرتكيبية- 

 يه حمابس تتكون نتيجة للتواء الطبقات الصخرية أأو تصدعها بفعل احلراكت الأرضية  اليت حتدث يف القرشة الأرضية .

 من الأمثةل علهيا

 

 دورها اجليولويج احملبس أأو املصيدة  الرمق

 احملدبةيتجمع النفط يف مقة الطية  الطيات 1

 تعمل عىل وضع طبقات غري منفذه يف طريق الطبقات املنفذة احلامةل للنفط . الصد وع 2

 متنع النفط من احلركة يف الاجتاه اجلانيب .

 يتجمع النفط يف املناطق اليت تتصل عندها الطبقات الرسوبية مع هذه التداخالت   تداخالت كتل امللح  3

اكني النارية والرب  الصخرتداخالت  4

 الطينية
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 -:اثنيا : احملابس الرتس يبية

 يه حمابس تتكون نتيجة لعدم الانتظام يف ترسيب الطبقات من الأمثةل علهيا .

 حمابس ترس يبية مرتبطة بتاليش الطبقات . .1

 حمابس ترس يبية مرتبطة بتغيري املسامية نتيجة التغري اجلانيب للطبقات . .2

 املرجانية .  حمابس ترس يبية مالزمة للشعاب .3

 

 

 

 

 

 -:اثلثا: حمابس عدم التوافق

 يه حمابس تكونت نتيجة معل أأسطح عدم التوافق عىل توفري الرشوط الالزمة لتجمع النفط .

 من الأمثةل علهيا .

 حمبس عدم توافق بني مجموعتني من الطبقات السفىل مثنية والعليا أأفقية . .1

 السفىل مائةل والعليا أأفقية . حمبس عدم توافق بني مجموعتني من الطبقات .2

 

 

 

 

 

 

 جتمع   النفط

  : ليك يتجمع النفط جيب توافر الرشوط التالية 

مثل : الطفل  املصدر الأسايس  لتكون لنفط . غنية ابملواد العضوية .     -: تمتزي بأأهنا :   Source Rocks الصخور املصدرية. 1

 ،احلجر الطيين ، احلجر اجلريي .

مثل : احلجر الرميل ، احلجر  ذات مسامية ومسامية عالية .   : تمتزي بأأهنا : Reservoir Rocks صخور اخلازنة أأو املمكنال. 2 

 ”املتشقق ”اجلريي املسايم 

 ىل  يه ؟   ما املسامية % وقميهتا تقل مع 41النس بة بني جحم الفراغات )جحم املائع يف املمكن ( واحلجم اللكي للممكن وتصل ا 

 دة العمق والضغط .زاي

 قدرة الصخر عىل السامح للموائع  سائةل او غازية اكنت ابلرساين خالل مسام الصخر حتت فرق يف الضغط   يه  ؟ ما النفاذية

 يؤدي اىل التغلب عىل مقاومة املوائع للرساين .

1 2 

1 2 
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ل واجلبس والاهنيدريت واحلجر مثل الطني الصفاحئي والطف غري منفذه .   : تمتزي بأأهنا : Cap  Rocksخصور الغطاء   .3

 اجلريي 

ىل سطح الأرض  حيث يتبخر اجلزء اخلفيف مهنا خملفا البقااي الثقيةل ومن أأمثهل ذكل   .4 يف حال غياهبا تتحرك الهيدروكربوانت ا 

 حبريات القطران يف كندا وفزنويال وغريمه من ادلول .

ىل أأعىل أأو يف الاجتاه اجلانيب .مينع النفط من احلركة يف الا وجود تركيب جيولويج خصري. 4   جتاه الرايس ا 

  : عبارة عن تركيب جيولويج يتكون من خصور خزان ذات مسامية ونفاذية وخصور غطاء غري منفذه .  املصيدة النفطية 

 ؟  ما أأنواع املصائد النفطية 

 ”. وجية الليثول” املصائد الرتس يبية  .2املصائد الرتكيبية .                          .1

 املصائد الرتكيبية . .  4املصائد الاسرتاجترافية .                    .3

 املصائد الرتكيبية Structural Traps   :  تتكون هذه املصائد نتيجة للتواء الطبقات الصخرية أأو تصدعها بفعل احلراكت

“ . مصيدة التداخل امللحي3  . مصيدة الصدوع 2  ة مصيدة حمدب. 1وتضم :  الأرضية مثل التصدع و الطيات أأو الثنني معا .

 . . مصيدة تداخل انري 4  ”  القباب امللحية 

 املصائد الرتس يبية Lithologic  Traps     . وتضم :  تتكون بفعل معلية الرتسيب نتيجة لعدم الانتظام يف ترسيب الطبقات

اختالف يف نوعية أأو  مصيدة الاختالف اجلانيب للطبقات . 3 مصيدة الشعب املرجانية . 2  مصائد العدسات الرملية . 1

 .مصائد مرتبطة بتغري املسامية والنفاذية أأو  الصخور جانبيا أأو راس يا 

 املصائد الاسرتاجترافية   Stratigraphic   Traps      تتكون بفعل معليات الرفع بتتابع من الطبقات حيتوي عىل طبقة أأو

ليتعرض بعد ذكل لعمليات التجوية والتعرية والربي وترسيب طبقات تعلوه مبارشة تصلح كطبقة غطاء أأكرث من الطبقات اخلازنة 

 تكون موازية للتتابع الأصيل أأو مائةل عليه بزاوية ويسمى السطح عدم التوافق  .

   املصائد  املركبة"  Combination  Traps      اجترايف )سطح تتكون من أأكرث من عنرص تركييب ) صدع وطيه ( واسرت

 عدم توافق وصدع ( أأو حىت ليثولويج )تغري جانيب ( . 

    . أأكرث املصائد النفطية ش يوعا يف دول اخلليج العريب يه مصائد حمدبة وقبوية 
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 س : حدد نوع احملابس التالية :
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 طرائق اس تكشاف النفط  

 -ما ييل  :  معليات التنقيب عن النفطتشمل  ·

التقنيات  اس تخدام  .3هذه الرتاكيب .    فهم ظروف .2” .   املصائد النفطية ”  عن الرتاكيب اجليولوجية احلاوية للنفط  البحث .1

 احلديثة يف معليات التنقيب عن النفط  .

ىل أأن الطرائق · ىل رمس مناذج لأعامق ال  وجتدر ال شارة هنا ا  قرشة الأرضية أأي حتديد اخملتلفة املس تخدمة للبحث عن النفط هتدف ا 

 الرتاكيب اجليولوجية السائدة ونوع الصخور وغريها . 

ىل  :  مراحل البحث والتنقيب ·  عن النفط  تقسم ا 

املسح املغناطييس  -ويتضمن : املسح اجلذيب    املسح الفزياييئ .2:  املسح اجليولويج .1. وتتضمن :   معليات املسح أأول . · ·

 . طريقة الاستشعار عن بعد .5.  التنقيب اجليوكمييايئ .4. الطريقة ال شعاعية .3املسح   السزييم .  —

 اختيار مواقع الآابر الاس تكشافية  ..  وتتضمن  فر الاس تكشايفاحل.  اثنيا · ·

نتاجية:  اثلثا · · آابر ال   . حفر ال
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 معليات املسح

لتحديد    املسح الاس تطالعي .1هذا املسح عىل مراحل : : يعترب واحدا من أأمه معليات الاس تكشاف ، ويمت  اجليولويج املسح. 1 

جراء معليات .3 للظواهر اجليولوجية  و الأحافري اليت حتتوهيا .   املسح التفصييل .2 أأدق املناطق اليت يؤمل احلصول فهيا عىل النفط .  ا 

عد  .5 اجليولوجية  للمنطقة . رمس اخلرائط   .4 املضاهاة الصخرية و الأحفورية .  شامل عن املنطقة .  اد تقريرا 

يعترب من أأمه الطرائق املس تخدمة لتعرف جيولوجية ما حتن السطح والبحث عن الرتاكيب اجليولوجية املناس بة    الفزياييئ املسح. 2 

 –املسح املغناطييس  –طرائق كثرية مس تخدمة مهنا : املسح اجلذيب  )طريقة اجلاذبية (  وهناكلتجميع النفط ويمت ذكل حقليا أأو معمليا .

  املسح الزلزايل ) السزييم ( .

ىل لآخر تبعا لكثافة الصخور اجلاذبية عىل قياس تعمتد  ·اجلذيب ) الطريقة اجلاذبية ( :  املسح · الأرضية  اليت ختتلف من ماكن ا 

ىل  ·اخملتلفة  يمت  ·الأحواض الرسوبية والاجتاهات  الرتكيبية ومواضع الصدوع يف املنطقة .شلك وامتداد فكره عن تكوين  هيدف ا 

حيث يقاس الاختالف يف قوة  اجلاذبية الأرضية ما بني الصخور ذات الكثافة هجاز يسمى اجلرافميرت قياس اجلاذبية ابس تخدام 

 ميكن رمس خريطة يمت من خاللها حتديد الرتاكيب حتت السطحية .  اخملتلفةفروق القراءات العالية والأقل كثافة ومن خالل 

ىل    ·الأرضية  .املغناطيس ية يعمتد عىل قياس   ·:املسح املغناطييس  · والأجسام الرباكنية املطمورة ويس تفاد حتديد الكتل هيدف ا 

جنازها   ·منه يف حتديد أأبعاد أأحواض الرتسيب وتعرف معق خصور القاعدة  . الرب وحتت مس توى سطح البحر ومن يف ميكن ا 

 اجلو أأيضا حيث يغلب يف الوقت احلايل اس تخدام املسح اجلوي وذكل لرسعة تنفيذه .

( من العمل اجليوفزياييئ احللقي يف التنقيب عن النفط 01الطرائق اجليوفزيايئية ومتثل )% أأمهوهو من  ·املسح السزييم  ·

ظهار أأسطح عدم وكذكل ب اجليولوجية حتت السطحية والعالقة بني هذه الرتاكيب اخلاصة ابلرتاكيتوضيح الصورة تساعد  يف  ·. ا 

 التوافق والعدسات الرملية والقباب امللحية والرتاكيب املرجانية والعالقات الاسرتاجترافية بني الطبقات .

ذا اكن النفط حيتوي عىل معادن  ·لصخور .تعمتد  عىل ال شعاع الطبيعي للمعادن املشعة املتواجدة يف بعض ا · الطريقة ال شعاعية . 3 فا 

شارات تدل عىل ذكل وتكون هذه الأحوال مفيدة يف البحث والتنقيب واس تكشاف أأماكن  نه يعطي ا  مشعة مثل : الثوريوم و اليورانيوم فا 

 تواجد النفط .

عينات الرتبة ومعرفة نس بة الغاز هبا وابلتايل  حتليل .1 هناكل الكثري من التحاليل وادلراسات اجليوكمييائية أأمهها : ·التنقيب اجليوكمييايئ .  4

ذا اكنت هذه اخلامات من مصدر واحد أأو عدة  حتليل .2 الاس تدلل عىل قرب أأو بعد املصائد النفطية . عينات نفطية ومقارنهتا ملعرفة ما ا 

ىل العينات النفطية وذكل هبدف حتديد حتليل .3مصادر .   الصخور املودلة للنفط . العينات الصخرية ابل ضافة ا 

تمت مبسح سطح الأرض بطريقة التصوير بواسطة املركبات الفضائية والأمقار الاصطناعية والطانرات   ·. طريقة الاستشعار عن بعد5 

 وذكل من خالل اس تخدام املوجات الكهرومغناطيس ية اخملتلفة وميكن تفسري هذه املوجات لالس تدلل عىل الرتاكيب اجليولوجية . 

 

 احلفر الاس تكشايف

ىل حتديد مواقع الآابر الاس تكشافية أأول ، ومن مث حفر هذه الآابر للتأأكد من وجود النفط . هتدف ·  هذه املرحةل ا 

آابر الاس تكشافية : اختيار    مواقع ال

حتديد املاكن الأنسب هبدف ل العينات  اجليولوجية واجليوفزيايئية و الكمييائية والصور الفضائية وحتلي مجيع اخلرائط والقطاعاتيمت دراسة  ·

 للبرئ الاس تكشايف يف الأحواض  اليت مل يس بق احلفر فهيا .
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ماكانهتا لتوليد نتاجئ تساعد   · عطاء صورة أأولية عن معر الصخور وعن  موقع الصخور املصدرية وا  املسح اجليولويج و اجليوفزياييئ يف ا 

 عىل معرفة مسك الطبقات واجتاهات التغري يف السمك .وكذكل  تساعد  النفط   و خصائص لك من خصور اخلزان والغطاء

الاس تكشايف واذلي يكون اكفيا نظرا لحامتلية عدم متكنه  موقع البرئ الأوللك هذه املعلومات يمتكن اجليولويج من اختيار  وابس تخدام  ·

ية مثل الصدوع العادية أأو لتجمع النفط والغاز حتت ظروف من اخرتاق مجيع الطبقات املراد اختبارها بسبب تواجد الرتاكيب اجليولوج 

زاحته يف الاجتاه املعاكس ملاكن البرئ ويف احد أأجنحته الطية .  ىل ا  يفضل حفر يف السطح السفيل للصدع ذلا وفد يتجمع النفط أأدت ا 

 أأو أأكرث حىت نمتكن من احلصول عىل معلومات أأكرث دقة . برئين 

آابر النفطية · آابر املراد حفرها حسب الغرضنف تص    أأنواع ال الاس تكشافية يه أأول  الآابر.  1- احملفورة من أأجهل كام ييل : ال

نتاجية يه الآابر املنتجة للنفط .  الآابر.   2 برئ حتفر يف املمكن .  آابر تس تخدم حلقن املاء أأو الغاز أأو  برئ. 3  ال  احلقن يه أ

  لكهيام هبدف اس تخراج النفط .  

آابر  · ىل  ال نتاجيةحفر ال  بمكيات اقتصادية . نتاج النفطا  وهتدف هذه املرحةل ا 

ىل هبدف حفر البرئ الاس تكشافية · آيت : ا  العمود  . معرفة2 يف الطبقة املس هتدفة أأو يف طبقات أأخرى .النفط  . تواجد1معرفة ال

اسطة مضاهاهتا مبعلومات برئ قريب من مبعلومات البرئ بو الاس تفادة  ميكن. 3 الصخري وخواصه وأأنواعه وتقس اميته اجليولوجية .

 البرئ جسال اترخييا وجيولوجيا ملقطع الصخور احملفورة واخملرتقة بواسطته. يعترب. 4 املوقع .

آابر النفطية · ل أأن احلفر يعترب  لبحث والتنقيب عن النفطاابلرمغ من التطور التكنولويج الهائل يف جمال   · طرائق حفر ال ا 

 تأأكد من وجد النفط والغاز . الوس يةل الوحيدة  لل 

 يف حفر الآابر يه :أأمه الطرائق املتبعة ومن 

اخلاص يتكون اجلهاز   ·حلفر أأول برئ للنفط يف بنسلفانيا .  اس تخدمت  ·طرائق حفر الآابر. من أأقدم  ·  -:  ابدلق احلفر .1

سقاط ادلقاق عىل  معلية تمت ·متصل بعمود حفر ثقيل الوزن ومعلق بسكل من احلديد .   bitابحلفر من دقاق  احلفر برفع وا 

خراهجا من البرئ لك حني بواسطة دلو يعلق بسكل .  طريقة احلفر ادلورانية توقف بعد اكتشاف  ·الصخور لتفتيهتا ليمت ا 

 الطريقة حلفر الآابر . اس تعامل هذه

مجموعة من الأانبيب املرتابطة مع  ن منهجاز احلفر ادلوراين من معود احلفر اذلي يتكو يتكون ·  :   طريقة احلفر ادلوراين .2

اليت تعمل ابلكهرابء حيث ينهتيي و    هذا معود من برج احلفر ويدور بواسطة منصة ادلوران   ويدىل   ·بعضها البعض .

نزال  ·معود احلفر ابدلقاق اذلي يثبت يف هنايته .  معود ) أأانبيب ( احلفر بثقهل فوق الصخور وأأدارته بتشغيل منصة وعند ا 

احلفر من خالل الأانبيب  ) وتضخ سوائل   ·ادلوران ، يقوم ادلقاق بتفتيت الصخور وخيرقها حمداث حفرة تسمى البرئ . 

ىل أأعىل خالل الفراغ احللقي بني   معود احلفر ( لنخرج خالل ادلقاق من قاع البرئ وحتمل بدورها الكرسات الصخرية   ا 

تسمى الكسارات الصخرية القادمة من قاع البرئ وترسب سائل احلفر مواسري احلفر وجدار البرئ لتصب عىل مناخل 

ىل مواسري احلفر وهكذا ... ىل احلاوايت اخلاص به  حيث يعاد خضه مره أأخرى ا  احلفر ) الطفةل وتعمل سوائل  ·ليذهب ا 

ر ادلوراين برسعة احلفر احلفتمتزي طريقة  ·املثقب واحلفاظ عىل الضغط ومنع اهنيار جدرانه . السائةل ( عىل تربيد وتشحمي
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ىل أأعامق ل جراء التحاليل الالزمة علهيا هبدف ترف  أأكرب مهنا يف حاةل حلفر ابدلق  وأأخذ عينات لبية أأسطورية والوصول ا 

 الطبقات الصخرية اليت يمت حفرها . 

ىل حد كبري احلفر ادلوراين ابس تثناء أأن معود احلفر ) الأانبيب (  يش به ·:  احلفر التوربيين .3 منا اجلزء ا  ل يدور ابلاكمل وا 

وتصلح هذه الطريقة حلفر الصخور شديدة   ·الأسفل ) أأعىل ادلقاق ( منه هو اذلي يدور بواسطة ضغط سائل احلفر 

  الصالدة وكذكل يف احلفر الأفقي . 

  

 ال نتاج والنقل والتخزين   

 رمس   .3النفط يف املمكناحتياطيات   .2املمكن . أأبعاد  .1: بعد العثور عىل النفط يف البرئ الاس تكشافية يبقى لنا أأن حندد

نتاج النفط .خطة   واحضة املعامل لتطوير احلقل هبدف ا 

   ضافية تعرف ابمس الآابر التقيميية آابر ا  ن عدد الآابر التقيميية جيب أأن تكون عند احلد الأدىن  . يمت حتديد حدود املمكن حبفر أ ا 

واملسافة بني تكل الآابر تعمتد عىل ظروف املمكن من حيث مسك الطبقة احلامةل للنفط و  الرضوري لتحديد أأبعاد املمكن . 

مث تأأيت معلية التشطيب للآابر لتكون   مفثال ، لكام زادت النفاذية زادت املسافة بني الآابر بعضها عن بعض .  نفاذيهتا .

نتاج .  جاهزة لال 

نتاج وفصل معاجلة النفط والغاز الطبيعي  . أأهجزة ا 

نتاج النفط والغاز الطبيعي ويه مصممة     X-mas treeالبرئ  رأأس   عبارة عن مجموعة من الصاممات اليت ميكن بواسطهتا التحمك يف ا 

حبيث حتمتل الضغوط العالية جدا . ويضم رأأس البرئ مجموعة من الصاممات الأمان اليت تقوم بغلق تلقائيا يف حاةل اخنفاض الضغط يف خط 

 .الأانبيب 

الآابر الأخرى  يتجمع النفط املنتج من برئ ما مع غرية من   Oil and gas separators    أأهجزة فصل النفط والغاز الطبيعي : 

من نفس احلقل ، ومن رأأس البرئ ينطلق النفط املنتج عرب خطوط الأانبيب ويدخل اخلليط املكون من الغاز والسائل 

ىل أأهج ىل  املاء املصاحب ا  ىل ابل ضافة ا  زة الفصل حيث يمت بحب الغاز من اجلزء العلوي من أأهجزة الفصل مث توجهيه ا 

ىل خزاانت النفط . أأما املاء فيمت بحبة من القاع مث يمت  معامل املعاجلة ويسحب النفط من اجلزء الأوسط ، ومن مث توجهيه ا 

 التخلص منه أأو اس تعامهل بعد معاجلته  . 

احلج كروية أأو اسطوانية الشلك ، للك مهنا فتحه دلخول خليط النفط مع الغاز واملاء وفتحات أأخر  كبرية  أأهجزة الفصل يه أأوعية  

نتاج ونوع اخلام وخواصه ومكيات الغاز واملاء املصاحبني   خلروج الغاز والنفط بصورة منفصةل . ويمت اختيار الفصل بناء عىل معدلت ال 

زاةل امللوحة  ابس تخدام بعض املواد الكمييائية ورفع درجة حرارته .مث تمت معاجلة النفط ا  وخواص لك مهنام . وقد تمت هنا معلية  خلام اب 

زاةل املواد الكربيتية ابملعاجلات الكمييائية ، لكام  زادت نس بة املواد الكربيتية يف غس يل النفط وذكل خبلطة ابملاء العذب مث وبعد ذكل يمت ا 

يثان  . ذكل معليات تثبيت النفط اخلامتأأيت بعد   .النفط اخلام قل سعره  زاةل الغازات اخلفيفة مثل امليثان وال  ىل ا  هذه العملية هتدف ا 

 والربوابن  اذلائبة يف النفط اخلام واس تخداهما كامدة أأولية يف الصناعات البرتوكمييائية مث تأأيت بعد ذكل معلية التخزين .
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 معلية النقل

ىل املس هتكل.يمت نقل النفط اخلام من موا   ىل مصاف النفط ومن مث نقل املنتجات النفطية ا  نتاجه ا  ن حركة النفط   طن ا  وعىل هذا فا 

ىل حد كبري عىل :  التوزيع اجلغرايف ملناطق التصدير والاس ترياد.   .2العرض والطلب .   .1تعمتد ا 

ىل وسائ -أأانبيب النفط والناقالت  . -وأأمه وسائل النقل يه  :    ل حمدودة الفعالية مثل القطارات والشاحنات اليت تس تخدم ابل ضافة ا 

كذكل من وسائل النقل هناك النقل البحري عن طريق خط الأانبيب البحرية وانقالت النفط اليت جتوب   -يف نطاق حميل .

 البحار واحمليطات . 

 ختزين النفط

ذات  صهارجي ، ويوجد نوعان من الصهارجي ويه   أأسطوانية مصممة لهذا الغرض  تمت معلية ختزين النفط اخلام يف صهارجي

أأسقف عامئة ويه تس تخدم لتخزين النفط اخلفيف حيث يعوم سقف الصهرجي عىل سطح النفط مانعًا النفط ) اخلفيف ( من 

 ذات أأسقف اثبتة ويه تس تخدم لتخزين النفط الثقيل . صهارجي التطاير حتت درجات احلرارة العالية .

 النفط طرائق اس تخالص  

ىل قاع البرئ ومن  نتاج النفط لبد من قوى حتركه عرب الصخور ا  ىل أأهجزة الفصل وذكل  ليك يمت ا  ىل  أأعىل حيث فوهة البرئ ، مث ا  مث رفعه ا 

ما ابلتدفق الطبيعي أأو ابلطرائق الاصطناعية .  ا 

زا:الأويل  الاس تخالص . 1 : هناك ثالث طرائق لالس تخالص     طبيعية )  ةل السوائل النفطية بفعل قوى دفعمعلية يمت من خاللها ا 

:يس تخدم عند هبوط الضغط الاس تخالص الثانوي . 2التدفق الطبيعي ( مثل ادلفع ابلغازات اذلائبة دفع الغطاء الغازي أأو ادلفع ابملاء . 

زاحة السوائل النفطية آخر ) ماء أأو غاز أأو لكهيام معا ( عن يف املمكن ، حيث يمت ا  آابر احلقن طريق بعض الآابر املسامة  ابس تخدام مائع أ . بأ

نتاج   عدم وجود قوى دفع طبيعية أأو عدم الاس تجابة لقوى ادلفع الثانوية ميكن الاعامتد عىل  ويف حاةل. 3أأما بقية الآابر فتس تعمل لال 

حرارية  ولكهنا طرائق واليت تعمتد عىل طرائق كمييائية وأأخرى   Enhanced oil recoveryطريقة أأخرى تسمى الاس تخالص احملسن 

 ملكفة جدا . 

 حقول النفط يف ال مارات

بدأأت الاس تكشافات يف دوةل ال مارات يف الثالثينيات ، حيث أأسست رشكة تطوير ال مارات البرتولية  واكنت فرعًا من رشكة نفط   

آنذاك. ابب ، بوحصا ، عصب ، ساحل شاه حقل ” ومن أأمهها  أأبو ظيبم يف 1036أأجريت أأول مسوحات جيولوجية يف عام  العراق أ

بدأأ املسح اجليولويج يف ال مارات الشاملية يف بداية الأربعينيات  ومت حفر البرئ  ،أأم الش يف ،زاكوم ،ابو البخوش ،مربز والبندق . 

 حقل مبارك و الصجعة . ويف الشارقة حقل فاحت .“ 1051عام ديب الاس تكشافية الأوىل يف 

  

 حقل ابب 

  املنطقة اليابسة يف ابوظيب . : يفاملوقع  

نتاج احلقل عام 1054: اكتشف احلقل النفطي عام  لكتشافا   م .1063م وبدأأ ا 

 م . 1211: قبة بيضاوية مساحهتا شلك احلقل  

 : معرها يرجع لعرص الطباشريي الأسفل ويه خصور جريية .خصور اخلزان 

 : خصور جريية غري منفذه .خصور الغطاء  

 مرتًا .165طبقة احلاوية للنفط : مسك ال  
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 حقل أأم الش يف 

  .م 1051 م شامل غرب مدينة  ابوظيب عام21: يف البحر عىل معق املوقع والاس تكشاف  

نتاج عام ال نتاج    م .  1062: بدأأ ال 

 كيلومرت مربع . 411: قبة بيضاوية مساحهتا شلك احلقل  

 ومعرها يعود للعرص الطباشريي الأسفل.: خصور جريية الصخور املنتجة  للنفط   

 : خصور اجلورايس العلوي .الصخور املتواجد هبا النفط والغاز 

 : خصر الاهنيدرايت .الغطاء الصخري للنفط  

 مرتًا   241: مسك الطبقة املنتجة  

  

 حقل فاحت 

 م .1066: املناطق البحرية دليب واس تكشف عام املوقع والاس تكشاف  

نتاج عام  ال نتاج   م .  1060: بدأأ ال 

 : خصور جريية يف ثالث نطاقات اتبعة للطباشريي الأسفل و الأوسط و العلوي . الصخور املنتجة  

 مك . 0×15: قبة تتجه شامل رشق / جنوب غرب . ويبلغ أأبعادها شلك احلقل  

  

ع العرص الطباشريي وأأن الغطاء الصخري يتكون من خصور تؤكد الأمثةل السابقة أأن خزاانت النفط يف ادلوةل غالبا خصور جريية تتب

 الاهنيدرايت واملصائد النفطية تكون عىل شلك قباب .

آاثر البيئية للنفط  ال

 مصادر التلوث النفطي

 عن النفط يف املناطق املغمورة : مثل حادثة ترسب النفط عىل  شواطئ اكليفورنيا .ملواثت حوادث التنقيب  .1

حادثة غرق انقةل نفط محمةل ابدليزل يف املياه ال قلميية دلوةل ال مارات العربية املتحدة  مثل : النفط أأو غرقها حوادث تصادم انقالت  .2

 م .2111غرق انقةل النفط العراقية زينب قباةل سواحل جبل عيل يف ديب يف ابريل عام  مثل -م  2111يف مارس عام 

 .معليات الشحن والتفريغ ما ينجم عن  .3

آلك كمييايئ يف خطوط أأانبيب النفط البحرية . منترسب النفط  .4 نتاج نفطي حبري أأو حدوث تأ  مواقع حفر أأو ا 

آت النفط تدمر  .5  .منشأ

لقاء  .6  القريبة من السواحل .خملفات ونفاايت معامل التكرير تلوث انمج عن ا 

ىل  .7  الرشب العذبة .طبقات مياه ترسب النفط ا 

ز الطبيعي واملنتجات النفطية وانتقالها من اجلو مث سقوطها يف البحر بعد ذكل مع من صهارجي النفط و الغاتبخر الهيدروكربوانت   .1

 مياه الأمطار . 
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آاثر الضارة  الناجتة للتلوث النفطي  ال

آاثر خطرية عىل مجيع نوايح احلياة مهنا :  ·   للتلوث النفطي أ

ىل تلوث الهواء واذلي يؤديتطاير املواد اخلفيفة من النفط  .1 ىل ظهور أأمراض خطرية مثل الأمراض التنفس ية  املترسب يؤدي ا  ا 

 والرسطان .

ىل توقف معليات المتثيل الضويئ للنبااتت وجود طبقة نفط فوق سطح املاء   .2 حتجب لك من الأكسجني وأأشعة الشمس مما يؤدي ا 

 البحرية .

ىل هالك الأسامك وتسممها .وجود طبقة نفط فوق سطح املاء   .3  تؤدي ا 

ىل املنابع املائية ملعامل التحلية فتؤثر عىل كفاءهتا . وصول امللواثت النفطية .4  ا 

 

 

 طرائق ماكحفة التلوث النفطي

 الطرائق املياكنيكية

 لتسييج البقة النفطية ملنع انتشارها .احلواجز الطافية اس تخدام  .1

ش هذه املواد من قوارب صغرية  اليت تعرقل حركة البقعة النفطية جزئيا مثل : الصوف الصخري واملياك وتر املواد املاصة اس تعامل   .2

 و يمت مجعها بوساطة ش باكت دقيقة وتنقل بعيدا حيث يمت حرقها يف أأفران خاصة .

 بوساطة أأهجزة خاصة مثل املاكنس الكهرابئية  ميكهنا فصل النفط عن املياه .طريقة الشفط اس تعامل  .3

ة فوق سطح املياه ويمت جتميع النفط املقشوط وبحبه ويه أأهجزة تقوم بكشط طبقة النفط السميكة الطافي القاشطاتاس تخدام   .4

 ابس تخدام املضخات .

حيث ميرر حزام معدين عرب طبقة النفط اللزجة حيث يلتصق النفط ابحلزام ويمت التخلص منه أأهجزة  احلزام الناقل اس تعامل   .5

 لحقا ً.

 الطرائق الكمييائية  

 ة التكسري .مواد كمييائية خاصة من شأأهنا تسهيل معلياس تعامل   .1

ىل مادة جيالتينية .مث جتمع حتويل   .2 بعد ذكل عن طريق اس تخدام تيار هوايئ املادة اجليالتينية  النفط ابس تعامل املواد الكمييائية ا 

 ويمت التخلص مهنا ابحلرق.

 ابس تعامل بعض املواد الكمييائية  ذات اللزوجة املنخفضة .حرق املركبات الهيدروكربونية  .3

 اليت تعمل عىل زايدة رسعة أأكسدة املركبات الهيدروكربونية وحتللها .امل احلفازة اس تخدام العو   .4


