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  النفط ماPetroleum   مزيج سائل ثقيل من المركبات  :؟

الهيدروكربونية المعقدة )الهيدروجين والكربون ( ويحوي 

كميات قليلة من المركبات النيتروجينية والكبريتية وكذلك مقادير 

 ضئيلة من األمالح المعدنية .

  ؟   المركبات الهيدروكربونية الشائعة في تركيب النفطما

 األلكانات ( .البارافين( ات   . ) االوليفينات ) األلكينات 

  البنزين العطري ومشتقاته 

 : ال يمكن أن نحدد للنفط تركيب كيميائي معين أو ثابت  -علل((

اختالف نسبة المركبات الهيدروكربونية من حقل  بسبب :    ((

 آلخر

 حسب المركبات الغالبة في تركيبه  إلى :  يصنف النفط تجاريا

 ) يسمى النفط البار فيني ( . يفنفط خف. 1

 ) يسمى النفط اإلسفلتي (  نفط ثقيل.  2 

  .: لما كان النفط أكثر سيوله ) النفط الخفيف ( كان ك -علل

تدفقه من مسامات الصخور إلى  لسهوله أسهل في اإلنتاج .

 .البئر 

 : النفط الجيد هو النفط الذي تقل فيه نسبه الشوائب .))  علل

ألنه يكون أسهل في عمليات  ية والكبريت ((كالمواد العضو

 .التكرير و التصنيع 

يحتوي على نسبة عالية من  : النوع األول  أنواع الكيروجينات :   
المواد العضوية   الهيدروجين ونسبة منخفضة من األكسجين .

يعد من أغنى األنواع  األساسية التي كونته هي الطحالب . 
 التي تنتج وتكون النفط الخام .

 

 :  النوع الثاني  يحتوي على نسبة عالية من الهيدروجين
العضوية األساسية التي المواد   ولكنها أقل من النوع األول .

يعد  صخر المصدر لكثير  كونته تعود ألصول بحرية  . 
 من التجمعات النفطية في العالم .

   :  النوع الثالث  يحتوي على نسبة قليلة  من الهيدروجين ونسبة
المواد العضوية األساسية التي كونته تعود   .  األكسجينعالية من 

يتميز بطاقة منخفضة لتكوين الرواسب  .   ألصول نباتية عالية الرتبة 
 الهيدروكربونية السائلة  .

  2 الفرضية العضوية .1: هناك فرضيتين تفسر نشأة النفط هما .

ومن أهم فرضياتها فرضية األصل الكوني  الفرضية غير العضوية

تجدر اإلشارة أن جميع  وفرضية األصل البركاني والفرضية الكربيدية .

 لم تلق تأييد في األوساط العلمية . ل غير العضويفرضيات األص

 : تقوم هذه النظرية على وجهتي نظر   فرضية األصل العضوي
 إحداهما تؤكد األصل النباتي واألخرى تؤكد األصل الحيواني 

   : يعتقد بعض العلماء  أن أصل  أوال : األصل النباتي
اجد النفط الخام ينشأ من الطحالب والدياتومات والتي تتو 

بكثرة في طبقات الطفل البحري ولقد قام العلماء بتقطير 
الدياتومات وهي من النباتات األولية وكان من نواتج التقطير 

مواد هيدروكربونية تشبه في تركيبها الكيميائي النفط الخام مما 
 يعد دليال على صحة هذه الفرضية من حيث المبدأ . 

 : عض اآلخر من العلماء ان بعض يعتقد الب ثانيا : األصل الحيواني

 النفط الثقيل )اإلسفلتي ( النفط الخفيف) البار فيني( 

 وزنه النوعي ثقيل نوعي منخفضوزنه ال

 لونه اسود لونه اخضر

لزوجته منخفضة)سيوله 

عالية( ألنه يحتوي على 

 نسبه عالية من البارافينات 

لزوجة عالية)سيوله منخفضة( 

الحتوائه على نسبه عالية من القار 

 أو اإلسفلت 

 خصائص عامة  التسمية نوع النفط

ذو ملمس ومظهر زيتي وال يمتزج  الزيت الخام النفط السائل

بالماء بل يطفو عليه  بسبب قله كثافته 

 ويذوب في المركبات العضوية 

روكربونية الغازية ابسط المركبات الهيد الغاز الطبيعي النفط الغازي

حيث يتكون من ذرة كربون واحدة 

 حولها أربع ذرات هيدروجين .

“ الصخر الزيتي  النفط الصلب 

 ” الكيروجين 

صخوره غنية بالمواد العضوية حيث 

تتحول المواد العضوية إلى كيروجينات 

 ومن ثم إلى زيت خام أو غاز طبيعي . 



 النفط –الفصل الدراسي الثاني  -اجليولوجيا للصف احلادي عشر العلمي  " 5رقم "ورقة حتليلية 

 

الحيوانات البحرية كاألسماك هي مصدر البتيومين واهو عبارة 

عن  مزيج مكثف من سوائل عضوية )هيدروكربونات عطرية 

متعددة الحلقات ( لها لزوجة عالية وذات لون اسود .حيث قام 

بعض العلماء بتعريض دهون حيوانات بحرية لدرجات حرارة 

سيليزية فتم الحصول على مواد هيدروكربونية  044تصل إلى 

 تشبه النفط الخام . 

  : عند موت الكائنات الحية النباتية أو الحيوانية يتم  ترسبها  تكون النفط
ثم دفنها في صخور أحواض الترسيب المالئمة لتخليق النفط من انغالق 

ط جزئي للحوض عن المياه المحيطة  ثم حدوث نقص لألكسجين فتنش
البكتيريا الالهوائية حيث تعمل على تحلل المواد العضوية منتجة مادة 

هيدروكربونية صلبة )الكيروجين ( ومع تعرض الكيروجين للحرارة والضغط 
 يتحول إلى قطرات سائلة وفقاعات غازية . 

الحقائق والمشاهدات  العلمية التي اعتمدوا 

 العلماء عليها لفرضية األصل العضوي للنفط

  الحقيقة العلمية/   المشاهدة رقمال 

تواجد مادة البور فين ) مادة عضوية تتكون من كرات الدم  1

الحمراء في الحيوانات أو الكلوروفيل في النباتات ( والمركبات 

النيتروجينية في الزيت الخام حيث تتواجد فقط في خاليا الكائنات 

 الحية من نبات وحيوان . 

التي يتميز بها النفط ترجع أساسا إلى ظاهرة استقطاب الضوء  2

تواجد مادة الكولسترول العضوي بين مكوناته بينما ال نجد هذه 

الظاهرة في المواد غير العضوية إال في بعض المعادن مثل 

 الكوارتز او السينابار .

تتكون معظم صخور المصدر في بيئات جيولوجية مختلفة مثل  3

البحرية العميقة أي أنها تحتوي  الشاطئية  أو البحرية الضحلة أو

 على بقايا حيوانات ونباتات . 

 احتواء النفط الخام على مواد عضوية ذات أصل حيواني ونباتي .  4

نظائر الكربون الموجودة في النفط الخام تشبه نظائر الكربون في  5

 المواد العضوية . 

 

  مصدر  تواجد .1؛ الظروف المالئمة  لتراكم المواد العضويةما

غياب الوسط المدمر للمادة  .2ال محدود من المواد العضوية .

وجود نشاط  .3العضوية بعد هالك الكائنات الحية الدقيقة .

وجود  .4ترسيبي مستمر تنطمر تحته المادة العضوية .

صخور مكامن ذات مسامية ونفاذية فوق الصخور المصدرية 

. 

  : آلية تحول المادة العضوية إلى نفط 

على دفن  بقايا الحيوانات والنباتات  عمل عمليات التعرية والترسيبت .1

البحرية  مع الفتات الصخري في ظروف من عدم األكسجين 

مما أدى إلى تحللها واندثارها و مع زيادة سمك الصخور 

المترسبة يزاد عمقها وضغطها ودرجة حرارتها عبر ماليين 

 السنين .

ات الحية إلى مواد هيدروكربونية على للكائن تتحول البقايا العضوية .2

هي ” شكل قطرات صغيرة نسبيا وتعرف بالصخور المصدرية 

صخور ذات مسامية صغيرة جدل لدرجة تجعل نفاذيتها شبه 

 ” .معدومة مثل صخور الطفل والحجر الجيري 

حيث تنقص حجمها  مرحلة االنسحاقوصول الصخور المصدرية إلى  .3

ودة ومعها قطرات المواد وتعصر منها المياه الموج

الهيدروكربونية متنقلة إلى نوع آخر من الصخور ذات درجات 

حرارة عالية من المقاومة للضغوط وتعرف بصخور المكامن 

 )الخزان النفطية ( .

 يمكن تلخيص ما سبق فيما يلي : 

وجود األنشطة البكتيرية التي تحول المادة العضوية الى مواد   .1

 تسمى الكيروجين .هيدروكربونية صلبة 

يتحول الكيروجين على مراحل ) حيث درجة الحرارة تزداد خالل تلك  .2

درجة سيليزية إلى نفط وإذا زادت  227إلى  07المراحل من 

 سيليزية فان النفط يتحول إلى غاز .  315درجة الحرارة 

بوجود فرق في الضغط فان النفط يهاجر من مكان تكونه إلى ما يعرف  .3

 النفطي .  بالمكمن

 


