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 الممدمة:

 

مما الشن فٌه ؛ أن هذا الموضوع هو من الموضوعات الهامة فً 

الٌومٌة و التً تهتم بكثٌر من األمور فً العالم التً ال حٌاتنا 

 ذاه  إلىٌمكن االستغناء علٌها فً الولت الحالً ومما ٌدعو 

الت بدونه و كل خاصة و عامة هو الذي ال تعمل اآل الموضوع

، ولذا سوف اكتب عنه فً شًء تمرٌبا فكل شًء له خاصٌة 

المكون الذي ال ٌمكن استغناء  هذافما هو  السطور الملٌلة المادمة

  ...متمنٌا من هللا أن ٌنال إعجابكم عنه؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    هنان ثالث نظرٌات تفسر نشؤة البترول هً:

النظرٌة البٌولوجٌة أو العضوٌة;النظرٌة الكٌمٌائٌة ثم النظرٌة المعدنٌة. وتمرر النظرٌة الخاصة باألصل البٌولوجً أن  

البترول لد تكون من بماٌا بعض الكائنات الحٌة، الحٌوانٌة والنباتٌة، وبخاصة األحٌاء البحرٌة الدلٌمة، التً تجمعت مع 

ت أخرى بعد موتها فً لٌعان البحار والمحٌطات، واختلطت برمالها، وبرواسب معدنٌة أخرى، وتحولت بماٌا كائنا

تدرٌجٌا إلى صخور رسوبٌة، وتزاٌد سمكها، ثم تعرضت لضغوط هائلة، وارتفعت حرارتها إلى درجات بالغة العلو بفعل 

الصخور الرسوبٌة التً تسمى بصخور تحركات المشرة األرضٌة، وتؤثٌرات حرارة باطن األرض، فتكونت طبمات 

المصدر، وفً ثناٌاها تحولت البماٌا العضوٌة الغنٌة بالكربون 

والهٌدروجٌن إلى مواد هٌدروكربونٌة، تكون منها زٌت البترول والغاز 

الطبٌعً؛ نتٌجة عوامل الضغط والحرارة والتفاعالت الكٌمٌائٌة، 

ع األكسجٌن والكبرٌت والنشاط البكتٌري الذي لام بدور مهم فً انتزا

والنٌتروجٌن من المركبات العضوٌة بخالٌا الكائنات الحٌة، وتنتج 

الصخور المولدة الغنٌة بالبترول كمٌات كبٌرة منه، إال أن ما ٌتحرن 

إلى الطبمات المجاورة للٌل نسبً أما أغلب البترول فٌبمى فً الصخور 

رول فً الطرٌك، المولدة وال ٌمكن إنتاجه. وٌضٌع جزء كبٌر من البت

أثناء هجرته، بٌن حبٌبات الصخور، وفً الشموق والصدوع والفجوات 

والمغارات، أو بالتسرب إلى سطح األرض وال ٌصل إلى المكامن أو المصائد. ومن ناحٌة أخرى تتحكم بٌئات ترسٌب 

ة من حٌث مكوناته الطبٌعٌة المواد العضوٌة، وخصائصها الجٌولوجٌة، وظروفها المناخٌة فً خصائص البترول الكٌمٌائٌ

مثل الكثافة واللون. ونظرٌة النشؤة العضوٌة للبترول هً األكثر لبوال بٌن العلماء المعاصرٌن ألسباب عدٌدة، أولها 

اكتشاف الغالبٌة العظمى من حمول البترول فً الصخور الرسوبٌة، وبالمرب من شواطئ البحار، أو فً لٌعانها مثل خلٌج 

العربً وبحر الشمال. أما البترول الموجود فً بعض الصخور النارٌة أو المتحولة، فإن مصدره هو السوٌس والخلٌج 

الهجرة من صخور رسوبٌة مجاورة. ثانٌها: أن الزٌت المستخرج من باطن األرض ٌحتوي، عادة، على بعض المركبات 

 صر ال توجد فً كربٌدات الفلزاتالعضوٌة، التً ٌدخل فً تركٌبها النٌتروجٌن والفوسفور والكبرٌت، وهً عنا

Carbides بل توجد فً خالٌا الكائنات الحٌة فمط، سواء كانت حٌوانٌة أم نباتٌة. وثالثها: تمٌز البترول بخاصٌة النشاط ،

الضوئً التً تكاد تنفرد بها المواد العضوٌة. ولما كانت المواد العضوٌة المترسبة هً المصدر األساسً الذي نشؤ منه 

ل، فإن صفاته الطبٌعٌة وخصائصه الكٌمٌائٌة تختلف باختالف طبٌعة الكائنات الحٌة، ومكونات الصخور الرسوبٌة البترو

الحاوٌة له، وهنان معاٌٌر ضرورٌة لتموٌم صخور المصدر، من حٌث إمكان وجود البترول فٌها ونوعه، وإمكان إنتاجه، 

 4.8 ٌمل الحد األدنى للكربون العضوي فً هذه الصخور عن منها أن تكون صخور المصدر غنٌة بالمواد العضوٌة، وأال

%، ومنها تحدٌد أنواع المواد العضوٌة النباتٌة أو الحٌوانٌة، التً تتحكم فً نوع البترول، ومنها تعرف مستوى 4.9 -

جها بالتكنولوجٌا تولٌد الهٌدروكربونات المولدة وطردها، ثم ٌؤتً تمدٌر االحتٌاطٌات المإكدة جٌولوجٌا، وإمكان استخرا

 %4>% من البترول المختزن فً المصٌدة، وٌمكن أن تصل إلى 64المتاحة وبالكمٌة المناسبة، التً ٌنبغً أال تمل عن 

% معدال التصادٌاً جٌداً الستغالل الحمل البترولً. وفً تمدٌر المخزونات 79-74منه، وفً أمرٌكا الشمالٌة تعد نسبة 

، ومسامٌة هذه الصخور Reservoir Rocks حدٌد سمن واستمرار الصخور الخازنةالبترولٌة تعطً األولوٌة لت

ونفاذٌتها، والضغوط التً ٌتعرض لها الزٌت. والنظرٌة الثانٌة تمول بؤن نشؤة البترول غٌر عضوٌة، وأنه معدنً األصل، 

، ذلن ألن كربٌد الكالسٌوم تكّون نتٌجة لتعرض بعض رواسب كربٌدات الفلزات الموجودة فً باطن األرض لبخار الماء

ٌتفاعل مع الماء مكونا الهٌدروكربون غٌر المشبع "األسٌتلٌن". ولكن الندرة الشدٌدة لرواسب الكربٌدات، ٌصعب معها 

تصور أنها كانت موجودة بكمٌات هائلة وكافٌة، لتكوٌن ما استخرج، فعال، من زٌت البترول وما ال ٌزال موجوداً فً 

، Volcanic Rocks جٌا فمثل هذه الكربٌدات إن وجدت فالبد أن تكون فً ثناٌا الصخور البركانٌةباطن األرض. وجٌولو

بدلٌل خروج غازات هٌدروكربونٌة من فوهات البراكٌن، بٌنما ال ٌوجد البترول إال فً طبمات الصخور الرسوبٌة. وإلى 

ٌمٌائٌة، التً تفترض أن بعض الهٌدروكربونات لد جانب النظرٌتٌن العضوٌة والمعدنٌة لنشؤة البترول هنان النظرٌة الك

تكونت فً الزمن المدٌم باتحاد الهٌدروجٌن بالكربون، ثم انتشرت فً باطن األرض، واختزنت فٌها، وتحولت إلى زٌت 

البترول، الذي بدأ ٌتسرب إلى سطح األرض عن طرٌك بعض الشموق والصدوع فً المشرة األرضٌة، أو عن طرٌك حفر 

ستكشاف أو المٌاه، وظهرت الهٌدروكربونات على هٌئة غازات طبٌعٌة وبترول، أو بمٌت فً بعض الطبمات آبار اال



المسامٌة. ومن لرائن النظرٌة الكٌمٌائٌة وجود احٌتاطٌات هائلة من البترول فً مناطك صغٌرة جداً فً مساحتها كالخلٌج 

، وال ٌعمل أن تكون هذه المساحة مكان تجمع بالغ الضخامة العربً، تمترب من ثلثً االحتٌاطً المإكد للبترول العالمً

من بماٌا الكائنات الحٌة. وهذه النظرٌة تعنً أن هنان احتماالت كبٌرة للغاز الطبٌعً والبترول فً أماكن كثٌرة من 

ء من األرض، وأن باطن األرض ٌحتوي على مصدر ال ٌنضب من الهٌدروكربونات المكونة للبترول. وٌثك بعض العلما

الوالٌات المتحدة والسوٌد وروسٌا بصدق هذه النظرٌة، إذ جرى الحفر على أعماق تناهز خمسة آالف متر أو أكثر، بل 

كم فً الدرع الجرانٌتٌة لشبه جزٌرة "كوال" شمال الدائرة 59إن عمك بعض اآلبار االستكشافٌة فً روسٌا وصل إلى 

 .المطبٌة

 :تعرف البترول

لمعدنً المتواجد طبٌعٌاً فً باطن األرض وٌختلف لونه بٌن اللون البنً الفاتح إلى اللون األسود على أنه هذا السائل ا

من كلمتٌن التٌنٌٌن هما الزٌت والصخر  Petroleum ولمد اشتمت كلمة البترول 4الداكن وهو ذات رائحة كبرٌتٌة ممٌزة

 .ٌة األصلأما كلمة نفط فهً عرب 4ولهذا ٌدعى بزٌت الصخور أو الزٌت الصخري

والبترول هو التسمٌة العامة لمزٌج عدد هائل من المواد الكٌمٌائٌة الطبٌعٌة التً تعرف بالهٌدروكربونات. هذه المواد 

 .مركبه من تجمع ذرات الكربون وذرات الهٌدروجٌن فً جزٌئات مختلفة الحجم والترتٌب والنسبة

 أنواع البترول:

 :الفرع األول: أنواع البترول

وٌختلف البترول فً نوعه من بلد إلى آخر، وأحٌانا فً نفس الحمل ٌتواجد عدة أنواع، فالمنطمة األوربٌة تختلف ٌتباٌن 

 .عن المارة اإلفرٌمٌة، كما تختلف عن بترول الشرق األوسط

 :وهذا االختالف ٌنجم عنه تؤثٌرات متعددة على االلتصاد من أهمها

 .التؤثٌر على لٌمة وسعر البترول -

 .ثٌر على الكلفة اإلنتاجٌة للبترولالتؤ -

 .التؤثٌر على العرض البترولً -

 :الفرع الثانً: منتجات البترول

البترول كمادة خام ال ٌمكن استعماله واستهالكه إال بعد تصفٌته أو تكرره بتحوٌله إلى منتجات سلعٌة بترولٌة مختلفة، إذ 

مختلفة فً طبٌعتها أو شكلها أو لٌمتها أو استعمالها فمنها ٌتضمن وٌستخلص منه العدٌد من المنتجات البترولٌة ال

 .الخفٌفة للتدلٌل على خفة وزنها وسرعة تطاٌرها، أو المتوسطة أو الثمٌلة

 :وهذه المنتجات البترولٌة هً كاآلتً

  natural gazالغاز الطبٌعً  -

 owiation gasolineبنزٌن الطائرات  -

  motor gasolineت بنزٌن السٌارا -المنتجات الخفٌفة 

  Kéroseneكٌروسٌن  -

  gaz oilزٌت الغاز  -

  diesel oilزٌت الدٌزل  -المنتجات المتوسطة 

  lulricantsزٌت التشحٌم  -

  banker / fuel oilزٌت الولود  -

  hitumenاإلسفلت  -المنتجات الثمٌلة 

 waxالشمع  -

 طرق استخراج البترول:

 

 -: طرق استخراج البترول

ٌتواجد البترول والغاز تحت األرض بٌن مسام الصخور فً جزء من إحدى الطبمات الرسوبٌة, وٌطلك على كتلة الصخر 



وتتفاوت مثل هذه الكتل الصخرٌة فً الشكل والحجم من  ,oil reservoirالمشبعة بالنفط أو الغاز اسم المكمن النفطً 

وغالبا ما ٌحتوي مكامن النفط على  ,آخر, كما تتفاوت كمٌات النفط الموجود بٌن المسام بحسب نوع الصخرخزان إلى 

مٌاه البحر أسفل طبمة من الزٌت الذي لد ٌعملوه أحٌانا طبمة من الغاز, وٌتعرض الزٌت لضغوط عالٌة ٌسببها الماء من 

إلى داخل البئر ومنه إلى سطح األرض بدون وسائل رفع  أسفل أو ٌسببها الغاز من أعلى, هذه الضغوط تدفعه للتدفك

 . صناعٌة, وتعرف هذه الحالة بالتدفك الطبٌعً

فإذا تنالصت هذه الضغوط ٌتم اللجوء إلى وسائل رفع صناعٌة لرفع الزٌت إلى سطح األرض, هذه الوسائل نوجزها فٌما 

 :ٌلً

د اآلبار فً أعلى نمطة فً مكمن النفط لرفع الضغط وٌتم ضخ الغاز الطبٌعً من أحgas injection حمن الغاز/ 1

 .داخله واستمرار تدفك النفط من اآلبار األخرى حول بئر الحمن

وٌتم ضخ الماء من أحد اآلبار فً أدنى نمطة فً مكمن النفط لرفع الضغط داخله  water injection حمن الماء/ 2

 .واستمرار تدفك النفط من اآلبار األخرى حوله

 .وٌتم إنزال مضخة لسحب البترول من لاع البئر ورفعه إلى السطح pumps خات الماصةالمض 3/

ٌتم حمن أحماض كٌمٌائٌة لتحسٌن خواص الصخر )اإلنفاذٌة( بحٌث  chemical treatment المعالجة الكٌمٌائٌة 4/

 .ٌسمح بسهولة مرور الزٌت خالله

ربونات مهدرجة( مثل )البروبان( لتملٌل لزوجة البترول مما إذابة النفط فٌتم حمن مذٌب للبترول من نفس جنسه)ك 5/

 .ٌساعد على زٌادة تدفمه

التسخٌن وٌتم تسخٌن الزٌت إذا كان من النوع الثمٌل لتملٌل درجة لزوجته إما بحمن بخار الماء الحار أو بحمن  6/

 .الهواء داخل المكمن وإشعال النار فً جزء من البترول الموجود فٌه

اج البترول التً ذكرناها آنفا لم تنجح حتى ٌومنا هذا فً استخراج كل البترول الموجود فً أي من مكامن ووسائل إنت

 . النفط

 مراحل التكرٌر البترول:

 .الفصل:تفصل المواد بالحرارة، فاألثمل وزناً ٌبمى اسفل البرج واألخف فً األعلى  

 )البالستٌن أو اللدائن(التحوٌل: إجراء بعض العملٌات الكٌمٌائٌة لتحوٌل النفط إلى منتجات مرغوبة كالبولٌمرات   

المعالجة: تنمٌة المنتجات انفطٌة من الشوائب وإعداده   

لالستهالن وأٌضا ٌتم استخراج الغازات لالستفادة منها فً بمٌة 

من النمثا الثمٌلة  عملٌات اإلنتاج مثل إنتاج غاز الهٌدروجٌن

لالستفادة منه فً وحدات التكسٌر بالهٌدروجٌن حٌث ٌتم 

االستفادة من اخر لطرة من النفط الخام.و منشؤة مصفاة النفط 

منشؤة كبٌرة تمدر بمساحة مئات المالعب الكروٌة، وهً تعمل 

ساعة فً الٌوم على مدار السنة وتحتاج لتشغٌلها إلى مئات  24

تكالٌف إنشاءها وتشغٌلها تمدر بملٌارات العاملٌن، كما أن 

الدوالرات وأٌضا ال ٌمكن تشغٌل هذه المعدات من دون الوحدات 

 .المساندة كالطالة والصٌانة والمعدات الثمٌلة

 نمل النفط إلى معامل التكرٌر

 :ٌنمل النفط فً صورته الخامة أو لابال لالستعمال بطرٌمتٌن

 .هً أحسن وسٌلة لنمل النفط ،باإلضافة إلى الشاحنات أو المطارات الصهرٌجٌةالنمل البرٌوٌشمل خطوط األنابٌب و

 . النمل البحرٌوتتمثل فً النالالت والبواخر المسطحة

 تكرٌر النفط

 .إعداد النفط الخام للتكرٌر

 :ٌتم اإلعداد كما ٌلً

النفط ،وذلن بواسطة خفض سرعة طرد الغازات :إن الغاز الذي ٌصاحب النفط أثناء خروجه من البئر، ٌجب فصله عن *

 .حركة مخلوط النفط والغاز ،وتستخدم طرٌمة فصل الغاز على عدة مراحل فً حالة وجود ضغط عالً فً البئر



نزع الماء واألمالح:إن الماء، األمالح، الرمل والطٌن تصاحب النفط دائما أثناء استخراجه.وٌفصل الماء عن النفط فً  *

نه ٌكون مستحلبات ثابتة مع النفط فً البعض اآلخر هذه الحالة ٌجب أن ٌخضع النفط بعض األحٌان بسهولة ،ولك

لمعالجة خاصة معمدة نسبٌا لفصله. إن تكرٌر النفط ذو الشوائب ٌعمد تشغٌل الوحدات الصناعٌة إلى حد كبٌر، فإذا سخن 

ا ٌإدي إلى خفض كفاٌة المبادل مثال نفط ٌحتوي على الشوائب فً مبادل حراري فإنها تترسب على سطح التسخٌن مم

الحراري ،وتحن األجهزة فتبلٌها لبل األوان ،وٌإدي تواجدها فً المتبمٌات النفطٌة بعد التمطٌرإلى خفض جودة هذه 

 .األخٌرة وزٌادة نسبة الرماد فٌها

كلورٌدات وٌحتوي الماء الموجود فً النفط على كمٌة كبٌرة من األمالح التً تتوفر بصورة أساسٌة على هٌئة 

2CaCL،2MgCL،NaCL وٌتكون حمض الهٌدروكلورٌن من تحلل كلورٌد الكالسٌوم وخاصة كلورٌد المغنزٌوم،

 .أثناء عملٌة التمطٌر، وٌحن هذا الحمض األجهزة

 استعماالت البترول:

  : أوال : الطالة

وتدفئة فً المنازل والمركبات تزاٌدت استخدامات النفط فً الطالة على اختالف أنواعها وأشكالها كولود ، وإنارة 

والمصانع والمنشآت االلتصادٌة وغٌرها ، وٌستخدم النفط بشكل واسع فً تولٌد الكهرباء . وٌمتاز النفط عن غٌره من 

مصادر الطالة بؤنه ارخص سعرا وأسهل استعماال والل تلوٌثا للبٌئة ، وبلغ استهالن الطالة بمختلف مصادرها ومواردها 

 9==5ملٌون طن ، وفً عام  499=> 4==5لعمد التاسع من المرن العشرٌن الفائت كما ٌلً : عام فً العالم فً ا

ملٌون طن ، على أساس  55:9حٌث إزداد استهالن الطالة فً العالم إلى حوالً  6444ملٌون طن ، وفً عام  1023,5

، وتتؤلف مساهمة النفط من االستهالن اإلجمالً للطالة فً العالم  % 6ر9:إن الزٌادة السنوٌة بمتوسط حسابً لدره 

 (.6)% حتى أواخر هذا العمد التاسع من المرن العشرٌن المنصرم  84 -%  :7بنسبة تتراوح ما بٌن 

على العموم ، إن النفط ٌستخدم فً كافة المجاالت المدنٌة والعسكرٌة حٌث ٌستعمل فً النمل البري والبحري والجوي 

لمركبات على اختالف أشكالها وأنواعها والمطارات وفً البواخر والسفن والطائرات فً الحٌاة المدنٌة العامة كما ل

ٌستخدم النفط كولود فً األسلحة البرٌة والبحرٌة والجوٌة ، فً الدبابات والمدرعات والموارب والبوارج الحربٌة وفً 

  . ى تصنٌع الغازات السامة كنوع من األسلحة العصرٌة الفتاكةالطائرات الحربٌة النفاثة والعادٌة ، إضافة إل

  : ثانٌا : الصناعة

ٌشكل النفط احد أهم مصادر المواد الخام للصناعات المختلفة فً أولات السلم والحرب على حد سواء ، إذ ٌدخل فً إنتاج 

اعٌة والصحٌة والنسٌجٌة والكتابٌة ألف منتج صناعً بشكل كامل أو جزئً ، فً الصناعات الحربٌة والزر 744حوالً 

النابالم ، أل ) تً . أن . تً ( ،  " : ( 7والمنزلٌة وتعبٌد الشوارع والطرلات وغٌرها ، ومن أبرز هذه الصناعات ) 

الناٌلون ، الدكرون ، االرلون ، مبٌدات الحشرات ، األسمدة الكٌمٌائٌة ، صناعة المركبات ، الصحون ، خراطٌم المٌاه ، 

م التجمٌل ، طاوالت الحدائك ، أغطٌة الطاوالت ، البرنٌك ، األزهار االصطناعٌة ، السموف ، الستائر ، احمر الشفاه مراه

، الكحل الحدٌث ، طالء األظافر ، األلبسة الداخلٌة ، اإلسفنج االصطناعً ، فرشاة األسنان ، الشمع ، األحواض ، الغاز 

  . " الخ ...إلسفلت ، األفالم المستخدم فً المنازل ، حبر الطباعة ، ا

إضافة إلى الصناعات السابمة ، هنان العدٌد من المواد البتروكٌماوٌة التً ٌجرى تصنٌعها من النفط : مثل الغازات 

اثٌلٌن ، مٌثانول ، اٌثانول ، بروبلٌن ، بنزٌن ، تولوٌن ، مخلوط الزاٌلٌن ، بارازالٌن ، اثلٌن كالٌكول ،  " : ( 8التالٌة ) 

، بولً اثٌلٌن ) ع ( ، بً فً سً ، بولً ستارٌن ، الكٌل  (تارٌن ، مٌالمٌن ، فورمالدهٌد ، فٌنول ، بولً اثٌلٌن ) م س

بنزٌن ، مٌثٌل بوتٌل الثالثً اٌثر ، بولً بروبلٌن ، بولً بول ، مثالن الهٌدرٌد ، راتنجات االلكٌد ، الٌاف بولً امٌد ، 

استر غٌر مشبع ، راتنجات ثنائً اوكتٌل ، راتنجات فورمالدهٌد ، راتنجات بولً  الٌاف بولً استر ، راتنجات بولً ،

  . فالت فنٌل" ، وهً غازات ضرورٌة لمختلف االستعماالت البشرٌة الٌومٌة

  :ثالثا : النفط كسالح سٌاسً

على أي دولة من ٌمكن للدول المصدرة للنفط استخدام هذا المورد االلتصادي كوسٌلة للضغط السٌاسً وااللتصادي 

الدول فً منطمة أو اللٌم جغرافً معٌن ، إال إن هذا االستخدام هو سالح ذو حدٌن ، إذ انه ٌمكن استخدامه لتحمٌك 

أهداف أو غاٌات محددة ضمن فترة زمنٌة محددة أو مفتوحة ألجل غٌر مسمى ، فمثال استخدم العرب سالح النفط عام 

ٌات المتحدة وهولندا لدعمهما السٌاسة الصهٌونٌة العدوانٌة تجاه الوطن كسالح التصادي وسٌاسً ضد الوال 7;=5



كعماب ضد العراق اثر حرب  5==5العربً وكان له مفعول لوي ، وعلى النمٌض من ذلن ، استخدم سالح النفط عام 

ن النواحً االلتصادٌة بالشعب العرالً مالخلٌج الثانٌة من خالل منع بٌع وتصدٌر النفط العرالً مما الحك أضرارا بالغة 

وبناء علٌه ،  . والمعٌشٌة الداخلٌة ، وجمد أو شل العاللات العرالٌة الخارجٌة مع العدٌد من الدول العربٌة أو األجنبٌة

فإن النفط سالح متعدد االستخدامات واألهداف كنعمة ونممة فً آن واحد ، ٌمكن إن ٌإثر على الدولة المصدرة أو 

  . ء ، ولكن بتبعات وآثار مختلفة ومن آن آلخر ومن دولة ألخرىالمستوردة على حد سوا

  :رابعا: النفط كسالح التصادي ومصدر ثروة عامة

ٌتؤتى من بٌع عشرات مالٌٌن برامٌل النفط أو آالف األطنان من مختلف المشتمات النفطٌة عائدات مالٌة وفٌرة للدولة 

أو شكل المادة المباعة هل هً صلبة أو سائلة أو غازٌة ، وهل هً  المصدرة تتباٌن من دولة ألخرى حسب كمٌة اإلنتاج

دوالرا ، بٌنما  >5 - 59مادة خام أو مصنعة ، وتراوح سعر برمٌل النفط الخام فً العمد التاسع من المرن الحالً ما بٌن 

 – 4:النفط ما بٌن دوالر ، وٌتراوح اآلن سعر برمٌل  74دوالر ، ثم انخفض لحوالً  150وصل ألصى سعر له حوالً 

  . =644دوالر بؤسعار حزٌران  4;

% من الناتج المومً  69وبالنسبة إلى الدول العربٌة ٌشكل النفط مصدر ثروتها األساسً حٌث تعادل صادرات النفط  "

عة % من مجمل الصادرات . أما فً الدول العربٌة النفطٌة فبطبٌ 4>للدول العربٌة النفطٌة وغٌر النفطٌة ، وحوالً 

الحال تعتمد بؤكثر من ذلن على النفط . وإن حاجة الدول األوروبٌة والغربٌة عموما إلى النفط العربً من جهة وأهمٌة 

النفط للدول العربٌة كمصدر ثروة أساسً ، وللحصول على العمالت األجنبٌة من جهة أخرى ، هما األساس إلمكانٌة أن 

ٌة وأوروبا ، وان كان تفتٌت المولف العربً وتجزئته حالٌا ٌضعف ذلن " ٌكون النفط جسرا للعاللات بٌن الدول العرب

(9.) 

وعلى كل األحوال ، فان النفط العربً ٌبمى احد أهم مصادر الموة العربٌة إللٌمٌا وعالمٌا ، وذلن تبعا ألسالٌب الضغط 

كان له مردوده االٌجابً فٌما ٌتعلك  العربٌة السٌاسٌة وااللتصادٌة وتوفر اإلرادة لذلن ، ولد لعب النفط العربً دورا

بالمضٌة الفلسطٌنٌة فً مإتمرات الجمعٌة العامة لألمم المتحدة وفً دول عدم االنحٌاز وفً المإتمرات اإلسالمٌة 

واإلفرٌمٌة عندما كانت تتوفر اإلرادة السٌاسٌة حٌال هذا الموضوع ، وكذلن إن بعض الدول النفطٌة تلجؤ إلى استخدام 

ؤثٌر على السٌاسة العامة لدولة أخرى حٌال مسالة معٌنة كمبادلة النفط للحصول على خبرة تكنولوجٌة أو النفط للت

 . الحصول على معدات وآلٌات مدنٌة أو عسكرٌة من إحدى الدول الصناعٌة الغربٌة أو دول جنوب شرق آسٌا

                             مخاطر صناعة البترول:

ل فً جمٌع مراحلها صناعة خطرة، ومن هنا كان من المفروض أن تكون لها منذ البداٌة لواعدها كانت صناعة البترو
وإجراءاتها الصارمة فً مجال حماٌة البٌئة من التلوث أو 

التسرب وتنفٌذ إجراءات السالمة فً التشغٌل لحماٌة 
العاملٌن ووسائل اإلنتاج والحفاظ على البٌئة المحٌطة. 

البترول فً ظل عملٌات التنمٌة تعممت مخاطر صناعة 
والطلب المتزاٌد على استخدام البترول لتوفٌر احتٌاجات 

الطالة األولٌة كمنتجات بترولٌة وغاز طبٌعً بحٌث وصل 
% من احتٌاجات 90األمر إلى أن البترول كان ٌوفر أكثر من

بعض الدول والسٌما المكتظة بالسكان كما هو الحال فً 
ٌة ودور البترول كمصدر ودعامة مصر، باإلضافة إلى أهم

أساسٌة للدخل المومً فً الكثٌر من البلدان المنتجة له، مما 
ازداد الوعً العام على ضرورة حماٌة البٌئة واإلنسان 

وخاصة العاملٌن فً مجال الصناعة البترول من مخاطره  . 

ٌتعرض العاملون فً النفط ألربعة أنواع من 
الطبٌعٌة، المخاطر الكٌمٌائٌة،   المخاطر«المخاطر،

النفسٌة –المخاطر اآللٌة، المخاطر السٌكولوجٌة  . 

تكمن المخاطر الطبٌعٌة بتعرض العاملٌن فً مجال النفط 
إلى التعرض للشمس أي للحرارة أثناء عملٌات الحفر فً 



لحفر، التعرض لإلشعاع إلى التعرض للضوضاء، االهتزازات الناجمة من ا .اء فً الصحراء أو فً البحار العراء سو
ضربة الشمس، األنٌمٌا، »جانب التعرض إلى الضوء المبهر وللكهرباء فً عملٌات اللحام. مسببة أمراض عدٌدة مثل 

 .سرطان الدم، سرطان الجلد، عتامة عدسة العٌن

تسبب الغازات أضراراً  المخاطر الكٌمٌائٌة عن طرٌك الغازات واألدخنة واألبخرة واألتربة التً تتصاعد فً جو العمل.
بالغة تصل إلى حد االختناق وااللتهابات، لد تتسبب فً حرائك أو انفجارات ألن مستخرجات البترول مواد ملتهبة 

  .ومتفجرة

 :فصل مكونات النفط

)أو ٌتم فصل الكٌماوٌات المكونة للنفط عن طرٌك التمطٌر التجزٌئً، وهو عملٌة فصل تعتمد على نمط الغلٌان النسبٌة 

لابلٌة التطاٌر النسبٌة( للمواد المختلفة الناتجة عن تمطٌر النفط. وتنتج المنتجات المختلفة بترتٌب نمطة غلٌانها بما فٌها 

الغازت الخفٌفة ،مثل: المٌثان، اإلٌثان من طرق الكٌمٌاء التحلٌلٌة، تستخدم غالبا فً ألسام التحكم فً الجودة فً مصافً 

 .البترول

من الهٌدروكربونات، وهذه بدورها تتكون من مركبات عضوٌة تحتوي على الهٌدروجٌن والكربون. وٌتكون النفط 

وبعض األجزاء غٌر الكربونٌة مثل النٌتروجٌن والكبرٌت واألكسجٌن، وبعض الكمٌات الضئٌلة من الفلزات مثل الفانادٌوم 

 .% من تركٌب النفط1أو النٌكل، ومثل هذه العناصر ال تتعدى 

وهم جمٌعا غازات. ونمطة  .C4H10 ، بوتانC3H8، بروبان C2H6 ، إٌثانCH4 بعة ألكانات هم: مٌثانوأخف أر

 (°F 31.1-، 43.6-، 127.5-، 258.9-، بالترتٌب )°C 0.5-و °C 42-و °C 88-و °C 161.6-غلٌانهم 

مهم كمذٌبات وسوائل التنظٌف كلها خفٌفة، وتتطاٌر بسهولة، نافثا نمٌة. وٌتم استخدا C5-7 منتجات السالسل الكربونٌة

فهً  C12H26 إلى C6H14 الجاف ومنتجات تستخدم فً التجفٌف السرٌع األخرى. أما السالسل األكثر تعمٌدا من

 إلى C10 تكون مختلطة بعضها البعض وتكون البنزٌن )الجازولٌن(. وٌتم صنع الكٌروسٌن من السالسل الكربونٌة

C15. ًالمدى من ثم ولود دٌزل وزٌت الموالد ف C10  إلىC20.  ًأما زٌوت الولود األثمل من ذلن فهً تستخدم ف

 .محركات السفن. وجمٌع هذه المركبات النفطٌة سائلة فً درجة حرارة الغرفة

 منتجات التمطٌر الجزئً للنفط الخام

 .C20 إلى C16 زٌوت التشحٌم والشحم شبه الصلب وال فازلٌن تتراوح من

تكون صلبة، بداٌة من شمع البرافٌن، ثم بعد ذلن المطران، المار، األسفلت، وتتواجد هذه  C20 السالسل األعلى من

 .المواد الثمٌلة فً لاع برج التمطٌر

ٌعطً التسلسل التالً مكونات النفط الناتجة بحسب تسلسل درجة غلٌانها تحت تؤثٌر الضغط الجوي فً التمطٌر التجزٌئً 

 :بالدرجة المئوٌة

 ٌستخدم كمذٌب °C 70 – 40:  إثٌر بترول *   

 ٌستخدم كولود للسٌارات °C 100 – 60بنزٌن خفٌف:  *   

 ٌستخدم كولود للسٌارات °C 150 -100بنزٌن ثمٌل:  *   

 ٌستخدم كمذٌب وولود للمنازل °C 150 – 120كٌروسٌن خفٌف:  *   

 ٌستخدم كولود للمحركات النفاثة °C 300 – 150كٌروسٌن:  *   

 ٌستخدم كولود دٌزل / وللتسخٌن °C 350 – 250دٌزل:  *   

 ٌستخدم زٌت محركات °C 300 < :زٌت تشحٌم *   

 .األجزاء الغلٌظة البالٌة: لار، أسفلت، شمع، ولود متبمً *   

  :البترول صناعة مخاطر الولاٌة من    

 مراعاة ما ٌلً :من اجل تملٌل مخاطر صناعة البترول على العاملٌن فً المشارٌع النفطٌة ٌجب    

  توفٌر اماكن السكن الصحً للعمال والتً تجعل الحٌاة ممبولة فً الصحاري او عند البحار او المناطك    -1    

 المهجورة .

الخ ( وتوفً الطعام الصحً ومٌاه الشرب   توفٌر وسائل الترفٌه ) تلفزٌون ، فدٌو ، .............   -2    

 للعاملٌن .النظٌفة والمالبس الوالٌة 



 توفٌر وسائل نمل جٌدة لنمل العمال الى حمول البترول ومنشآت النفط .   -3    

تنظٌم فترات العمل والراحة واالجازات االسبوعٌة والسنوٌة لتغطٌة الشعور بالغربة والحرمان الذي    -4    

 ٌعانون منه.

 لمنع تسرب الغازات واالبخرة السامة . اجراء عملٌات الصٌانة الدورٌة والمبرمجة لمصافً النفط  -5    

 ابعاد المصافً لدر االمكان عن المدن واالماكن الزراعٌة لحماٌة البٌئة المجاورة لمصافً البترول .  -6    

 توفٌر منظومات االطفاء للحرائك لخزانات تجمٌع البترول والتً لد تتعرض للحرائك .  -7    

تجهٌز نالالت     9- . ناسبة بٌن خزان وآخر لتؤمٌن وسائل الولاٌةٌجب ان ٌكون هنان مسافات م      8-

البترول ) النفط الخام ( بكل الوسائل للولاٌة من الحرائك واالنفجارات مع مالحظة عدم غسل النالالت للتخلص 

 .بالنفط من الزٌوت والتً تسبب تلوث مٌاه البحر

       . فطمنع التدخٌن أثناء تفرٌغ حمولة نالالت الن   10-  

 توفٌر وسائل التهوٌة فً معامل تصفٌة ) تكرٌر ( البترول لكً ال ٌتعرض العمال للتسمم بمركبات    11-  

 .الهٌدروجٌن الكبرٌت والفنادٌوم والزرنٌخ واول اوكسٌد الكربون وكبرٌتٌد

اعمال العزل عدم استعمال طرق الكنس الجاف لمنع انتشار غبار االسبستوس والتً تستعمل فً     12- 

 الحراري كما من المهم حفظ مادة االسبستوس فً باالت مبطنة بالبالستن
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 الخاتمة:

 

 وهكذا لكل بداٌة نهاٌة ، وخٌر العمل ما حسن آخره وخٌر الكالم ما لل 

 

 ودل وبعد هذا الجهد المتواضع أتمنى أن أكون موفما فً سردي للعناصر

 

 موضحا اآلثار اإلٌجابٌة والسلبٌة لهذاالسابمة سردا ال ملل فٌه وال تمصٌر 

 

 . الموضوع الشائك الممتع ، وفمنً هللا وإٌاكم لما فٌه صالحنا جمٌعا

 


