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:تعازٜف

املعسف١ َٔ ايعًّٛ ايسٜاض١ٝ ٚايطبٝع١ٝ ايٓامج١ عٔ انتطابٖٞ امل١ٓٗ ا اهلٓدض١
ٚ ق٣ٛ  ازداملٛاالقتصاد١ٜ َٔ  يالضتفاد٠  انتطبت َٔ خالٍ ايدزاض١ ٚاخلرب٠ ٚ املُازض١ ايتطبٝك١ٝ َع تطٜٛس طسم

.  ايطبٝع١ يصاحل ايبػس١ٜ 

  أنطبتِٗٚ ٤ ٚايفٝصٜا اتاضتخداّ ايسٜاضٝطسم املعسف١ اخلاص١ ٚانتطبٛا األغخاص ، ايرٜٔ ِ ٖ ٕٛاملٗٓدض

َبادئ ٚأضايٝب ايتخًٌٝ اهلٓدضٞ ٚايتصُِٝ ،، ايتعًِٝ ٚاخلرب٠ َٔ خالٍ ايعًّٛ اهلٓدض١ٝ 
. ُازض١ ١َٓٗ اهلٓدض١ ملٕ ًٛؤٖفِٗ امل

:املٗٓدع ٖٛ 

ٓتاات ٚعًُٝات ددٜد٠  املصُِ ملٚاملبدع 

االقتصاد١َٜٚٓعهطاتٗا تٗدف إىل حٌ املػانٌ ايع١ًُٝ 
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:دٚز املٗٓدع ٖٛ

ضد ايفا٠ٛ بني ايفهس٠ ٚ ايٛاقع املادٟ َٔ خالٍ  

املػانٌ ايكا١ُ٥ بني ايٓكٝطني  حٌ

:ٗٓدع ٖٞاملأدٚات 

،املبادئ ايع١ًُٝ ، اييت صٝػت حٍٛ ضًٛى ايهٕٛ ٚذلتٜٛات٘ 

ٚايثسَٛدٜٓاَٝوقٛاْني احلسن١  ٚحٍٛ

ُٗٓدعيًاملطأي١ ٖٞ بني األدٚات اييت تطُح ف

. ٌ َػه١ً َاحل تػهٌٝ عًُٞب 

اتفِٗ أضاضٝياملٗٓدع تطٜٛس عُل ناف  ع٢ً جيب

.  املبادئ حبٝث تصبح فعال َثٌ األدٚات
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؟َٗٓدع ايبرتٍٚ َٔ ٖٛ 

١ٝاهلٓدضايعًّٛ ُع بني ايهُٝٝا٤ ٚايفٝصٜا٤ ٚ ايجٝٛيٛدٝا َع أضايٝب ٖٛ َٔ جي
.  دلاٍ ايبرتٍٚ  يفايت١ُٝٓ يتخكٝل 

يًٛصٍٛ بايدزاضات ايتٓكٝب١ٝ ٚاالضتهػاف١ٝاملع١ٝٓ املٗازات ٖٛ َٔ ميتًو 
 اضتخساجٚضع خطط ٓاضب١ يالضتخداّ ايتاازٟ ٚ االقتصادٟ َع امل ٗانُٝاتإىل تكدٜس ٚايػاش يًٓفط 

.األزضباطٔ َٔ ايثسٚات ايطبٝع١ٝ ٖرٙ 

تصُِٝ طسم يٓكٌٜكّٛ ببرتٍٚ ايَٗٓدع  
. تخداَٗاايٓفط ٚايػاش إىل ذلطات َعايج١ َٓاضب١ أٚ إىل األَانٔ اييت ضٝتِ اض

تٛفري أضاع يتصُِٝ ٚتٓفٝر تكٓٝات  ٖٞٓدض١ ايبرتٍٚ َٖٗاّ 

ع٢ً ْطام ٚاضعباالعتُاد ع٢ً ايٛضا٥ٌ ايتكا١ْٝ ايٓفطخاّ تااز١ٜ َٔ ايهُٝات ايضتعاد٠ ال

ٝا٤ ،ع٢ً أضظ اهلٓدض١ ، ٚايجٝٛيٛدٝا ، ٚايسٜاضٝات ، ٚايفٝصٜا٤ ، ٚايهُٝ ٚنريو

.  االقتصاد ٚ اإلحصا٤ات ايجػساف١ٝ ٚ
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يبرتٍٚاتازٜخ 

املعادٕ  اضتخداّ ل ب، يف ٚقت ضايعصٛز ألغساض َتعدد٠  مت اضتخداَٗا َٔ قبٌ ايبػس َٓر أقدَّٛاد ايبرتٍٚ ٜٓتُٞ إىل 

ٚ ايفخِ 

عسم َٔ عٌُ ايػٝطإ " َثٌ َٔ قبٌ ضهإ املٓاطل اييت ٚددت فٝٗا  ختًف١ايتطُٝات املايعدٜد َٔ  أطًل ع٢ً ٖرٙ املاد٠ 

  ٚغريٖا " ايًُاع١ املٝاٙ " ، " ايصخٛز شٜت " ، " 

اضتخدَٗااييت " ايٓفتا : " ع٢ً ضبٌٝ املثاٍ . آالف ايطٓني بكٝت بعض ٖرٙ ايتطُٝات ٚقد 

تتطابل َع ايه١ًُ ايسَٚا١ْٝ ، ٚ"بٝرتٚع " ٚبطسع َػتك١ َٔ ايه١ًُ ايْٝٛا١ْٝ  " ٕ ٜٛاآلغٛز" ٚ " ٕ ٝٛايبابً" 

PETROLEUM ًبرتٍٚي

  

ٚ خاص١ ع٢ً  ،ايبرتٍٚ إىلض١ٓ قبٌ املٝالد  4000يف َهتبات بالد َا بني ايٓٗسٜٔ حٛايٞ املتٛفس٠ تكازٜس أغازت اي
الف ايطٓني ، ٚأْ٘ َٓر آ اضتخداّ ٚإْتاج ايبرتٍٚ

برتٍٚ ٖٛ ايتػككات ايططخ١ٝ يألزض ٚبكاٜا احلٝٛاْات املصدز ايٛحٝد يًنإ 

ذات َسدٚد اقتصادٟ إْتادٞيهٔ َعظِ ٖرٙ االنتػافات مل تهٔ 

.  يريو بدأ ايٓاع يف ايبخث عٔ ايٓفط حتت األزض  
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:أّل اآلباز االضتلشافٔ٘

تازٓخ ذلم الْٔو ،  ّاعترب.  1859قدما يف عاو  69ادًّٓ دزٓم حفس 
عٔد مٔالد صياع٘ اليفط  1859 آب 27

.  يف الْالٓات املتخدٗ األمسٓلٔ٘ 

علنَٔا إملاىٔ٘ ذٍب دزٓم خطْٗ أخسٚ إىل األماو ّ قال اىُ ثبت 

لنٔات كافٔ٘باحلصْل علٙ ٍرا اليفط 
.احلفس مً خالل الصخْز  باضتخداولتلبٔ٘ الطلب املتصآد 
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لبرتّلاتعسٓف 
اليت قد تلٌْ مْجْدٗ ّبشلل طبٔعٕ تيشأ البرتّل ٍْ خلٔط مً اهلٔدزّكسبْىات اليت 

صلب٘ أّ ضاٜل٘ أّ غاشٓ٘ ، ٍّرا ٓتْقف علٙ بأشلال 
.  ظسّف الضغط ّ دزج٘ احلسازٗ اليت تتعسض هلا 

ضاٜل أّغاشٖ ،بشلل  عادٗ( امللنً ) ّٓته إىتاج كل البرتّل تكسٓبا مً اخلصاٌ 
ليفط اخلاو أّ الغاش الطبٔعٕ ،بآّشاز إىل ٍرِ املْاد  

.  ٍّرا ٓتْقف علٙ حال٘ خلٔط املْاد اهلٔدزّكسبْىٔ٘ 

بالْشٌ مً اللسبٌْ  ٪ 87-84ٍٔدزّجني ّ  ٪ 13-11تلٌْ اليفط مً حْالٕ ٓ
ميلً العجْز علَٔا كنا الشْاٜب  آثاز مً األكطجني ّاللربٓت ّ الئرتّجني ّاهلٔلْٔو  +

. يف اليفط اخلاو 

الصْٓت اخلاو اليت مت احلصْل علَٔا مً امللامً اليفطٔ٘ املختلف٘ تتنتع 
طنٔل٘ مجل الكطساٌ ال، ّالجكٔل٘، ّذات اللٌْ األضْد الداكً َابعض. صاٜ  تختلف٘ خب

. ّ ثكل ىْعٕ ميخفضميخفض٘ لصّج٘  ذاتبين أّ بلٌْ ّ البعض اآلخس  
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اليطب٘ املْٝٓ٘%  العيصس

84 - 87 اللسبٌْ

11 - 14 اهلٔدزّجني

 0.06 - 2 اللربٓت

0.1– 2 الئرتّجني

0.1– 2 األّكطٔجني
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ات اليفط ّالغاشمااضتخد

عبْات خاص٘الغاش الطبٔعٕ ّغاش الْقْد املعبأٗ يف :  غاش اهلٔدزّكسبٌْ 
ٔفيظصياع٘ مْاد التاملرٓبات ، ّالطالٛ ، ّ:اثري البرتّل 
ّقْد احملسكات ، املرٓبات: البيصًٓ 
ّقْد الدٓصل ّّقْد الطاٜساتمصابٔح االضاٛٗ الكدمي٘ ، : اللريّضني

شْٓت التشخٔه، ّ الصْٓت املعدىٔ٘ ، ّتلطرياألّزاق : اليفط اخلفٔف 

املالٔ٘
قْد الطفً ّشْٓت التشخٔه، ّ: اليفط الجكٔل 

الكطساٌ ، اإلضفلت ، املْاد احلافظ٘ للخشب : املْاد املتبكٔ٘ األخسٚ 

-SPUجيولوجيا البترول18 2020-2019الفصل األول 



؟برتّلال ٓتْاجدأًٓ 

تقلَدٍا إىل ثالث دلمٌعات  َْقشرّ األرضلل ْشكلاملتنقسم الصخٌر 
.النارٍْ ً الرسٌبَْ ً املتحٌلْ  : لنشأتوا ًهًُفقا 
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املْاد اهلٔدزّكسبْىٔ٘ الطاٜل٘، ّالغاشٓ٘، ّالصلب٘
:الغاش الطبٔعٕ -2
 :مفأٍه أضاضٔ٘ -1 -2
الػاااا اليعَ ااُ هااٌ ععااارّ عاال  رتاان بنًلااُ ٍتكااٌن  اال اساان  تل ااْ  اال الػااااات    

اهلَدرًتربٌاَْ، تاملَتان، االٍتان، الربًباان، ًاالٍوًبٌتاان، ًنكال حين يتاٌِ حياَاااا  علآ  اٌا         
هَدرًتربٌاَْ سائلْ، تالعنتان، ًاهلكسان، باإلضافْ إىل ب ض الػااات غري اهلَدرًتربٌاَْ، تجااُ 
حيتساَد الكرباٌن، ًالناَنً و، ًتربٍااد اهلَادرً و، ًاألتساَلو، ًحيً  حيتساَد الكربااٌن،       
ًحيتسَد الكربٍد، تماا نكال حين يتاٌِ علآ ب اض الػاااات الناا رّ، تااارغٌن، ًاهللَاٌ ،          

ًٍتمَو الػاا اليعَ ُ بت د  ال ملَات اليت تؤ ِ إىل تشاكللى،  . ًالكربتٌن، ًالكسَنٌن، ًالنٌَن

.ًهٌ  ا ٍؤ ِ إىل تنٌع ترتَعى، ًحيشكا  ً ٌ ي، ًظوٌري يف اليعَ ْ
اٍتاان، ًاسان حي ا     % 10-1 ل املَتان، ً% 100-70حتتٌِ اخلوااات الػااٍْ عا ّ  علٓ    

 ل ذلك  ل املرتعات اهلَدرًتربٌاَْ ذات الر م الكربٌاُ األعلٓ، ًذلك اتٓ اهلكسان، ًعلٓ 
 آثار اتٓ النٌاان
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اٍتان، ًاسن % 10-1ّ ل املَتان، % 100-70حتتٌِ اخلوااات الػااٍْ عا ّ  علٓ  
ًذلك   حي    ل ذلك  ل املرتعات اهلَدرًتربٌاَْ ذات الر م الكربٌاُ األعلٓ،

؛ حي ا بالنسعْ للػااات غري  (C9H20)، ًعلٓ آثار اتٓ النٌااناهلكساناتٓ 
درً و، فإن  اهلَدرًتربٌاَْ، تجااُ حيتسَد الكربٌن ، ًالنَنً و، ًتربٍتَد اهلَ

دا ، ًهُ اسعوا يف املصائد الػااٍْ نكل حين تتػري اعتعارا   ل اسٍن  نخ ضْ  

.  يف ااالٍت اا رّ% 100احلالْ األتجر شٌَعا ، ًاتٓ اسٍن  رت  ْ  دا   د تص  إىل 
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، ُّوْ اواص   ( DRY GAS) ٌوٍض ػادًة فً الحقل بٍي كل هي الغاص الجاف  

جوالْى هوي الغواصاث القابلوت للخفيوك فوً كول        0.1طبٍؼً ٌحخْي ػلى أقل هوي  

، ُّوْ ٌخفوْى ػوادًة    (هخش هفؼب 100/لخش 1.3أي أقل هي ) قذم هفؼب1000

هوووي الوٍخووواى، ّهوووي أهيلخووَ الٌوْرجٍوووت اووواصاث الو وووخٌقؼاث،  % 99-95هووي  

ّهؼظوووووووون اوووووووواصاث الوفوووووووواهي الغاصٌووووووووت الحووووووووشة، ّالغوووووووواص الشطووووووووب      

 (WET GAS )   جوالْى هوي الغواصاث     0.3، ُّْ الزي ٌحخْي ػلى أكيوش هوي

( هخوش هفؼوب  100/خشل 4أي أكيش هي) قذم هفؼب1000القابلت للخفيك فً كل 

، ُّووووْ ٌحخووووْي باى ووووافت علووووى الوٍخوووواى ػلووووى ً ووووب  ُاهووووت هووووي الوووووْاد     

، ّبشووفل صووا  %40الٍِذسّكشبًٍْووت اقلقوول، ّالخووً قووذ حاوول ً ووبخِا علووى  

حاادف الغاصاث الشطبت فً الوفواهي الٌطيٍوت،   . االٌخاى، ّالبشّباى، ّالبْحاى

كوووا ٌشووٍش هاوويلز الغوواصاث الحلووْة، أّ الحاه ووٍت علووى . ّهفوواهي الوخفيطوواث

.الٌ ب الوٌخط ت، أّ الوشحطؼت هي كبشٌج الٍِذسّجٍي فً ُزٍ الغاصاث
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 ٌوفي للغاصاث اليبٍؼٍت أى حْجذ فً الخضاًواث ححوج حويز اقسح هحلْلوتً     

فوووً الووووٌطل، أّ الوٍووواٍ، أّ ػلووووى روووفل طووووْس اووواصي  ووووش  ٌّْجوووذ الغوووواص      

بشفل  ش، أّ هحلْل فً الٌطل، بٌٍووا  (  ASSOCIATED GAS)الوشافق

ػلوى روفل   (  NON ASSOCIATED GAS)ٌْجوذ الغواص اٍوش الوشافوق    

.ااص  ش، أّ هحلْل فً الوٍاٍ
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:هاادس الغاصاث اليبٍؼٍت -2-2
خؼذد حخوٍض الغاصاث اليبٍؼٍت الٍِذسّكشبًٍْت ، ّاٍش الٍِذسّكشبًٍْت ب   

:هاادسُا، أها الواادس الشئٍ ت للغاصاث الٍِذسّكشبًٍْت فًِ

(. METHANOGENIC) البفخشٌا الوْلذة للوٍخاى -
لفل أًْاع    (  PRIMARY CRACKING) الخف ش الحشاسي اقّلً -

.الفٍشّجٍي، ّالطحْم
للٌطل فً (  SECONDARY CRACKING) الخف ش الحشاسي الياًْي -

.  الاخْس الواذسٌت، ّالخضاًاث
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بٍؼووت ٌؼخقوذ بو ى جوٍوغ الخشاكوواث الغاصٌووت الٍِذسّكشبًٍْوت الوؼشّفوت فوً الي        

ًُ هي أصل ػ ْي، أي أًِا قذ حشفلج ًخٍجوًت لخطفوا الووْاد الؼ وٌْت فوً      

ي القشووشة اقس ووٍت  بٌٍوووا حخشووفل الغوواصاث اٍووش الٍِذسّكشبًٍْووت الشئٍ ووت هوو  

ذ الؼولٍاث الؼ ٌْت، ّاٍش الؼ وٌْت، ّعى ً وبت  وةٍلت جوذًا هوي لواًً أك وٍ       

الفشبوووْى، ّكبشٌوووج الٍِوووذسّجٍي، ّالٌٍخوووشّجٍي، ٌوفوووي أى حخشوووفل ألٌوووا         

ض، ّهوا  الذٌاجٌٍٍض، بٌٍوا حخشفل الٌ بت الؼظووى هٌِوا صومل هش لوت الفاحواجٌٍٍ     

ث بؼذ، ّرلا قى ً بت  ةٍلت هوي ُوزٍ الغواصاث ٌوفوي أى حٌجوْ هوي الخطواػم       

.الفٍوٍائٍت، ّالوٍفشّبٍت الوبفشة


