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 مقدمة

 األول المصدر فهو ، 1859 منذ اإلنسان إليها توصل التي االكتشافات أهم من النفط يعتبر

 أصبح وقد المعاصر، العالم في والزراعي الصناعي اإلنتاج كل ومحور واألساسي للطاقة،

 بل فحسب، الطاقة مصادر من مصدر أهم النفط يعد ولم .اليومية الحياة عناصر من حيويا عنصرا

 كما .العالم في مختلفة صناعية سلعة ألف عشر أحد عن يقل ال ما الستخراج مصدرا أيضا أصبح

 نسبة يشكل فهو التجارة الدولية، في سلعة أهم أصبح بل عابرة، تجارية سلعة مجرد يعد لم

 من نفسه على القدر أخرى مادة أي تستحوذ ولم 2008.سنة للطاقة العالمية التجارة من %33.2

 الصناعية للدول العديدة المحاوالت رغم .النفط عليها استحوذ التي واالقتصادية التجارية األهمية

 بالطاقات أو النووية والطاقة والفحم كالغاز ناضبة طاقات تكان سواء أخرى بطاقات في إحالله

 األزمة منذ الدائمة الطاقات من وغيرها المائية والطاقة الهوائية والطاقة كالطاقة الشمسية المتجددة

 .   1973  لسنة األولى النفطية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :وأساسيات مفاهيم :النفطية والصناعة االقتصاد

 أن العلية قدرته وشاءت السنين ماليين منذ األرض باطن في النفط وتعالى سبحانه هللا أودع لقد

 اآلن الحياة عصب بحق هي طبيعية كثورة األرض، بقاع في وهناك هنا مأمنه في حبيسا يظل

 يعقل وأن حضارته في ويتقدم اإلنسان عود يشهد أن إلى شأنه جل   وحفظها جمعاء، لإلنسانية

 وبعده التاريخ زمن وفي التاريخ قبل فيما القرون مئات فعبر حاجته، قدر وعلى إليها، االنتفاع

 فقط سنة 154 منذ أي 1859 سنة في التحديد وجه وعلى التاسع عشر، القرن منتصف وحتى

 يد على أمريكا في النفط صناعة والدة وتمت االستخراجية، الدق بطريقة بئر أول اإلنسان حفر

 قومية اهتمام مسألة الوقت ذلك منذ الصناعة هذه وأصبحت "دريك إيدوين " للنفط مكتشف أول

 .الحالي يومنا إلى العشرين القرن بداية في خاصة

 ونشأته : تاريخه النفط، تعريف

 العلمية األوساط جميع في موحدا ليس النفط مصطلح أو كلمة استخدام بأن التنويه من أوالا  البد

عام،  بشكل الدولي أو خاص بشكل العربي الصعيد على سواء تحديدا منها أو الجامعية عامة

 األصل ذات الشرقية أوربا بلدن أما تيني، ال أصلها ألن كلمة بترول تستخدم الغربية فالبلدان

 خليجها إلى محيطها من العربية منطقتنا بترول، وفي من بدال نفط كلمة فيستخدمون السالفي،

 .المصطلحين لهذين استخدامهم في منقسمون

 أن رغم المادة، هذه عن الشيء نفس ويعنيان يرمزان البترول( أو النفط(الكلمتين  بأن علما

 .المادة لهذه المعنى وبتجسيد والعلمية الموضوعية داللته وضوحا في أكثر البترول

   :النفط تعريف

 Oleumزيت  + صخر Petrوتعني  Petroleumالتينية  كلمة األصل في هي النفط كلمة إن

 انه حيث من بسيط فهو .الوقت ذات في ومركبة بسيطة مادة النفط يعتبر .الصخر زيت بمعنى أي

 اختالف حيث من مركب وهو .والكربون الهيدروجين هما من عنصرين كيميائيا يتكون

 وحدات هي جزيئات من تتكون مادة فكل  .منها الجزئي لكل التركيب باختالف مشتقاته خصائص

  .ذرات من يتألف جزء وكل .األساسية تركيبها

 :النفط وتكوين نشأة نظرية

 6000 حوالي  إلى الزمان قديم منذ حياته جوانب من العديد في النفط اإلنسان واستخدم عرف لقد

 ووادي إيران، فارس كمنطقة العالم وشعوب مناطق من العديد في وذلك الميالد، قبل سنة  5000

  .الخ ... الصين منطقة العراق، منطقة الرافدين،

 النفط وطبيعة بماهية تعلق ما سواء حينذاك، ، النفط معرفة من يتمكن لم اإلنسان أن إال

 العصر فترة وهي اإلنسانية حياة من متأخرة فترات في إال وتكونه وجوده وخصائصه وكيفية

  .عشر القرن التاسع أواخر وخاصة الحديث،



 

 حول وكيميائيين جيولوجيين من النفط بشؤون والمختصين المعنيين آراء وتباينت اختلفت لقد

 يركز بعضها ومتنوعة، متعددة النظريات أو اآلراء وهذه .الطبيعة في تكونه النفط وكيفية أصل

 والبعض .اآلراء تلك تنوع مع عضوية غير عناصر من كان وتكوين النفط نشأة أن على ويستند

 وكل .الطبيعة في النفط تكوين في هي األساس العضوية العناصر أن على ويركز يعتمد اآلخر

 :وهي رئيسيتين إلى مجموعتين النظريات تلك وتنقسم .وبراهينه أسانيده له هؤالء من فريق

  :الالعضوية النظرية

 هذه فتجمع .يتم فيها التي والكيفية النفط تكون أصل تفسير حول النظريات وأقدم أولى من وهي

 بين العناصر كيماوية تفاعالت نتيجة األرض باطن في تكونت قد النفط مادة أن على النظريات

 مع الحديد كبريت عنصر أو مثال الكاربون مع الهيدروجين عنصر وتفاعل كاتحاد .الالعضوية

 العوامل بفعل زيت إلى تحولت التي لألسيتيلين، مادة مشابهة اتحادهما من الماء، وينشأ بخار

 وحرارة .  ضغط من الجيولوجية

  :العضوية النظرية

 التي حيواني ونباتي، أصل من الحية الكائنات تحلل عن ينتج النفط، أن على النظرية هذه تؤكد

 وتستند الشديدين ، والحرارة الضغط تحت الناعم الرمل من طبقات في السنين لماليين انطمرت

 األدلة :  هذه أبرز ومن آرائها وصحة قوة تؤيد التي والبراهين األدلة إلى هذه النظرية

 المكونة الرسوبية الصخور في والهيدروكاربونات العضوية المواد من ضخمة كميات وجود -1

 الكربون عنصري توفر مع حيوانية أو كانت نباتية العضوية وهذه المواد .األرضية للقشرة

 مع الحرارة ةودرج الضغط من معينة تحت ظروف بعضهما مع يتحدان اللذان والهيدروجين

 .النفط ليكونا المساعدة العوامل بعض وجود

 هذان ويوجد الثقيلة أو الخفيفة العينات أغلب في والنيتروجين البورفين عناصر وجود  2-

 .والحيوانية النباتية المواد من المتبقية المواد البقايا أو في فقط العنصران

 في نباتي أو حيواني أصل من هي والتي الكولسترول مادة نتيجة للنفط الضوئي النشاط يتم  3-

 كانت بحرية حيوانية بقايا إلى يعود النفط أن دقيق نحو على النظرية هذه أنصار ويؤكد  .النفط

 تحت الزمن بمرور تقطرت وقد .والمحاريات والصدفيات كالقشريات دافئة مياه بحار في تعيش

  .الحالي الزيت الشديدة، مخلفة والحرارة الهائل الضغط

 


