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 كدميم
هدایػػا  کي اکػحر لریب بي اتفاؽ موابع و می ز ا 

 
مدى ، ا خذ رظتي مٌودصی هفت بي زبان اهگلیشی بي رظتي تسریر در ا 

رظتي مٌودصی هفت از هظر  صٍی دیگراز  .تٍذیي پذیر و ضروری بوظر می رصد غوٍان زبان ـوی ي تكٍیت این زبان ب

ای هفت خیز لرار  ،در مكایشي با صایر رظتي ًای ـوی،مٍلػیت ظؾلی در صعر معلٍبی در ایران و صایر کطًٍر

ارصیدارد  وردن موابع غلمی بي زبانـ  راًم ا  لیؿ وـ 
 
هیز امری بایشتي و درخٍر اغتوا بي هظر می رصد؛  از ًمین رو تا

ٍیشودى در این هٍظتار ب غیي می  بي داهطدٍیانرای کشب مٍـكیت، امری کي ه ، یادداظت برداری در همایدٍت

ظي را بي ًمراى  کالس تب مرٍب  صر لٍزي کار خٍد لرار دًود. ی، غلم پایگاى ًایمدالت هفتی و  ومعالػي کػُ

بي =<79بٌمن ماى صال در   ) Hand bookکػتاب مرذع ) ظبیي  بدون زاظیي پردازی  کػتابچياین  ًایهٍظتار  ًمي

ٍیشودى لرار بگیردبازهگری مٍرد بػٍرت دورى ای  ؛ امید اصت کي پس از این، اتمام رصید ًر پیطوٌادی از ، لذا ه

 .خٍاًد ظدپربار کردن این معالب، اصتكبال و تكدیر  ذٌت

ٍیشی؛  1?79تابشتان  بازهگری و بازه

  غبدالمدید مٍزدی هیا                                                                                                                                          
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 تاریخچي و مٍلػیت میادین هفت و گاز ایران

ن  ٍر ًای ذٌان اصت کي در ا  تي ایران یکی از اولین کط غملیات اکػتطاـی ذٌت پیدا کردن هفت و گاز اهدام گـر
 اصت.

بي مالکیت ویلیام هاکس دارصی و دولت ولت ایران  BPلراداد اکػتطاؼ و تٍلید هفت خام بین  1<78در صال 
 ( با ملی ظدن هفت در ایران خاتمي یاـت.1;?7) ظمشی ?798موػكد گردید. کي این لرارداد در صال 

صماری ، میدان مشدد صلیمان با چطمي ًای هفتی اولین چاى هفتی در  ماهود چطمي غلی   (seepage)  Oilصازهد ا 
 ( ظروع ظد.78?7) 1?78بي هفت رصید. بٌرى برداری از این میدان در صال =<78 مرداد ;در 

صیس گردید، و در صال7;?7) ظمشی 7991ظرکت ملی هفت ایران در صال 
 
( مدددًا :;?7) ظمشی 7999( تا

مریکایػػی و اروپایػػی موػكد گردید کي این لرارداد هیز در صال لراردا  ظمشی 8;79د دیگری با گروى ظرکػتٌای ا 

( لؾٍ و کوشرصیٍم مذبٍر تست هظارت ظرکت ملی هفت ایران بي غملیات اکػتطاؼ و بٌرى برداری ادامي 9=?7) 
ملؾا گردید و  ظرکت ملی هفت  =;79داد. تا ایوکي باالخرى این لرارداد هیز پس از پیروزی اهكالب اصالمی در صال 

ت.ایران ًم اکوٍن یکی از ایران مشتكیمًا کلیي غملیات مربٍط بي اکػتطاؼ ، اصتخراج و پاالیض ر  ابػٌدى گـر
ای اغلی تٍلید کوودى هفت و گاز در ذٌان می باظد.  کطًٍر

تي و  لشمت غمدى هفت و گاز ایران در  میداهٌای هفتی ایران در مواظق ظمالی، مرکزی و ذوٍب ؽربی لرار گـر
تي اصت کي از ذوٍب ظر   11<7لی ترکیي ظروع و در میداهٌای والع در ذوٍب کمربود رظتي ذبال زاگرس لرار گـر

رج صوگ ًای رصٍبی والع   کیلٍمتر بي ذوٍب ظرلی خلیخ غمان موتٌی می گردد. هفت و گاز ایران در خلل وـ 
 میلیٍن صال 88تا   (Late Paleozoicمیلیٍن صال ) 8:1ظدى اهد کي از غمر این رصٍبات در زدود 

(Middle Cenozoic.می گذرد ) 

ن متػلق بي دوران ًای زمین ظواصی  بیطترین مكدار هفت ایران صماری کي رصٍبات ا  ًکی ا  در صازهد ا 
(Oligocene  (و )Miocene .ـتي اصت  ( می باظد لرار گر

( بٍدى و در صوگٌای Cretaceousًم چوین مكادیر زیادی از هفت میداهٌای ایران در صوگٌای رصٍبی بي دوران )
 ( هیز مكادیر لابل تٍذٌی هفت و گاز یاـت می ظٍد.   Jurassicرصٍبی دوران) 

 ( مربٍط بي دوران ًایDeh Ramلشمت اغظم گاز ایران در هازیي ـارس در صازهدًای گروى )
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 (Permian-Triassic .کطؿ گردیدى اصت) 

ی این در هازیي دریای خزر، زفاری ًای اکػتطاـی و تٍصػي ای ًمچوان ادامي دارد ولی ًوٍز وضػیت زمین ظواص
وری گردیدى اصت. ذربایدان ظٍروی ذمع ا   موعكي کاماًل روظن هگردیدى ولی اظالغات لابل تٍذٌی در ا 

 در هازیي ظمال ظرلی ایران در موعكي صرخس دو میدان گازی خاهگیران و گوبدلی والع گردیدى اهد. 

ًکی مزدوران و در میدان گوبدلی از صازهد ظٍریدي  در میدان خاهگیران از دو صازهد ماصي صوگی ظٍریدي و صازهد ا 
طار ماصي صوگی  اصتخراج گاز در ذریان اصت و در میدان خاهگیران ًمچوین مكادیر زیادی گاز در صازهد پرـ 

ت.  تیي مٍرد بٌرى برداری لرار خٍاًد گـر تي اصت کي در ا   کطفرود لرار گـر

ي کطؿ گردیدى اصت کي تٍصػي این میداهٌا در هازیي مرکزی هیز مكادیری ًیدروکربن در میدان ًای البرز و صراذ
 هیز در دصت معالػي اصت.
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ای ًمشایي  میادین مطترک خطکی و دریا با کطًٍر

 

 

 میادین مطترک هفتی و گازی 

 

 

 

 خطکی                                                                                                                دریا                            

 

 خلیخ ـارس                                      خزر   غراؽ                                        ترکموشتان                                                   

ذربایدان                                81     از صلیماهیي تا                           میدان گازی گوبدلی                                                                   
 
% میدان خزر با ا

بادان ) 
 
 ان  :                          مید 78ا

زادگان
 
وران، ا

 
 ....(                مدوٍن، دًلران،هفت ظٌر،یادا

 

 گازی)پارس ذوٍبی(                                          میادین  هفتی                                                                       

 میدان هفتی با 54لعر                                                                                                                                

 )غمان،امارات،غربشتان،کٍیت(                               11=?                                                                                     

 11=9%=<9صٌم ایران                                                                         
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 دهیای هفت

ن زهدگی  کرى ای کیلٍمتر 1<>7میلیٍن کیلٍمتری خٍرظید با صرغت  <:7/<کویم در ـاغلي ی مکي بر روی ا 
دور خٍرظید در گردش اصت. خٍرظید هیز با ي کیلٍمتر در دلیكي ب1>=7 دور خٍد و با صرغت ي در صاغت ب

  چرخد بػبارتی زمین ًماهود یک صفیوي ـضائی  کیلٍمتر در جاهیي در کٌکطان راى ظیری می 8:1صرغت 
Space Ship)  (.اصت 

ای مػمٍلی تا صفاین ـضائی کي با یک هظر اذمالی بي اظراؼ خٍد متٍذي این زكیكت می ظٍیم  از مٍتًٍر
مین اهرژی مسرکي خٍد هیاز بي مسػٍالت هفت خام دارهد برای محال 

 
یک ،  ذت صٍخت از ًٍاپیماذٌت تا

ٍع ، راکت ًای ـضائی از مخلٍط اکشیژن مایع و هفت صفید و ًمچوین بخػٍغی از هفت صفید اصت ه
 اصتفادى می کوود. هیروگاًٌای گازی از گاز ظبیػی

و در کلیي غوایع گٍهاگٍن بوسٍی مشتكیم و  یرهگ، مٍاد پاک کوودى، الیاـٌای مػوٍغی پالصتیکدر غوایع 
ٍیای اًمیت زیاتی  ن اصتفادى می ظٍد کي گ     این مادى در تمدن امروزؽیرمشتكیم از هفت خام یا مطتكات ا 

 می باظد.
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 تاریخچي هفت
 

ا پیض پػی ب میز از دیرباز مٍرد ي بطر از لرٌه مػرؼ وذٍد هفت بردى بٍد و این مادى روؽوی ظکل و اغداب ا 
ٍهي ي پیطیویان بٍدى و ب ن اصتفادى می ظد. ولی ًمٍارى کودکاو بٍدهد کي این روؽن مػدهی چگ غٍرت مختلؿ از ا 

مدى اصت.  در لػر زمین تطکیل ظدى و در ظکاـٌای زمین هفٍذ کردى و بي صعر زمین ا 
 
ن مطً ٍر کي از اصم ا  ن اصت خعماهع    می هامیدهد.  مػدهیروؽن ( یا  Petroleum پترولیٍم) روؽن صوگرا  ا 

ٍهاهی  Petroleum لؾت    مػوی روؽن می باظد. این لؾتي ب Oleumبي مػوی صوگ و  Petraمرکب از دو کلمي ی
ٍ یًمدمٍغي ای از را امروزى برای  ار دروکرب  .هدبکار می بر  مایع و ذامد ،ًای ظبیػی ظامل گاًز

 
هرا از ـارصی ًا و غرب کلداهیروؽن مػدهی اصت کي  بي مػوی اوصتائی کلمي هپتادر زبان  تي و هفت  ًا ا     گـر

ظٍریٌا در بین الوٌرینصال  111;خٍاهدى اهد. زدود   از این مادى ذٌت روظوائی اصتفادى می کردهد.  پیض ا 
( در روی صعر زمین Seepageغٍرت چطمي )ي صال پیض از هفتی کي ب 9111هیز تكریبًا  ًا مػری   چیوی ًا و

 وذٍد داظت ذٌت روظوائی و ازتراؽ بکار می بردهد. 
 

کي اولین چاى  ?;<7یػوی در صال لرن هٍزدًم  در غوػت وارد ظد و این روهد تا در لرن ظاهزدًم هفت خام
مریکا پوشیلٍاهیا ایالت در دریکتٍصط ظخػی بوام  ؽاز یک زرکت  ا  هٍیوی بي هفت رصید بي اهكالبی مبدل و صرا 

 در غوػت هفت مسشٍب گردید.
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 موطاء هفت
 

لی ـرضیي ًای گٍهاگٍهی کي تاکوٍن در ارتباط با اغل و موطاء هفت تٍصط مسككین معرح ظدى اصت بي دو ذوبي  ا 
 تكشیم بودی می ظٍد. و مػدهی

 

 :ـرضیي تطکیل هفت از مٍاد مػدهی
 
اًمیت دارد زیرا مدتٌا اصت کي این تئٍری با تٍذي بي  هظر تاریخیتطکیل هفت از مٍاد مػدهی بیطتر از مروزى ا

ت غلم ظیمی در  هالیز دصتگاًیتٍصػي و پیطـر داری و پس از بررصی ذوبي ًای مختلؿ،  بخض ا  تكریبًا دیگر ظـر
زمایطگاى  اماهدارد،  ػل و اهفػاالت مػدهی در ا  ا بر اجرـ  ن ظد کي تػدادی از ًیدروکربًٍر ٍان موکر ا  و در همی ت
مدى اهد. ي غوػت ب  وذٍد ا 

  
ب  و  گاز کربویک، ـلزات للیایػػیبرتلٍت با اصتفادى از  >><7 صالدر  را تٍلید کود. بدین  اصیتیلنتٍاهشت   ا 

ترتیب کي ابتدا در درذي زرارت باال با اصتفادى از ـلز و گاز مذکٍر تٍلید کربوات کردى و صپس در ًمان درذي 
ب را از روی کربوات غبٍر دادى و مسػٍل ورد و هٌایتًا تٍاهشت ترکیبات زیادی از اصیتیلن  زرارت بخار ا  را بدصت ا 

ا را تٍلید کوود.   ًیدروکربًٍر
ب( با C2Ca) کاربیدًای ـلزی مودلیؿ داهطمود روصی از ترکیب  ==<7در صال  ورد کي در  اصیتیلن، ا  را بدصت ا 

یود. ای هفتی بٍذٍد می ا   اجر اظباع ظدن اصیتیلن ًیدروکربًٍر
 

C 2 Ca+2H 2 O                          C 2 H 2+Ca(OH) 2     
 

نبػضی از مودمین و صتارى ظواصان هیز بي                دصتي از ـرضیي مػدهی هفت مػتكد می باظود و بعٍر کلی ا 
تٍلید ظدى اصت. دلیل  کي هفت از مٍاد مػدهیمػتكدهد  زمین ظواصی اظالع چوداهی هدارهدصتارى ظواصاهی کي از 

کي اصاصی ترین ترکیب کربن و ًیدروژن در ذٌان ًشتی بطمار می رود، در  گاز متاناین غدى از مسككین وذٍد 
سو اتمشفر صتارگاهی محل ززل، مطتری، هپتٍن وا مین دلیل هتیدي گیری می کوود کي ً یاـت می ظٍد. بي راٍه

تًا ظدى و هٌای ًیدروکربٍر روی صعر زمین ذمعبٍدى و صپس ًمین  اتمشفر ابتدائی زمین هیز دارای ًیدروکربٍر 
مدن هفتباغث   ظدى اصت. بٍذٍد ا 

می باظود یػوی ًمگی زاوی  ظیمیائی ًماهود مرکز زمین خػٍغیاتدارای  ًا ظٌابگروًی هیز غكیدى دارهد کي 
ًن ای ظیمیائی ظٌاب ترکیبات هیکل و ا  هالیًز ی ا  کي دارای اهدکی مٍاد ًا هطان می دًد  بي زد واـرهد و از ظـر
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داران این ـرضیي مػتكدهد کي  می باظود  CH4  ًیدروکربٍری  وذٍد  در مرکز زمین ًیدروکربٍر .در هتیدي ظـر
 می باظود. موطاء هفت در الیي پٍصتي زمین داظتي و این خٍد باغث

 ػدهیتطکیل هفت از مٍاد مدالیل رد هظریي 
 

ن موتكل ظدى، پس  هفت از مرکز زمین بي پٍصتيچواهچي  -7 ٍر مشاوی بي صعر زمین موتكلا  و  باید بع
هکي در   اصت. ظٍر یکشان تكشیم هطدىي ظبیػت این مادى بتكشیم ظدى باظد زال ا 

 
ای متطکلي مبوای کیٌاهی داظتي  -4 ٍر با اگر ًیدروکربًٍر ظدى  پخض یکوٍاخت در زمینظود بایشتی بع

راوان تر ي باظد و زتمًا میبایشتی در صوگٌای پیرتر ب  ًای. در زالیکي در صوگٌای دورى یاـت ظٍدمیزانـ 
ایکي مسیط مواصبی ذٌت  تخلخل زیادرؽم  غلی پری کامبرین، کامبرین و تریاصیک  تدمع ًیدروکربًٍر

  ظدى اصت. مكدار بشیار کمی ًیدروکربٍر یاـتمی باظود 
 

ٍاع و الشام صوگٌا باید دارای هفت باظود و می داهیم این پدیدى در مٍرد صوگٌای   -1 ظبق این هظریي تمام اه
تض یک غادؽـطاهی و  ا         .هیشت متدمٍـر

 
 همی باظد. موطاء هفتبي توٌائی  متان   -2

 
ت کي در  مػدهی بٍدن موطاء هفتٍل ـرضیي با ـرض لب -3 تطفطاهیبایشتی پذیـر بدلیل وذٍد  صوگٌای ا 

ب و مٍاد مػدهیCO2دما، گاز ظرایط  هکي ذز در مٍارد اصتحوائی وذٍد دارد،  هفت، ، بخار ا  زال ا 
 هیشت.والػیت امر چوین 

 
لیتیم، صدیم،پتاصیم، . ـلزات للیائی )غدم وذٍد ـلزات للیائی خالع و کاربیدًای ـلزی در ظبیػت -4

راهشیم ای بی اجرهد. این ـلزات بيروبیدیم وـ  ػالیت ظیمیائی درصت هكعي مكابل گاًز وگام برخٍرد ً ( ازـ 
ػا کلر  ،کشیژن ابا  بو زتی با ذشم ؽیـر زاد یاـت ي ب پس بي ظدت واکوض می کوود  لی محل ا  غٍرت ا 

 ظٍهد.همی 
 

ٍع تٍضیسی در مٍرد -5 یرین این ـرضیي ـالد ًر ه مٍذٍد در هفت و خٍاص هٍری  هیتروژن، اکشیژن، پٍـر
ن می باظد.  ا 

 
زمایطگاى صاختي ظدى اصتاگرچي  -6 ولی غدم دصترصی بي ًیدروکربٍری با  تاکوٍن ًیدروکربٍر صادى در ا 

روماتیک و صری ًای مختلؿ اظباع ظدىصاختمان  صفالتین، رزین، ا  و اظباع  پیچیدى ای کي ظامل ا 
 مبین ضػؿ این ـرضیي اصت. ،هطدى باظد
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لی متطکل از مطتكات دریامی باظد درغد ًیدروژن در هفتاین ـرضیي تٍذیي کردن  هکات محبتاز  ی یػػ. مٍاد ا 

هکي این مكدار در ترکیبات هفتی بي ي درغد ًیدروژن ب ?زداکػحر زاوی   ;7تا  77غٍرت ترکیب می باظود و زال ا 
ید این اصت کي چگٍهي ظبیػت این کمبٍد ًیدروژن را برای  درغد می رصد و مشئلي مٌمی کي در ایودا پیض می ا 

ا ذبران همٍدى اصت؟   تطکیل ًیدروکربًٍر
زاد زاد بي مكدار لابل تٍذٌی در  وذٍد هداردوذي  ًیچ بي در ظبكات رصٍبی ًیدروژن ا  ولی در غین زال ًیدروژن ا 

طاهی یاـت می ظٍد و میتٍان تٍذیي همٍد کي گاز ًیدروژن بر اجر واکوض ازیاء ماگوتیت بي ًماتیت  تضـ  ظبكات ا 
ب گرم ب ید.ي در مداورت بخار ا   وذٍد می ا 

 
2 Fe 3 O 4  + H 2 O                            3 Fe 2 O 3  + H 2 

 
 
 

لی  ـرضیي تطکیل هفت از مٍاد ا 
 

لی در دصت اصت مربٍط بي صال  ٍاد ا  ماری کي از تئٍری تطکیل هفت از م می باظد. در این صال  >><7اولین ا 
مریکا در رصٍبات مربٍط بي  لشکٍرس اظٌار داظت کي هفت زاغل از بكایای هباتات و زیٍاهات در لشمت ظرلی ا 

 دورى دوهین می باظد.
هکي ًر  ًاکػفٍرد 88?7در صال   مطخع همٍد کي اذزاء خاکشتر ذلبک ًای ظبیي بي هفت خام اصت، بدلیل ا 

مٍهیمدو دارای امالح  شفر و ا   می باظود و صپس هتیدي گیری کرد کي هفت و لیر در زرارتٌای کم  ید، برم،ـ 
 تٍاهود از ذلبک ًا تٍلید ظٍهد.می 

ن  ًکی  صاهدرز پس از ا  اع مختلؿ مٍذٍدات کٍچک ظامل اصکلت ًای صیلیشی و ا  جاری از بكایا و اصکلت اٍه ا 
ا، بكایای هباتات، بكایای زطرات، ذلبک ًا و ًمچوین زؽالٌا و  رامی هیفًر مٍذٍدات زهدى، اهٍاع گٍهاگٍنـ 

 لیگواتٌا را در هفت ًای خام میداهٌای مختلؿ مطخع و تػیین همٍد.
 
داران   لی بٍدن هفت مػتكدهد کي بعٍر کلی ظـر اع مختلؿ پالهکػتٍهٌا، مٍاد ،  مٍاد هفت زاـرضیي موطاءا  ظامل اٍه

لی دریائی، زیٍاهی و هباتی در لػر دریاًا وصیلي رودخاهي زمل گردیدى اهد، ي الی رصٍبات خطکی کي بي ب در ال، ا 
در مسیط ازیاء کوودى تبدیل بي ًیدروکربن ًای  دراز مدتـػل و اهفػاالت ظیمیائی و صپس با  رصٍب همٍدى

 . مختلؿ گردیدى اهد
هرا ًمزمان با این ـػل و اهفػاالت غمل  تي و ا  رصٍب ادامي یاـتي و الیي ًای لعٍر دیگر بر روی الیي هفت زا لرار گـر

طار و تراکم لرار دادى، باغث خروج صیاالت از صوگ مادر  می گردهد. تستـ 
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لی بٍدن موطاء هفتـرضیي   مٍذي و هکات محبت  ا 
 

ز تكعیر رصٍبات مٍاد هفتی زاغلي ادر  nC17و  nC15 لکٍلی متٍصط ماهودٍهرمال الکاهٌای ـرد کربوی با وزن م -7
ـریكا دیدى ظدى اهد و از یزدر ها دورى دوهین لبرتای ویا رصٍبات کرتاصي تستاهی مواظق صاخلی ؽرب ا  ي کالرد و ا 

ٍع مٍاد در ظر   ی هیز مطاًدى گردیدى اهد.یػػذلبکٌای دریاـی این ه
 
یاـت می ظٍد کي مطابي  nC33و  nC25ماهود  لکٍلی زیادٍهرمال الکاهٌای ـرد کربوی با وزن م، هفت خامدر  -8

ترکیبات کٍئیکٍل گیاًاهی اصت کي در خطکی زهدگی میکردى اهد و ممکن اصت این مادى بٍصیلي گیاًان، صوتز 
 یاـتي اهد.

اهتی ( و یا متیل ًگزان -8) ایزوًپتان( محل متیل -9) اهتی ایزو ( و متیل-8) ایزو ، الکاهٌای ظاخي ایوذٍد  -9
 ( در هفت خام و در گیاًان غالی و یا مطتكات باکػتریٌا.متیل ًگزان -9) ایزوًپتان

 
هٌا بین( کي الکاهٌا) ایزوپری هٍئیدًاترکیبات  -: بي زد و ـٍر در هفت باظد می  C25تا  C9 تػداد اتمٌای کربن ا 

درغد این صری را، در هفت خام تطکیل  ;;، از مػروـترین این ترکیبات کي مدمٍغًا زدود ظدى اصت اخام پید
یود. از اهسعاط کلروـیل گیاًی بدصت می( هام برد کي C19H40) پریشتن( و C20H42) ـایتنمیدًود، میتٍان از    ا 

 
ـیرین وذٍد ترکیبات - ;  تطکیل هفت از ، کم و بیض مٍید ترکیبات هفت خامدر بیطتر  ازتو ًمچوین وذٍد  پر

لی اصت کي در ترکیب مٍاد زیٍاهی و هباتی یا ًر دو می باظد یرین مادى ای  ا  خٍن )در زیٍاهات( و : زیرا پـر
 1/:ًا  بػضی هفتگرم درغد گرم و در  میلی  18/1 تا  1/:11 . مكدار این مادىکلروـیل )در هباتات( وذٍد دارد

 گرم تػیین می کود. جابت ظدى کي در هفت خام ترکیبات گیاًی بیطتر یاـت می ظٍد. یکگرم در  میلی :الی 
 
بر اجر  باظد می" N – C H R – COOH  H2کلی" ٍلمبا ـر  میوٍ اصیدًاترکیبات ا  کي مادى اغلی  ازت ->

مٍهیاک ) ید و بٍی زهودى گاز ا  ـشاد بكایای مٍذٍدات  از( هیز NH3ًیدرولیز پروتئین مٍذٍدات زهدى بٍذٍد می ا 
ی وذٍد ازت در ترکیبات هفت خام مسرز ظدى اصت.، زهدى  ٍع اصت و از ظـر  هطاهي این مٍض

 
ن: لدرت گرداهدن صعر هٍر پالریزى ظدى یکی از خٍاص اغلی خٍاص هٍراهی -=   .صت ا هفت و مطتكات ا 
لی و مػدهی بي اصتحوای  ًیچدر  ( هام زهگار یا صیواباري صٍلفٍر ذیٍى ب ) HgSیک از هفت ًای تٍلیدی از مٍاد ؽیرا 

 این پدیدى دیدى هطدى اصت.  ، (SiO2و کٍارتز )
ٍر پالریزى ظدىًر چود  ید  مطتكات هفت خامدر تمام  کي لدرت گرداهدن ه کي در زین غمل تكعیر بدصت می ا 

هٌا بین  . یکوٍاخت هیشت درذي صاهتی گراد می باظد،  911تا  1;8برای بػضی از مطتكات کي هكعي ذٍش ا 
 .اصت  زداکػحر
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( می باظد C26H45OHبي غلت وذٍد کلشترول ) در هفت بیطتر میداهٌا خاغیت هٍراهیاین هکػتي جابت ظدى کي  
 وذٍد دارد. ترکیبات زیٍاهی و هباتیکي بي مكدار لابل مالزظي ای در 

 
ا ترپوٍئیدً، اصیدًای چرب ،ماهود می باظود ترکیبات مطتكات ًیدروکربٍری کي دارای  مٍذٍدات زهدىبیطتر  -<
(C15H16 و )هٌا ممکن اصت مشتكیمًا در پلمي   و ؽیرى ویتامین ًاو  ًٍرهٌاظامل ،  اصتروئیدًا ًشتود کي تمام ا 

ًکی( و Shaleصوگٌا )  .رصٍب همایودبدون تؾییر و یا اهدک تؾییر،  صوگٌای ا 
 
زمایطات میکروصکٍپػی -? راوان در هفتخام، دال بر  از هفت ا  شیل ًایـ   می باظد. وذٍدـ 

 
لی بمكدار میاهگین -71 درغد وزهی می باظود، ًرچي داهي بودی رصٍبات ریزتر باظد  8/; رصٍبات دارای مٍاد ا 

لی ًشتود.   زاوی مكدار بیطتری از مٍاد ا 
پلمي  Mud(، )گل( Clayدرغد وزهی می باظد و رصٍبات با داهي بودی ریز ماهود خاک رس ) 1;بیطترین مكدار 

ًک( Shaleصوگ ) لیدارای  و صوگ ا   ًشتود. بیطترین مٍاد ا 
 
لیهطاهي ای از  ، صوگ و هفت در یک الیيتدمع زؽال  -77 پیدایض  موطاءمی تٍاهد   کروژن اصت چٍن  موطاء ا 

لی با وزن مٍلکٍلی بشیار زیاد در رصٍبات  .باظد زؽال صوگ ولیگوات ،هفت   پیدا می ظٍد.کروژن از ترکیبات ا 
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 اهادیٍمترکیبات مػدهی در هفت از لبیل و تٍذیٌات مواصب ذٌت وذٍد
 

ید بوابر ًمان  ازیاء ماگوتیتًیدروژهی کي بر اجر  -7 الی صوگٌا غبٍر ي ب از ال خاغیت تسرک و صبکیبٍذٍد می ا 
تيکردى و در  لی لرار گـر رج صوگٌای رصٍبی در مداور مٍاد ا  رج وـ  او بي  خلل وـ  کمک همٍدى  تطکیل ًیدروکربًٍر

 اصت.
لی و و ًیدر این غمل، یػوی  اژهاصیٍن مٍاد ا  هٌا بي ًیدروکربًٍر اهدام  کمک باکػتریٌاي هیز ممکن اصت ب تبدیل ا 

 ظدى باظد.
بػضی از گیاًان  . ماًیٌا ذذب ظدى، در ابتداء تٍصط بػضی از واهادیم مٍذٍد در هفت خامغوػر مػدهی  -8

لی خٍبیو هٌایتًا  هیکل را از خاک اظراؼ مسیط خٍد ذذب کردى  .ظدى اهد تبدیل بي هفتذٌت  موبع ا 
 
ید.  تدزیي مٍاد رادیٍاکػتیٍاز  در ًیدروکربنمٍذٍد  گاز ًلیم -9 امکان دارد کي گاز و هفت در یک بٍذٍد می ا 

ایتًا  و مکان ذمع ظدى  اصت.زل ظدى در هفت گاز ًلیم صپس در ظٍل زمان مٌاذرت، با ًم مخلٍط گطتي و ٌه
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اع   پالهکػتٍن ًاتػاویر اٍه
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لی  غمدى ترین موطاء مٍاد ا 
 

بی ) کلی زهدیرى ًای ؽذائی در اکٍصیشتمبعٍر  ا ) و ًا  ًا، هکػتٍن ( از پالهکػتٍندریایػػیًای ا  ( زیٌا کػؿبوتًٍز
 ظٍهد. تطکیل می

 
 ًا: پالهکػتٍن -7

گیاًان و ذاهٍران تک صلٍلی و یا مٍذٍدات پرصلٍلی کٍچک محل صخت پٍصتان و اظکال الروی یا ذوین 
ای دریا، کي در  پرصلٍلیٌا ًشتود ٌب هکي دریاچي ًا و برکي ًا ... بػٍرت ؽٍظي ور زهدگی می کوودصعر ا  . با وذٍد ا 

هود کي در  بشیاری از پالهکػتٍن ب ًا وصایل زرکػتی دارهد در غین زال ضػیؿ تر یا کٍچکػتر از ا  برابر ذریاهٌای ا 
 پالهکػتٍهٌا بي صي دصتي تكشیم می ظٍهد. مكاومت کوود

 
 ًا: باکػتریٍپالهکػتٍن -7-7

لی در دریاًاًشتود و در  باکػتریٌاظامل غمدتًا  وردن غواغر و مٍاد ا  ای دخالت دارهد ماهود  بي گردش ا  باکػترٌی
ٍگرد )  و ؽیرى.  (  SOB , SRBاکشید کوودى و یا ازیاء کوودى گ

 
 ًا: ـیتٍپالهکػتٍن -8-7

ب را تطکیل و  میکروصکٍپػی بٍدىکي اکػحرًا  مٍذٍدات گیاًی ًشتود   اولین زلكي زهدیرى ؽذائی در اکٍصیشتم ا 
ٍکز زاغلي)ظدى ٍکز و اکشیژن ًا بٍصیلي ـتٍصوتز تٍلید گل ـیتٍپالهکػتٍن دًود. می پلیمریزى   ( Cn(H2O)nو گل

ٍهاگٍن هظیر صلٍلز و یا هطاصتي  گردهد.  می ظدى و تبدیل بي پلی صاکاروئیدًای گ
 

6 CO 2  +  6 H 2 O                            6 O 2  +  C6H12O6 
 

ب غبٍر می کود، بوابراین در کوارى  ٍر هیز تا زدی از ا  ب دارد و ه هدا کي ذذب اهرژی بشتگی کامل بي غمق ا  از ا 
ای  دریاًا زهدگی هباتی بمراتب بیطتر از اغمال و میان دریاًا می باظد. این دصتي از پالهکػتٍن ًا پایي زهدیًر

هٌا وابشتي اصت. ؽذائ بزی بي ا  ی اهشان و صایر 1? ی ًشتود و زیات صایر مٍذٍدات ا  درغد اکشیژن مػـر
بٌای ظٍر تامین می ظٍد. ماهود  ًا مٍذٍدات زهدى بٍصیلي ـیتٍپالهکػتٍن  .صراظیٍم مخػٍص ا 

 
 ًا: زوئپالهکػتٍن -9-7

ًای  زوئپالهکػتٍنمرازلی از زهدگی ) ( و یاًای زكیكی زوئپالهکػتٍناصت کي کلیي مرازل زهدگی ) ظامل ذاهٍراهی
ب ًشتود.  ( خٍد را بي غٍرت پالهکػتٍن می گذارهود. زوئپالهکػتٍنمٍلتی  

ًا دومین زلكي زهدیر ؽذایػػی اکٍصیشتم ا
ا و غروس دریائی و ؽیرى. ماهود خاهٍادى ًای صیکلپس  ًا، روتیفًر
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 ًا: هکػتٍن -8
ا ذاهٍراهی ًشتود ، بوابراین را تؾییر دًود مسل زیشت خٍدًشتود کي می تٍاهود  یظامل ظواگران لٍ ًمي هکػتٌٍه

بی، دولفین، اهٍاع ماًیماهود  کي ًم در صعر و ًم در غمق دریا یاـت می ظٍهد ای ا   و ؽیرى. کٍصي، ماًر
 
ا: -9  بوتًٍز

 بشتر دریا می خزهد یا خٍد را بدائی می چشباهود و بر کوارى ًای کػؿًشتود کي بر  ظامل اهٍاغی از ذاهٍران
 و ؽیرى. کرمٌای هخی ظکل، کرمٌا هریس، الرو، غدـٌاماهود  الیاهٍصٌا زهدگی می کوود
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لی بي هفت  غٍامل مٍجر در تؾییر ظکل مٍاد ا 
 

ای تسكیكاتی در مٍرد  هٌا بي ًیدروکربنزاغل کاًر لی و تبدیل ا  ي ب و هتیدي ای کي تا مکاهیزم تؾییر ظکل مٍاد ا 
مدى اهد زاکی از دخالت و اجر چٌار غامل مٌم  ن هائل ا  طارزال بي ا  ا، اهرژی زرارتی وـ   مٍاد رادیٍاکػتیٍ، باکػترٌی

 ا می باظد.کاتالیزوًرو 
 
 اجر اهرژی زرارتی و ـطار -7

لی بي هفت می باظد م با زرارت و یا بدون زرارت یکی از غٍامل مٌم تبدیل مٍاد ا  . این غمل ممکن اصت ـطار تٍا 
زمایطگاى بي جبٍت رصیدى اصت.ًمراى با اجر کاتالیزور هیز باظد لی بي هفت در ا   . تؾییر مٍاد ا 
لی در لالب ًیدروکربن ذامد،    Oil shaleبدین ترتیب کي هفت ظیل ) درذي صاهتیگراد  11:تا  1;9را  ( مٍاد ا 
 هفت خام ظدى اصت.،  زرارت دادى و زاغل تكعیر 

یرین در هفت خام کي تا وذٍد اما با تٍذي بي  در دمای  درذي صاهتیگراد زرارت را می تٍاهد تسمل کود 811پـر
ٍاًد اـتاد پس می تٍان هتیدي گیری کرد کي دمای  811بیطتر از  ن اتفاؽ خ درذي صاهتیگراد غمل تدزیي زرارتی ا 

ٍان ظٍل زمان زمین ظواصی  811زاکم در صوگ مادر کمتر از  درذي صاهتیگراد بٍدى اصت. لذا پارامتری تست غو
 معرح می ظٍد. 

ٍع تؾییر و  یزرارت در ظٍل زمان زمین ظواص لی بکلی بي هفت تبدیل ظٍد و در اجر این ه باغث ظدى تا مٍاد ا 
ٍاًد ماهد( Residue) تبدیل بالیماهدى جكیلی  لی برذا هخ زمایطگاى بر اجر زرارت  در غٍرتیکي از مٍاد مٍاد ا  در ا 

لی از غمل تكعیر زاغل ظدى کي خالؼ این پدیدى مطاًدى ظدى در ٍاد ا   دادن هفت ظیل، بالیماهدى م
 .ظبیػت اصت 

طار را بي ذرى زیرین موتكل  ید ًر ذرى صوگ،ـ  زماهیکي چین خٍردگی و تؾییر ظکل صوگٌای رصٍبی بٍذٍد می ا 
ن می رودمی کود و با تٍذي بي مطخػات صوگ،  زرارتی در صعر ذدائی  ، غالوى بر این، ازتمال تؾییر تخلخل ا 

ای ظبیي هفت و یا خٍد هفت ظٍد. لی بي ًیدروکربًٍر هٌا تٍلید می ظٍد کي ممکن اصت صبب تبدیل مٍاد ا    ا 
 

صفالتیک و هفتویک می باظد در اجر غمق تؾییر می هماید و چٍن لشمتی  لی تبدیل ظدى کي بػٍرت ا  تؾییر از مٍاد ا 
طار و زرارت اصت لذا در تؾییرات ـطار و زرارت، ترکیب هفت تؾییر می کود  . غمق الزمي تؾییرـ 

هٌا بٍدى ولی   لی تطکیل دًودى ا  غمق، مكدار  با اـزایضهفت ًای خام کم غمق از لساظ ترکیب، ظبیي مٍاد ا 
هٌا زیادتر می ظٍد.  پاراـین ا 
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 ًا اجر باکػتری  -8
هزیم تٍلیدبا ًا  باکػتری  لی می باظد تدر زكیك ) مادى ای بوام ا  غامل مٌمی در تدزیي بیٍظیمیائی  ( یک کاتالیزور ا 

لی بي هفت  لی می باظود. و تبدیل مٍاد ا  ٍهي تدزیي ًای بیٍظیمیائی از مٍاد ا   گاز  ًا در برکي ًا و باتالؽتٍصط ایوگ
 تٍلید می ظٍد. متان 

لی بي هفت در مٍصش باکػتری معالػات و تسكیكات وصیػی پیرامٍن اجر   ات بین المللیًا در تبدیل مٍاد ا 
لی در اجر دخالت   ایتًا بدین هتیدي رصیدى اهد کي مٍاد ا  تي و ٌه ًا در یک مسیط ازیاء کوودى  باکػتری غٍرت گـر

ورهدProtoPetroleumلٍی می تٍاهود مادى ای ظبیي هفت بي هام پراتٍپترولیٍم ) یا باکػتری  ( بٍذٍد ا  لادر ًا  ولی ا 
 بي تٍلید کامل هفت خام ًشتود ًوٍز ذای ظک بالی اصت.

ٍازی ًا از هظر هیاز بي ادامي زیات بي صي دصتي تكشیم می ظٍهد  باکػتری  ًائی  و دصتي صٍم باکػتری  ًٍازی، ؽیًر
ٍازی )بدون اکشیژن( زهدگی  ًای  می کوود. باکػتری کي ًم در مسیط ًٍازی )اکشیژن( و ًم در مسیط ؽیًر

ب ظٍر، در لدن، در ذریان و ظرایط  درذات مختلؿ زرارتًمچوین در  ب ظیرین، ا  مختلؿ زهدگی از لبیل ا 
ب، دریاچي، در برکي، در باتالؽ و ؽیرى زهدگی  می کوود. ا 

لی در مداورت اکشیژن اتمشفر بػلت تٍلید زیاد باکػتری   برغکس تدزیي اصت و  ًای ًٍازی  تدزیي صریع مٍاد ا 
ًشتي در مسیط ؽیر ًٍازی ب  ًا در اجر کمی اکشیژن می باظد. غلت تػداد کم باکػتری ي ا 

زاد ب ًا ؽیر ًٍازی مٌمترین غامل تبدیل  باکػتری و  صرغت از صعر دریا بي کػؿ دریا کم می ظٍدي اکشیژن ا 
 می باظود. رصٍبات

 
ا باکػتری ـػالیت   ًا بعٍر ؽیرمشتكیم در تطکیل ًیدروکربًٍر

 
لیدر اجر  -7-8 زاد ظدن مكدار زیادی  ،ـرماهتاصیٍن مٍاد ا  زاد مٍذٍد هباظد باغث ا  در غٍرتیکي اکشیژن ا 

زاد  ًیدروژن   می هماید. اکشید کربن ایداد گاز متان ظدى بامی ظٍد و ًیدروژن ا 
CO 2 + 4H 2                             CH 4 + 2 H 2 O 

 
 ایداد هماید. H2Sًیدروژن باغث ازیاء صٍلفات ظدى و گاز ًمچوین ممکن اصت  -8-8

SO 4  
- - + 5 H 2                              H 2 S+ 4 H 2 O 

 
 

ید باغث کم ظدن گراهروی هفت و لابلیت تسرک  ػل و اهفػال ـرماهتاصیٍن بٍذٍد می ا  اکشید کربن کي زینـ 
ن می گردد لی اظباع هطدى بطٍهد باکػتری  .بیطتر ا  ایداد  ًمچوینو یا  ًا ممکن اصت باغث اظباع ظدن مٍاد ا 

ٍاد، لدرت  کػتودًا را همٍدى و بوابر خاغیت این م را کم کردى و باغث ظٍهد  کطض بین صعسیبػضی از مٍاد صـر
زادتا  ٍح صوگٌای مخزن ذدا ظدى و ا   ظٍد. هفت از صع
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ا -9  اجر کاتالیزوًر
ا مٍادی ًشتود کي ـػل و اهفػاالت ظیمیائی را کود یا تود می همایود ولی  در ماًیت مٍاد ـػل و اهفػال کاتالیزوًر

هٌا مخلٍط همی ظٍهد هزیم می هامود. تؾییری هدادى و با ا  لی را ا  ای ا  چٍن کاتالیزور یک پدیدى اهرژی و  کاتالیزوًر
ا را  ا با مٍاد ـػل و اهفػال، اغم از ایوکي ذرات کاتالیزوًر زودن صعر تماس کاتالیزوًر صعسی اصت بوابراین با ـا

 غمل کاتالیزور کمک همٍد. ي تماصطان را زیاد کویم میتٍان بکٍچک همائیم یا صعر 
 

 و می ظٍدـػالیت زیاد  ًای کاتالیزور اتماز یک غوػری ذذب صسعی کاتالیزور ظٍد تٍصط  یک اتمًوگامیکي 
ػل و اهفػال همٍدى و ظٍهد  در یکدا ذذب صعر کاتالیزور اتم چود غوػر مختلؿدر غٍرتیکي   ـٍرًا با یکدیگرـ 

ورهد ترکیب زایض ایودا اجر و در  ذدیدی را بٍذٍد می ا  ا بخٍبی واضر می ـا  د.گردصعر تماس در کاتالیزوًر
 

ام با مٍاد ظیمیائی مختلفی کي وذٍد دارد غمل  صعر تماس بشیار زیاد ذرات بشیار ریز در مخازن هفت ٍت
لی بي هفت تشریع می ظٍد. ي کاتالیتیک را ایداب همٍدى و ب لبٍل غمل کاتالیتیک در کمک این غمل تبدیل مٍاد ا 

مخازن هفت بیطتر از این لساظ اصت کي غمل کاتالیز در درذي کمتر اهدام ظدى و ـػل و اهفػاالت تبدیل، بدون 
تي اصت لی می ظٍهد اهدام پذیـر  .ازتیاج بدرذي زرارت زیاد کي باغث تدزیي بشیاری از مٍاد ا 

 
ای صوگین بي  در غمل پاالیض هفت، کاتالیزور مٍارد اصتػمال بشیار داظتي و یکی از ظرؽ، تبدیل ًیدروکربًٍر

لی بي هفت مٍجر می باظود ا هیز ماهود غمل پاالیض در تبدیل مٍاد ا  ای صبک تر می باظد. کاتالیزوًر  .ًیدروکربًٍر
ا ًمراى با هفت بالی می ماهود و در خاکشت ر هفت مطاًدى ظدى اهد از لبیل واهادیم، مٍلیبدن و بػضی از کاتالیزوًر

 هیکل.
 
 اجر مٍاد رادیٍاکػتیٍ: -:

ػل و اهفػال مخػٍغی کي بوام بمباردمان هامیدى می  اکػتیٍ در کرى زمین باـ  ٍر مٍاد رادٍی ظٍد این امکان را و ـ
ػل و اهفػال غالوى بر این کي ممکن اصت یک موبع اهرژی  ورد کي اینـ  زرارتی باظد کمک مٍجری هیز بٍذٍد می ا 

ا بوماید لی بي ًیدروکروبًر  . در تبدیل مٍاد ا 
هاپایدار بٍدى بتدریخ خاغیت رادیٍااکػتیٍ  اوراهییم، تٍریم و پتاصیمواضر اصت کي مٍاد رادیٍاکػتیٍ ظبیػی ماهود 

ًایػػی با صرغت  ونًمین تؾییر ـرم اصت کي الکػتر  هتیديو  خٍد را از دصت می دًود تا بسالت جابت هٌائی برصود
 ا مٍصٍمود و بػضی از اتم ًا هیز ًشتي مرکزی ًلیٍم را از دصتبتخیلی زیاد از دصت می دًود کي بي ذرات 

لفامی دًود کي دارای صرغت زیادی ًشتود بوام    هامیدى می ظٍهد. ا 
لفاگاما پس از دصت دادن ذرات  يظػا الکػترومؾواظیس ولی  دارای لدرت هفٍذ زیادی بٍدى و دارای امٍاج،  بتا و ا 

 کٍتاًتر از اظػي ایکس می باظد.
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 . از اوراهیم، تٍریم و پتاصیممٌمترین مٍاد رادیٍاکػتیٍ کي در صوگٌای رصٍبی یاـت می ظٍهد غبارتود 
ذرات پالمتیک اصید( بٍصیلي  CHCOOH)محاًل  RCOOHبمباردمان اصیدًای چرب اظباع ظدى بفرمٍل کلی

لفا ورهد. ،ا  ،  بتاذرات بمباردمان هفتویک اصید بٍصیلي و ًمچوین  پاراـین ًای ًیدروکربن را بٍذٍد می ا 
ورد. ٍر زلكٍی )صیکلًٍگزان( را بٍذٍد می ا   ًیدروکرب

 
باید در هظر داظت کي مكدار این تبدیل بشیار کم اصت و ظاید برای یک تبدیل کامل ًزاران صال ولت الزم  

ید.  اصت تا مكدار لابل تٍذٌی ًیدروکربٍر باین ظریق بدصت ا 
 

ای بدو دلیل غمدى زیر مٍرد اظکال اصت:  اجر مٍاد رادیٍاکػتیٍ در تؾییر ًیدروکربًٍر
 
لی بي هفت باید  -7 در اجر ـػل و اهفػال رادیٍاکػتیٍیتي ای، اتمٌای ًیدروژن از ًم ذدا ظدى هٌایتًا از تبدیل مٍاد ا 

ولی ظبیػت خالؼ این را جابت کردى در ظٍل زمان زمین  باظد دارای هشبت کربن بي ًیدروژن باالئیهفت زاغلي 
 ظواصی این هشبت صیرهزولی دارد.

 
لی بي هفت باظد پس بایشتی رصٍبات لدیمی تری  چواهچي ـػل و اهفػال -8 ٍاکػتیٍیتي ای لادر بي تبدیل مٍاد ا  رادی

ٍع جابت ظدى اصت  لی ًشتود بیطترین ذخیرى هفت را دارا باظود ولی در ظبیػت خالؼ این مٍض کي دارای مٍاد ا 
ر زیاد می باظد( دوران مكداي برای همٍهي رصٍبات صیاى رهگ ظیلی )پلمي صوگ دارای صي غوػر اغلی رادیٍاکػتیٍ ب

لی و   81و یا رصٍبات دوران کمبرین در کطٍر صٍئد اگرچي  دوهین دارای اهدکی هفت و گاز می باظود درغد مٍاد ا 
 درغد اوراهیم در خٍد ذخیرى کردى اهد ولی غماًل ـالد هفت می باظود.
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 مٌاذرت ًیدروکربن
 

زرکت ًیدروکربن از صوگ مادر و هٌایتًا تدمع در صوگ مخزن اصت در این مبسث کلیي  ذرتموظٍر از مٌا
 هفت و گاز دخالت دارهد، مٍرد بررصی لرار می گیرد. ذرتغٍاملی کي در مٌا

 
 ظٍاًد مٌاذرت:

طار درون زمین با صعرغلت وذٍد غٍاملی از لبیل ي ب -7 هفت و گاز و ؽیرى،  چین خٍردگیو  گشل، اختالؼـ 
 مایل بي زرکت بشمت صعر زمین می گردهد.

 
 وذٍد چطمي ًای هفت در صعر زمین -8

 
ٍع مکانتدمع  -9  .ًا دارد ًیدروکربن در تلي ًای هفتی کي خٍد زکایت از زرکت هفت از مسل دیگر بشٍی این ه

 
 زضٍر هفت در صوگٌای ؽیر رصٍبی. -:

 
 مرازل مٌاذرت:

 Sourceدر مرزلي اولیي هفت و گاز ـاغلي از صوگ مادر ) گیردمٌاذرت ًیدروکربن در دو مرزلي غٍرت می 
Rock( تا صوگ مخزن )Reservoir Rockو در مرزلي بػدی یا جاهٍیي، ًیدروکربن در داخل  ( را ظی می کود

هدا اهباظتي ظٍد  . صوگ مخزن ظروع بي زرکت می کود تا ایوکي تٍصط تلي هفتی مساغرى ظدى و در ا 
یي چواهچي صوگ مادر و صو ٍع مختلؿ باظود پلمي صوگ و ماصي صوگ ًر دو مرزلي اولیي و جاٍه گ مخزن از دو ه

ًک، ـكط  برای مٌاذرت ًیدروکربن رخ خٍاًد داد در غٍرتیکي ذوس ًر دو صوگ یکی باظد ماهود صوگ ا 
 مٌاذرت اولیي اتفاؽ می اـتد.

 
 ـاغلي مٌاذرت:

مػمٍاًل اگر مشاـت پیمٍدى ظدى زداکػحر تا  .  ظٍالهیمشاـتی کي ًیدروکربن ظی می کود یا کٍتاى اصت یا 
 .مٌاذرت را ظٍالهی می گٍیودو در غٍرتیکي از این مكدار بیطتر باظد  مٌاذرت را کٍتاىباظد کیلٍمتر 7/;

 ظٍاًد امر هطان می دًود کي اکػحر میداهٌای هفتی از هظر مشیر مٌاذرت، مشاـت ظٍالهی را ظی کردى اهد.
کربن ظی می کود بشتگی بي پیٍصتگی صوگ مخزن، تؾییر رخشارى، گشل، چین خٍردگی، ـاغلي ای کي ًیدرو 

 دگرظیبی و وذٍد تلي ًای هفت دارد.
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:OilReservoir.png
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 (  (Oil Trapsتلي ًای هفتی  

 ذٌت مٌاذرت:
ذٌت غمٍدی یا اـكی هشبت بي صعر الیي یا . هفت می تٍاهد بعٍر غمٍدی یا اـكی یا در ًر دو ذٌت مٌاذرت کود

Bedding Plane تي می ظٍد تٍان  چواهچي مٍاهع ظبیػی باغث مشدود ظدن راى هفت هطٍد هفت می. در هظر گـر
. مػمٍاًل مٌاذرت غمٍدی هفت از الیي ًای لدیمی بي الیي ًای ذدید غٍرت مٌاذرت خٍد را بعٍر اـكی ادامي دًد

 می گیرد.
 غٍامل مٍجر در مٌاذرت هفت:

ٍجر در مٌابعٍر کلی تئٍریٌای مربٍط بي   هفت بدو دصتي تكشیم می ظٍهد: ذرتغٍامل م
 
ب -7  .مٌاذرت هفت در اجر ذریان ا 

 
ب  -8 جیر ذریان ا 

 
ای مسلٍل مٌاذرت هفت بدون تا طار مٍئیوگی، و اهبشاط گاًز جیر هیروی ظواوری،ـ 

 
و تست تا

 در هفت غٍرت می گیرد.
 

ب:  مٌاذرت هفت بر اجر ذریان ا 
ب از الیي ًائی کي دارای گاز و هفت مکاهیزم مٌاذرت هفت در این تئٍری بدین غٍرت اصت کي  بر اجر غبٍر ا 

ب غوٍان  ب از مسلی بي مسل دیگر ًدرت می کوود در ایودا ذریان ا  مسیط زمل ًشتود، ذرات هفت ًمراى ا 
مدى کوودى غمل  باظد. می کود و این ذریان ممکن اصت بٍاصعي تراکم الیي ًا بٍذٍد ا 

 

 تراکم الیي ًا 
ید، صوگ مادر دارای درذي تراکم باالئی هبٍدى و کمی پایین  هفت با زدم زیاد و یا کم در صوگ مادر بٍذٍد می ا 
تر از بشتر دریا لرار دارد. لذا ذرات صوگ مادر هبایشتی تماس زیادی با ًم داظتي باظود بلکي این ذرات بٍصیلي 

ب ذدا ظدى اه  د.مخلٍظی از هفت و ا 
بػد از این مرزلي بي مرور زمان و در ظی زمان زمین ظواصی بر اجر رصٍب گذاری و تطکیل الیي ًای ذدید، ـطار  

 بر صوگ مادر بعٍر مشتمر زیاد گطتي و باغث ظدى تا هفت از صوگ مادر خارج ظٍد. 
مٍرد صوگ ًای رصی غٍرت گیرد. در  صي ذٌت باال، پایین و یا بعرؼ ذوازینمی تٍاهد بي یکی از  ذٌت زرکت

ب و هفت بر اجر متراکم ظدن بي ظرؼ ذوازین بي  را  مادر و پلمي صوگ کي اؽلب صوگ  تطکیل می دًود، ا 
 بیرون راهدى ظدى و بدین ظریق مٌاذرت اولیي غٍرت می گیرد.

 
تن ذرات زمل ظدى بي دریا ایتًا بي گل در   ;ظرز لرار گـر از ذرات درظت در کوار صازل بي ذرات ریز و ٌه

طار بي صوگ مادر، هفت بي ظرؼ لشمتی کي دارای خلل و  وصط زٍزى تكشیم بودی و تٍزیع می ظٍهد. لذا بر اجرـ 
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ـرج زیادتری ًشتود. یػوی بعرؼ صازل ًدایت می یابود هي بشٍی وصط زٍزى کي ترکیبات رصی با خلل و ـرج 
 .صوگ مادر ظی می کود کٍتاى اصتدر ارد. البتي مشاـتی را کي هفت بر اجر متراکم ظدن کمتری د

هٌا ذدا ظدى و بي ذریان هفت اضاـي ظٍد  ب ا  متراکم ظدن الیي ًای رصٍبی بر اجر چین خٍردگی باغث می ظٍد تا ا 
ایتًا مودر بي صرغت بیطتر مٌاذرت هفت می گردد.  دارد. ذرت ظٍالهی هفتاین پدیدى صٌم بشزایػػی در مٌا کي ٌه

ب زمل می گردد و غمل مٌاذرت  ب زیرزمیوی از الیي ًای هفتی، ذرات هفت بي ًمراى ا  ًمچوین بر اجر غبٍر ا 
ٍر ب ب ظ ب ًای زیرزمیوی  ،زٍزى ًای هفتی درًمراى هفت ي غٍرت می گیرد. باید داهشت کي وذٍد ا  غست غبٍر ا 

یید لرار می دًد.
 
 از الیي هفتی را مٍرد تا

 
 
 

ب  مٌاذرت هفت مشتكل از ذریان ا 
 
 (:Buoyancy Forcesهیروی ظواور ) -7

یکی از هیروًایػػی کي در مٌاذرت هفت دخالت می کود، هیروی ظواوری می باظد کي بشتگی بي زدم هفت دارد، 
طار زیادتر می ظٍد هیروًای بازدارهدى  .ًر چكدر زدم هفت زیادتر باظد هیروی ظواوری و در هتیدي اختالؼـ 

رج بشتگی دارهد  ذرتمٌا دی ٍمٌاذرت هفت بعٍر غم .جابت و تؾییر همی کووداین هیروًا هفت بي زدم خلل وـ 
 بر اجر ًمین هیروی ظواوری می باظد.

 
 (:Capillary Pressureـطار مٍئیوگی ) -8

( در ارتباط با صوگ و Adhesion( و هیروی چشبودگی )Surface tentionکلیي پدیدى ًایػػی کي بي کطض صعسی )
 عرح می ظٍد در مبسث مٍئیوگی گوداهدى می ظٍد. مهفت خام 
تي باظود. هفت  ماصي صوگ با داهي بودی درظت ًمراى ماصي ولتی کي صوگ با داهي بودی ریز در یک بشتر لرار گـر

ب مایل اصت از  صوگ با داهي بودی درظت غبٍر  ماصي از صوگ با داهي بودی ریز و یا  ماصي می کود در غٍرتیکي ا 
ب تر ظدى باظد.از ظیل غبٍر کود  ، البتي غست این معلب زماهی اصت کي صیشتم بٍصیلي ا 

 
ای مسلٍل در هفت: -9  اهبشاط گاًز

هفت در ظرایط مخزن دارای مكداری گاز بػٍرت مسلٍل می باظد یکی از غٍاملی کي در مكدار گاز مسلٍل هكض 
زاد ظدى و ًمراى بشزائی دارد، ـطار مخزن  می باظد. ولتی کي ـطار کم می ظٍد بي تواصب مكداری از گاز مسلٍل ا 

 خٍد ذرات هفت را زمل می کود و بدین ترتیب غمل مٌاذرت غٍرت می گیرد.
اهد پدیدى مٌاذرت را بٍذٍد ي بعٍر کلی ًر یک از غٍامل ـٍؽ الذکر ب مٌاذرت اولیي بر اجر  بیاورهد.توٌائی همی ٍت

ب می داهودو مٌاذرت  دن الیي ًا غٍرت می گیردمتراکم ظ  .جاهٍیي را بر اجر هیروی ظواوری، مٍئیوگی و ذریان ا 
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 ظبیػت هفت خام
 

امًا د وتٍاه . ًمي این زاالت میًیدروکربن بي صي زالت مشتكل گاز، مایع و ذامد در ظبیػت وذٍد دارد ٍت
این صیشتم را  ذامد و گاز در ـاز مایع می باظودتطکیل یک صیشتم کلٍئیدی را بدًود بدین ترتیب کي ذرات 

 مػمٍاًل هفت خام بیطتر بي ـاز مایع اظالؽ می ظٍد. .هفت خام می گٍیود 
ٍهاگٍن با ًم تفاوت دارهد و این اختالؼ زتی در هفت  خٍاص ـیزیکی هفت خام تٍلید ظدى از میداهٌای گ

 میداهٌای مطابي ولی از چاًٌای مختلؿ هیز مطاًدى ظدى اصت. 
تؾییرات ـیزیکی هفت خام بیطتر از تؾییرات ظیمیائی می باظد. ًر چود دو غوػر ًیدروژن و کربن بیطتر زدم 

ٍگرد، اکشیژن کي ذمػًا زدود هفت خام را  % از هفت 8تطکیل می دًود ولی غواغر دیگری از لبیل هیتروژن و گ
 .را تطکیل می دًود غٍامل مٍجری در تػیین خٍاص ظیمیایػػی و ـیزیکی هفت خام می باظود

 
ای دیگری از لبیل ـطار و درذي زرارت صٌم غمدى ای در خٍاص ـیزیکی هفت ، غالوى بر این   خام دارهد.پارامتًر
ی( وذٍد دارد. یؽ زیادی از هظر خٍاص ـیزر بٌمین دلیل ـ کی هفت در ظرایط مخزن و صعر زمین )ظرایط متػاـر

ی ًمین گاز زالل غاملی ذٌت  زاد ظدن گاز زالل از هفت می ظٍد و از ظـر ی اـت ـطار باغث ا  در ظرایط متػاـر
 .می باظد کاًض گراهروی هفت ظدى و زالل خٍبی برای ترکیبات واکشی 

ن در ظٍل دوران زمین ظواصی، موابع مفیدی در ذٌت کشب ـیزیکی و ظیمائیخٍاص )  ( هفت و تؾییرات ا 
 اظالع از پیدایض موطاء مٌاذرت و تلي ًای هفتی و گازی می باظد.

خٍاص ـیزیکی بدلیل گشتردگی ترکیبات مختلؿ هفت متؾیر می باظد، محاًل رهگ صبز مایل بي لٌٍى ای هفت با 
در  1/;<?هفت خام صیاًرهگ با وزن مخػٍص بیطتر از  . می باظد 7/1<راهروی وزن مخػٍص کمتر از گ

ی ذامد می باظد  . ظرایط مخزن مایع بٍدى در زالیکي در ظرایط متػاـر
 مكدار غواغر مٍذٍد در هفت خام مػمٍاًل بطرح زیر اصت:

 
 

 درغد وزهی   غوػر: 
 
 >=->:                                             کربن 
 7:-77                                             ًیدروژن 
 8-7/1                                               اکشیژن 
 8-1</1                                             ٍگرد  گ
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 8-7/1                                                هیتروژن 
ات زیاد در خٍاص ظیمیائی اهٍاع هفت خام  هٌا بي چطم  مؾایرت، غلیرؽم تطاٌب ـیزیکی ا  ًای غمدى ای در خٍاص 

ن وذٍد ملکٍلٌای صوگین در هفت اصت. می زایض خٍرد کي دلیل ا  وذٍد این مٍلکٍلٌا صبب تراکم صیشتم و ـا
 هكعي ذٍش و ذوب هفت خٍاًد ظد.

صفالتین و هفت صوگین با گراهروی باال، درغد   بیطتری از مٍلکٍلٌای صوگین را داظتي و دارای درغد باالیػػی از ا 
 .زرین اصت و هفت صبک با گراهروی کم دارای درغد کمی از مٍلکٍلٌای صوگین اصت

 
 

 ترکیبات مٍذٍد در هفت خام
 

ن می پردازیم:  در هفت خام ترکیبات زیادی وذٍد دارهد کي در این بخض مختػرًا بطرح ا 
 
 ًا: الکان -7

ا اظباعًای صیر ظدى ) این گروى بي هام ًیدروکربن ٌه ا  می  CnH2n+2( مػروـود کي ـرمٍل کلی ا  ٌه باظد و صر گروى ا 
تابسال در هفت خام مطاًدى   C40  و زتی تػدادی باالتر از  C40تا   C1 متان اصت. مٍذٍدیت هرمال الکاهٌای از

 گردیدى اصت. 
ًائی  ًا می باظود. این مكدار در هفت ًا دارای ترکیباتی از الکان درغد هفت 81تا  ;7تكریبًا بعٍر میاهگین بین 

ا اهسعاط بیٍلٍژیکی دیدى  و برغکس در هفتدرغد ًم می رصد  ;9کي خیلی پاراـیوی ًشتود تا  ٌه   ًائی کي در ا 
ای  ت خام مطخع ظدى در هف C40تا  C1می ظٍد مكدار این ترکیبات بي غفر می رصد. تػداد خیلی کمی از ایزومًر

 اهد.
یا بوزین کي از تكعیر هفت خام )البتي تدزیي صفید  هفت   گاز ظبیػی دارای درغد باالئی از متان اصت در غٍرتیکي

ید دارای درغد باالئی از هرمال الکان   می باظد.  C17تا   C5ًای  زرارتی هباید غٍرت گیرد( بدصت می ا 
 
دارهد. هفت خامی کي مستٍی درغد باالئی از پاراـین واکشی اصت از ًا زالت ذامد  الکان، بي باال  C17از 

دن هرمال الکان ًا  گراهروی، هكعي ابری و هكعي ریزش باالئی برخٍردار اصت این پاراـین واکشی غالوى بر دارا ٍب
 می باظد. ًا ًا و متیل صیکلٍالکان ًا، اهتی ایزوالکان ایزوالکانظامل ترکیبات دیگری از 

 
 
لکن  -8  : ًا ا 
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لذا بودرت در هفت  این ترکیبات بػلت داظتن باهد دو گاهي از هظر ظیمیایػػی ـػال بٍدى و میل ترکیبی زیادی دارهد
یاـت می ظٍهد ولی مكدار خیلی کمی از هرمال ًگزن، هرمال ًپتن و هرمال اکػتن تابسال در هفت مطاًدى ظدى 

 اصت.
 :( پلی متیلین ًا ،صیکلٍالکاهٌا  ، Alicyclicsًا هفتن ًا یا )صیکلٍپاراـین ًا، الیشیکلیک  -9
 

می باظود. زلكي یا زلكي ًای این ترکیبات از وازدًای متیلین با ذاهطیوی یا   CnH2n  هفتن ًا دارای ـرمٍل کلی
در بػضی مٍارد صیلکًٍپتان دیدى  و صیکلًٍگزان ،بدون ذاهطیوی تطکیل ظدى اهد. در هفت خام صیکلٍپوتان 

 ظدى اصت. 
ٍپروپان و صیکلٍبٍتانترکیبات  ید پایدار هیشتود و  صیکل بػلت توطی کي در اجر زاویي بین اتمٌای کربن بٍذٍد می ا 

ی بسالت گاز می باظود و مػمٍاًل  دارای پایداری بٌتری هشبت بي  صیکلًٍگزانو  صیکلٍپوتاندر ظرایط متػاـر
ٍتانو  صیکلٍپروپان  اصت. صیکلٍب

و اکػحر این ترکیبات از وزن مٍلکٍلی باالئی برخٍردار  درغد از ترکیبات هفتن ًا اصت 1;هفت خام تكریبًا ظامل 
  .ًشتود ماهود صیکلٍپوتان و صیکلًٍگزان

هٌا  اکػحر صیکلٍپاراـین اصت دارای یک زلكي می باظود و ترکیباتی کي  C10  کمتر ازًا کي تػداد اتمٌای کربن ا 
ا از ٌه کي در اجر ذاهطیوی بٍذٍد  یک یا دو زلكي با یک الکیلدارای  می باظد  باالبي   C10  تػداد اتمٌای کربن ا 

مدى  .می باظود ،ا 
 
 
روماتیک ًا: -:  ا 

روماتیک ًا از مطتكات بوزن )  می باظود و بخاظر ایوکي تػداد زیادی از این ترکیبات دارای بٍی مػعر ( C6H6ا 
هٌا   روما یػوی خٍظبٍ( ـرمٍل کلی ا  روماتیک می هامود )ا  ا را ا  ٌه  تػداد زلكي ًا Rبٍدى کي  CnH2n-6Rمی باظود ا 

 اصت.
روماتیک ًا دارای یک زلكي بوزیوی می باظود درغد هفت ظامل این ترکیبات اصت کي اکػحرًا در  ;7زدود . ًمي ا 

اش صوگین هفت خام یاـت می ظٍهد  .بًر
روماتیک تٍلٍئن و زایلین بیطت  روماتیک ًای با بیض از یک زلكي ماهود . در هفت پیدا می ظٍهدر از ًر ترکیب ا  ا 

هتراصن در هفت پیدا ظدى اصت. هفتالین، ـواهترن و در مٍالع خیلی هادر   ا 
 
 
روماتیک ًا: -هفتوٍ -;  ا 

ا از هفتویک  ٌه روماتیک ًا تطکیل ترکیباتی در هفت خام پیدا می ظٍهد کي لشمتی از ا  هٌا را ا  ًا و لشمت دیگری از ا 
ٍع ترکیبات دارای زلكي ًای متػددی بٍدى و دارای زدالل یک زلكي هفتویک و یک زلكي . می دًود این ه

روماتیک می باظود و امکان دارد کي یک زهدیرى ذاهبی از الیفتیک ًا داظتي باظود  .ا 
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ٍغ -هفتوٍ روماتیکٌا در هفت ًائی کي بي زد بل ماهود  هرصیدى و در غمق کم لرار دارهد. یاـت می ظٍهد ا 
 .متیل صیکلٍبوتاهٍـواهترینو  ًیدروهفتالین

 
ٍگردی: ->  ترکیبات گ

ٍگردی مرکاپتان ا دارای ـرمٍلی تیٍل ً. ًا، تیٍل ًا، صٍلفیدًا و تیٍـن ًا در هفت خام پیدا می ظٍهد ترکیبات گ
.   ( C6H5SH ـویل  تیٍل و  CH3SHمتان تیٍل . )اریل باظدالکیل و یا ممکن اصت  Rبٍدى کي  RSH  کلی

تیٍل ًائی کي از بوزین اصتخراج ظدى اهد دارای زداکػحر ظض اتم کربن ًشتود ولی این تػداد اتم در هفت خام 
  زداکػحر بي ًطت می رصد.

ًا، ایزوالکیل  این ترکیبات غامل غمدى ای در خٍرهدگی ـلزات می باظود. غالوى بر هرمال الکیل مرکاپتان
 .مرکاپتاهٌا، صیکلٍپوتان تیٍل و صیکلًٍگزان تیٍل هیز در هفت خام یاـت ظدى اهد

این امکان وذٍد دارد کي یک یا ًر دو  .ًر دو الکیل ًشتود  'Rو  Rکي  'RSRدر الکیل صٍلفیدًا با ـرمٍل کلی 
هٌا را اریل صٍلفید یا دی اریل   صٍلفید می هامود(.رادیکال اریل باظود کي در این غٍرت ا 

 
ور و دارای بٍی بد و غامل خٍرهدگی بػضی از ـلزات می باظود کي بي ًمین غلت هفتٌائی  ٍگردی اظک ا  ترکیبات گ
ٍع  کي دارای درغد باالئی از این ترکیبات می باظود از ارزش کمتری در بازار ـروش برخٍردارهد. غمل پاالیض این ه

ن بدبٍ، تر از صایر هفت ًا  هفت خام مطکل تي ظٍد و گرهي مطتكات ا  ن گـر ٍگرد ا  اصت. چٍن در ابتدا باید گ
  خٍرهدى و خعرهاکود.

ئی ماهود پیاز  ور اصت. دی الکیل صٍلفیدًا ذزئی از ادویي ذات و هرمال پروپیل مرکاپتان دارای ٍب    اظک ا 
ٍگردی از هفت خام  کي  C3H5-S-C3H5  می باظود ماهود پروپویل صٍلفید  ذزئی از صیر می باظد. این ترکیبات گ

ٍگردی مٍذٍد در هفت امری دظٍار اصت.  ذدا ظدى اهد ولی مطخع کردن تػداد ترکیبات گ
 

ٍگرد مٍذٍد بي غٍرت  ٍگرد می باظد تكریبًا هػؿ گ  از  H2S  در تكعیر هفت خامی کي دارای درغد باالئی از گ
ٍگرد بي  تبدیل و صپس ذدا می ظٍد. بػبارت دیگر ًر چي مطتكات هفت خام  H2Sهفت خام ذدا می ظٍد و بكیي گ

هٌا هیز اـزایض می یابد در غمل تكعیر رو  ٍگرد مٍذٍد در ا   .بي صوگیوی پیض می رود مكدار گ
 
 ترکیبات هیتروژن دار: -=

ایتًا باغث ترکیبات هیتروژهی ایداد مزازمت و بی اجر کردن  کاتالیشت ًا و ًمچوین تٍلید غؼ در صٍخت ًا و ٌه
ًا،  ترکیبات هیتروژهی برازتی لابل ذدا ظدن ًشتود ماهود پیریدن اخالل در پاالیض هفت خام می ظٍهد.

هكعي ذٍش درغد ترکیبات هیتروژهی در بالیماهدى هفت خام ) ;?، البتي زدود ًا ًا و کربازول ٌا، ایودولوکیٍهٍل
C:8;1 )  .ٍاع هفتٌا می باظدمٍذٍد می باظود صفالتی، درغد هیتروژن بیطتر از صایر اه ٍع ا   .در هفتٌای ه
 
 ترکیبات اکشیژن دار: -<
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لی می باظود این ترکیبات در هفتٌای ذٍان کي بي  ،مٌمترین ترکیبات اکشیژهی مٍذٍد در هفت خام، اصیدًای ا 
ٍع هرصیدى اهد، بیطتر یاـت می ظٍهد ا  .زد ه ا، اصتًر لی، الکٌا، ـول ًا، کػتٌٍه  و  غالوى بر اصیدًای ا 
هٌیدرایت ًا در هفت خام مٍذٍد می باظود صفالتی هفت خام یاـت ا  ٍگرد و هیتروژن در لشمت ا  . اکشیژن ماهود گ

ـلزات در مٍلکٍلٌای ؽیر ًمگن صوگین وذٍد دارهد.  می ظٍد و کلیي این غواغر ًمراى بػضی 
 
 
 ـلزات: -ارگاهیکترکیبات  -?

ید دارای و اهادیم و اکػحر اهٍاع هفت خام دارای ـلزات می باظود  ٍگلٍبین بدصت می ا  یرین کي از کلروـیل و ًم پـر
ًن و ـلزات دیگر بمكدار کمتری در هفت خام مطخع ظدى اهد  .هیکل بٍدى غالوى بر ـلزات ذکر ظدى، مس و ا 
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 خامخٍاص ـیزیکی هفت 
 
 : چگالی: )ذرم زدمی( -7

. در غوػت هفت از اغعالح وزن مخػٍص یا ذرم وازد زدم هفت خام را در دمای مػین، چگالی می گٍیود
اصتاهدارد دیگری کي برای هطان اهدازى گیری می کوود   0F<1وزن مخػٍص را در  چگالی هشبی اصتفادى می ظٍد.

 باظد.می  APIدرذي دادن وزن مخػٍص بکار می رود 
            

      درجه 
     

وزن  مخػٍص
          

 

صفالتی هفت) 7( تا زدود بوزین) 1/>وزن مخػٍص مطتكات هفت خام از   ( متؾیر اصت. ا 
یاـت می ظٍد ظامل درغد  غمق بیطتردارد یػوی هفتی کي در  غمقوزن مخػٍص هفت خام ارتباط غمدى ای با 
وزن اصت. در غٍرتیکي هفت صوگین کي دارای  وزن مخػٍص کمتری باالئی از پاراـین ًای صبک بٍدى و دارای 

 .برداظت می ظٍد غمق کمتری اصت از  مخػٍص باالئی
 
 گراهروی: -8

ٍع صیال اصت از  ن مایع می باظود بٌمین دلیل گراهروی کي از مطخػات خاص ًر ه هفت خام واکػحر مطتكات ا 
 اًمیت ویژى ای در غوػت هفت برخٍردار می باظد. 

ا چواهچي اـزایض زدم وذٍد  در مایػات با اـزایض درذي زرارت، گراهروی کم می ظٍد. در غٍرتیکي در گاًز
تن گاز مسلٍل در هفت خام غامل مٌمی در کاًض . درذي زرارت، گراهروی گاز زیاد می ظٍد هداظتي باظد با باال ـر

ایتًا زالل خٍبی برای ترکیبات واکشی اصت  .گراهروی، وزن مخػٍص و ٌه
گراهروی اجر مٌمی در تٍلید هفت خام دارد. چواهچي گراهروی هفت خام باال باظد، مكدار هفت خام بیطتری در 

 د ماهد )اگر کلیي غٍامل دیگر جابت باظود(.صوگ مخزن بالی خٍاً
لمان Engler( در اهگلشتان اهگلر )Redwoodدصتگاًٌائی کي گراهروی را اهدازى می گیرهد غبارتود از ردوود ) ( در ا 

مریکا.Sayboltو صیبٍلت )  ( در ا 
 
 صعسی: بین کطضو  کطض صعسی -9
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ن خیلی بٌم هزدیک می باظد لذا این خاغیت اصتفادى کمتری در  مكدار کطض صعسی هفت خام و مطتكات ا 
 یکی از مٍارد کاربرد این پارامتر در مٌاذرت هفت خام اصت. غوػت هفت می ظٍد.

 اصیدًای چرب مٍذٍد در هفت خام غامل غمدى ای در ذٌت کاًض کطض صعسی ًشتود و ًمین امر باغث 
ب و یا گاز در هفت زاغل گردد.   ب در هفت، هفت در ا   می ظٍد کي امٍلشیٍن ا 

هٌا بي  برصد و اگر چوین هطٍد  غفردو مایع در غٍرتی می تٍاهود لابل امتزاج باظود کي کطض بین صسعی ا 
ید. البتي  ب ًر چكدر بیطتر  PHامٍلشیٍن بٍذٍد می ا   باظد، بیطتر باغث کم ظدن کطض بین صعسی  بازی ا 

 .می گردد و امٍلشیٍن زاغل می ظٍد
ای مسلٍل در هفت خام بػلت رلیق کردن صیشتم باغث کاصتن کطض صعسی می ظٍهد. مكدار کطض   گاًز

طار و مخػٍغ. می باظدdynes/cm <9تا  81صعسی برای مطتكات هفت خام بین  زایضـ   ا"کطض صعسی با ـا
 درذي زرارت کاًض پیدا می کود.

 
  رهگ و ـلٍرصوس: -:

نرهگ هفت  . لٌٍ ای یا خام ممکن اصت زرد روظن، صبز، لرمز، لٌٍى ای و یا صیاًرهگ باظد و مطتكات ا 
صفالتی و رزیوی در هفت خام اصت ًای ذکر ظدى بخاظر  اکػحر رهگ. صیاًرهگ بٍدن هفت خام بػلت وذٍد مٍاد ا 

روماتیکٌا می باظد.    وذٍد مٍاد ا 
روماتیکی دارهد ترکیبات پاراـیوی و هفتوی خاغیت ـلٍرصوس بٌمین دلیل هفت  کمتری هشبت بي ترکیبات ا 

اع مختلؿ هفت خام می باظد. از خاغیت ـلٍرصوس در  روماتیکی دارای خاغیت ـلٍرصوس بیطتری هشبت بي اٍه ا 
 مطخع کردن ذرات هفت در همٍهي مؾزى ًای هفتی، خردى صوگٌا و گل زفاری اصتفادى کرد.

 
 هكعي ابری و ریزش: -;

ید. این درذي زرارت را هكعي ابری در درذي  ن بٍذٍد می ا  لٍدگی در هفت و مطتكات ا   زرارت مػیوی، مي ا 
 . غلت این پدیدى ظروع بي ذامد ظدن ترکیبات پاراـیوی اصت می گٍیود.

ن در دمای  تر از هكعي ابری از زرکت باز می ایشتود. این  ییندرذي صاهتیگراد  ;تا  8مػمٍاًل هفت و یا مطتكات ا 
  درذي زرارت را هكعي ریزش می هامود.

زمایطات  در هفت خام هفتویک هكعي ابری وذٍد هدارد و هكعي ریزش هیز بي گراهروی بشتگی دارد. هتایخ زاغلي از ا 
ٍر یا غدم زضٍر ترکیبات پاراـیوی در هفت خام کمک می کود  .هكعي ابری و ریزش بي زض

 
هیلین: ->  هكعي ا 

زمایض با ًم کاماًل لابل امتزاج ًشتود، را  هیلین و همٍهي مٍرد ا  پائین ترین درذي زرارتی کي دو زدم مشاوی از ا 
هیلین می هامود. بدین موظٍر دو مایع را در زال ذٍظیدن بٌم می زهود تا یک صیشتم ًمگین زاغل گردد.  هكعي ا 

در ظٍل این مدت غمل ًم زدن اهدام می گیرد. دمائی کي و صپس بي مخلٍط، زمان دادى می ظٍد تا صرد ظٍد 
هیلین می گٍیود  . ذدائی دو مایع اـتاؽ می اـتد را دمای هكعي ا 
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روما هیلین و وزن مٍلکٍلی رابعي مشتكیم دارهد. چواهچي وزن مٍلکٍلی زیاد در یک صری ًمگن محاًل ا  تیکٌا، هكعي ا 
زایض می یابد هیلین ـا  .گردد هكعي ا 

 
 

هیلین برخٍردارهد. ترکیبات الکوی و  روماتیکی دارای پائین ترین و ترکیبات پاراـیوی از باالترین هكعي ا   ترکیبات ا 
هیلین متٍصعی  روماتیک را در همٍهي هفتی اهدازى هفتن ًا دارای هكعي ا  ًشتود. با اصتفادى از این پارامتر، مكدار ا 

 (.ASTM D-411می گیرهد. )
 

 
 خٍاص هٍری: -=

 اکػحر هفت ًای خام لادر بي چرخاهدن صعر هٍر پالریزى می ظٍهد و این چرخض مػمٍاًل صمت راصت غٍرت 
. بػضی از ترکیبات این چرخض غٍرت همی گیرد در بػضی اولات این چرخض بي صمت چپ و یا اغالً . می گیرد

  لادر بي اهدام چوین کار می باظود.  11:تا  1;9هفت خام با وزن مٍلکٍلی 
 .پایدار می باظدصاهتی گراد   811 تا   خاغیت هٍری هفت خام ،C26H45OHکلشترول 

 
 
 هكعي ذرلي: -<
ن دما مٍاد از  ا در ا  ای گرمی متػاغد می ظٍد. دمای مػیوی وذٍد دارد کي ایوگٍهي گاًز ن گاًز هفتی یا مطتكات ا 

 . دمای مػین را هكعي ذرلي می هامود ایندر مداورت ذرلي مطتػل می ظٍهد 
زمایض تٍصط یک دصتگاى بوام پوشکی زمایض یک ظػلي بعٍر متواوب بر .ز اهدام می ظٍد ومارتی -این ا  در این ا 

 در زال زرارت اصت اغمال می گردد.صعر همٍهي ای کي 
 
تض یا صٍختن: -?  هكعي ا 

تض یا  ن بػد از برداظتن ظػلي بي صٍختن ادامي می دًد هكعي ا  پائین ترین دمائی کي همٍهي هفتی یا مطتكات ا 
  صٍختن می گٍیود.

تضو   هكعي ذرليبا اصتفادى از  ای هفتی و ز ،  ا  تض صٍزی در اهباًر ٍگیری از ا  مل و هكل مٍاد هفتی ذٌت ذل
 می ظٍد اصتفادى

 
 ضریب ظکشت: -71

زمایض بي صرغت هٍر در خالء  .ضریب ظکشت معلق برابر اصت با غکس هشبت صرغت هٍر در همٍهي مٍرد ا 
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غامل بي وزن مخػٍص بشتگی  می باظد این 7/?:تا  9/7داموي تؾییرات این پارامتر برای همٍهي ًای هفتی از  
بي ریفرکػتٍمتر اهدازى گیری می ظٍد. این دصتگاى هتایخ خٍبی را روی هفت ًای زاغلي از خردى دارد و تٍصط ا 

 .صوگٌای اصتخراذی در غملیات زفاری هطان دادى اصت
 
 
 ارزش زرارتی: -55

هرا یک درذي  ب دادى می ظٍد تا دمای ا  ( باال ببرد، ارزش :/;تا  9/;صاهتیگراد )از مكدار زرارتی کي بي یک گرم ا 
 زرارتی می هامود.

هرا یک درذي ـار هٌایت اـزایض دًد و   ب دادى می ظٍد تا دمای ا  بی ٍت یٍ، مكدار زرارتی اصت کي بي یک پٍهد ا 
 کالری می باظد. ارزش زرارتی هفت خام هشبت غکس بي وزن مخػٍص هفت خام ارتباط دارد. 8;8مػادل 

 
روماتیک برخٍردارهد خیلی رازت با ظػلي بدون  ترکیباتت پاراـیوی کي از وزن مخػٍص کمتری هشبت بي ترکیبات ا 

 تا 78>:کي مػادل  BTU 11;?7تا  911<7دود صٍختي می ظٍهد. زد متٍصط ارزش زرارتی برای هفت خام 
:?7< K.Cal  می باظد.بر یک پٍهد 

 
 هكعي ذٍش: -78

زایض هكعي ذٍش بي وزن و صاختمان مٍلکٍلی ارتباط مشتكیم دارددر صری ًای ًمگن   . ًیدروکربن، ـا
  هكعي ذٍش ایزوپاراـین هشبتًا پائین تر از هرمال پاراـین ًای مطابي خٍد اصت.

ن یػوی ;78/=>>اکػتان با هكعي ذٍش  محاًل  دارای هكعي ذٍش  متیل ًپتان -8 درذي صاهتیگراد و ایزومر ا 
 صاهتیگراد می باظد. =77/?:>

 
 هكعي ذوب: -79

زایض وزن مٍلکٍلی، لعبی بٍدن و متكارن بٍدن، روبي ـزوهی می رود.  هكعي ذوب با ـا
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