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املواد

•ماصات 	

•رشيط الصق 	

•مقص 	

•كرتونة حليب بالشيكوالتة )تفضل الشيكوالتة  	

حتى ميكن رؤيتها من خالل املاصة(

املوضوع

استخراج النفط

املصدر

كتاب “النفط والغاز الطبيعي”، الصفحات 33-32، 35-34، 39-38

الهدف

ستتشكل يف أذهان الطالب صورة عامة عن كيفية استخراج النفط من التكوين الصخري باستخدام معدات الرفع االصطناعية، 

مثل وحدة الضخ.

تحضريات الدرس

اجمع املواد الواردة يف القامئة ١ .

قم بعمل نسخ من مجموعة املواد التدريبية املعملية، نسخة لكل مجموعة 2 .

قم بعمل نسخ من أسئلة نهاية الدرس، نسخة لكل طالب 3 .

اقرأ قسم “معلومات املعلم” جيًدا 4 .
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املشاركة

هل سألت نفسك من قبل كيف يتم استخراج النفط أو رفعه من الصخور الواقعة عىل أعامق كبرية يف باطن األرض؟

االستكشاف

اليوم األول  

قم بتقسيم الطالب إىل مجموعات بحيث تتألف كل مجموعة من أربعة طالب. وحدد لكل طالب مهمة من القامئة التالية. ١ .

أعط نسخة واحدة من مجموعة املواد التدريبية املعملية “استخدام معدات الرفع” لكل مجموعة. واطلب من الطالب قراءة تعليامت املعمل مرة واحدة. 2 .

يقول املعلم: “سنتعلم اليوم كيفية استخراج النفط من التكوين الصخري باستخدام معدات الرفع االصطناعية.” 3 .

اطلب من الطالب بدء التجربة. راقب الطالب للتأكد من مشاركة الجميع. 4 .

مبجرد انتهاء الطالب من التجربة، ارشح لهم عالقة هذه التجربة باستخراج النفط من األرض.  5 .

اطلب من كل طالب استكامل استبيان “ استخدام معدات الرفع” املوجود يف نهاية الدرس بشكل فردي.  ٦ .

املسجل: الطالب الذي يسجل املعلومات املستقاة من التجربة  

مقدم التقارير: الطالب الذي يعرض عىل الفصل النتائج التي توصلت إليها مجموعته  

جامع املواد: الطالب الذي يتوىل جمع املواد الالزمة للتجربة ووضعها يف أماكنها  

ميرس املهام: الطالب الذي يرشف عىل التجربة ويتأكد من التزام املجموعة باملهمة املوكلة إليها.  

الرشح

معلومات املعلم 

اقرأ للطالب من كتاب “النفط والغاز الطبيعي”، الصفحتني 33-32

إن تحديد املوقع املناسب للحفر هو الخطوة األوىل يف عملية استخراج النفط. وقبل البدء يف الحفر، يجب عىل الرشكات التأكد من حصولها عىل الحق القانوين للحفر، وأن التأثري الذي 

سيخلفه الحفر عىل البيئة مقبول. وقد يستغرق ذلك عدة سنوات. ومبجرد حصولها يف النهاية عىل التصاريح الالزمة، ميكن الرشوع يف الحفر. تختلف اإلجراءات، لكن عادًة ما تتمثل 

الخطوة األوىل يف الحفر فوق املكان الذي يوجد فيه النفط. بعد ذلك، يتم إدخال حاوية تبطني من األسمنت يف الحفرة املحفورة حديًثا لتقويتها. ومن ثم يتم عمل فتحات صغرية يف 

حاوية التبطني بالقرب من القاع، والتي ستسمح بتدفق النفط، وتغطية رأس البرئ مبجموعة خاصة من صاممات التحكم واألمان التي يطلق عليها “شجرة عيد امليالد”. ويف النهاية، قد يتم 

إسقاط حمض أو رمل مضغوط الخرتاق الطبقة األخرية من الصخور وبدء تدفق النفط يف البرئ.

خطة الدرس - الصفحة الثانية
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اقرأ للطالب من كتاب “النفط والغاز الطبيعي”، الصفحتني 35-34

يف بعض األحيان، توجد احتياطات هائلة من النفط عىل أعامق كبرية تحت قاع املحيط. والستخراج النفط، يتم بناء منصات ضخمة عىل ُبعد مسافات كبرية يف عمق البحر لتوفري قاعدة 

ألجهزة الحفر التي تعمل عىل ثقب الصخور املوجودة يف قاع البحر. بعد إجراء املعالجة عىل املنصة، يتم نقل النفط إىل الرب عرب خطوط األنابيب أو يتم االحتفاظ به يف مخازن عامئة 

منفصلة قبل تفريغه يف صهاريج كبرية. إن حفارات النفط البحرية عبارة عن أبنية ضخمة. ويشتمل الكثري منها عىل قوائم متتد ملئات األمتار من السطح إىل قاع املحيط. ويعترب حفار 

النفط البحري، Petronius Platform، املوجود يف خليج املكسيك،عىل سبيل املثال، أطول بنية قامئة بذاتها يف العامل، ويصل طوله إىل حوايل 2000 قدم فوق قاع البحر. ويجب أن تتسم 

الحفارات بقوة هائلة وقدرة عىل الصمود يف وجه الرياح العاصفة واألمواج املتالطمة.

اقرأ للطالب من كتاب “النفط والغاز الطبيعي”، الصفحتني 39-38

يف بدايات صناعة النفط، كان يتم نقل النفط بشكل مرهق من آبار النفط يف براميل خشبية. ورسعان ما أدركت رشكات النفط أن أفضل طريقة لنقل النفط هي ضخه من خالل أنابيب. 

ويف الوقت الحارض، هناك شبكة شاسعة من خطوط األنابيب يف جميع أنحاء العامل، عىل الرب وتحت البحر. ومتتلك الواليات املتحدة وحدها حوايل ١90000 ميل )305000 كم( من 

أنابيب النفط. وتنقل خطوط األنابيب مجموعة من املنتجات النفطية املختلفة، بدًءا من البنزين وحتى وقود املحركات النفاثة، يف شكل “دفعات” أحياًنا داخل األنابيب نفسها مع فصلها 

بسدادات خاصة. وتعترب خطوط األنابيب “الرئيسية” أكربها عىل اإلطالق وهي التي تنقل النفط الخام من مناطق الحفر إىل معامل التكرير أو املوانئ. ويصل قطر بعضها إىل 48 بوصة 

)١22 سم( ويزيد طولها عن ١000 ميل )١٦00 كم(. وتتم تغذية الخطوط الرئيسية بخطوط “تجمع” أصغر تنقل النفط من كل برئ عىل حدة.

نظرًا ألن كاًل من النفط والغاز الطبيعي واملاء املالح يتعرضون لضغط شديد تحت سطح األرض، فإن هذه السوائل تتدفق أحياًنا من اآلبار دون مساعدة خارجية، مثلام يحدث متاًما عند رج زجاجة 

مرشوبات غازية وفتحها بعد ذلك. ويعرف ذلك باالستخراج االبتدايئ. وعند استهالك الضغط األويل من اإلنتاج، يكون قد تم إنتاج جزء من النفط والغاز الطبيعي فقط. لكن، ال يعني ذلك نضوب 

النفط من البرئ.

خطة الدرس - الصفحة الثالثة
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التقييم

ينبغي عىل الطالب استكامل ورقة عمل استبيان نهاية الدرس. ١ .

. 2 بعد إجراء التجربة واالستامع بعد ذلك إىل رشحها، سيقوم الطالب بكتابة فقرة تناقش عالقة هذه التجربة باستخراج النفط من األرض.

رأس الحصان
(الثقل املوازن ملضخة اإلنتاج) 

ذراع متحركة

دعامة رئيسية جهاز تعليق كابل الحفر

ثقل موازنة

ذراع رافعة

ُتستخدم نظم الرفع االصطناعية، أو وحدات الضخ، للمساعدة يف سحب النفط من صخر املكمن وضخه أعىل البرئ. ويتم توصيل املضخة املوجودة أسفل فتحة البرئ بوحدة الضخ 

بواسطة قضبان من الفوالذ، والتي يتم تثبيتها مًعا. وتعمل املضخة بفعل حركة وحدة الضخ املوجودة يف السطح ألعىل وألسفل. وبهبوط املضخة ألسفل، يتدفق السائل من التكوين 

الصخري إىل غرفة املضخة. ويف شوط الصعود، يتم دفع السائل املوجود يف الغرفة إىل أعىل األنابيب حتى يصل إىل السطح. 

خطة الدرس - الصفحة الرابعة
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منوذج اإلجابة عىل استبيان نهاية الدرس

نظرًا ألن كاًل من النفط والغاز الطبيعي واملاء املالح يتعرضون لضغط شديد تحت سطح األرض، فإن هذه السوائل تتدفق أحياًنا من اآلبار __________________ مساعدة خارجية، مثلام يحدث متاًما  ١ .

عند رج زجاجة مرشوبات غازية وفتحها بعد ذلك. 

دون ب.   

. 2 ُتستخدم_____________________________ للمساعدة يف سحب النفط من صخر املكمن وضخه أعىل البرئ.

نظم الرفع االصطناعية أو وحدات الضخ   

. 3 ما هو أول يشء يجب عىل رشكات النفط القيام به لحفر أحد املواقع؟

يجب عىل الرشكات التأكد من حصولها عىل الحق القانوين للحفر، وأن التأثري الذي سيخلفه الحفر عىل البيئة مقبول.  

Oklahoma Energy Resources Board مقتطفات من معلومات املعلم مهداة من مجلس

مسطرة

رافعة ماصة

لوح

مكتب

مكتب

دلو

التوضيح التفصييل

اعرض عىل الطالب املشكلة التالية. أنت أحد منتجي النفط والغاز الطبيعي. وتعتقد يف وجود البرتول عىل عمق 50. ١ ألف قدم يف أحد املواقع التي اكتشفتها. لذا، يجب تصميم رافعة 

تدعم الضغط والوزن الناتج عن حفر برئ عميقة.

. 2 حدد مع فريقك الشكل والتصميم الذي ستجربه أوالً وقم برسمه. حدد مع فريقك املواد التي ترغب يف استخدامها لبناء هيكل الرافعة. ومن خالل تصميمك، حدد ما إذا كانت لديك 

املواد الكافية. البد وأن يراعي الطالب حجم القاعدة والفتحة لضامن عدم سقوط الرافعة من خاللها.

خطة الدرس - الصفحة الخامسة
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مقدم التقارير_________________________________________________

املسجل_____________________________________________________

جامع املواد__________________________________________________

ميرس املهام__________________________________________________

مجموعة املواد التدريبية املعملية

الخاصة بتجربة استخراج النفط

مجموعة املواد التدريبية املعملية
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تجربة استخراج النفط 

املواد

8q-١0 ماصات

qرشيط الصق

qمقص

qكرتونة حليب بالشيكوالتة )تفضل الشيكوالتة حتى ميكن رؤيتها من خالل املاصة(

تعليامت

ينبغي عىل جامع املواد إحضار املواد املذكورة أعاله من محطة العمل الخاصة باملواد. ١ .

قم بإحداث شق طوله ١. 2 سم باستخدام املقص يف أحد طريف كل ماصة.

قم بتوصيل املاصات ببعضها البعض من األطراف لتكوين أنبوب واحد طويل. ضع الطرف املشقوق للامصة داخل املاصة املجاورة. 3 .

ضع رشيًطا الصًقا فوق كل طرف من األطراف املوصلة لتأمني الوصلة وعمل لحام محكم متاًما ضد نفاذ الهواء. 4 .

ضع كرتونة الحليب بالشيكوالتة عىل األرض. يقف أحد أعضاء املجموعة عىل كريس ويدخل “أنبوب” املاصة املمتد يف العلبة. ويحاول سحب السائل إىل أعىل “األنبوب” باستخدام قدرته عىل املص. 5 .

اآلن، قم بتقليل عدد املاصات املستخدمة يف عمل “األنبوب”. واجعل الطالب نفسه يحاول سحب السائل إىل أعىل. ٦ .

األسئلة

. ١ أي طول للامصة يتطلب جهًدا أكرب لسحب السائل ألعىل؟ أي طول للامصة يتطلب جهًدا أقل لسحب السائل ألعىل؟ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________      

________________________________________________________________________________________________________________________________________      

 هل يشكل طول “أنبوب” املاصة فرًقا يف مقدار املص الالزم لرفع املرشوب الكربوين؟. 2

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________      

________________________________________________________________________________________________________________________________________      

قوموا، كمجموعة، مبناقشة وتحديد نوع املعدات الالزمة لرفع النفط من صخر عىل عمق 7500 قدم )228٦. 3 مرتًا( تحت سطح األرض.

ورقة العمل املعملية
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األسئلة

نظرًا ألن كاًل من النفط والغاز الطبيعي واملاء املالح يتعرضون لضغط شديد تحت سطح األرض، فإن هذه السوائل تتدفق أحياًنا من اآلبار __________________ مساعدة خارجية، مثلام يحدث متاًما  ١ .

عند رج زجاجة مرشوبات غازية وفتحها بعد ذلك. 

بواسطة أ.   

دون ب.   

ُتستخدم_____________________________ للمساعدة يف سحب النفط من صخر املكمن وضخه أعىل البرئ.  2 .

ما هو أول يشء يجب عىل رشكات النفط القيام به لحفر أحد املواقع؟  3 .

________________________________________________________________________________________________________________________________________      

االسم:____________________________________

استبيان نهاية الدرس


