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Abstract: 

The chemical constituentisof three types of bituminous materials found in different conditions in 

Mishraq sulfur Minewas studied. The FTIR spectroscopy showed reduce in the length of 

hydrocarbon  chains from the intensity of paraffinic bands in bitumenous materials of Frasch sulfur 

Mine (BM) compare with natural bituminous materials  (NB) and Bituminous materials which 

extracted in-depth about 200 m without exposing to Frasch process condition (BB). The percentage 

of asphaltene in (MB) which increases dramatically is found 63.64% compared with (BB) and (NB) 

which 37.37% and 14.28% respectively and a similar decrease in percentage petrolene (maltene)  . A 

percentage of n-hexane fraction by silica gel chromatography of petrolene (MB) is 18.49% compared 

with (BB and N.B) are 25.06 % and 47.05 % respectively while the cyclohexane fractions of 

petrolene MB are four-time of N.B and three-time of B.B . 

From all results, we conclude that a reaction has occurred between sulfur and bitumenous materials 

especially hydrocarbon chains of Aromatics and naphthenic rings in sulfur well during Frasch 

process which leads to an increase in asphaltene percentage and decrease of petrolene. 
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نواع من المواد القيرية في منجم كبريت المشراق ا ةدراسة المكونات الرئيسة لثالث  

 3مطيع عبيد عبدهللا، 2هلو عبد ثائر، *1هاله سعد جاسم

 
 الموصل، العراق قسم الكيمياء، كلية التربية للبنات، جامعة الموصل، 2و1

 ، الموصل، العراق الشركة العامة لكبريت المشراق3
  

 الخالصة 

في المأخوذة  المشراق  في منجم كبريت    ةيتناول هذا البحث دراسة التركيب الكيميائي لثالث أنواع من المواد القيرية المتواجد
مختلفة عمق    ةوالمتواجد  BBظروف  فراش.  MBو  ةالطبيعي  NBم,    200على  بطريقة  مطيافية    المستخرج   FTIRأوضحت 

الكبريت  في  المتواجدة  القيرية  للمواد  البارافيني  للنظام  العائدة  الحزم  شدة  خالل  من  الهيدروكاربونية  السالسل  طول  في  انخفاض 
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بلغت  (MB) سفلتين  ، ولوحظ زيادة مطرودة في نسبة اال (BB)و  (NB)مقارنة بالمواد القيرية التي تخرج طبيعيًا    (MB)المنجمي  
ل    %63.64 النوع  بنفس  ماقورنت  كانت  (N.B,B.Bاذا  والتي  نسبة   14.28و%  %37.27(  في  مماثل  ونقصان  التوالي  على 

مقارنة    18.49%   بلغتو   MBالبترولين ولوحظ انخفاض في نسبة الجزء المفصول بواسطة الهكسان خالل عمود السليكا لبترولين  
طة ان هناك زيادة في نسبة الجزء المفصول بواسفي حين  على التوالي    47.05و%  25.06( والتي تثبت %BB،NBبنفس نوع ل)

( على التوالي ومن خالل هذه النتائج وربطها  BB،NBتزداد ثالثة وأربعة أضعاف نفس النوع ل )  MBالهكسان الحلقي للبترولين  
مطيافية   مع  الكبريت    أننستدل    FTIRبنتائج  الهيدروكاربونية  اليتفاعل  أبار تعويضات  في  والنفثينية  االروماتية  الحلقات  على 
 البترولين .  نسبة  االسفلتين وانخفاض فينسبةفراش مما يؤدي الى زيادة في أستخراج الكبريت بطريقة الالكبريت خالل 

 

     فراش ؛ البترولين؛ االسفلتين ؛ هالم السليكا الكلمات المفتاحية :
 

 introductionالمقدمة : -1

ذات  في منطقة  بغدادشمال  350kmالعراق على بعدمصدر أساسي للكبريت الرسوبي والذي يقع في كبريت المشراق منجم  يعد
نفطية   )  ،طبيعة  المعروفة  بطريقة فراش  المنجمي  الكبريت  مايقارب    ( ويحتوي   Frasch processيستخرج  قيرية   مواد%  1على 

والتاثير على والتي تحد من االستعماالت الرئيسية للكبريت في انتاج حامض الكبريتيك المركز وخفض قيمته في األسواق العالمية  
 . [1]لون الكبريت األصفر

للكبريت   المرافقة  القيرية  المواد  بأزيلت  المشراق  حقل  في  ال  طرائقالمنجمي  موضوع  الباحثين  وأولى  حرارية.   مادةكيميائية 
القيرية  مادة  الزاله  أل  بشكل خاص والمواد القيرية بشكل عام أهمية في أبحاثهم من أجل التوصل الى الطرق المالئمةفيالمشراق  القيرية

 .والفوائد الصناعية للمواد القيرية
 متعددة،بطرائق    بأنواعها المختلفةالصيغة التركيبية للمواد القيرية    و درستويختلف من نوع ألخر    بالتعقيدلمادة القيرية  يتسم تركيبا

الم تجزئة  ضرورة  على  الطرائق  جميع  أجزاء  واوتؤكد  إلى  القيرية  وذوبانية  إعتمادًا    أبسطد  الوظيفية  كالمجاميع  عديدة  متغيرات 
 .  [2]ومن المكونات الرئيسة للمواد النفطية الثقيلة االسفلتين والبترولين  مكوناتها المختلفة وتشخيص ةتسهيل دراس مكوناتهالغرض

فصل االسفلتين عن  البنزين ثم    ساطةبو كبريت فراش في المشراق  القيرية من    باستخالص المواد  ]Ghannam-Al    ]3و      Ali  قام
مواد بانعدامال%( وتمتاز الشائبة القيرية  20بترولين )وال%(  80األسفلتين )  وكانت نسبة  البنتان الطبيعي    البترولين بالترسيب بوساطة

مختلفة    كمياتعشوائيًا وب  تنتشراألشعة السينية أن الشائبة القيرية    وحيودالدراسة الميكروسكوبية    وتبين منخالل،  فيه    طيارةالخفيفة  ال
 في الصخورالكبريتية. 

المشراق ،بطرائق طيفية و    لجزيئة المادة القيرية في كبريت  ةالكيميائي   الصيغة إعطاء صورة لمعدل  من    Al- A'araj  [4]  تمكنتو 
 . حسابات معتمدة منشورةتحليلية مختلفة و ربط نتائجهاب

العمودل   Al-Jbori  [5] و    Odisho  استخدمو  كروموتغرافيا  السليكاتقنية  القيرية   هالم  المادة  تجزئة  مركبات    من    بارافينيةإلى 
مواد نفطية  إلى حقل المشراق يؤدي إلى    ة النفط الخاممائي أثناء هجر الغسل  البايولوجي و التحلل  الوأستنتجا أن  مواد ثقيلة  وأروماتية و 

 . ثقيلة
الطبيعية  Al-Jburi   [6]  درسو  القيرية  فراشالمواد  بطريقة  االستخراج  بالترسيب  فصل  ثم  و   قبل  البترولين  عن  االسفلتين 

الهبتان اإلعتيادي  بوساطة نسبةاألبواسطة  )ال%( و 20سفلتين )وكانت  ثم  80بترولين  الكروموتوغرافيا  %( ومن  تقنية عمود  أستخدام 
 . الرئيسة  مكوناتهتجزئة البترولين إلى هالم السليكا 

المكونات األساسية لعينات من النفط الخام    [7]وجماعته    Mohsenإما فيما يخص التقنيات الخاصة بالفصل فقد فصل وشخص  
 .لحقل الراشدية بطريقة مماثلة لهذة الدراسة 
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من   كل  بالجزء    Sivasakthi[8]  و  Nagalakshmiوقامت  الواقع  الثقيل  الهندي  النفط  من  االسفلتين  بوساطة  بترسيب  الغربي 
  اطة س% ومن ثم فصل المالتين بوساطة اطيان الى جزئين وفصلتا جزء الزيوت بو 17-15الهكسان العتيادي ووجدتا ان نسبته مابين  

 هالم السليكا الى برافينات ومركبات عطرية مختلفة باستخدام مذيبات مختلفة االستقطابية. 
االسفلتين من خمسة أنواع من النفوط الخام مخففة بالتلوين باستخدام الهبتان االعتيادي لغرض دراسة   [9]جماعته  و   Jairo   درس  

 . حركية ترسيبه

( NBن المواد القيرية،المواد القيرية الطبيعية والتي تخرج طبيعًا على سطح األرض )في هذا البحث تم دراسة تركيب ثالثة أنواع م 
( والمواد القيرية BBوالتي لم تتعرض الى ظروف عملية فراش )  متر(200  (والمواد القيرية داخل أبار استخراج الكبريت على عمق  

بغية تمكين المهتمينفي صناعة الكبريت من معرفة التغيرات التي (  MBلكبريت المنجمي المستخرج بطريقة فراش )المستخلصة من ا
 .تحصل على هذه المواد القتراح الطرائق المالئمة الزالتها

 
 الجزء العملي -2

 . كبريت المشراق حقلمن  المنجميبريت والصخور الكبريتية والك NBالطبيعيةالمادة القيرية تم الحصول على نماذج من 
 

    : [10]اللباب الصخري الكبريتيالمادة القيرية من اإستخالص -2-1 

Extraction of Bituminous Materials from SulfuricBorehole 

لمدة ثالث    تبقى في تماس معهلوين  و التبعد ذلك تغمر في    اصغر حجم ممكنإلى    فتت يو   اللباب الصخري الكبريتي  كسري
 حصول على المادة القيرية  لل  للحصول على.    المحلول ثم تقطير المذيب  ترشيح ، يلي ذلكآخرى فترة و   ساعات مع التحريك بين  

BBبأستخدام جهازطيف األشعة تحت  قبل االستخراج بطريقة فراشويتم قياس طيف االشعة التحت الحمراء له وتمثل هذه المادة القيرية
 (.  FT-IR Tenser 27 Bruker (Germany) 2003FTIRنوع )  FTIR spectrophotometerالحمراء

 
 

 :[11]استخالص المادة القيرية من كبريت فراش -2-2
Extraction of Bituminous Materials from Mine sulfur 

يسخن المزيج ثم  % هيدروكسيد الصوديوم،20مل من محلول    50  يضاف اليه غم من الكبريت الخام و   50يوزن في بيكر  
ويغسل   G4يرشح من خالل جفنة ترشيح نوع  ثم  °م  ولمدة ساعتين مع التحريك المستمر،    90-80على حمام مائي بدرجة حرارة  

مل من  5ت بواسطة  °م  ولمدة ساعة، يعامل الراسب عدة مرا80الراسب عدة مرات بالماء الساخن ويجفف في فرن درجة حرارته  
ويتم قياس  ساعة  24°م ولمدة  105رباعي كلوريد الكاربون حتى يصبح الراشح عديم اللون يقطر وتجفف المادة القيرية بدرجة حرارة 

FTIR والمتعرضة لظروف فراش المنجميلكبريت ستخلصة من االقيرية الم المادةوتمثل  لهاMB. 
 Precipitattion of Asphaltene: ترسيب االسفلتين -2-3

بدقة و5يوضع في دورق   القيرية موزونه  المادة  بنسبة    الهكسانمل من    200غم من  بط ير )غم /مل(    40:1االعتيادي 
ويغسل   ويرشح   ، الغرفة  حرارة  درجة  الى  يبرد  المحلول  يترك  ساعتين،   لمدة  ويصعد  العاكس  من  المكثف  قليلة  بكميات  الراسب 

زن  يساعة ثم  24ولمدة °م  105ي يمثل االسفلتين بدرجة ذجفف الراسب والياللون ،  مائية قطراتالاالعتيادي الى ان تصبح الهكسان
  يوزن ساعة ثم  24م ولمدة 105جفف بدرجة ويقطر الراشح تقطيرا بسيطا للحصول على البترولين ،يلك ذ حسب النسبة المئوية بعدتو 
 المئوية .   تهحسب نسبتو 
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 :  النقي الكبريت مع الطبيعية المادةالقيرية تفاعل-2-3
  هيتر على يوضع ثم NB الطبيعية القيرية المادة من غم1اليه  ويضاف مل  500في بيكر سعة  ويوضع الكبريت من غم99يؤخذ 

 ( وترسيب2-2في ) كما المادةالقيرية وتستخلص ويطحن تبرد ثممع التحريك المستمر  كاملة ساعة ولمدة⁰م150بدرجة  ويسخن
 .(3-2كمافي ) االسفلتين

 
 :  لألنواع الثالثهتجزئة البترولين بواسطة هالم السليكا -2-4

م ولمدة  250(مش ومنشطة بدرجة  120-60غم من هالم السليكا ) 50(سم خليطا من 100*2.2زجاجي )في عمود يوضع
بترولين  المن  غم    2  يذاب. بلطف بوساطة قطعة مطاطيةيطرق  مل من الهبتان االعتيادي ولضمان تجانس العمود  30ثالث ساعات  

من  5في   تدريجي  يو االعتيادي    الهكسانمل  بشكل  العمود  الى  السليكا  ضاف  هالم  الى  البترولين  نسبة  تكون  )وزن 25:1وبذلك 
لوين وأخيرا االيثانول  و قطرة /دقيقة ثم سايكلوهكسان ثم الت 20-15االعتيادي وبسرعة انسياب    الهكسان بأوال    غسل العمودثم يتم  وزن(/

جفف يقطرالمذيب ثم  يثم  بات معامل االنكسار وأختفاء اللون من المذيبويمكن التعرف على انتهاء المادة المزالة بوساطة المذيب بث 
 . ساعة ثم يوزن وتحسب النسبة المئوية لكل جزء 24°م  ولمدة 105بدرجة على حدة  كل جزء

 
  : Result and discussionالمناقشة النتائج و  - 3.

 

القيرية في الكبريت المنجمي المشكلة الرئيسة في الحد من االستخدامات األساسية للكبريت سيما في   يشكل وجود المواد 
% من اإلنتاج العالمي للكبريت فضال عن خفض قيمة الكبريت في األسواق 80يستخدم مايقارب    إذانتاج حامض الكبريتيك المركز  

في هذا البحث تم دراسة ثالثة أنواع من المواد القيرية في   ،  وائيالعالمية مع تغير اهم ميزة للكبريت وهو لونه من األصفر الى قه
باطن األرض   المستخرجةمن  القيرية  والمادة  الموجودة في سطح األرض  الطبيعية  القيرية  المادة  المشراق وتشمل  على عمق منجم 

بواسطة  متر   200 والمستخلصة  المتعرضة لظروف فراش  المستخلص  لوين و التغير  القيرية  المنجمي  ة  والمادة  كبريت فراش  بغية  من 
صناعة  في  العاملين  تمكن  والتي  االسفلتين  نسبة  سيما  المختلفة  مراحلها  في  عليها  طرأت  التي  والتغيرات  مكوناتها  طبيعة  معرفة 

 الكبريت أقتراح الطريقة المالئمة في تنقية الكبريت. 
 

الحزم التي تعود للمركبات البارافينية االروماتية والذرات الهجينية اذا  لألنواع الثالثة  FTIRأوضحت مطيافية االشعة تحت الحمراء  
الى مط االصرة  cm2853-2917-1لحزمتيناألساسية من خالال  البارافينيةلمركبات  أمتصاصاتانلحظ   تعود  لمجموعة    H-Cوالتي 
cm-لمجموعة المثيل كما تعود الحزمة H-Cفتعود الى انحناء االصرة  cm-14491 -1370في حين تعود الحزمتان  3CHالمثيل 

انحناء االصرة    454  1 فهناك حزمة ضعيفة عندCH 2الى  المركبات االروماتية  تعود لمط االصرة االروماتي     cm 3040-1أما 
C-تعود النحناء  cm 870 ،761-1في حين تعود الحزمة ةاالروماتية متعددة الحلق C =Cلالواصر   cm  1585-1وتعود الحزمة

H     الحزمة  كما  أالروماتية من خالل  الهجينة  الذرات  وجود  الى  1025cm- 1نلحظ  تعود    cm-1والحزمة  O -Sاالصرة  والتي 
الثالثة نالحظ أختالفات في شدة الحزم العائدة   FTIRومن خالل أطياف    او الثايو أسترية  أالسترية  C=Oتعود لمط االصرة  1730

للمركبات البارافينية  أذا قلت شدتها بشكل واضح في المادة القيرية للكبريت المنجمي داللة على حصول تفاعل للسالسل البرافينية 
  ة وهذا مادعمته النتائج األخرى المتعلقة بهذا البحث وتحولها الى مركبات نفثينية واروماتي   c  155°مع الكبريت وبدرجة حرارة تقارب

 . (1وكما في الشكل )
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    B      A 

      C 

 .MBلكبريت فراش المشراق  .BB c ةيتير بكلا . للصخورb .NB. الطبيعية  a( المادة القيرية 1الشكل )
 

 :ترسيب االسفلتين  -3-1
تم ترسيب االسفلتين وفصله عن البترولين )الجزء الذائب في البرافينات المستقيمة( بوساطة الهكسان وعند درجة الغليان والجدول رقم  

 يوضح نتائج االسفلتين والبترولين  ( 1)
 

 لألنواع الثالثة في منجم المشراق النسبة المئوية لألسفلتين والبترولين  (1جدول )
 

Petrolene % Asphaltene % Sample 

85.72 14.28 N.B 
62.73 37.27 B.B 
36.36 63.64 M.B 

 
البترولين1جدول)نلحظ من   كمية  مماثل في  كمية االسفلتين وانخفاض  تركيب    ( زيادة مطردة في  تغيرات في  وداللة على حدوث 

 المواد القيرية نتيجة للظروف المحيطة بكل نوع وحدوث تفاعالت مختلفة .
 

ب من  تلقائيا  تخرج  والتي  الطبيعية  القيرية  المادة  ان  االكسدة  ااذا  ظروف  من  تعاني  األرض  رحلتها  والتعرية,طن  باطن  خالل  في 
في  كونها  ونتيجة لظروف الجيولوجية المحيطة و م    280-240باطن األرض وعلى عمق  األرضاما المادة القيرية والتي تستخرج من  

فتحصل تفاعالت فيما بينهما وبين الكبريت والمركبات الكبريتية    °80Cبيئة غنية بالكبريت والمركبات الكبريتية ودرجة الحرارة تقارب 
( أما المادة القيرية المستخلصة N.Bاف المادة القيرية الطبيعية )تؤدي الى زيادة في نسبة االسفلتين والتي تشكل تقريبا ثالثة اضع

تع فانها  المنجمي  الكبريت  اقا من  ظروف  حرارة  سني  بدرجة  تتمثل  والتي  فراش  لطريقة  االستخراج  لظروف  نتيجة  سابقاتها  من  ى 
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نتيجة تفاعالت الكبريت مع مكونات المادة القيرية ذات    الى زيادة في كمية االسفلتين ضغط جوي أدت    4  وضغط  C°  155تقارب
 يلي : الوزن الجزئي األقل من االسفلتين وهي الزيوت والراتنجات لينتج االسفلتين ويمكن تمثيل هذا التحول بما

 
Oils →Resins→ Asphaltenes 

 
تفاعلها مع الكبريت النقي  ولغرض دعم النتائج وتفسيرها تم أجراء تجربة محاكاة لظروف فراش للمادة القيرية الطبيعية عن طريق 

نجد أن البارافينات تزداد سرعة كبرتتها بأزدياد  فلمكونات الرئيسة للمواد القيرية التي من المتوقع أن تتفاعل الكبريت  ،ان اولمدة ساعة  
ئي وتتكبرت البرافينات المتفرعة الحلقية بسرعة أكبر من البرافينات المستقيمة أما تفاعالت الهيدروكربونات غير المشبعة  الوزن الجزي

فتتسم بالتعقيدويؤدي تفاعل الراتنجات مع الكبريت الى فقدانها الهيدروجين عن طريق تفاعل إزالة هيدروجينية مما يعمل على تحويل 
تال ذلك فصل المادة القيرية وتجزئتها الى أسفلتين  مع ظهور بعض الكبريتيدات المعقدة ، أجزاء أروماتية    بعض األجزاء المشبعة الى

 األسباب الرئيسة الرتفاع نسبة االسفلتين. احد يفسر  59.37والبترولين % 40.63وبترولين وبلغت نسبة االسفلتين %
مطيافية   بواسطة  الثالثة  لألنواع  االسفلتين  جزء  دراسة  الشدة  FTIRتم  متوسطة  حزمة  ظهرت  الى    cm 1590- 1أذ  تعود  والتي 

والتي تعود الى المركبات البارافينة قد انخفضت بشكل واضح     2921وcm   2859-1المركبات االروماتية ووجد ان تشتت الحزمتين 
البارافينية للمادة القيرية نتيجة تفاعالت  وهذا يدعم تفسيرنا الى نقصان في الصفة  MB) في االسفلتين المفصول من المادة القيرية )

 االزالة الهيدروجينية وتكوين حلقات والتكاثف التي تسود نتيجة لظروف المختلفة التي تحيط بكل نوع . 
عند بارزة  حزمة  ظهرت  فقد  الثالثة  األجزاء  من  المفصول  )مالتين(  البترولين  والثايو cm   1735-1اما  االسترات  الى  تعود  والتي 

والحد  استرات بالقوة  تتسم  )قارنةبم  BBةلبترولين  وكانت  من  NB,MB) بترولين  االنخفاض  في  التدرج  نفس  فوجد  البارافينات  اما 
 . (2الشكل )وكما في لبترولين الصخور الكبريتية وأنتهاء الكبريت المنجمي مرورابالطبيعية 

 
 
 
 
 
 

b                                                  a 

 

 

 

 

 

 

 

c 

 . MBلكبريت فراش المشراق  . BB.cللصخور الكبريتية NB.   .bالطبيعية .  a( بترولين 2الشكل )
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 : الثالثة ي  لبترولين أالنواع الفصل الكروموتوغراف 3-2

الحصول على نتائج أكثر تفصيال لتفسير التغيرات التي حصلت في نسبة االسفلتين والبترولين فقد تم استخدام الفصل  ولغرض
النتائج   يبين -2-وبأستخدام أربعة مذيبات مختلفة القطبية. والجدول رقم  silica gelهالم السليكاالكروموتوغرافي بأستخدام مادة 

 حصلنا عليها التي 
 

 (2)جدول 
 النسب المئوية الوزنية لألجزاء الرئيسة المفصولة من البترولين بأستخدام عمود هالم السليكا

Wt% 

M.B 
Wt% 

B.B 
Wt% 

N.B 
Expected 

Isolated 

Materials  

Solvent used  

12.49 25.06 47.85 Paraffinic n-Haxane 
47.36 35.59 14.42 Naphthenic-

Aromatic 
cyclohexane 

36.18 33.52 29.66 Aromatic Toluene 
3.80 3.21 2.21 Polar 

Aromatic   
Ethanol 

0.17 2.62 5.86 * Residue 

 
( مقارندة ببتدرولين MB( نلحدظ ان الجدزء المفصدول بوسداطة الهكسدان ولألندواع الثالثدة حددث انخفداض فيده لبتدرولين )2ومن جددول ) 
(BB ،NB ولددوحظ )  مددن خددالل أطيددافFTIR   لألنددواع الثالثددة سدديادة الصددفة البرافينيددة فددي هددذا الجددزء إال إن شدددة الحددزم العائدددة

ومددن هددذه المعطيددات ( ،3وكمددا فددي الشددكل )( BB،NB( كانددت اقددل ممددا هددو عليددة فددي بتددرولين )MBللمركبددات البرافينيددة لبتددرولين )
قاد الى حدوث ارتفداع فدي الجدزء وماتية والنفثينية المختلفة و للمركبات االر  الكبريت والتعويضات الجانبية تفاعليمكننا االستدالل على 

الجزء المفصددول امدداو  NBالجددزء المفصددول لبتددرولين كبددر مددن ثالثددة أضددعاف أMB المفصددول بواسددطه الهكسددان الحلقددي فددي بتددرولين
االروماتية ومن هدذه -سيادة الصفة البرافينية  FTIR. ولوحظ من أطياف NBالجزء المفصول لبترولين فيشكل ضعف  BBلبترولين  

المعطيات نستدل على حدوث تفاعالت تكوين الحلقات واالزالة الهيدروجينية نتيجة تفاعل البرافينات مع الكبريت وأالوكسجين لمالئمة 
-Al [6] ؛ Al-Ghannam   [3]و Ali ظدروف التفاعدل مدن درجدة حدرارة وضددغط فدي بئدر فدراش وهدذا يتفدق مددع ماتوصدل اليدة 

Jburi. 
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                          B                                                                        A 

                                  
 

 

 

 

 

 

C 

. لكبريت فراش   BB .cللصخور الكبريتية NB  .b.. الطبيعية  aالمادة القيرية   ( جزء الهكسان االعتيادي لبترولين 3الشكل )
 . MBالمشراق 

 

جزاء األخددرى نتيجددة لتفدداعالت االزالددة الهيدروجينيددة مقارنددة بدداأل MBنلحددظ زيددادة فددي الجددزء لددوين و مددا األجددزاء المفصددولة بواسددطة الت
انخفاض في حزمة المركبات البارافينية  FTIRولوحظ من أطياف  وتكوين الحلقات التي تحدث للمركبات البرافينية وجزء من النفثينية

مقارنددة بداالنواع األخددرى  MBبااليثدانول ل كمددا نلحدظ زيدادة طفيفددة فدي نسدبة الجددزء المفصدول ( ، 4وكمددا فدي الشدكل )،MBفدي جدزء 
 غالبيتها  تكون في جزء االسفلتين.مستقطبة ونعتقد ان نتيجة تكون مركبات غير متجانسة 
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 b                         a         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

. لكبريت  BB .c. للصخور الكبريتية  NB b.الطبيعية .  aلبترولين المادة القيرية  التولوين  ( جزء4الشكل )
 .MBفراش المشراق 
االعتيادي لألنواع الثالثة حدثت فيها أنخفاض    الهكسانمن مقارنة النتائج التي تم الحصول عليها نلحظ أن الجزء المفصول بوساطة  

سابقا ، في حين حدثت زيادة في نسبة  لما ذكرناه  نتيجة    NBو  BBمقارنةبكل من MBفيفي هذا الجزء تسود فيه الصفة البارافينية
البرافيني   الجزء  بين  الهيدروجينية  الحلقات واالزاله  تكوين  لتفاعالت  نتيجة  الحلقي  الهكسان  بوساطة  المفصولة  النفثينات االروماتية 

النموذج   تكوين    بصورة رئيسة في حاله  ومع الكبريت  (B.B) النموذج  حالة تكوين  في    والمركبات الكبريتية    والكبريت واالوكسجين
(M.B) : ويمكن أجمال العالقة مابين األنواع الثالثة كما يلي، 

 

 

 ظروف طريقة فراش              ظروف جيولوجية مختلفة 
NB                                             BB                                              MB 

 

 
 :   Conclusionاالستنتاجات  4

وانخفدداض مددن خددالل دراسددة األنددواع الثالثددة للمددواد القيريددة المتواجدددة فددي مددنجم كبريددت المشددراق نلحددظ زيددادة كبيددرة فددي نسددبة االسددفلتين 
تعويضدات ( مقارنة باألنواع األخرى داللة  تفاعدل الكبريدت والMBالمتواجدة في الكبريت المنجمي ) واضح في البترولين للمواد القيرية

 .على الحلقات االروماتية والنفثينية تسبب في هذه التغيرات الجانبية 
 
 

 

 

 

B A 

C 
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