
نفت یا نفت خام یکی از مهمترین مواد موجود و کشف شده در جهان می باشد. معروف ترین محصوالت  
جانبی نفت عبارتند از: سوخت های پرانرژی، گازوئیل یا بنزین، سوخت چراغ نفتی، نفت دیزل یا سوخت  

گالنی که می   های نفتی و  که می خوریم و لباس هایی  آید. بیشتر غذاهایی  از نفت به دست می  نیز 
پوشیم به نوعی به فرآورده های نفتی وابسته است. به طوری که از نفت برای جلوگیری از چسبیدن نان  

 .هنگام مخلوط کردن خمیر استفاده می شود

یشتر لباس های مصنوعی ما از نفت تهیه  از نایلون های نازک برای بسته بندی غذا استفاده می شود و ب
می شود. بیش از هزار نوع روغن مایع و جامد از نفت خام تهیه می شود. روغن روان کننده در دستگاه  
های مختلف مانند ساعت و قطعات ماشین، لوکوموتیوها و ژنراتورهای برق استفاده می شود. آسفالت  

 .استفاده از فرآورده های نفتی ساخته می شوندجاده ها و ایزوگام سقف های خانه ها نیز با  

موم به دست آمده از نفت در تولید اقالمی مانند شمع، کاغذ روغنی و سلفون استفاده می شود. سایر  
 .مواد مشتق شده از نفت در تولید انواع کاغذ کربن، روزنامه و مواد تمیز کننده استفاده می شود

درصد آن به   50مدرن )امروزه( چندان شگفت آور نیست. بیش از  استفاده اصلی از نفت خام در دوران  
درصد نفت خام تبدیل و برای حمل و نقل مصرف می شود.    70بنزین تبدیل می شود. در حقیقت، حدود  

با این حال، نفت خام و فرآورده های فرعی آن تنها به سوخت خودروها و سایر وسایل نقلیه محدود نمی  
ید طیف گسترده ای از محصوالت است که ممکن است هرگز نام آنها را نشنیده  شود و مبنایی برای تول

 .باشید

محصوالت شگفت انگیزی که توسط نفت و مشتقات آن تولید می شوند، عبارت اند از: تجهیزات ورزشی،  
آدامس بادکنکی، ماتیک، دندان های مصنوعی، خمیر دندان، سیم گیتار، دئودرانت و ضد عرق، عطر و  

 … ، لنزهای چشمی، طعمه ماهیگیری وادکلن

 


