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مقدمة

قد يكون و�صول النفط �إىل ال�شاطئ �آخر م�ؤ�شر على وقوع حادث تلوث نفطي داخل البحر ،وطبقاً لكمية ونوع
النفط قد يتطلب الأمر تنظيم ا�ستجابة لإجراء عملية التنظيف لإزالة النفط و للحيلولة دون �إعادة جتمعه
وت�أثريه على املناطق املحيطة .ويُ�ش ّكل التقييم ال�سريع حلجم وكمية بقايا النفط ومدى انت�شاره على ال�ساحل
وطبيعته و�إمكانية الو�صول �إليه قيمة كبرية يف حتديد النطاق املنا�سب لعملية التنظيف وتنظيم القوى
الب�شرية واملعدات املنا�سبة لإزالة التلوث.
وتعترب عملية تنظيف ال�سواحل املت�ضررة بالنفط من �أعقد عمليات املكافحة و�أعالها من ناحية التكاليف نظراً
خل�صائ�ص النفط و�صعوبة ا�ستخال�صه وتنظيف ال�ساحل منه� .إن عمليات تنظيف ال�سواحل املت�ضررة من
التلوث بالنفط يتطلب معرفة جيدة بطبيعة وخ�صو�صية ال�ساحل والتي ت�ساعد الفرق امليدانية على حتديد
الطرق واملعدات الأن�سب لإزالة البقع النفطية.

الغرض من الدليل
لقد مت �إعداد هذا الدليل اال�سرت�شادي بغر�ض م�ساعدة �أ�صحاب القرار والفرق امليدانية واملتطوعني على
�سرعة اال�ستجابة لتلوث ال�سواحل واتخاذ القرارات املنا�سبة من خالل اختيار الطرق والأ�ساليب الناجعة
لعمليات التنظيف واملتما�شية مع �أنواع وخ�صو�صية ال�ساحل والتعرف على قوائم املعدات ونطاق ودواعي
ا�ستعماالتها.

الجهات ذات العالقة
مت ت�صميم الدليل ليخدم كل اجلهات االحتادية واملحلية التي ت�ضطلع ب�أدوار وم�س�ؤوليات اال�ستجابةحلاالت
الطوارئ البحرية الناجتة عن التلوث بالنفط.

الدليل التوجيهي لتنظيف السواحل من التلوث بالنفط

1

أهم أنواع والخصائص الفيزيائية والكيميائية للنفط

أهم أنواع والخصائص الفيزيائية والكيميائية للنفط
�إن فعالية و�سرع ــة اال�ستجاب ــة للتل ــوث بالنف ــط واختي ــار ط ــرق وتقني ــات مكافح ــة انت�ش ــاره تعتمد على املعرف ــة
الكاملةللخ�صائ�صالفيزيائيةوالكيميائيةلنوعالنفطاملن�سكبوالعواملالبيئيةواملناخيةال�سائدةيفموقعاحلدث.
تتباين �أنواع النفط اخلام تبايناً كبرياً يف خ�صائ�ص ــها الفيزيائي ــة والكيميائي ــة ،حيث يك ــون للمنتج ــات املك ــررة
خ�صائ�ص حمددة بدقة بغ�ض النظر عن نوع النفط اخل ــام امل�شتقة من ــه .ومن �أهم اخل�صائ ــ�ص الفيزيائي ــة
الرئي�سية التي ت�ؤثر على �سلوك وثبات النفط املن�سكب واختيـار طرق احتوائه وا�ستعادته هي :اللزوجة والكثافة
النوعية ونقطة االن�صباب واالن�سكاب.
�إن انت�شار بقع النفط وتفككها الالحق ون�س ــب وم ــدى عملي ــات اال�ستح ــالب والتبخ ــر والتحلل البيولوج ــي
تعتمد اعتماداً كلياً على اخل�صائ�ص الفيزيائية والكيميائية للنفط امل�سكوب.
• اللزوجة :قابلي ــة النف ــط لالن�سكـ ـ ــاب واحلرك ــة ب�سرعـ ـ ــة معين ــة وم ــدى مقاومت ــه للتدف ــق ،وه ــي مـ ـ ــن
العوام ــل الأ�سا�سي ــة الت ــي ت�س ــاعد على �شفط النفط املن�سكب ،ولها عالق ــة مبا�ش ــرة وعك�سي ــة باحل ــرارة
والكث ــافة النوعية
• الكثافة النوعية :هي حجم معني من النفط �إىل وزن نف�س احلجم م ــن املاء (كثافة النفط مقارنة بكث ــافة
املاء)
• نقطة االن�صباب :هي درجة احلرارة التي يتوقف النفط حتتها عن التدفق
• نقطة االن�سكاب :هي �أدنى درجة ين�سكب عندها النفط خالل تبخره ومن ثم تربيده

للمعلومـة!

•
•
•
•

نقطة االن�سكاب مقيا�س لقابلية النفط لعمليات ال�ضخ يف الأنابيب
اللزوجة املنخف�ضة م�ؤ�ش ٌر مه ٌم على مواءمة النفط للنقل يف الأنابيب و�سهولة �ضخه
ت�صبح جميع �أنواع النفط �أكرث لزوجة مع انخفا�ض درجات احلرارة
عند نقطة االن�صباب تكون اللزوجة قد زادت مبا يكفي لإيقاف التدفق

• يتي ــح فه ــم امل�صي ــر املحتم ــل للنف ــط و�سلوك ــه �إىل حتقي ــق
االختيار الأمثل لال�ستجابـة .مبجرد ان�سكابه يبد�أ النفط ف ــي
التع ــر�ض لعوام ــل التجوي ــة وتتغي ــر خ�صائ�ص ــه الفيزيائي ــة
والكيميائية مبرور الوقت
• تعتمد عمليات انت�شار وتبخر �أو ت�شتت النفط املن�سكب على
الظ ــروف اجلوي ــة وخ�صائ ــ�ص النفط مث ــل اللزوج ــة ونقط ــة
االن�سكاب والكثافة النوعية
2

• الكثـ ــافة النوعيــة تقـ ـ ــا�س بوح ــدة القي ــا�س  APIاخلـ ـ ــا�ص
باملعه ــد الأمريك ــي للبت ــرول وي�صن ــف النف ــط اعتماداً عل ــى
الكثاف ــة �إىل:
o
 النفط اخلفيف� )API(:أعلى من 30o
 النفط املتو�سط الكثافة )API( :بني من 30 - o 22o
 النفط الثقيل �أقل من 22 تتمي ــز �أن ــواع النف ــط التي لها وزن نوع ــي منخف ــ�ض (قيمـة oAPIمرتفعة) بلزوجة منخف�ضة
الدليل التوجيهي لتنظيف السواحل من التلوث بالنفط

آثار التلوث بالنفط

آثار التلوث بالنفط
تعتمد طبيعة ومدى الآثار التي يحدثها الت�سرب النفطي ف ــي البيئ ــة البحرية على كمية ونوع وكث ــافة النف ــط،
وموق ــع ان�سكاب ــه وانت�ش ــاره م ــن حي ــث احل�سا�سي ــة البيئية للمنطقة والرتكيب البيولوج ــي ل ــها ،والأهمي ــة
الإيكولوجية للأحياء البحري ــة وح�سا�سيتها للتل ــوث النفطي .كما تعتب ــر �سرع ــة اال�ستج ــابة للح ــد م ــن مت ــدد
النفط ف ــي املناطق احل�سا�سة و�أ�ساليب �إجراء عمليات التنظيف ومدى فعاليت ــها ومواءمت ــها لطبيعة وح�سا�سي ــة
النظم الإيكولوجية املت�ضررة ذات �أهمية كبرية وت�أثري مبا�شر على تعايف هذه النظم.

 .1الآثار البيئية للتلوث بالنفط:

يحجب النف ــط تغلغ ــل �أ�شع ــة ال�شم�س ف ــي العمود املائي مما ي�ؤث ــر �سلباً على العمليات احليوية للكائن ــات املائية
وان�سياب الطاقة عرب م�ستويات االنتاج املختلف ــة املتدرجة ف ــي الهرم الغذائي ،كما يت�سبب ف ــي اله ــالك الف ــوري
للكائنات ذات احل�سا�سية املفرطة ونفوقها .ويف ما يلي �آثار التلوث بالنفط على الأحياء واملوائل:
• الطيور البحرية :يدمر النف ــط خ�صائ ــ�ص الري ــ�ش اخلارج ــي مما يعط ــل الهيكل البنائ ــي الرقيق لطبقة
حماية وعزل ج�سم الطري والذي ي�ؤدي �إىل:
 انخفا�ض درجة حرارة ج�سم الطيور والتي ت�سبب يف الأجواء الباردة نفوقها فقدان الطائر القدرة على الطفو والطريان وي�صبح فري�سة �سهله للأ�سماك تعطل بع�ض وظائف ج�سم الطائر جراء ابتالعه للنفط•

ال�سالحف البحرية :ال تتجنب ال�سالح ــف البحرية بقع النفط بالفطرة مما يجعلها عر�ض ــة خلطر �أكرب
حني تطفو �إىل ال�سطح مما يت�سبب لها ف ــي:
 حرقة �شديدة بالغ�شية املخاطية للعينني والفم وتهيج اجللد -التهاب اجلهاز اله�ضمي والتقرح والنزيف و�ضعف اله�ضم

•

ال�شعاب املرجانية :توف ــر ال�شع ــاب املرجاني ــة نظ ــاماً �إيكولوجياً �شدي ــد الرثاء والتنوع وتتمي ــز ب�إنتاجي ــة
عالية ،وهي من املوائل احل�سا�سة للغاية ويتطلب تعافيها من التلوث بالنفط فرتات طويلة ويعمل النفط
امل�شتت طبيعياً �أو عن طريق امل�شتتات الكيميائية على �إمكانية تعر�ضها �إىل االختناق والتلف.
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آثار التلوث بالنفط

•	�أ�شجار املانغروف :توفر غابات املانغروف موئ ً
ال مالئماً للعديد من الأحياء البحرية وهي مناطق تفريخ
هامة للأ�سم ــاك ،بالإ�ضاف ــة �إىل ذلك ،ف�إن هياكل اجلذور املعقدة حتتجز الرتبة وتثبتها وتقلل بالت ــايل
ت�آكل ال�شواطئ وتلعب دور احلاج ــز الطبيعي الذي يحد من ق ــوة الأمواج والعوا�صف .وبحكم موقعها ف ــي
املناطق ال�ساحلي ــة تتعر�ض ب�شدة �إىل التل ــوث بالنفط الذي ي�ؤدي اكت�س ــاحه لها �إىل غم ــر جذورها و�س ــد
موارد و�صول الأك�سيجني لها وبالتايل موتها.
• الأ�سماك :تتجن ــب عادة الأ�سماك البالغ ــة مواقع التلوث بالنفط غي ــر �أن الأ�سماك ف ــي مراحل عمرية
مبك ــرة تعتب ــر �أكث ــر عر�ض ــة لل�ض ــرر من وجود النف ــط ف ــي عمود املياه الذي يفقدها حيويت ــها ويراكم
الهيدروكربونات ف ــي �أن�سجن ــها.
• الثدييات و الزواحف البحرية :قد تتعر�ض احليتان والدالفي ــن للخطر من ج ــراء النفط الطاف ــي حي ــن
ت�صعد �إىل �سطح البحر للتنف�س ،حيث يت�سبب النفط ف ــي حدوث �أ�ضرار ف ــي الأن�سجة الأنفية والعينني.

 .2الآثار االقت�صادية واالجتماعية للتلوث بالنفط

•
•
•
•

الإ�ضرار بالأن�شطة ال�سياحية ال�ساحلية والبحرية
تعطل ن�شاط ال�صيد و�سالمة الأغذية البحرية
تعط ــل حرك ــة ال�سف ــن البحري ــة والتبادالت التجاري ــة وما ي�صاحب ذلك م ــن تعقي ــدات �إداري ــة وخ�س ــائر
اقت�صادي ــة
التكلف ــة املرتفع ــة املتعلق ــة مبكافح ــة التلوث وعملي ــات تنظي ــف املناط ــق املت�ضررة و �إع ــادة ت�أهي ــل النظ ــم
الإيكولوجية ال�ساحلية وتعطل �أن�شطة حمطات حتلية املياه

 .3الآثار التاريخية والثقافية للتلوث بالنفط

•

•
•
4

الت�أثي ــر على املواق ــع ذات القيم ــة التاريخي ــة والثقافية :قد تلحق �أ�ضرار باملعامل الثقافية والتاريخية �أما
من خالل اجتياح النفط لها �أو نتيجة عمليات التنظيف التي ت�ستدعي عناية �شديدة وحتت �إ�شراف خرباء
متخ�ص�صني
الت�أثري ال�سلبي على جمالية املناطق ال�ساحلية
فقدان مناطق م�شاهدة الطيور البحرية واملهاجرة
الدليل التوجيهي لتنظيف السواحل من التلوث بالنفط

اإلعداد اللوجستي لعمليات تنظيف الشواطئ من التلوث بالنفط

اإلعداد اللوجستي لعمليات تنظيف الشواطئ من التلوث بالنفط
( )1تقييم حجم وانتشار التلوث

يجب �أن يكون لدى �أ�صح ـ ــاب القرار
ور�ؤ�ساء الفرق امليدانية نظرة �شاملة
وفــوريـ ـ ـ ـ ــة لتطـ ـ ــور حـ ـ ـ ـ ــال ــة التـ ـ ـلـ ـ ـ ــوث
واحلالـ ـ ـ ـ ــة املناخيـ ـ ـ ــة ال�سائ ـ ـ ـ ــدة بغـ ـ ــر�ض
�إعـ ـ ـ ـ ــادة تقييم �أولوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات اال�ستجاب ـ ـ ــة
و�ضمـ ـ ـ ــان مالءمـ ـ ـ ــة تقنيات التنظيف

قبــل البــدء بعمليــات التنظيـ ــف مــن املهــم جــداً قيــام
فريــق تقنــي متخ�ص�ص مب�ســح ا�ستطالعي للمناطــق
امللوثة و�إجراء تقييم منهجي �سريع ودقيق بغر�ض:
• تقديـ ــر حجــم وانت�شــار البقــع النفطيــة فــي
املنطقة ال�ساحليــة مــن �ضمنــها مناطــق املــد
واجلزر واملوانئ البحرية
• جمع عينات من النفط
• التحديد اجلغرافــي ملنطقة التلوث
• تقييم �أويل للآثار املرتتبة عن التلوث
• جمع البيانات املناخية لأخذها فــي االعتبـار
�أثناء عملية التنظيف وهي:
 اجتاه و�سرعة الرياح قـ ـ ـ ـ ـ ــوة الأم ـ ـ ـ ـ ــواج التيارات البحرية املـ ـ ــد واجلـ ـ ــزر -درجة احلرارة

( )2وضع استراتيجية االستجابة للتلوث

تعـ ـ ـ ــد البيانات واملعلومـات الناجتـ ـ ـ ــة
عن عمليـ ـ ـ ــات امل�سـ ـ ـ ــح �ضروريـ ـ ـ ــة فـ ــي
عملية و�ضع ا�سرتاتيجيـة اال�ستجـ ـ ـ ــابة
واتخـ ـ ـ ــاذ القـ ـ ـ ـ ــرار وحتديـ ـ ـ ــد �أ�ساليـ ـ ـ ــب
وتقنيـ ـ ـ ــات عمليـ ـ ـ ــات التنظيف

الدليل التوجيهي لتنظيف السواحل من التلوث بالنفط

• اختيار �أ�ساليب وتقنيات عمليات التنظيف
• تعبئة املوارد واملعدات
• ت�شكيل فرق عمل ميدانية
• حتديد العمليات
• جتهيز وتنظيم مناطق التدخل
•	�إعداد جدول زمني لتنفيذ العمليات
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( )3اختيار أساليب وتقنيات عمليات التنظيف

يع ـ ــد كل ح ـ ــادث تل ـ ــوث حـ ـ ــالة منفـردة
وخمتلفة عن الأخرى وال توجد طريقة
واحدة تتما�شى مع جميع احلاالت ،وهناك
عدد من الأ�ساليب املتاحة لعمليات تنظيف
ال�سواح ـ ــل والت ـ ــي ميك ـ ــن اعتم ـ ــادها تبـ ــعاً
حلالـة التل ـ ــوث وكيفي ـ ــة تط ـ ــوره .وه ـ ــي
تختلف بنا ًء على:

•
•
•
•
•

خ�صائ ــ�ص التل ــوث (طبيعـ ـ ــة النفـ ـ ــط ،مـ ـ ــدى
انت�ش ـ ـ ـ ــاره وتركـ ـ ــزه عب ـ ـ ـ ــر املكـ ـ ــان والزم ـ ـ ـ ــان،
خ�صائ�صه الفيزيائية والكيميائية)
خ�صائ�ص وجيومرفولوجية موقع التلوث
�سهولة و�صعوبة الو�صول ملوقع التلوث
ا�ستخدامات وح�سا�سية املوقع
الأثر البيئي املحتمل لعمليات التنظيف

للمعلومـة!
احل�سا�سي ــة البيئي ــة للموق ــع امللوث وا�ستخداماته االجتماعية واالقت�صادية حتدد
ب�شك ــل �أ�سا�سي جودة والأ�سل ــوب الأن�سب لعملية التنظيف املطلوب ــة
يح ــدد نوع وخ�صائ ــ�ص ال�شاط ــئ �إىل ح ــد كبي ــر �أن�س ــب طرق التنظي ــف التي يجـب
ا�ستخ ــدامها
حت ــدث بع�ض ط ــرق التنظيف �آث ــار بيئية �أكرث خطورة مـن التل ــوث الزيت ــي نف�س ــه
حي ــث ي�صب ــح قرار "ال تفعل �شيئا" واالكتف ــاء مبتابعــة تط ــور حالة التل ــوث خي ــاراً
مف�ضـ ـالً
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اإلعداد اللوجستي لعمليات تنظيف الشواطئ من التلوث بالنفط

( )4التنظيم اللوجستي والميداني لموقع العمل

ال ي�شتمل موقع العمل فقط املنطقة امللوثة املراد تنظيف ــها ولك ــن هن ــاك ع ــدة مناط ــق �أخ ــرى يج ــب
حتديدها وتطويقها ،كما يجب تنظي ــم عملي ــة حرك ــة امل�ش ــاة وال�سي ــارات م ــن خ ــالل و�ض ــع الالفت ــات
و�إ�شارات املرور ،وتتمثل تلك املناطق املحددة:

 املنطقة امللوثة منطقة التخزين (تخزين النفايات) منطقة التطهيـ ـ ــر :يجب جتهيز منطقة التطهري باملعدات الالزمة ليت�سنى تنظيف وتطهري الأفراد واملعدات بعد كلعملية تنظيف وقبل مغادرة موقع العمل وجتميع �أدوات النظافة ال�شخ�صية ومعدات الوقاية وذلك لتي�سري �إدارة املوقع
 منطق ــة اال�ست ــراحة :وحتتوي على الأقل على غرف لتغيري املالب�س ومراحي�ض و�صن ــدوق ا�سعاف ــات �أولي ــة ومطب ــخلتناول الوجبات.
 -منطقة خم�ص�صة لتخزين الأدوات واملاكينات

( )5خطة العمل اليومية

يقوم رئي�س الفريق بعر�ض برنامج العمل اليومي و�أهم الإجراءات املتبعة:
 عر�ض تف�صيلي لنوع وخ�صائ�ص التلوث ا�ستعرا�ض �أهداف العمليات ملحة عامة عن خ�صو�صية املوقع ت ــو�ضيـ ــح التقنـ ـيـ ــات التــي �سيـ ـتـ ــم اعتمـ ــاده ــا وط ـ ــرقا�ستعمـ ـ ــالها
 -تو�ضيح الت�سل�سل الإداري والتن�سيق بني الأفراد

 �إحاطة العاملني بقواعد ال�سالمة �شرح الإجراءات املتبعة يف حالة احلوادث توزيع الفرق واملهام دمج املتطوعني من املنظمات واملجتمع املدين يف فرقالعمل املتخ�ص�صة
 -تقدمي دورات تدريبية �سريعة للمتطوعني

رئيس الفريق يعرض البرنامج اليومي إلحدى الفرق
المرجع (شرطة دبي)

الدليل التوجيهي لتنظيف السواحل من التلوث بالنفط
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اإلعداد اللوجستي لعمليات تنظيف

إرشــــــادات عامــــــة

قبل ال�شروع يف عمليات التنظيف
ارتداء لبـ ـ ــا�س ومعـ ـ ــدات الوقـاية مـ ـ ــن املـ ـ ــواد ال�ضـ ـ ــارة
(النفـ ـ ــط ،الرذاذ الكيميــائـي واملعدنــي والأتربـة) مـ ـ ــن
ال�ضروريــات والأولويـ ـ ــات الق�صوى قبل البدء عمليات
التنظيف ولتفادي �أية خماطر قد ت�صيب الأ�شخا�ص.

املخاطر املحتملة �أثناء العمل
•
•
•
•

التعر�ض للرذاذ الكيميائي املتطاير والغبار
التعر�ض ل�سوء الأحوال اجلوية
التعر�ض لالنزالقات جراء لزوجة النفط
التعر�ض للتلوث ال�سمعي

معطف واقــي

قفازات عمل وقفازات
مقـاومة للكيماويــات

�شروط اختيار معدات الوقاية ال�شخ�صية
يعتمد ا�ستخـ ـ ــدام معـ ـ ــدات ال�سـ ـ ــالمة ال�شخ�صيــة على
الت ــايل:
• اخل�صـ ـ ــائ�ص الفيـزيائيـ ـ ــة والكيميائي ـ ـ ــة للنف ـ ـ ــط
(اللزوجة ،الكثافة ،درجة ال�سميـ ـ ــة)
• احلالة اجلوية ال�سائدة يف منطقة التلوث (درجة
حرارة ،رياح قوية� ،أمطار � ،أمواج)
• الأ�سلوب املعتمد لعمليات التنظيف
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ستـرة نجــاة

أحذية سالمة طويلة
مقاومــــة للتلــــوث

خوذة واقية

واقيات لآلذان

نظارات واقية

قناع تنقية الهواء

الدليل التوجيهي لتنظيف السواحل من التلوث بالنفط

تقنيات تنظيف السواحل من التلوث بالنفط

تقنيات تنظيف السواحل من التلوث بالنفط
االستراتيجية العامة لتنظيف السواحل
مراحل تنظيف السواحل
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

تقلي ـ ــل قدر الإمكـ ـ ــان من
كمي ـ ــة النفــط التي ميكـن
�أن جتتـ ـ ـ ـ ـ ــاح املناطـ ـ ــق
ال�ساحلية

�إزالـ ـ ــة النفـ ــط العــالـ ـ ـ ــق
والروا�سب امللوثة بالنفط

عمليـ ـ ـ ــة التنظي ـ ـ ــف
النهــائي ـ ـ ــة للتل ـ ـ ــوث
الطفي ـ ــف واملتبقـ ـ ــي
مـن البقــع النفطيــة

• تطويق وجتميـ ـ ــع النفط
الطافـ ـ ــي بالقرب من ال�ساحل
بحواجز التطويق الطافية
• التخل�ص من النفاي ـ ـ ـ ــات
ال�صلبة والطبيعية املنت�شرة
على ال�سـ ـ ــاحل قب ـ ـ ـ ــل و�صول
النفط �إليه ـ ــا
• احلد من انت�شار املزيـ ـ ــد من
البقـ ـ ـ ـ ــع النفطيـ ـ ـ ـ ــة وتغطيتـ ـ ـ ــه
لأكرب م�ساحات ممكنة
• ح�شد الإمكانـ ـ ـ ــات املاديـ ـ ـ ـ ــة
والب�شريـ ـ ـ ــة
• تهيئـ ـ ــة موقـ ــع العملي ـ ــات
وتوفي ـ ـ ــر م�سـ ـ ـ ــتلزمات ال ِفـ ـ ـ ــرق
واملتطوعني
• وقف الت�سرب النفطي من
امل�صدر
• حتديد �أماكن بعيدة جلمع
النفايات والتخل�ص منها

• تطويـ ـ ــق البقـ ـ ــع النفطية
باحلواجـ ـ ـ ـ ـ ــز الطافية ملنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
امتدادها وحتويل وجهتها
بعيداً عن املناطق احل�سا�سة
بيئياً
• التقلي�ص قدر الأمكان من
النفـ ـ ـ ــط عن طريـ ـ ـ ــق عمليـ ـ ـ ــات
ال�شفط
• اتخاذ كل التدابي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ملنع
و�صول التل ـ ـ ـ ــوث �إىل الأم ـ ـ ـ ــاكن
ذات احل�سا�سية العالية
• تنظيف ال�شاطـ ـ ـ ـ ـ ــئ مـ ـ ـ ـ ـ ــن
التل ـ ـ ــوث بالطريقـ ـ ــة الأن�سـ ـ ـ ــب
والناجعة
• جمع وف�صل جميع �أنـ ـ ـ ــواع
النفايات يف املنبع
• رفع ومعاجلة �أولية للأحياء
البحريـ ـ ــة والربيـ ـ ــة املت�ضـ ـ ــررة
واالقت�صادية

الدليل التوجيهي لتنظيف السواحل من التلوث بالنفط

• �إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء م�س ـ ـ ـ ـ ــح �شامـ ـ ـ ـ ـ ــل
للمنطقـ ـ ـ ـ ــة امللوث ـ ـ ـ ـ ــة ور�صد مـا
تبقى من البقع النفطية
• الت ـ ـ ـ ـ ـ�أكد من عـ ــدم انتقال
البق ـ ـ ــع النفطي ـ ـ ـ ـ ــة �إىل �أماكـ ـ ـ ــن
�أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى
• �إزالة ما تبق ـ ـ ــى من البقـ ـ ـ ــع
النفطية
• الت�أكد من �إجنــاز كل �أهداف
عملية التنظيف
• �إعداد التقاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اليومية
والتقرير النهائي عن عملي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
التنظيف
• توثيـ ـ ــق فوتوغـرافـ ـ ــي حلالة
ال�شواطئ قبل وبعد التلوث
• نقل النفاي ـ ـ ـ ــات �إلـ ـ ـ ــى �أماكـ ـ ـ ــن
التخل�ص منها
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()1
التنظيف

()2

()9

اليـــدوي

تنظيف الشواطئ/

التنظــيــــف
الميكانيكي

تنظيف الحصى

()3

()8

أســــاليـب
تنظيــــــف
السواحـــل

تنظيف الشواطئ/
غربلة الرمال

ضخ النفط
العائم

()7

()4

الغسيل عن

استخدام المواد

طريق الضغط

الماصــــة
()5
الغسيل عن
طريق الضغط
العالي
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المنخفض
()6
الغسيـل
باألمواج
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تقنيات تنظيف السواحل من التلوث بالنفط

( )1التنظيـــــف اليـــــــدوي
وصف العملية

شروط االستخدام

المعـــــدات

عملية التنظيـ ـ ــف اليـ ـ ــدوي من الأ�ساليب الأ�سا�سيـ ـ ــة لعمليـ ـ ــات
التنظيف وهـي عملية انتقائية منا�سبة جلميع �أنـ ـ ــواع ال�شواطـئ
وخا�صـ ـ ــة احل�سـ ـ ــا�سة منها ،وهي ت�ستهـ ـ ــدف �شتـى �أنواع التـ ـ ــلوث
بالنفط حيث يتم مبوجبها �إزالة النفـ ـ ــط والروا�سـ ـ ــب امللوثـ ـ ــة
والنفايات يدوياً �أو با�ستخدام املعدات اليدوية وتخزينها ومـ ـ ــن
ثم التخل�ص منها:

•
•
•
•
•

التلوث بجميع �أنواعه وخا�صة املبعرث (املنت�شر)
�صعوبة و�صول املعدات امليكانيكية �إىل مناطق التلوث
املحافظة قدر الإمكان على الرمال النظيفة
جميع �أنواع ال�شواطئ و خا�صة ال�شواطئ الرملية
تتطلب عدداً كبرياً من العمالة

•
•
•
•
•
•

معدات التنظيف
الكوا�شط ،اجلرافات ،الفر�ش  ،ال�شوك
�أكيا�س لتجميع البقع النفطية
حاويات للنفايات
لودر (ج ّرافة) ذات واجهة �أمامية للتخل�ص من النفايـ ـ ــات
معدات ال�سالمة والوقاية ال�شخ�صية
 -قفـ ـ ــازات

� -أقنع ـ ـ ـ ــة عازلـ ـ ـ ـ ـ ــة

� -أحذية �سالمة طويلة

 -قناع تنقية الهواء

مقاومـ ـ ــة للمـ ـ ــاء

 -واقيـ ـ ـ ـ ـ ــات للآذان

الدليل التوجيهي لتنظيف السواحل من التلوث بالنفط
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إرشــــــادات عامــــــة

يتـ ــم تق�سيـ ــم فريق العمـ ــل �إلــى �أربع جمموعـ ـ ــات
ح�سب الوظائف التالية:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

اجلم ـ ــع  /الك�شـط  /التجمي ـ ـ ـ ــع
التجميع يف الأكيا�س واحلاويات
التخل ـ ـ ـ ـ ــ�ص من النفايـ ـ ـ ـ ـ ــات
جتميـع ونقـ ــل الأحي ــاء البحريـ ــة والربيـ ــة امللوثة
�إلـ ــى الأماكـ ـ ــن املخ�ص�صـ ــة لتنظيفـ ـ ــها ومعاجلتها
ب�أكبـ ــر قدر من ال�سرعة
ا�ستخدام جمـ ــارف مثقبـ ــة لأنـ ــواع النفـ ــط �شديد
اللزوجـ ــة �أو امل�ستحلب لت�صريف املياه الزائدة
دف ــع النف ــط �شدي ــد اللزوج ــة املختل ــط بالرم ــال
واملياه عن طريق مكا�شط �إىل خنادق لتجميعها
ملحافظ ــة قـ ـ ــدر الإمك ــان على الروا�س ــب النظيف ـ ــة
ف ــي �أماكن ــها
ميكــن التخلــ�ص من النفاي ــات يدوي ـاً �أو با�ستخدام
جرافـ ــة (لودر) ذات واجهة �أمامية �إذ كان الو�صول
ملكان التجميع ممكناً
تفادي ملء �أكيا�س النفايات �أكرث من الالزم

عمليات التنظيف اليدوي
المرجع ()http://news.freejdubai.com

تجميع النفايات في أكياس
المرجع (شرطة دبي)
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( )2التنظيف الميكانيكي
وصف العملية

شروط االستخدام

المعـــــدات

يتم �سحب وجتميع ورفع �أنواع النفط عالية اللزوجة يف الأماكن
التي ت�شهد تلوثاً بكميات كبرية والتي ي�سهـ ـ ــل الو�صول �إليـ ـ ــها
وخا�صة ال�شواطئ الرملية .وت�ستوجب عمليات التنظيف مهـارة
عالي ــة لتقلي ــل كمي ــات املي ــاه املتجمع ــة وكميات الروا�س ــب غري
امللوث ــة املتجمعة ،كم ــا تتطلب متابع ــة من الفرق امليداني ــة ،لأن
املع ــدات الثقيلـ ـ ــة امل�ستعمـ ـ ــلة ميكنها �أي�ضاً �أن تخلـ ـ ــط النفـ ـ ــط
بالرتبة النظيفة.
•
•
•
•
•

درجة عالية من التلوث
�أن ترتاوح درجة لزوجة النفط بني اخلفيفة والعالية
�سهولة و�صول املعدات الثقيلة �إىل مكان التلوث
�شواطئ م�سطحة رملية قادرة على حتمل املعدات
توفر �سالمة املعدات ذات الأوزان الثقيلة

•
•
•
•
•

حفارة هيدروليكية
ماكينة ت�سوية  /جرارة
جرار �أو لودر ذو ن�صل �أمامي
لودر ذو حمرك خلفي
�آلة غربلة تنظيف ال�شواطئ

لودر ذو محرك خلفي

الدليل التوجيهي لتنظيف السواحل من التلوث بالنفط

حفارة هيدروليكية
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إرشــــــادات عامــــــة
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
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تتميز تقنيـ ـ ــة التجميـ ـ ــع امليكانيكي للمـ ـ ــواد امللوثة
مبردوديـ ـ ــة عالية من ناحية ت�سريع عمليات �إزالة
النفـط حيث ميكن للمعـ ـ ــدات امل�ستعملة ا�ستعادة
�أحجام ت�صل �إىل  800 – 400متـ ـ ــر مكعب م ــن
اخلليط املتك ــون من النف ــط والرم ــال امللوث ــة
ت�ستخدم التقنية امليكانيكية فقط يف حاالت
التلـ ـ ــوث ال�شديـدة ويتجنـب ا�ستخدامها ف ــي
حاالت التلوث املتو�سط �أو الطفيف
ت�ستعم ــل اجل ــرارات لك�ش ــط املواد امللوث ــة
تو�ضع معدات حتريك التـربة ذات الن�ص ــل الأمامي
فـ ــي و�ضع مائل
ك�شط النفط ال�سائــل ذو اللزوجة املنخف�ضة فـ ـ ــي
نقاط جتميعية �أو خنادق على ال�ساحل ومن ثم
�ضخها
تركيز النفط الأكرث لزوجة على �شكل خطوط
طويلة ومائلـ ـ ــة على ط ـ ــول خط ال�شاطئ ومن ثم
�إزالتها تباعـ ـاً
يُف�ضل �أن يكون لدى �سائق املاكينة خربة وجتربة
ف ــي التعامل مع التلوث بالنفط
العمل على جتنب مرور املاكين ــات على التلـوث
لتجنب اختالط الروا�سب النظيفة بالنفط
تخ�صي�ص اثنيـن من العمالة مع كل �آلية لتوجيه
ال�سائق
حفر خنادق للوقوف على عمق ولوج النفط ف ــي
الرتب ــة
ت�سويـة الرم ــال بعد التنظيف مباكينة الت�سوية

المرجع ()MEMAC

تجميع النفط باستعمال حفارة هيدروليكية
المرجع ()response.restoration.noaa.gov
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( )3ضــخ النفـط العائــــم
وصف العملية

أنواع أجهزة الكشط

بعد تطويق النفط املرتاكـ ـ ــم على حـ ـ ــافة املياه �أو املتجمعة فـ ـ ــي
خنادق مت حفرها م�سبقاً بحواجز التطويق الطافية يتـ ـ ــم �ضخه
عن طريق �أجهزة الك�شط �إىل خزانات �أو �شاحنات تفريغ.

•

�أجهزة الك�شط الأليفة للنفط :تعتمد على الت�صاق النفط
بال�سطـ ـ ــح املتحرك وف�صله عن املياه ومن ثم ك�شطه وهي
ذات كفاءة عالية خا�صة مع �أنواع النفط متو�سط اللزوجة
حيث ت�ستعيد ن�سبة من النفط من املياه املحمولة
�أجهزة الك�شط التي تعمل بال�شفط :يعـ ـ ــد جهـ ـ ــاز ال�شفـ ـ ــط
الأب�سط ت�صميما حيث ي�ستعاد النفط من خالل م�ضخات
�أو خرط ــوم ال�شفـ ـ ــط الذي يو�ضـ ـ ــع مبا�شـ ـ ــرة على النفـ ـ ــط
الطافـي مع �شبكة ملنع �شفط الأج�سام ال�صلبة
جهاز ك�شط ذو حاجز غاط�سُ :ي ّكن من ت�صريــف النفـ ـ ــط
انتقائياً بوا�سطة قوة اجلاذبية من �سطح املاء مع �أقل كمية
ممكنة من املياه

•

كميـ ـ ــات كبرية من النفـ ـ ــط ذو اللزوجـ ـ ــة املنخف�ضـ ـ ــة �أو
املتو�سطـ ـ ــة
�سهولـ ـ ــة و�صـ ـ ــول معـ ـ ــدات حتريـ ــك الرتبة و�آلي ــات حفـ ـ ــر
خنادق التجميع و�شاحنات التفريغ
ال�شواطئ الرملية وال�صخرية واملوانئ
عوامل جوية مالئمة وعدم وجود تيارات و �أمواج قوية

•

•

شروط االستخدام

•
•
•

الدليل التوجيهي لتنظيف السواحل من التلوث بالنفط
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المعـــــدات

•
•
•
•
•
•

حواجز االحتواء التطويق الطافية اخلفيفة
حواجز االحتواء اخلا�صة بغلق ال�شواطئ
حفارة ذات ُم ّرك خلفي (حلفر خنادق جتميع النفط
و�سواتر ترابية)
كا�شطة و ر�أ�س كا�شطة
م�ضخة و �شاحنة تفريغ
معدات الوقاية ال�شخ�صية

أنواع أجهزة الكشط

المرجع ()MEMAC

المرجع ()MEMAC

جهاز ك�شط برميلي �ألي ــف للنفـ ـ ــط خفيـ ـ ــف ال ــوزن
م�صمم ال�ستع ــادة النف ــط املت�س ــرب ف ــي ال�سواح ــل
واملوان ــئ م ــع معدل �ضئي ــل م ــن املي ــاه غي ــر امللوث ــة
بطاقة ا�ستعادة تقدر  19.6مرت مكعب ف ــي ال�ساعــة،
ذو فعالي ــة كربى م ــع �أنواع النفط قلي ــل ومتو�س ــط
اللزوجة

جهاز ك�شط ذو حاجز غاط�س خفيف الوزن ي�ستعيد
النف ــط املت�سرب بانتقائية عالية من �أعلى احلاج ــز
الغاط�س املوجود �أ�سفل �سطح بقع ــة النفط مبا�ش ــرة
با�ستخدام ق ــوة اجلاذبي ــة �إىل داخل �صهري ــج حي ــث
يتم �ضخه �إىل مكان التخزين

ي ـ ـتـ ـب ـ ــع >
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تابع  ...أنواع أجهزة الكشط

المرجع ()MEMAC

المرجع ()photos.orr.noaa.gov

جهاز ك�شط �صغري احلجم يعمل بالقر�ص الأليف
للنفط منا�س ــب ل�شتى �أنواع النفط كما يتميز بعدم
�سحب املياه غري امللوثة .يلت�ص ــق النف ــط بالأق ــرا�ص
الدوارة ويت ــم ك�شط ــه �إل ــى مك ــان التجمي ــع متهي ــداً
ل�ضخه �إىل مكان التخزين

جهاز التفريغ املحمول ي�ستعمل مبردودي ــة عالي ــة
فـ ــي الأمـاكن الت ــي ي�صع ــب الو�ص ــول �إليها وخا ــ�صة
احلواجــز ال�صخرية وال�شواطئ الرملية وال�صخرية
غري �أن قدرته على التخزين �ضئيلة

المرجع ()i2.wp.com

جهاز ك�شط ذو حاجز متديل مت�صل مب�ضخة تفريغ
يتم �شفط النفط تلقائياً بوا�سطة عدد من الفتحات
ال�صغرية ي�ستخدم عادة ف ــي املياه الهادئة ف ــي وجود
احلد الأدنى من النفايات ال�صلبة
الدليل التوجيهي لتنظيف السواحل من التلوث بالنفط
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سيناريوهات التنظيف

سيناريو رقم 1

سيناريو رقم 2

 .1الإحـاط ـ ــة بالنف ـ ــط املن�سكــب واحتوائ ـ ـ ـ ــه
با�ستخدام حواجز التطويق الطافية
� .2ضخ النفط املحجوز با�ستخ ـ ـ ــدام �أحـ ـ ـ ــد
�أنواع �أجهزة الك�شط التي تتما�شى وخا�صيـ ـ ـ ــة
املوقع والنفط �إىل �شاحنات التفريغ
 .3م�سح املنطقة املجاورة للت�أكد من عدم
ت�سرب البقع النفطية من احلواجـز الطافية
� .4شفط البقع املتناثرة

 .1حفر خندق عند حالة اجلـزر على طول
خط ال�شاطئ يف منطقة امتداد املياه عند
حالة املـ ـ ـ ــد
 .2بن ـ ـ ــاء ج ـ ـ ــدار رملي �أعل ـ ـ ــى اخلن ـ ـ ــدق
با�ستعمال الرم ـ ـ ــال امل�ستخرجـة �أثناء حفر
اخلندق
 .3و�ضع بطانات بال�ستيكية ف ـ ـ ــي اخلندق
وعلى اجلدار الرمل ـ ـ ـ ــي ملنع ت�آكله وجتنب
اختالط الرمال النظيفة بالنفط
� .4ضخ النفط املجمـ ـ ــع ف ــي اخلندق �إل ـ ـ ــى
�شاحنات التفريغ

من �ش ـ ــروط اال�ستعمـ ـ ــال الناجع
للح ــواجز الطافيـ ـ ــة ظـ ـ ـ ـ ـ ــروف
مناخي ــة مالئم ــة وع ــدم وج ــود
تيـ ـ ـ ــارات بحري ــة و�أم ــواج قوي ــة
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تنظيف اخلنادق و�إزالة البطانات
البال�ستكي ــة بع ـ ــد االنتهـ ـ ــاء م ــن
عمليات التنظيف

احتواء النفط بالحواجز الطافية قبل شفط

حفر خندق على طول الشاطئ لتجميع النفط

المرجع ()response.restoration.noaa.gov

المرجع ()response.restoration.noaa.gov

الدليل التوجيهي لتنظيف السواحل من التلوث بالنفط

تقنيات تنظيف السواحل من التلوث بالنفط

إرشــــــادات عامــــــة

•
•
•
•

يعتمد اختيار نوع جهاز الك�شط الأكرث فاعلية على نوع النف ــط املراد ا�ستعادته وخ�صائ�ص ــه الفيزيائي ــة
والكيميائية
يعتمد قرار اختيار ا�ستعادة النفط يف البحر �أو بالقرب من ال�شاطئ على الظروف املناخي ــة ال�سائدة مثل
حالة البحر وقوة الرياح والتيارات املائية و �أماكن املواقع احل�سا�سة
ر�صد �أداء جهاز الك�شط با�ستمرار ل�ضمان حتقيق الفعالية املثلى
الإعداد اللوجي�ست ــي اجلي ــد ملختلف العملي ــات (ال�ضخ ،التخزين والتخل�ص من النفط) ل�ضم ــان تنفي ــذ
عملية التنظيف بالكفاءة وال�سرعة الالزمة
عمليـــــة شفــــط النفــط بواسطــة جهـــــــاز
كشط ذو حاجز غاطس
يســتعيــــد الجهــــاز النفط انتقائيــــاً مـــــن
أعلـــــــى الحاجز الغاطس المركزي الموجود
أسفل سطــــح بقعة النفط مباشرة باستخدام
قوة الجاذبية إلــى داخل صهريج حيث يتم ضخه
إلى مكان التخزيـــــن.
http://www.aquaquick2000.com/our-applications/
oil-pit-seperator/applications/oil-pit-seperator/

•
•
•
•
•
•

تعد لزوجة النفط �أحد العوامل الأ�سا�سية التي حتد من كفاءة �أجهزة اال�ستعادة
يجب �إنهاء ا�ستخدام �أجهزة الك�شط واملوارد املتعلقة بها مع ت�ضا�ؤل فعالية العملية
يجب تنظيف �أجهزة الك�شط و�إجراء ال�صيانة الكاملة بعد كل عملية تنظيف
تتطلب عملية �شفط النفط من �شخ�صني �إىل ثالثة �أ�شخا�ص من العمالة يف كل وحدة ا�ستعادة �أو تخزين
ت�سجيل كل الأجهزة والكميات امل�ستعادة من النفط يف �سجل الن�شاط اليومي للعمليات
�إىل جانب ال�شفط ،يعتب ــر التنظي ــف اليدوي �أو امليكاني ــكي مهماً لتجمي ــع البق ــع النفطي ــة املتناثرة م ــن
عمليات ال�شفط والتخزين

الدليل التوجيهي لتنظيف السواحل من التلوث بالنفط
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( )4الغسيل عن طريق الضغط المنخفض
وصف العملية

يت ــم غم ــر املناط ــق امللوث ــة م ــن ال�شاط ــئ باخت ــالف مكون ــاته
(الرم ــال ،احل�ص ــى ،احلج ــارة )...بكمـ ـي ــات كبرية م ــن املي ــاه
منخف�ضة ال�ضغط لف�صل النفط العالق �أو املدفون ف ــي الرمال،
ومن ثم يت ــم �شطف �أو غ�س ــل املواد امللوث ــة ملن ــع توغ ــل النف ــط،
وت�صريف ــها �إىل مناط ــق التجمي ــع �سوا ًء با�ستعمال امل�ضخات �أو
طبيعياً �إىل املناطق ال�سفلى املطوقة بحواجز التطويق الطافي ــة
املا�ص ــة الت ــي متكن م ــن ا�ستع ــادة النفط .كما ميك ــن ا�ستعم ــال
�أجه ــزة الك�شط �أو امل�ضخات �أو �شاحنات التفريغ ال�ستعادة النفط
املجمع.

عملية غمر شاطئ رملي واستعادة النفط من خالل حاجز تطويق طاف ماص
المرجع ()response.restoration.noaa.gov

شروط االستخدام

•
•
•
•
•

�أنواع النفط ذات اللزوجة املنخف�ضة �أو املتو�سطة
الت�سرب النفطي داخل الروا�سب و ال�صخور
املناطق احل�سا�سة مثل �أ�شجار املنغروف
املناطق الوعرة التي ال ميكن الو�صول �إليها
تنظيف التجمعات املتبقية والنفاي ــات ال�سائلة م ــن النف ــط
التي ي�صعب ا�ستعادتها بالتقنيات الأخرى
ي ـ ـتـ ـب ـ ــع >
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تقنيات تنظيف السواحل من التلوث بالنفط

تابع  ..الغسيل عن طريق الضغط المنخفض

المعـــــدات

•
•
•
•
•
•

م�ضخة ذات �سرعة عالية لعملية الغمر
حواجـ ـ ــز االحتـ ـ ــواء اخلا�صة بغلق ال�شواط ــئ ،مواد ما�صــة،
كا�شط ــة حواجز احتواء خفيفة
�أنابيب مثقبة وخراطيم مياه
�أجهزة ك�شط �أو م�ضخات
�شاحنات تفريغ
معدات الوقاية ال�شخ�صية

إرشــــــادات عامــــــة

•
•
•
•
•

ت�شكيل فريق من العمال ال�ستعادة النفايات ال�سائلة امللوثة بالنفط بعد غمرها باملاء ،وفريق �آخر ملعاجلتها
غمر املنطقة امللوثة با�ستخدام خرطوم مياه مثقب يكون موازياً خلط ال�شاطئ
�سحب مياه البحر �إىل موقع املنطقة امللوثة عن طريق امل�ضخات لتحرير النفط املدفون
ا�ستعمال احلواجز الطافية لعزل املنطقة امللوثة ومنع ت�سرب النفايات ال�سائلة
التحكم اجليد ف ــي قوة املياه امل�ستعملة لغمر املوائل امللوثة باملاء (�أ�شجار املنغروف) لتفـادي �إح ــداث التلف
املادي للنباتات والأحياء البحرية املرتبطة بها

الغمر بالخراطيم المثقبة

ولوج النفط بين الصخور واألتربة يحتاج إلى غمره بالمياه

المرجع ()response.restoration.noaa.gov

لفصله وإزالته من الصخور

المرجع ()photos.orr.noaa.gov

الدليل التوجيهي لتنظيف السواحل من التلوث بالنفط
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تقنيات تنظيف السواحل من التلوث بالنفط

•

•

غسل اشجار المنغروف بواسطة الضغط المنخفط

•

المرجع ()photos.orr.noaa.gov

•

�ضبط �ضغ ــط خراطي ــم املي ــاه ب�شكل يتواف ــق م ــع
طبيعة الطبقات التحتية �إن كانت �صخريـ ـ ـ ـ ـ ــة �أو رملية
�أو من احل�صى
يج ــب �أن تك ــون زاوي ــة الر�ش �صغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرية خا�ص ــة على
الروا�س ــب وف ـ ـ ـ ــي املناطق احل�سا�س ــة لتقلي ــل عملية
الت�آكل
ا�ستعم ــال �أجهزة الك�ش ــط وامل�ضخ ــات ك ّلما �أمك ــن ذلك
لت�سريع عملية التنظيف
جتميع النفط بعد الغمر وال�شفط بوا�سطـة املواد املا�صة

( )5الغسيل باألمواج
وصف العملية

يع ــد تنظي ــف ال�شواط ــئ بطريق ــة الغ�سي ــل بالأم ــواج �شك ــل م ــن
�أ�شك ــال الغ�سيل عن طريق ال�ضغط املنخف�ض ،ولكنه يعتمــد على
الطاق ــة الطبيعي ــة للأم ــواج ،ليعطي فع ــل ف�ص ــل امل ــادة امللوث ــة
بكمي ــات كبي ــرة م ــن املي ــاه �أكب ــر بكثي ــر مما ميك ــن �أن تعطي ــه
امل�ضخات.
ُتن َقل مادة ال�شاط ــئ املطلوب معاجلت ــها وامللوث ــة ب�ص ــورة خفيفة
�إىل متو�سطة �إىل منطق ــة املد واجلزر �أثناء اجلزر ،وتقوم تيارات
املد بتحريك ركيزة ال�شاطئ و�إعادة توزيع ــها على ط ــول ال�ساح ــل
مما ميكن من ف�صــل النف ــط الذي ق ــد ي�صع ــد �إىل �أعلى ال�شاطئ
وا�ستعادتــه يدوياً .تكرر العملية مراراً �إذا كان الغ�سيل الأول غري
كاف لإزالة التلوث �إىل امل�ستوى املطلوب
ٍ

نقل الرمال الملوثة إلى منطقة األمواج

غسل الرمال والحصى الملوث باألمواج
المرجع ()photos.orr.noaa.gov
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شروط االستخدام

•
•

تلوث الروا�سب واحل�صى بالنفط املدفون
ت�ستخدم هذه التقنية بع ــد التنظيف الأويل و�إزالــة النف ــط
بالتقنيات الأخرى
�أمواج متو�سطة القوة
ا�ستخدام التقنية على ال�سواحل املفتوحة �سوا ًء الرملي ــة �أو
املغطاة باحل�صباء �أو احل�صى ال�صغري

•
•
•
•

حفارة هيدروليكية
لورد ذو حمرك خلفي التفريغ
ما�صة  /حواجز طافية
مواد ّ
�أدوات التجميع اليدوية

•
•

المعـــــدات

الدليل التوجيهي لتنظيف السواحل من التلوث بالنفط
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تقنيات تنظيف السواحل من التلوث بالنفط

( )6الغسيل عن طريق الضغط العالي
وصف العملية

ت�ستخدم هذه التقنية ف ــي املرحلة الأخرية من التنظيف بعد
ا�ستكمال ا�ستعادة الكميات الكبرية من النفط ،حني يحتمل �أال
تك ــون عملي ــات التنظي ــف التي مت ــت كافي ــة ،وا�ستخ ــدام ه ــذه
التقنية يكون غالبـ ـاً على الأ�سط ــح و�أر�صف ــة املوانئ واحلواج ــز
ال�صخري ــة .وميكـ ـ ــن ا�ستخ ــدام املي ــاه الب ــاردة وال�ساخن ــة وف ــق
نوعي ــة وخ�صائ ــ�ص النفط.

تنظيف الحواجز الصخرية

عملية تنظيف الشواطئ الصخرية

المرجع ()oceanservice.noaa.gov

عن طريق الضغط العالي

المرجع ()photos.orr.noaa.gov

شروط االستخدام

•

ا�ستيفـ ـ ـ ــاء املراحل الأول ـ ـ ـ ــى مــن عملي ـ ـ ـ ــات التلوث ب�إزالة
الكميات الكبرية من النفط
الطبقـ ـ ــات التحتيـ ـ ـ ــة ،الأ�سط ـ ـ ــح ،الأحجـ ـ ــار ،احلواجـ ـ ــز
ال�صخريـ ــة و�أر�صف ـ ـ ــة املوانئ
املناطق الرتفيهية وال�سياحية ال�ساحلية
جناعة التنظيف و�إزالة بقايا التلوث من على الأ�سطح
جتنب ا�ستخدام املياه املاحلة للمحافظة على املعدات

•
•
•
•
•

�آالت الغ�سل ال�ضغطية التي ت�ستخدم املاء ال�ساخن
م�صدر مبا�شر للتزود باملياه �سواء العذبة �أو مياه البحر
معداتا�ستعادةالنفط:حواجز احتواء،موادم�ضخة
�أجهزة ك�شط �أو م�ضخات
معدات الوقاية ال�شخ�صية

•
•
•
•
المعـــــدات
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إرشــــــادات عامــــــة

•

•

•

•

•

تقييم احلاج ــة �إىل ا�ستخ ــدام التنظي ــف بال�ضغ ــط
العالـ ــي م ــع الو�ضـع فـ ــي االعتبـ ــار درجـ ــة التلـ ــوث
واحل�سا�سيـ ــة البيئي ـ ـ ــة للموقـ ــع لتجنـ ــب تدميـ ــر
الأحيـ ــاء البحريـ ــة والنباتـ ـ ــات الت ــي تعيـ ــ�ش عـلـ ــى
الأ�سطـ ــح ال�صلبة وال�صخور
ين�صح فـ ــي التنظي ــف بال�ضغـ ــط العالـ ــي ا�ستخدام
درجات ح ــرارة ت�شغيل تت ــراوح بني  90-70درجة
مئويـ ــة
جتنـ ــب قـدر الإمك ــان التنظيف بال�ضغط العـ ـ ـ ـ ــايل
با�ستعمال ميـ ــاه البحر لتفـ ــادي حتـ ــلل الأ�سط ـ ـ ــح
ومع ـ ــدات ال�ضـ ــخ
جتميـ ـ ـ ــع النفـ ـ ـ ــط املنبعـ ـ ـ ــث نتيجـ ـ ـ ــة التنظيـ ـ ـ ــف
بال�ضغــط العايل بوا�سطة �ألواح ما�صة ملنع و�صول
الرذاذ مرة �أخرى �إىل �أ�سطح العمل املجــاورة الت ــي
�سبق تنظيفها
احتـ ــواء النفـ ــط وتطويقه بحواجز تطويق طافية
فـي حال ت�سربه �إىل البحر

احتواء النفط المندفع من التنظيف بالحواجز الطافية
المرجع ()photos.orr.noaa.gov

التنظيف باستخدام الضغط العالي
المرجع ()photos.orr.noaa.gov

غسيل األسطح بالضغط العالي
المرجع ()photos.orr.noaa.gov

الدليل التوجيهي لتنظيف السواحل من التلوث بالنفط
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( )7استخدام المواد الماصة
وصف العملية

امتصاص النفط بحاجز من المواد الماصة
المرجع ()photos.orr.noaa.gov

شروط االستخدام

المعـــــدات

تتيح تقنية املواد املا�صة ا�ستعادة النفط يف احلاالت التي ال تكون
في ــها الأ�سالي ــب الأخ ــرى منا�سبة ،كما �أن ه ــذه التقني ــة مكمل ــة
لعمليات التنظيف.
وتعمل املواد املا�صة على امت�ص ــا�ص النف ــط وتف�ضيله على املياه
وذل ــك �إم ــا م ــن خالل االمت ــزاز حي ــث يلت�ص ــق النف ــط ب�ص ــورة
تف�ضيلي ــة ب�سط ــح امل ــادة� ،أومن خ ــالل االمت�ص ــا�ص حي ــث يت ــم
ت�ضمني النفط داخ ــل ج�سم املادة ،وهي ف ــي الغالب مواد ممتزة.
ماهي املواد املا�صة؟ املواد املا�صة هي مواد كيمائية جاذبة للزيوت
تو�ضع على �سطح النفط المت�صا�ص ــه وت�ستخدم بوا�سطة �أ�شكال
خمتلفـ ـ ــة م ــن اال�ستحكام ــات ومن ــها امل�صـ ـ ــدات والو�سائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
واللفافـ ـ ـ ـ ــات واملا�سحات والأفخاخ وفـي �شكل حبيب ــات �أو جزئيات
خمزنة يف �شباك.
•
•
•
•

التلوث بجميع �أنواعه
التلوث يف عر�ض البحر �أو على ال�سواحل
جتميع النفط املت�سرب �أثناء عمليات الغ�سيل
عوامل جوية م�ستقرة و تيارات بحرية غري قوية

•
•
•

املواد املا�صة
�أجهزة طرد الهواء لن�شر كميات كبرية من املواد املا�صة
�صناديق  -براميل للتخل�ص (تخزين املواد املا�صــة امل�شبع ــة
بالنفط)
و�سائل نقل للتخل�ص من املواد املا�صة امل�شبعة بالنفط
مع ــدات الوقاي ــة ال�شخ�صي ــة :معاط ــف �ض ــد البلل� ،أحذيـة
واقية ،قفازات ،خوذ واقية ،نظارات واقية و�أقنعة

•
•
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أنواع المواد الماصة

تتكون املواد املا�صة للنفط من املنتجات الع�ضوية مثل
اللحـ ـ ــاء واجلف ــت ون�ش ــارة اخل�ش ــب وعجين ــة ال ــورق
والفلني وري ــ�ش الدج ــاج والق ــ�ش وال�ص ــوف ومنتج ــات
غري ع�ضوي ــة مث ــل زج ــاج اخلفاف بالإ�ضافة �إىل املـواد
امل�صنعة مثل البوليربوبلني وغريها من البوليمرات.
وعادة ما تكون املواد امل�صنع ــة ه ــي الأكث ــر فعالي ــة ف ــي
ا�ستعادة النفط ،غري �أن املواد الع�ضوية وغري الع�ضوية
هـ ـ ــي �أكث ــر جاذبي ــة نظ ــراً لتوفرها طبيع ــياً وتكلفت ــها
املنخف�ضة على الرغ ــم م ــن حمدودي ــة فعاليت ــها عل ــى
االمتزاز.
األنواع

المادة

حواجز تطويق ماصة من القش والشباك
المرجع ()photos.orr.noaa.gov

الفوائد

السلبيات

• جمي ــع املواد ال�سائبـ ـ ــة والتـ ـ ــي ميكن
تغليفها يف �شبكات

• �أكرث �سهولة يف اال�ستخدام
• �أكرث �سهولة يف اال�ستعادة

• قوة الهيكل حمدودة بقوة ال�شبكة
• قدرة حم ـ ـ ــدودة علـ ـ ــى االحتفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاظ
بالنفط

متصلة

• مُ�ص ّنع ـ ـ ــة مـ ــن م ـ ـ ـ ـ ــادة البـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
بروبيلني ب�صورة �أ�سا�سية

• تخزين طويل الأمد
• �سهلة اال�ستخدام واال�ستعادة
• قدرة عالية على ا�ستعادة النفط

• حم ـ ـ ــدودة الكفـاءة لأن ـ ـ ــواع النف ـ ـ ــط
الأكرث لزوجة
• �صعوبة حتللها

ألياف

• مُ�ص ّنع ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ــادة البول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
بروبيلني ب�صورة �أ�سا�سية

• فعـ ـ ـ ــالة عل ـ ــى �أنـ ـ ـ ــواع النفط الت ـ ـ ــي
تعر�ضت للعوامل اجلوية والأكث ـ ـ ـ ــر
لزوجـ ـ ـ ـ ــة

• �أق ـ ـ ــل فعاليـ ــة مع �أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواع النف ـ ـ ــط
اخلفيفة واملتو�سطة

سائبة

• ع�ضوية (ن�شارة اخل�شب ،الق�ش)
• غري ع�ضوية
• املُ�صنّعة (البويل بروبيلني)

• متوافرة يف الطبيعــة ومتاحة ف ـ ـ ـ ــي
�صورة نفايات
• منخف�ضة التكلفة

• ي�صع ـ ــب ال�سيطرة عليه ـ ـ ـ ــا ،حيث
تنتـ ـ ــ�شـ ـ ـ ــر بفعل الرياح
• ي�صعب ا�ستعادتها

مغلفة

ي ـ ـتـ ـب ـ ــع >
الدليل التوجيهي لتنظيف السواحل من التلوث بالنفط
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تابع  ..أنواع المواد الماصة

إرشــــــادات عامــــــة

•
•
•
•
•
•
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يج ــب ا�سرتج ــاع جميع املواد املا�صة امل�ستعملة ف ــي عمليات جتمي ــع النف ــط �سواء كانـت ملوث ــة بالنف ــط �أو
نظيفة
يجب التخل�ص من املواد املا�صة امللوثة ف ــي املن�ش�آت املتخ�ص�صة مبعاجلة النفايات اخلطرة
جتنب قدر الإمكان ا�ستخدام املواد املا�صة يف حال عدم توفر �أماكن ومن�ش�آت للتخل�ص منها
يف حال عدم ا�ستعادة املادة املا�صة من �سطح املياه ف�إنها ت�صبح ملوثة و ذات �آثار بيئية مثل النفط
ميكن ا�ستخـدام حاج ــز تطوي ــق ط ــاف ما�ص بفاعلي ــة حين ــما يك ــون مُثب ــتاً بالق ــرب من ال�ساح ــل اللتقاط
الت�سريب من عمليات غ�سيل ال�شواطئ
يجب الت�سريع يف عمليات ا�ستعادة والتخل�ص من املواد املا�صة لتجنب تخمرها و�إ�ضرارها بالبيئة

استعمال حاجز تطويق طاف ماص أثناء

استعمال حواجز تطويق ماصة المتصاص

عمليات التنظيف بالضغط العالي

النفط المحجوز بحواجز التطويق

المرجع ()photos.orr.noaa.gov

المرجع ()photos.orr.noaa.gov
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تقنيات تنظيف السواحل من التلوث بالنفط

( )8تنظيف الشواطئ  /غربلة الرمال
وصف العملية

ت�ستخدم هذه التقنية ف ــي املرحلة الأخي ــرة م ــن عملية تنظي ــف
ال�سواح ــل بوا�سطة �أجهزة غربلة يدوي ــة وميكانيكي ــة .ميكانيكياً
يتم �إزالة الطبقـة ال�سطحية عن طريق احلفر بالذبذبات بداخل
الروا�سب ثم يتم دفعها بعد ذلك على �سري من �شبكة ناقلة حيث
تبد�أ عملية الف�صل بني الرمال النظيفة وقطران النفط ،وطبقاً
حلجم ال�شبكة يت ــم متري ــر امل ــادة امللوث ــة التي ت ــم جتميعها �إىل
�صن ــدوق التخزي ــن على العرب ــة ،حي ــث ي�سمح للرمال النظي ــفة
بالت�سرب مرة �أخرى على ال�شاطئ.

ماكينة تنظيف الشواطئ صغيرة وذاتية الدفع

ماكينة ضخمة لتنظيف الشواطئ

المرجع ()www.uaeclean.com

المرجع (جريدة اإلمارات اليوم)

شروط االستخدام

•
•
•
•
•

اال�ستخ ــدام �أثنــاء املعاجل ــة الأولي ــة للتل ــوث وغالبـ ـاً �أثن ــاء
املرحلة النهائية لعمليات التنظيف
ت�ستخدم غالباً يف ال�شواطئ الرملية ذات الرمال املتجان�سة
و�صغرية احلجم واملك�شوفة
�سهولة دخول املاكينات واجلرارات
التلوث املتبقي من عمليات التنظيف ف ــي �صورة قطران �أو
عقد من الرمال امللوثة بالنفط
عمالة متخ�ص�صة ذات خربة
ي ـ ـتـ ـب ـ ــع >

الدليل التوجيهي لتنظيف السواحل من التلوث بالنفط
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المعـــــدات

•
•
•
•
•

ماكينات تنظيف �شواطئ �صغرية ذاتية الدفع
ماكينات تنظيف �شواطئ كبرية احلجم
ماكينات حتميل املواد امللوثة  /جرار
�شِ باك ذات فتحات �ضيقة للغربلة اليدوية /غربال للرمال
مع ــدات الوقاي ـ ــة ال�شخ�صي ــة (�أحذي ــة ال�سالم ــة ،قف ــازات،
نظـ ـ ــارات)

إرشــــــادات عامــــــة

•
•
•

•
•
•
•

•

( )1عملية حرث الشواطئ قبل الغربلة

حرث ومن�شيط الرمال امللوثة بدرجة خفيف ــة وب�صورة
متكررة قبل البدء بعملية الغربلة امليكانيكية
�إزالة كل النفاي ـ ــات ذات احلجم الكبي ــر لتجنـ ــب �إعاق ــة
عمل ماكينات الغربلة
تتطلـ ــب الغربل ــة اليدوي ــة عدداً كبي ــراً م ــن العمال ــة
وتك ــون ا�ستعماالت ــها خا�ص ــة ف ــي ال�شواط ــئ واملناط ــق
الرتفهية
توفي ـ ــر العمال ـ ــة الالزمة اللتق ـ ــاط قط ـ ــران النف ـ ــط
املتبقي ــة �صغرية احلج ــم يدوياً
التقيـ ـ ـ ــد ب�سرع ـ ــة منخف�ض ـ ــة للج ــرار �أثن ـ ـ ـ ــاء م ـ ــرور
ماكين ـ ـ ـ ـ ــة الغربلة
متابعة �أداء عملية الغربلة ف ــي كل نهاية عملية تنظيف
تك ـ ـ ــون م�س ـ ــارات م ــرور ماكين ــات غربـ ـ ــة ال�شواط ـ ــئ
موازيـ ــة خل ــط ال�شاط ــئ م ــع حتدي ــد نقط ــة البداي ــة
والنهاية
جتن ــب قـ ــدر الإمك ـ ــان مـ ــرور ماكينـ ـ ــات الغربل ـ ــة على
الكثبان الرملية والنباتات املنت�شرة على ال�شاطئ

المرجع ()photos.orr.noaa.gov
( )2ملية الغربلة بالماكينة الضخمة

المرجع ()www.uaeclean.com
( )3غربلة يدوية لتنظيف بقايا القطران النفطية

المرجع ()www.uaeclean.com
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( )9تنظيف الشواطئ  /تنظيف الحصى
وصف العملية

شروط االستخدام

المعـــــدات

هي من التقنيات امل�ستعملة يف املراحل الأخرية من عمليات تنظيف
ال�شواطئ .يت ــم خاللها جمع احل�ص ــى امللوث بالنف ــط وو�ضع ــه ف ــي
�أقفا�ص ذات ثالث ــة جوان ــب مغط ــاة ب�شرائ ــط الن�سي ــج الأر�ضي ملن ــع
ت�س ــرب رذاذ النفاي ــات ال�سائل ــة .ويت ــم التخل�ص من النفايات ال�سائلة
م ــن خالل القاع ــدة با�ستخدام الغ�سي ــل بال�ضغ ــط العايل وجتميعها
با�ستخدام مواد ما�صة.
كما ت�ستخدم لنف�س الغر�ض الرباميل الدوارة التي توجد يف �شاحنات
اخلر�سانة ،حيث يتم حتميل احل�صى واحلجارة امللوث ــة بالنف ــط �إل ــى
جهاز خلط مع �إ�ضافة مواد غري �سامة �أو رمال للم�ساعدة على عملية
تنظيف احل�صى وبعد اخللط ال�سريع ملدة ترتاوح بني  5و  15دقيقة،
على ح�سب درجة التلوث ،يتم ملء اخلالطة باملياه مع املحافظة على
حرك ــة دوران بطيئة متكن من ف�صل النفط ع ــن احل�صى والتخل ــ�ص
منه ف ــي خزانات معدة لهذا الغر�ض.
•
•
•
•

التلوث احلديث بالنفط
ت�ستخدم للتنظيف اليدوي للح�صى والأحجار امللوثة
ت�ستخدم يف جميع املواقع �سوا ًء موقع التلوث �أو يف مكان �آخر
توفر عمالة متخ�ص�صة ذات خربة

•
•
•
•
•
•
•

قف�ص جوانبه من �شباك الأ�سالك �أو عربة مثقبة
�آالت الغ�سل ال�ضغطية
مواد ما�صة  /مواد غ�سيل غري �سامة
معاول ،عربات يد لتجميع احل�صى واحلجارة امللوثة
نظام ا�ستعادة النفايات
خالطة خر�سانة
معدات الوقاية ال�شخ�صية

الدليل التوجيهي لتنظيف السواحل من التلوث بالنفط
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إرشــــــادات عامــــــة

غ�سل احل�صى بوا�سطة الأقفا�ص املثقوبة
• تكويـ ـ ـ ـ ـ ــن فرق عمل ح�سب املهمة من جتميـ ــع وغ�سل و�شفط وا�ستعادة و التخل�ص من النفط
• جتمي ــع احل�صى والأحج ــار ال�صغ ــرية امللوثة با�ستخدام ال�شوك واملع ــاول وعرب ــات اليد وو�ضع ــها داخ ــل
الأقفا�ص
• ف�صل احل�صى عن الأحجار ال�صغرية
• و�ضع احل�صى والأحجـار فــي الأكي ــا�س ال�شبكية البال�ستيكية ملنع ت�ساقطها خارج القف�ص
• غ�سل احل�صى با�ستعمال �آالت الغ�سل ال�ضغطية
• ا�ستخــدم امليــاه ال�ساخنــة فــي مرحلة �أوىل واملواد غيـر ال�سامة ف ــي مرحلة ثانية �إذا لزم الأمر للتخل ــ�ص م ــن
النفط
• التخل�ص من النفايات النفطية با�ستعمال املواد املا�صة

غ�سل احل�صى بوا�سطة خالط اخلر�سانة
• تكويـ ـ ـ ـ ـ ــن فرق عم ـ ـ ــل ح�سب املهمـ ـ ـ ــة من جتمي ـ ـ ــع
وغ�سـل و�شفط وا�ستعادة والتخل�ص من النفط
• جتمي ـ ـ ــع احل�صـى والأحج ـ ـ ــار ال�صغي ـ ـ ــرة امللوث ـ ـ ــة
با�ستخـ ـ ــدام ال�شوك واملعاول وعربات اليد وو�ضعها
داخل اخلالط ــة اخلر�سانية
• ملء اخلالطة اخلر�سانيـ ـ ـ ــة باملاء �إىل م�ستـوى ثلث
�سعتهـا
• ت�شغيل اخلالطة بوترية �سريعة ملدة ترتاوح بني 5
غسل الحصى الملوث بواسطة خالطة الخرسانة
و 15دقيقة
المرجع ()www.uaeclean.com
• �إ�ضافة مواد غري �سامة �أو رمال �إذا مل ُت�سفـر عملية
التنظيف باملاء عن التخل�ص من النفط كلياً
• يف نهاية عملية التنظيف يتــم ملء اخلالطة باملاء والتخل�ص من النفايات امللوثة وتخزينها يف خزانات
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ملحق( :)1أنواع الشواطئ

شواطئ رملية

شواطئ مختلطة ( رمال وحصى)

شواطئ صخرية

شواطئ طينية
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منشآت وحواجز صخرية

مسطحات ملحية ( سبخات)

جـــــــــرف
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ملحق( :)2ملخص طرق مكافحة تلوث السواحل بالنفط
طرق مكافحة تلوث
الساحل بالنفط

التنظيف اليدوي

التنظيف الميكانيكي

شروط االستخدام

الموارد و المعدات

منا�سـ ـ ـ ــب جلميـ ـ ـ ــع �أنـ ـ ـ ــواع
ال�سواحـ ـ ـ ــل وخا�صـ ـ ـ ــة الت ـ ــي
ي�صعب و�صول املعدات �إليها
وحاالت التلـ ـ ـ ــوث منخفـ ــ�ض
امل�ستــوى املتناثر على امتداد
م�ساحـ ـ ـ ــات كبيـ ـ ـ ــرة
�سهولـ ـ ـ ــة و�صـ ـ ـ ــول املعـ ـ ـ ــدات
الثقيلـ ـ ــة �إىل مناطق التلوث
بالنفط عايل اللزوج ـ ـ ــة وذو
درجة عالي ــة من التلوث

المزايا و الفوائد

العوائق

• عدد كبري مـ ـ ـ ــن العمالـ ـ ـ ــة
مـ ـ ـ ــن ذوي االختـ�صـ ـ ـ ــا�ص
واملتطوعني

• ا�ستع ـ ـ ــادة انتقائيـ ـ ـ ــة وذات
مردودية عالية للنفـ ـ ــط من
جميع �أنواع ال�سواحل

• معدات الوقاية ال�شخ�صية
و الأدوات اليدوية و معدات
التخزين

• املحافظـ ـ ـ ــة على خ�صائ�ص
ال�شواطـ ــئ من رمال وح�صى
بن�سب عالية

بطئ عملية ا�ستعادة النف ـ ــط
و�صعوبة �إدارة العدد الكبي ـ ــر
من العمالة الذي يتطلـ ـ ـ ــب
االعداد اجليـ ـ ــد والتن�سيـ ـ ـ ــق
بني الفرق املتخ�ص�صـة مـ ـ ـ ــن
جتميع وتخزين والتخلـ ـ ــ�ص
من النفط

حف ــارات ،لوردات ،بلدوزرات،
ماكينة ت�سويــة� ،آليات غربلة
الرمال

• ا�ستعـ ـ ـ ــادة النفـ ـ ـ ــط بن�سـ ــق
�سريع

• خ�سـ ـ ـ ــارة ن�سبة كبيـ ــرة من
الرمال و احل�صى النظيف

• ا�ستعـ ـ ـ ــادة النفـ ـ ـ ــط عال ـ ــي
اللزوجة

• ت ـلـ ـ ـ ــف ب ـ ـعـ ـ ـ ــ�ض املناطـ ـ ـ ــق
احل�سا�سة بيئيا

• احلد الأدنى من العمالـ ـ ــة

ضخ النفط العائم

الغسيل عن طريق
الضغط المنخفض

ا�ستعـ ـ ـ ــادة النفـ ـ ـ ــط خفيـ ـ ـ ــف
اللزوجـ ـ ـ ــة املنت�شـ ـ ـ ــرة علـ ـ ـ ــى
�شاكل ـ ــة برك و�سهل الو�صول
�إليها

• �أجهزة ك�شط و م�ضخات

• �سرعة ا�ستعادة النفط

• معدات جتميع النفط

• املردودي ـ ــة العالية للتقنية
خا�صة مع الأنـ ــواع اللزجـ ـ ـ ــة
من النفط

• معـ ـ ـ ــدات تخزيـ ـ ـ ــن م�ؤقـت
للنفط

ال�شواطئ واملوائــل احل�سا�سة
امللوثـ ــة بنفـ ـ ـ ــط ذو لزوجـ ـ ـ ــة
منخف�ضة �أو متو�سطة

• م�ضخات و خراطيم مياه
• مواد ما�صة
• �أنابيب مثقبة
• حواجز احتواء النفط

الدليل التوجيهي لتنظيف السواحل من التلوث بالنفط

• احلد الأدنى من العمالة
ف�صل النفط املدفـ ـ ـ ــون فـ ـ ـ ــي
الرمال واحل�صى وا�ستعادته
• �إزالة النفط العالـ ـ ــق فـ ـ ـ ــي
املناطق احل�سا�سة ب�أقل ق ـ ــدر
من الأ�ضرار

• �سوء الأحوال اجلوية التي
حتد من مردوديـة ا�ستعـ ـ ـ ــادة
النفط عن طرق ال�شفط
• النفاي ـ ــات ال�صلبـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن
حطام ال�سفن والبال�ستي ـ ــك
التـ ـ ـ ــي تعطـ ـ ـ ــل عمـ ـ ـ ــل �آالت
ال�شفط والك�شط
• �إعادة انت�شار النفط داخ ــل
الروا�سب �إذا مل يتم احت ـ ــواء
النفط
• �إمكانيـة انت�شـ ـ ـ ــار النفـ ـ ـ ــط
و�إتالف النباتات والأحيـ ـ ـ ــاء
البحرية
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تابع  ..ملحق ( :)2ملخص طرق مكافحة تلوث السواحل بالنفط
ال�سواحل الرمليـ ـ ــة امللوثـ ـ ـ ــة
بالنفط بدرجة خفيفة �أو
متو�سطة

• حفارة هيدروليكية .لورد
ذو حمرك خلفي.
• املــواد املا�صـ ـ ـ ــة  /حواجـ ـ ـ ــز
طافية

الغسيل باألمواج

• �أدوات التجميع اليدوية

الغسيل عن طريق

التلـ ـ ـ ــوث الطفيـ ـ ـ ــف علـ ـ ـ ــى
الأ�سطـح و�أر�صفـ ـ ـ ــة املوانـ ـ ـ ــئ
واحلواجز احلجرية

الضغط العالي

استخدام المواد
الماصة

تلوث بجميع �أنواعـ ـ ــه علـ ـ ـ ــى
م�شارف املناطق ال�ساحلية يف
عـ ـ ـ ــر�ض الأبحـ ـ ـ ــر �أو علـ ـ ـ ــى
ال�شواطئ ويف �أجواء مناخيـة
م�ستقرة

تنظيف الشواطئ /
غربلة الرمال

تنظيف الشواطئ /
تنظيف الحصى

ميكن �أن ت�سبب قـ ـ ــوة امليـ ـ ـ ــاه
�أ�ضرارا بالأحياء البحرية

• �آالت الغ�سـ ـ ـ ــل ال�ضغطيـ ـ ـ ــة
التي ت�ستخدم املاء ال�ساخن
• معدات ا�ستع ــادة النفـ ـ ـ ــط:
حواجز احتواء ،مواد ما�صة

• ال تتطلب خربات وعمال ــة
متخ�ص�صة

• املواد املا�صة

• ذات فاعلية عالية خا�ص ـ ــة
يف املناطق املغلقة كاملوانئ

• �صعوبـ ــة تخزيـ ـ ـ ــن ونقـ ـ ـ ــل
املواد املا�صة امللوثة

• ميكن ا�ستخدامها كتقني ــة
�أ�سا�سية ال�ستعـ ـ ــادة النفط �أو
كتقنية م�ساندة ف ـ ــي املراحل
الأخيـ ـ ـ ــرة مـ ـ ـ ــن تنظيـ ـ ـ ــف
ال�سواحل

• اال�ستخدام املفرط للمـواد
املا�صة قد يت�سبب يف �آثار
�سلبية على البيئة البحرية

• ا�ستع ــادة كميات كبرية من
الرمال النظيفة

• تقنية بطيئـ ـ ـ ــة وتتطلـ ـ ـ ــب
عدد كبري من العمالة

• ا�ستعادة جمالية ال�شواطئ

• تدمري الكثب ــان الرمليـ ـ ـ ــة
والنباتات

• املحافظـ ـ ـ ــة على جماليـ ـ ـ ــة
ال�شواطئ

• تقنية بطيئة

• �أجهزة طرد الهواء لن�شـ ـ ــر
كميـ ـ ـ ــات كبيـ ـ ـ ــرة مـ ـ ـ ــن املواد
املا�صة

• ماكينات تنظيف �شواطـ ـ ــئ
كبيـ ـ ــرة احلجـ ـ ـ ــم و�صغيـ ـ ـ ــرة
احلجم ذاتية الدفع
• �شباك ذات فتحات �ضيقة

ال�شواطئ املك�سوة باحل�ص ـ ــى
امللوث �إىل درجة طفيفة

• املحافظـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ــى رمـ ـ ـ ــال
واحل�صى

• ت�آكل ال�شاطئ على املـ ـ ــدى
املتو�سط و البعيد

• تقنية ذو فاعليـ ـ ــة عاليـ ـ ـ ــة
لإزالة التلوث الطفيف

• حواجز االحتواء الطافية
ا�ستعـ ـ ـ ــادة كتـ ـ ـ ــل القطـ ـ ـ ــران
وال�شعريات ال�صغي ـ ــرة مـ ـ ـ ــن
الرمال امللوثة

• ا�ستـ ـ ـخـ ـ ـ ــدام الطـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــة
الطبيعيـ ـ ـ ــة ملنطق ـ ــة الأمواج
لتنظيف ال�ساحل

• متدد النفط املـ ـ ــزال مـ ـ ـ ــن
الرمال اىل مناطق اخرى

• خالطة خر�سانة
• قف�ص جوانبه من �شبـ ـ ــاك
الأ�سالك �أو عربة مثقبة

• ا�ستع ـ ــادة احل�صى املكـ ـ ـ ــون
لل�شواطئ

• تتطلب عدد كبيـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن
العمالة
• �إمكانية تلـ ـ ـ ــوث ال�شاطـ ـ ـ ــئ
من جديد بال�سوائل امللوثة
بالنفط

الدليل التوجيهي لتنظيف السواحل من التلوث بالنفط

ملحق( :)3اختيار طرق تنظيف السواحل المناسبة لخاصية الساحل
خاصيـة الساحـل /
المنشـأة

شواطـئ رمليـة

أساليـب وطـرق التنظيـف
طبيعة النفط

لتنظيف اليدوي

التنظيف الميكانيكي

ضخ النفط العائم

الغسيل عن طريق
الضغط المنخفض

خفيف اللزوجة
عايل اللزوجة

شواطـئ صخريـة

خفيف اللزوجة
عايل اللزوجة

شواطـئ مختلطـة
(رمـال وحصـى)

شواطـئ طينيـة

خفيف اللزوجة
عايل اللزوجة
خفيف اللزوجة
عايل اللزوجة

مسطحـات ملحيــة
(سبخـات)

منشآت وحواجز
صخريـــة

جـــرف

خفيف اللزوجة
عايل اللزوجة
خفيف اللزوجة
عايل اللزوجة
خفيف اللزوجة
عايل اللزوجة

أرصفـة الموانـئ

خفيف اللزوجة
عايل اللزوجة

مالئـــم

غيـر مناسـب

الدليل التوجيهي لتنظيف السواحل من التلوث بالنفط

يمكن أن يكون مفيد

يمكن اعتمادها إذا توفرت الظروف المالئمة

الغسيل عن طريق
الضغط العالي

استخدام المواد الماصة

تنظيف الشواطئ/
غربلة الرمال

تنظيف الشواطئ/
تنظيف الحصى

