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المقدمة
ورد فً التارٌخ القدٌم أن سفٌنة نوح علٌه السالم قد تم تؽطٌتها من الداخل والخارج بالقطران-القٌر االسود ،كما
كان الفراعنة ٌستخدمون نوعا من البٌتومٌن فً تحنٌط جثث موتاهم لحفظها من التحلل  ،واستخدموا البترول فً
األضاءة بدلٌل العثور على مصباح قدٌم به بقاٌا جافة من الزٌت الخام فً مناجم الذهب بوادي الحمامات فً
مصر،واستخدموا البترول كدواء لؤلمراض الجلدٌة والروماتٌزم وآآلم األسنان والقروح والحروق ،واستخدموا
فً الحروب (النفط الحارق) كسالح ،كما عرؾ البترول فً العراق ومصر ومنطقة الجزٌرة ؛حٌث وصؾ
الرحالة االٌطالً (ماركو بو) كٌؾ كان البترول ٌنقل على ظهر الجمال من مناطق بحر قزوٌن الى بؽداد
لؤلتجار فٌه.
ان حاجة االنسان الى مصادر الطاقة وتنوع إستعماالتها قد ادت الى االهتمام بالمناطق التً تتواجد فٌها تلك
المصادرخالل تارٌخ نشوء االمارات واالمبراطورٌات التً نشبت خاللها حروب وؼزوات وجدت خاللها الكثٌر
من المصادر الطبٌعٌة ،منها (ٌنابٌع المٌاه المعدنٌة ومنابع الرشوحات النفطٌة)  ،إستقرت قوات الؽزات على
مواقع تلك المصادر واستعملوها (كوسائل لمعالجة االمراض واالوبئة) .وكانت كردستان واحدة من اهم المناطق
الؽنٌة بتلك المصادر مما جذب إنتباه الؽزات والمحتلٌن الٌها ،السٌما خالل حكم االمبراطورٌة العثمانٌة  ،مع
نشوء وتطور الثورة الصناعٌة فً أوربا لفت إنتباه تلك الدول الصناعٌة البحث عن النفط فً منطقة الشرق
االوسط بحكم عالقاتهم مع الدولة العثمانٌة وزٌادة اهتمامهم فً توسٌع التجارة التً دفعتهم الى إنشاء طرق
المواصالت تربط االقالٌم بعضها البعض
تعود إكتشاؾ البترول الى عام  9586الذي تم فٌه حفر أول بئر بترولً فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فً
بنسلفانٌا على ٌد (ادوٌن درٌك) ،وقد تطوراستعمال البترول بعد ذلك وخصوصآ بعد أن تم إختراع آلة األحتراق
الداخلً فً عام  9695وأصبح البترول ٌستعمل لتسٌٌر السٌارات ،وانتشرت تلك المحركات بسرعة فائقة.
وبدخول العقد الثانً من القرن العشرٌن خطا االنسان بالبترول لٌدخل به عالما جدٌدا فً القوة والسٌطرة ،ففً
صٌؾ  9691تحولت البحرٌة البرٌطانٌة بالكامل الى البترول ،مما أدى الى تحول الحرب العالمٌة االولى الى
حرب بٌن االنسان واآلالت بفعل البترول هذا ٌرجع الى اهمٌة البترول الى درجة أن وصفه رئٌس الحكومة
الفرنسٌة أنذاك بان ( كل قطرة من البترول تعادل قطرة من الدم).
كان تارٌخ البترول ومسٌرته خالل القرن العشرٌن بكامله عالم ٌفٌض باألحداث وٌرتبط أرتباطا وثٌقآ
بالصراعات .البترول هو أهم موضوع فً عالمنا المعاصر سٌاسٌآ واقتصادٌا وسٌظل للبترول دائما الكلمة العلٌا
فً صراعات العالم السٌاسة واالقتصادٌة ،لقد نجح البترول بخصائصه الفرٌدة لٌؽزو العالم والسٌطرة علٌه،
ووهب البشرٌة حٌاة جدٌدة .سٌطرة االنسان على البترول فً مراحلة البدائٌة لؤلستعمال وعندما تطورت صناعة
البترول وفتحت له االسواق العالمٌة أصبح األنسان أسٌرآ فً إحتٌاجاته ومتطلباته خاضعآ للبترول ،إضافة الى
المضاعفات التً نجمت من التدخل المفرط للبشرٌة فً الطبٌعة من استؽالل الموارد الطبٌعٌة ومنها البترول
الذي ادى الى اختالل نظام التوازن البٌئً لكوكب االرض ،حٌث تشٌر العلماء بان (النظام االٌكولوجً لؤلرض
كان فً توازن من خلق الخالق لصالح االنسان وكان االرض فً تناسق ودقة محكمة تتناسب وحٌاة االنسان
والحٌوان والنبات على سطح االرض رؼم االعاصٌر والبراكٌن والزالزل وما طرأ على االرض خالل تارٌخ
تطورها ،وتجئ ذلك كله بؤمر من الخالق العلٌم جل جالله وهو القائل فً كتابه عز وجل (إنا كل شئ خلقناه
بقدر) سورة البقرة :اآلٌة .16
لقد تؽٌرنمط الحٌاة على االرض واصبحت البشرٌة تعتمد على البترول ومشتقاته فً سبٌل الحٌاة حتى فً توفٌر
الؽذاء مما جلب مع هذا التؽٌر مخاطر كثٌرة تهدد صحة االنسان والبٌئة ومصادر الحٌاه (الماء ،الهواء والتربة)
بفعل تعمق مخاطر تلوث البٌثة نتٌجة االستخدام المفرط لمصادر الطاقة ومنها البترول ،وفً نفس الوقت ٌتواجد

تحدٌات خطٌر قد تإدي ذلك الى تراجع االقتصاد العالمً وبالتالً تراجع مسٌرة تطور الحٌاة البشرٌة  ،وهذا ما
ٌدعونا جمٌعا وخاصة المهتمٌن بؤهمٌة ومخاطر وتحدٌات البترول فً الوقوؾ علٌه بجدٌة من أجل استؽالل
البترول بشكل ٌإمن ضمان تطور التنمٌة المستدامة وهذا هو فحوى الدافع الذي دفعنً فً أعداد هذا الكتاب
لٌستلح شعبنا بهذا العلم والذي بواسطته ٌمكن إتخاذ االجراءات الفعالة فً تسخٌر البترول لخدمة االنسان ولتالفً
مخاطر وتحدٌات البترول.

خــام البتــرول
البترول:
البترول هو سائل ٌتكون أساسآ من الهٌدروكربونات وكذلك نسبة صؽٌرة من الكبرٌت واالوكسجٌن والنتروجٌن.
وٌتكون البترول وٌتجمع فً باطن االرض وٌظل فً مكانه الى ان ٌخرج الى سطح االرض بفعل العوامل
الطبٌعٌة كالشقوق  -الفوالق أو الكسور االرضٌة -أو ٌستخرجها االنسان بحفر اآلبارٌ .وجد البترول فً الطبٌعة
إما فً حالة صلبة أو شبه صلبة كعروق االسفلت ،أو ٌوجد فً حالة سائلة كخام البترول أو فً حالة ؼازٌة،
الؽازات الطبٌعٌةٌ .تنوع إنتاج حقول البترول  ،منها ما ٌنتج خام البترول مختلطآ بقلٌل من الؽازات الطبٌعٌة،
ومنها ما ٌنتج أساسآ من الؽازات الطبٌعٌة مع قلٌل من خام البترول أو بدونه كحقول الؽازات الطبٌعٌة.
تختلؾ درجة ؼلٌان المنتجات البترولٌة عن بعضها البعض  ،فلكل هٌدروكربون درجة ؼلٌان خاصة ترتفع كلما
زاد عدد ذرات الكربون فً المركب ،وهذا هو أساس عملٌة تكرٌر البترول لفصل مركباته عن طرٌق التسخٌن
والتقطٌرعلى هٌئة قطفات للمركبات الؽازٌة ثم السائلة ثم الصلبة ،حٌث ٌتبخر كل مركب بترولً عند مستوى
معٌن من درجات الحرارة المئوٌة كاآلتً:
ٌتبخر البنزٌن فً حدود ٌ ، 099 - 89تبخر الكٌروسٌن ما بٌن ٌ ،598 -989تبخر وقود الدٌزل عند 959الى
 ،589تتبخر الزٌوت الخفٌفة عند  ، 109 -589تتبخر الزٌوت الثقٌلة عند  ، 169-109أما الزٌوت المتبقٌة
فتتبخر عند درجات حرارة أعلى من  899درجة مئوٌة.
ٌقاس خام البترول عادة بالبرمٌل االمرٌكً وهو ٌساوي حوالً ( 10جالون) امرٌكٌا أو حوالً (985,651
لتر) ،وٌقاس خام البترول أٌضآ بالمتر المكعب وهو ٌوازي (  8,0565من البرمٌل) وهو االسلوب المتبع فً
فرنسا وألمانٌا .كذلك ٌوزن البترول الخام بالطن ،وهناك ثالثة أنواع :الطن القصٌر ٌساوي  0999رطل
أنجلٌزي ،الطن الطوٌل ٌساوي  9,90من الطن القصٌر ،الطن المتري ٌساوي  9,9905من الطن القصٌر او
 6510طنآ طوٌآلٌ ،تبع الوزن دائما فً عملٌات التكرٌر والنقل .تقاس الؽازات الطبٌعٌة بالقدم المكعب وٌتم
القٌاس عند درجة حرارة  89درجة فهرنٌت وضؽط  91,45من الرطل على البوصة .المتر المكعب من
الؽازات الطبٌعٌة ٌساوي  58,598من القدم المكعب.
تنقسم مستخرجات البترول الى ثالثة مجامٌع .هٌدروكربونات ؼازٌة مثل المٌثان والبٌوتان .هٌدركربونات سائلة
مثل جزٌئات الجازولٌن والبنزٌن والكٌروسٌن .هٌدركربونات صلبة مثل شمع البارافٌن واالسفلتٌ .تم فصل
المكونات الثالثة عن بعضها البعض خالل عملٌة تكرٌر البترول على هٌئة قطفات تنفصل كل منها عند درجات
حرارة معٌنة وباألستعانة ببعض المواد الكٌمٌاوٌة كعوامل مساعدة لهذا االنفصال بواسطة التقطٌر.

خامات البترول:
ٌتكون خام البترول من خلٌط من المشتقات البترولٌة (االسفلت ،زٌت الوقود ،الكٌروسٌن والبنزٌن) التً تختلؾ
نسبها إختالفآ بٌنآ من خام الى آخر وبؤختالؾ هذه النسب تتواجد االنواع المختلفة من خام البترول فً العالم التً

ٌمكن تمٌزها عن بعضها بسهولة باللون او الكثافة النوعٌةٌ .ختلؾ خام البترول من حٌث اللون من االسود الى
البنً والى االخضر والى الكهرمانً  ،اما من حٌث الكثافة ٌختلؾ خام البترول منها ما ٌقرب من كثافة المٌاه،
كلما قلت درجة كثافة خام البترول كان ذلك دلٌآل على ارتفاع نسبة المشتقات الخفٌفة كالبنزٌن مما ٌرتفع ثمن
خام البترول وبالعكس .الى جانب كثافة البترول هناك اعتبارات اخرى مثل (ارتفاع نسبة الكبرٌت ،الشوائب
االخرى) فً تحدٌد قٌمة خام البترول ،تنخفض قٌمة خام البترول اذا كان ٌحتوي على نسبة عالٌة من الكبرٌت
ألن تكرٌر الخام ٌحتاج عندئذ الى إنشاء وحدات خاصة لفصل الكبرٌت عن البترول وعن مشتقاته  ،واذا تم
احتراق البنزٌن الذي ٌحتوي على الكبرٌت سوؾ ٌإدي الى تلوث الجو بؽازات الكبرٌت الخانقة ،كما ان وجود
المواد الشمعٌة فً خام البترول تجعل الخام ٌتجمد بسرعة فً درجات الحرارة المنخفضة وعندئذ ٌتعذر نقله
باألنابٌب ألنه ٌتحول الى كتلة صلبة من الشمع.

مكونات خام البترول:
تتواجد مكونات خام البترول بالحالة السائلة (مشتقات البترول)  ،الحالة الؽازٌة ( الؽازات) ،المعادن الثقٌلة
والمواد االخرى.
هناك عدة انواع من مشتقات البترول السائلة واؼلبها خطرة على الصحة اذا ازدادت عن تركٌز الحد المسموح.

مشتقات البترول
نافثا البترول :سائل شفاؾ له رائحة تشبه رائحة الجازولٌن ،وتركٌزالحد المسموح به للتعرض هو  899جزء
فً الملٌون والحد الخطر على الصحة هو  99أالؾ جزء من الملٌونٌ ،دخل الجسم عن طرٌق الرئتٌن أو
بتالمس ،اعراضه هً الدوخة والصداع والؽثٌان وتهٌج اؼشٌة العٌون مع جفاؾ وتشقق الجلد.
كٌومٌن :سائل شفاؾ ذو رائحة عطرٌة  ،الحد المسموح به للتركٌز فً الجو  89جزء من الملٌون .والحد الخطر
هو  5آآلؾ جزء من الملٌون ٌ ،سبب االؼماء وتهٌج أؼشٌة العٌون والتهاب الجلد.
سٌكوهكسان :سائل شفاؾ له رائحة حلوة ،تركٌزه المسموح هو  599جزء من الملٌون وٌكون خطرا اذا وصل
التركٌز الى 99آآلؾ جزء من الملٌونٌ ،سبب تهٌج الجهاز التنفسً والعصبً والتهاب الجلد.
سٌكوهٌكسٌن :سائل شفاؾ ذو رائحة عذبة شدٌد الذوبان فً الماء ،التركٌز المسموح به هو  599جزء من
الملٌون والخطر هو99آآلؾ جزء من الملٌونٌ ،سبب تهٌج العٌون والجلد والدوخة.
داٌكلوروبنزٌن :سائل شفاؾ أو أصفر شاحب له رائحة عطرٌة ،تركٌز الحد المسموح به هو  89جزء من
الملٌون وٌصبح خطرا اذا وصل تركٌزه الى 9499جزء من الملٌون ٌتسبب فً تدمٌر انسجة الكبد والكلً
والجلد والعٌون.
زاٌلٌن :سائل شفاؾ له رائحة عطرٌة ،تركٌزالحد المسموح به هو  999جزء من الملٌون وٌصبح خطرا اذا
وصل تركٌزه الى  99آآلؾ جزء من الملٌون ،تسبب الدوخة ،التهٌج العصبً ،فقدان الشهٌة ،الؽثٌان  ،القئ  ،الم
البطن والتهابات جلدٌة.
تولوٌن :سائل شفاؾ له رائحة عطرٌة ،الحد المسموح به هو099جزء من الملٌون والخطر هو  0999جزء من
الملٌونٌ،سبب امراض الكبد والكلً والجلد والجهاز العصبً.
www.tarekeid.com

نٌتروبنزٌن :سائل زٌتً ٌتراوح لونه بٌن االصفر الفاتح والبنً الؽامق له رائحة تشبه رائحة تلمٌع االحذٌة ،الحد
المسموح به هو  9جزء من الملٌون وٌصبح خطرا اذا وصل تركٌزه الى 099جزء من الملٌون ٌ،سبب فقدان
الشهٌة ،تهٌج األعٌن ،التهاب الجلد ،االنٌمٌا  ،الؽثٌان وعسر الهضم.
هٌكسان :سائل شفاؾ له رائحة تشبة رائحة الكازولٌن الحد المسموح به هو  899جزء من الملٌون وٌصبح
خطرا اذا وصل تركٌزه الى  8آآلؾ جزء من الملٌون  ،تسبب الصداع والؽثٌان ،ضعؾ العضالت ،التهاب
الجلد وااللتهاب الرئوي وتهٌج العٌون.
الؽازات  :هناك تقرٌبا ثالثة أنواع من الؽازات  ،الؽازات خانقة أو الؽازات الملهبة أو الؽازات السامة .الؽازات
الخانقة هً متعددة مثل ؼاز (الهٌدروجٌن ،المٌثان ،ثانً أوكسٌد الكربون) وهً جمٌعها تحل محل قدر من
الهواء فً جو العمل مما ٌقلل نسبة ؼاز االوكسجٌن.
الؽازات الملهبة مثل (الكلور ،الفلور) تسبب تهٌجا والتهابا بؤنسجة الجلد والمسالك التنفسٌة وتآكل االنسجة مما
ٌإدي الى موت الخالٌاٌ .تعرض العاملون لؽاز الكلور فً الصناعات البتركٌمٌائٌة مثل صناعة البالستٌك وكذلك
ؼاز الفلور ٌتعرض له العاملون فً البترول والبالستٌك .اما الؽازات السامة فمن أمثلتها (ؼاز أول أوكسٌد
الكربون  ،وؼاز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن) ،أعراض تسمم ؼاز اول اوكسٌد الكربون تظهرعلى صورة اجهاد مع
االرتباك الذهنً وفقدان القدرة على التركٌز وفقدان الوعً .اما ؼاز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن فانه ٌإثرعلى المركز
التنفسً بالمخ.

المعادن الثقيلة والمواد االخرى:
ٌصاب العمال فً صناعات البترول بالتسمم المزمن ببعض المعادن الثقٌلة والمواد الصناعٌة االخرى نتٌجة
التعرض لها على صورة أتربة أو أدخنة أو أبخرة تتطاٌر فً جو العمل وتنتج االصابة عن طرٌق التنفس أو
بترسبها على الجلد ،ومن ابرز تلك المعادن الثقٌلة هً:
الرصاص .اعراض التسسمم بالرصاص فقرالدم واالمساك ،شلل االعصاب الطرفٌة ،الصداع ،الرعشة والتهاب
الكلٌتٌن.
الزئبق .تسبب التهاب الفم واللثة مع ظهور خط رمادي ازرق على اللثة وزٌادة إفراز اللعاب  ،الؽثٌان ،رعشة
وحركات ؼٌرإرادٌة فً الرأس واللسان والشفتٌن والٌدٌن والساقٌن مع صداع وتؽٌرات فً الشخصٌة ،فقر الدم،
سرطان الجلد  ،تضخم الكبد والتهاب الكلى.
النٌكلٌ .سبب النٌكل التهابات وقروح وتقشر الجلد مع فقدان النشاط البدنً والعقلً ،التهابات رئوٌة ،بل أحٌانآ
ٌإدي الى سرطان فً الرئة.
الكبرٌتٌ .صاب العامل بقصر التنفس والتهاب أؼشٌة المسالك التنفسٌة ،فقدان حاسة الشم وسرعة التعب.
الفسفور .اعراض التسمم هً ضٌق الصدر والصداع ،آآلم االسنان وخلخلتها وسقوطها ،التهاب وتؤكل عضمة
الفك  ،الضعؾ العام  ،فقدان التوازن والرعشة.
رابع كلورٌد الكربونٌ .سبب التهابات فً االؼشٌة المخاطٌة باألنؾ والعٌن  ،الؽثٌان واسهال وفقدان الشهٌة ،
الصداع واضطراب النظر وفقدان االتزان واالرتباك ،التهابات فً الكلٌة والصفراء والكبد والجلد.

العمليات االساسية لصناعة للبترول:
تبدأ العملٌات االساسٌة للبترول باستخراج البترول من االبار ثم نقله خالل أنابٌب الى موانئ لتصدٌره عبر
ناقالت البترول فً البحر أو نقله بالمركبات فً البر(موقع الحقل) ثم تكرٌر البترول وتوزٌعه أو تخزٌنه أو
استخدامه كمادة أولٌة فً الصناعات البتروكٌمٌائٌة.
الصناعات البتروكٌمٌائٌة هً الصناعات التً تنتج مواد كٌمٌاوٌة من مصادر النفط أوالؽاز الطبٌعً ،وبناء على
هذا التعرٌؾ تتكون المواد البتروكٌمٌاوٌة إما من الكربون والهٌدروجٌن والكبرٌت المشتقة من هذٌن المصدرٌن،
أو بإضافة عناصر اخرى الى هذه العناصر كاألوكسجٌن والنتروجٌن والكلور ،ومن اهم المواد البتروكٌمٌائٌة
األساسٌة األثٌلٌن والبروبلٌن والبٌوتلٌن ،وعن طرٌق تصنٌع هذه المنتجات ٌمكن الحصول على عدٌد من
المنتجات الصناعٌة االخرى كالمواد البالستٌكٌة وااللٌاؾ التركٌبٌة والمطاط الصناعً والمنظفات واألصباغ
والعطرٌات وؼٌرها من المنتجات الكٌمٌاوٌة االخرى .
بدأت صناعة البتروكٌماوٌات فً العشرٌنات من القرن الماضً بالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وذلك باستخدام
البروبٌلٌن الناتج من عملٌات التكسر (للنافثا) ألنتاج بنزٌن السٌارات ،وبعدها تم الحصول على االسٌتون،
واعتمدت بعض الدول على الفحم ومشتقاته ألنتاج المواد الكٌمٌاوٌة.
لقد حدث تطور هائل فً فهم كٌمٌاء البترول مع تقدم البحوث والطرق التكنولوجٌة وكذلك ادت النتائج المذهلة
فً أستخدام العوامل المساعدة ومعرفة ظروؾ العملٌات الصناعٌة الى التوصل لمعرفة المزٌد عن كنوز التً
ٌحتوٌها البترول ومشتقاته مما ادى الى إنتاج المنتجات الجدٌدة التً لها خواص تشابة مع الخواص الطبٌعٌة
بدٌآل (للحدٌد والخشب والزجاج والقطن ،والحرٌر والصوؾ والورق والمعادن ..بل واحٌانآ تتفوق علٌها فً
االستخدامات والعدٌد من التطبٌقات ،مما صارت صناعة البتروكٌمٌاوٌات مقٌاسآ ومإشرآ لحضارة الشعوب
وتقدمها.

مخاطرصناعة البترول:
كانت صناعة البترول فً جمٌع مراحلها صناعة خطرة ،ومن هنا كان من المفروض ان تكون لها منذ البداٌة
قواعدها واجراءاتها الصارمة فً مجال حماٌة البٌئة من التلوث أو التسرب وتنفٌذ إجراءات السالمة فً التشؽٌل
لحماٌة العاملٌن ووسائل االنتاج والحفاظ على البٌئة المحٌطة .تعمقت مخاطر صناعة البترول فً ظل عملٌات
التنمٌة والطلب المتزاٌد على استخدام البترول لتوفٌر احتٌاجات الطاقة االولٌة كمنتجات بترولٌة وؼاز طبٌعً
بحٌث وصل االمر الى ان البترول كان ٌوفر اكثر من %69من أحتٌاجات بعض الدول والسٌما المكتظة
بالسكان كما هو الحال فً مصر ،باألضافة الى اهمٌة ودور البترول كمصدر ودعامة أساسٌة للدخل القومً فً
الكثٌر من البلدان المنتجة له ،مما ازداد الوعً العام على ضرورة حماٌة البٌئة واالنسان وخاصة العاملٌن فً
مجال الصناعة البترول من مخاطره.
ٌتعرض العاملون فً النفط ألربعة انواع من المخاطر( ،المخاطرالطبٌعٌة ،المخاطر الكٌمٌائٌة ،المخاطر اآللٌة،
المخاطر السٌكولوجٌة – النفسٌة).
تكمن المخاطر الطبٌعٌة بتعرض العاملٌن فً مجال النفط الى التعرض للشمس اي للحرارة أثناء عملٌات الحفر
فً العراء سواء فً الصحراء او فً البحار .التعرض للضوضاء ،االهتزازات الناجمة من الحفر  ،التعرض
لؤلشعاع الى جانب التعرض الى الضوء المبهر وللكهرباء فً عملٌات اللحام ،مسببة امراض عدٌدة مثل
( ضربة الشمس ،االنٌمٌا  ،سرطان الدم ،سرطان الجلد ،عتامة عدسة العٌن) .

المخاطر الكٌمٌائٌة عن طرٌق الؽازات واالدخنة واالبخرة واالتربة التً تتصاعد فً جو العمل .تسبب الؽازات
اضرارا بالؽة تصل الى حد االختناق وااللتهابات  ،قد تتسبب فً حرائق أوانفجارات ألن مستخرجات البترول
مواد ملتهبة ومتفجرة.
المخاطر اآللٌة تتعلق بالعملٌات المتممة فً الورش الملحقة بالمنشئات البترولٌة بهدؾ صٌانة آآلتها .
المخاطر النفسٌة تكمن فً عدم تكٌؾ العامل مع جو العمل المعزول عن االهل واالصدقاء فً اماكن نائبة
بالصحراء او البحار مما ٌسبب للعامل الشعور بالؽربة والوحدة والضٌاع.

الوقاية من مخاطر صناعة البترول:
من اجل تقلٌل مخاطرصناعة البترول على العاملٌن فً المشارٌع النفطٌة من الضروري مراعات ما ٌلً:
 -9توفٌر اماكن السكن الصحً للعمال إضافة الى المرافق التً تجعل الحٌاة مقبولة فً الصحاري أو عند
البحار والمناطق المهجورة.
 -0توفٌر وسائل الترفٌه والطعام الصحً ومٌاه الشرب النظٌفة والمالبس الواقٌة للعمال.
 -5توفٌر وسائل نقل جٌدة لنقل العمال الى حقول البترول ومنشآت النفط.
 -1تنظٌم فترات العمل والراحة واالجازات االسبوعٌة والسنوٌة لتؽطٌة الشعور بالؽربة والحرمان الذٌن
ٌعانون منه.
 -8العناٌة بتظٌم وصٌانة مصافً النفط لمنع تسرب االبخرة والؽازات الى جانب إبعاد المصافً عن المدن
واالماكن الزراعٌة حماٌة للبٌئة المجاورة لمصافً البترول.
 -8توفٌر كل وسائل الوقاٌة من الحرٌق والتجهٌزات الالزمة لحماٌة العمال وخزانات تجمٌع البترول التً قد
تتعرض للحرائق ،وٌجب ان تكون هناك مسافات مناسبة بٌن الخزان واآلخر لتؤمٌن وسائل الوقاٌة وهذا ما
ٌجب عمله اٌضا بالنسبة لمستودعات الؽاز التً ٌجب ان تجهز بوسائل األطفاء اآللً وان تكون بعٌدة عن
اماكن السكن والمدن.
 -4تجهٌز ناقالت البترول بكل وسائل الوقاٌة من الحرائق واالنفجارات مع مالحظة ؼسل الناقالت من الزٌوت
بسبب تلوث مٌاه البحر بالنفط.
ٌ -5جب تصمٌم منافذ نجاة وانقاذ داخل الناقالت وتزوٌد العاملٌن بها بؤدوات وقاٌة من الضجٌج ومن ؼازات
البترول وأبخرته.
 -6منع التدخٌن اثناء تفرٌػ الناقالت والحذر من ؼاز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن السام وكذلك الحذر من انابٌب نقل
البترول والؽاز من اآلبار الى موانئ التصدٌر سواء أكانت تحت االرض أو فوقها.
ٌ -99جب توفٌر وسائل التهوٌة فً معامل تكرٌر البترول لكً ال ٌتعرض العمال للتسمم بمركبات الكبرٌت
والفانادٌوم والزرنٌخ وؼاز اول اوكسٌد الكاربون وكبرٌتٌد الهٌدروجٌن.
ٌ -99جب عدم استعمال طرق الكنس الجاؾ لمنع انتشار ؼبار مادة االسبستوس التً تستعمل فً اعمال العزل
الحراري وبعض االعمال الصناعٌة االخرى ،كما من الضروري حفظ مادة االسبستوس فً باالت مبطنة
بالبالستٌك وان تحفظ فً اوعٌة محكمة االؼالق وتبدٌل ثٌاب العمل قبل مؽادرة مكان العمل.
ٌ -90ستلزم ارتداء مالبس الوقاٌة مثل اؼطٌة الرأس والقفازات ونظارات اللحام وسدادات االذن للوقاٌة من
الضوضاء والكمامات واالقنعة المضادة للبخرة والؽازات السامة وكذلك االحذٌة الخاصة.
 -95األهتمام بتوعٌة العمال بالندوات والملصقات لتعرٌفهم بمخاطر عملهم وطرق الوقاٌة الشخصٌة منها،
اضافة الى توفٌر وسائل االسعاؾ بالمنشآت البترولٌة وتوفٌرالرعاٌة الصحٌة المهنٌة والعامة بها عن
طرٌق جهود مشرفً االمن الصناعً واطباء السالمة المهنٌة واجراء الكشؾ الطبً االبتدائً والدوري
والتفتٌش عن اماكن العمل وقٌاس نسب الؽازات واالبخرة واالتربة بها حتى ٌمكن االحتفاظ بها فً الحدود

اآلمنة الى جانب العناٌة بالسجالت الطبٌة والتقارٌر واالحصائٌات لؤلمراض العادٌة واالمراض المهنٌة
حتى ٌسهل متابعة االحوال الصحٌة للعمال ومواجهة اي مخاطر مهنٌة.

أستخراج البترول:
تنفرد صناعة أستخراج البترول بعدة خصائص تجعلها مختلفة عن سائر الصناعات االخرى ،ابرز هذه
الخصوصٌات تكمن فً-:
ٌ -9وجد البترول فً مكامن جوفٌة على عمق اآلؾ االقدام من سطح االرض او من قاع االبحر ،وٌتعامل
االنسان مع هذه التجمعات النفطٌة دون أن ٌراها أو ٌلمسها أو ٌعرؾ حقٌقة حجمها ،وانما ٌتعامل معها
باستخدام نظرٌات علمٌة متطورة وخبرة عملٌة طوٌلة.
 -0طرق البحث عن البترول معقدة ،وتتطلب مبالػ هائلة ومهما بلؽت هذه الطرق من التطور العلمً التستطٌع
أعطاء البٌان الٌقٌن عن وجود تجمعات بترولٌة فً مكان ما ،لذا البد من حفر اآلبار للتؤكٌد على ذلك ،ومما
ٌزٌد من تعقٌد العملٌة حدوث تحركات فً الطبقات االرضٌة ٌنجم عنها عدة تكسٌرات  -شقوق وفوالق
متنوعة االحجام واالتجاهات التً تكونت فً ازمان جٌولوجٌة مختلفة ،أضافة الى تفاعالت تزٌد من حدوث
اختالفات كبٌرة فً خصائص التكاوٌن والتراكٌب الجٌولوجٌة وخصوصٌات المكامن النفطٌة.
 -5التوجد التجمعات النفطٌة فً خزانات أو بحار أو أنهار جوفٌة كما قد ٌتصور البعض ،بل توجد التجمعات
النفطٌة فً مسام الصخور الرسوبٌة سواء أكانت أولٌة أو ثانوٌة نتٌجة لحركات طبقات او بسبب التفاعالت
الكٌمٌائٌة أو فً تشققات الصخور النارٌة تحت ظروؾ معٌنة ،وعادة توجد هذه التجمعات النفطٌة مع مواد
اخرى (المٌاه الجوفٌة ،الؽازات  ،الشوائب) ،ولذا التمثل المواد البترولٌة مائة فً المائة من حجم المسامٌة
المتاحة فً المصائد  -المكامن البترولٌة  -سواء أكانت تركٌبٌة أو رسوبٌة .أضافة الى ذلك ،ان نفس درجة
التشبع البترولً فً مسام الصخور تنقسم الى كمٌة قابلة لؤلنتاج واخرى ملتصقة بسطح الحبٌبات المكونة
للصخورالتصاقا قد ٌكون كٌمٌائٌا ،لذا ال ٌمكن استخراجه دون اجراء عملٌات مكلفة تسبب تؽٌر خصائص
ذلك االلتصاق.
 -1القٌام بالكشؾ البترولً لٌس كافٌا ألنه ال ٌعطً الرإٌة الواضحة بالدرجة التً تعطً األطمئنان على تقٌٌم
الكشؾ من حٌث كمٌة البترول القابل لآلستخراج أو حجم المصائد  -المكامن النفطٌة أو سلوكه المتوقع .قد
ٌتصور البعض أنه من الممكن الحصول على كل المعلومات المطلوبة أثناء الحفر من خالل تحلٌل عٌنات
الصخور لدراسة خصائص الطبقة الحاملة للبترول ولتوضٌح الرإٌة عن سلوك الخزان المتوقع ومقدار ما
ٌحمله من االحتٌاط البترولً القابلة لؤلستخراج .من الضروري االشارة الى انه مهما بلػ حجم نتائج تحلٌل
المكونات الصخرٌة أثناء الحفر ،فؤنها لن تزٌد على واحد من اربعٌن أو خمسٌن ملٌونا بالمقارنة بالحجم
الكلً لصخور الطبقة المطلوب دراستهاٌ ،مكن تشبٌه تلك المعلومات ببساطة ( بؤن ٌقابل المرء شخصا
واحد من دولة ما سكانها أكثر من اربعٌن ملٌون نسمة ،وٌعتقد انه ٌمثل كل شعب ذلك البلد من حٌث الشكل
والطباع والثقافة والتعلٌم وهذا طبعا أمر مستحٌل).
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كيفية الحماية و المكافحة:
 -0المكافحة البيولوجية:
 هناك بعض أنواع البكترٌا التً لها القدرة على تفكٌك جزٌئات الهٌدروكربونات و تحوٌلها إلى جزٌئات أخرىصؽٌرة وسهلة الذوبان فً الماء ومن ثم تحوٌلها إلى مواد اقل ضرر إال إن هذه العملٌة الطبٌعٌة شدٌدة البطء
وتحتاج إلى وقت طوٌل ال استكمالها ولذلك ال ٌمكن االعتماد علٌها فً إزالة مثل هذه الملوثات وٌمكن مكافحة
التلوث النفطً بواسطة البكتٌرٌا.
 وجد بعض العلماء أن عدداً من اإلحٌاء الدقٌقة المجهرٌة التً تستطٌع تحلٌل المواد النفطٌة فً الوقت نفسهتستطٌع تحوٌل البُقع النفطٌة إلى قطرات دقٌقة جداً فً الماء ،وقـد استخـدمت بعض شركـات البترول
والمختـبرات الكٌماوٌة المتخصصة فً بعض البالد الؽربٌة هذه األحٌاء المجهرٌة علـى نطاق واسع فً معالجة
البقع النفطٌة فـً البحار والمحٌطات التً َتسرِّ ب النفط إلٌها إما بكسر الناقلة أوما أشبه ذلك.
 علماء الهندسة الوراثٌة توصلوا إلى طرٌقة للقضاء على هذه المشكلة فهو إٌجاد أنواع من البكترٌا لها القدرةعلى تحمل سمٌة هذه المواد النفطٌة وتحوٌلها إلى مادة ؼذائٌة لها ،وٌتم ذلك بتهجٌن أكثر من نوع من أنواع
البكترٌا الموجودة فً الطبٌعة وإحداث عدد كبٌر من التبادل بٌن جٌناتها المختلفة للوصول الى الصفات المطلوبة
وإنتاج نوع جدٌد من البكترٌا التً الوجود لها فً الطبٌعة لها القدرة على استعمال النفط كؽذاء لها ،وقد
استخدمت هذه الطرٌقة اال خٌرة على نطاق واسع لمعالجة مشكلة بحٌرات النفط التً خلفتها حرب الخلٌج الثانٌة
وحققت نتائج مدهشة .
 -3التخ ّلص من المنطقة الملوثة بال ُط ُرق الميكانيكية
أ ـ استخـدام الحواجـز الطافٌة لتسٌٌج البقعة النفطٌة للحٌلولة دون انتشار النفط المكوّ ن منها.
ُ
ب ـ استعمال المواد الماصّة الـتً تعرقل حركة البقعة النفطٌة جزئٌا ً مثل الصوؾ الزجاجً والماٌكا ،وترشّ هذه
المواد من قوارب صؽٌرة ثم ٌتم جمعها بواسطة شبكات دقٌقة وتنقل إلى حٌث ٌمكن التخلّص منها إما حرقا ً فً
أفران خاصة أو ٌتم استخالص النفط الموجود فٌها وٌعاد استعمالها من جدٌد.
ج ـ استعمال طرٌقة المصّ بواسطة أجهزة خاصة تمصّ البقع النفطٌة مثل المكانس الكهربائٌة ،وبذلك ٌتمكن من
فصل النفط عن الماء.
د ـ استعمال أجهزة تقـوم بقشط طبقـة النفط السمٌكة الطافٌة فوق سطح المٌاه وٌتم تجمٌع النفط المقشوط وسحبه
ّ
المضخات.
باستخدام
ً
ً
ي ـ استخدام أجهزة الحزام الناقل التً تمرّ حزاما معدنٌا عبر طبقة النفط اللزجة حٌث ٌلتصق النفط بالحزام
وٌمكن التخلص منه الحقا ً.
و ٌ -تم محاصرة التلوث النفطً باستخدام أجهزة ومعدات خاصة مع االستعانة بالجرافات والكانسات ،وهذه
التقنٌة تستؽرق وقتا ً طوٌالً تتعرض هذه البقع النفطٌة لعوامل المناخ والتٌارات البحرٌة حٌث تتشتت وتتحطم
بفعل الضوء مما ٌزٌد صعوبة عملٌة المكافحة.
 -2المكافحة الكيميائية:
وهً عملٌة رش لبقعة الزٌت بمواد كٌمٌائٌة تسمى المشتات )  ( Dispersantsأو مواد تساعد على توزع
جزٌئات الزٌت المنسكب ومن ثم تحٌط هذه المشتات بالزٌت وتستقر تحت الماء ،وتستخدم لتقلٌل األضرار البٌئٌة
وٌعتمد استخدامها على أماكن معٌنة ولٌس دائما ،لذلك البد من أخذ الموافقة من الجهات المختصة (مصلحة
األرصاد وحماٌة البٌئة) الستخدامها.

كذلك من العملٌات الكٌمٌائٌة الوسٌط الحٌوي ) ( Bioremediationوتستخدم لتسرٌع عملٌة التحلل البكتٌري
بإضافة وزٌادة نسبة المؽذٌات ) (Nutrientsالنٌتروجٌن والفسفور ،وخاصة النٌتروجٌن ضروري لزٌادة أعداد
البكتٌرٌا للقٌام بعملٌة التحلل.
 -4الطرق األخرى ( الكيميائية و الفيزيائية(
أ -إحراق طبقة النفط  :لكنها ؼٌر مفٌدة لعدة أسباب منها (عدم احتراق النفط بشكل كامل  ،ضررها على النظام
البٌئً المائً  ،تطاٌر الؽازات السامة وؼٌرها من االحتراق).
ب -المنظفات الصناعٌة  :وهً تساعد على انتشار النفط فً الماء حٌث تكون هذه المواد مع النفط مستحلبات
ثابتة إلى حد كبٌر ثم تختفً هذه البقعة ولكن المشكلة أنها تحتاج إلى كمٌات كبٌرة جداً من المنظفات الصناعٌة
الكٌمٌائٌة الن بقع الزٌت كبٌر ة باإلضافة إلى أن أثر المنظفات على الكائنات الحٌة كبٌر من كونها مواد كٌمٌائٌة.
ج -الحواجز وهً لتجمٌع النفط فً مكان ومساحة اصؽر ومن ثم محاولة امتصاصه.
 -5تنظيف الساحل :
تعتبر عملٌة تنظٌؾ السواحل المتضررة بالزٌت من أعقد عملٌات المكافحة وأعالها من ناحٌة التكالٌؾ نظرا
لخصائص الزٌت وصعوبة استخالصه وتنظٌؾ الساحل منه .وتستخدم فً أعمال التنظٌؾ عدة معدات وٌعتبر
منها أعمال المكافحة المٌكانٌكٌة ومنها معدات الحفروالتجمٌع الٌدوٌة ،وكذلك المعدات الثقٌلة كسٌارات الشفط
ومضخات الماء والبخاروحاوٌات تجمٌع الزٌوت ومخلفاتها وؼٌرها.
 -6المعالجه والتخلص من المخلفات:
تترك حوادث انسكاب الزٌوت كمٌات هائلة من المخلفات وكذلك كمٌات كبٌرة من الزٌوت مختلطة بالماء ،فٌجب
مراعاة تجمٌعها أوالً بؤول وتوفٌر المرادم المإقتة والمعدات الالزمة لٌتم التخلص منها بصورة سلٌمة بٌئٌا ً.
 -7عمل الشئ:
من األفضل فً بعض حاالت التسرب النفطً عمل الشئ ،وترك الزٌت ٌتحلل طبٌعٌا ً بواسطة حركة األمواج او
بواسطة المد والجزر .وتتبع هذه الطرٌقة بعد دراسة اثار الزٌت المنسكب والمنطقة المتواجد فٌها ومدى جدوى
عملٌات المكافحة وٌتم على ضوء ذلك التقرٌر من قبل الجهة المختصة متمثلة بمصلحة األرصاد وحماٌة البٌئة
عن كٌفٌة المكافحة او ترك الزٌت لٌتحلل طبٌعٌا ً.
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