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الحمد هلل الذى بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن
عبداهلل عليه أفضل الصالة وأتم التسليم – معلم اإلنسانية وهادى البشرية  ،ومخرج الناس من ظلمات الجهل
والظلم إلى نور المعرفة والهداية  ،وعلى آله وصحبه اجمعين  .وبعد:
أتقدم بخالص الشكر والتقدير ألستاذى الجليل ومعلمى الفاضل بروفسور  /م.مصطفى عمر نوارى ،
الذى تفضل باإلشراف على هذه الرسالة وأعطانى من وقته وجهده الكثير رغم مشاغله فجزاه اهلل عنى كل خير
وأجزل له المثوبة والعطاء ،ومتعه بنعمة الصحة والعافية ووفقه اهلل دائمًا لخدمة طالب العلم .
كما ال يفوتنى أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من :
 لواء شرطة (م) عبدالحميد الحاج حمد. أ .منتصر الفحل. م .لؤى عبدالحميد. مالزم أول /م.معتصم أحمد محمد الطيب  -إدارة الدفاع المدنى – قطاع البترول. العاملين بالشركة السودانيه لخطوط أنابيب البترول بقسم السالمة – محطة الشجرة.أبي يعجز الّلسان عن الكالم ..والعقل عن التفكير ..والقلب عن التعبير ..ولكن أرجو أن تقبل مني
هذه الكلمة "..أحبك أبى".
خالص الشكر لتلك الزهرة المعطاء التى ظلت تكابد معى عناء وتعب هذ الرسالة لحظة بلحظة  ،وتشد
من أزرى وتدعمنى بتلك الدعوات الخالصات رافعة أكفها ليالً ونها ًار لرب األرض والسموات متعك اهلل بالصحة
والعافية والدتى الغالية.
كما أتقدم بالشكر لجميع أصدقائي وزمالئي بالعمل وكل من ساهم معى فى إتمام هذه الرسالة و وقفوا
معي إلكمالها حتى تمت على هذا النحو  ،فلهم منى جميعا عظيم الشكر  ،وخالص الدعاء والتوفيق والسداد.
الباحث  :عصام محمد أحمد

المستخلص :
أصبحت الطاقة مصدر أساسي فى حياة المجتمع ولقد تطور العلم و وصل الى طرق عديدة
لكيفية إنتاج هذه الطاقة وتخزينها لإلستفادة منها الحقاً  ،ولكن رافق هذا التطور مراديد سالبة

مما

جعل العالم يتجه الى مصادر طاقة بديلة حتى ال تؤثر بطريقة سلبية على الطبيعة و النظام البيئى.
يعتبر اكتشاف النفط من االسباب التى أدت الى تنميه وازدهار عظيم للدول  .وأصبح هو
المورد االساسى فى نموها  ،و إقتصادها  ،ولكن في المراحل االولي لم تهتم بعض الدول باالضرار
المصاحبه لعمليات أنتاج النفط .ولم تبالي بها ،وذلك نسبه للشغف االقتصادى.
لذلك إهتم البحث برصد مخاطر السالمة والصحة المهنية والبيئة  ،وتبيين آثارها الكارثية على
عناصر االنتاج ,هذه المخاطر تتمثل في االنفجارات و ننشوب الحرائق وتلوث عناصر البيئة والتى
تشمل (الهواء  ،المياه  ،التربة ,الكائنات الحية) .ومن أجل الحرص على سالمة المجتمع من حيث
األضرار التى قد تحدث سواء كانت هذه اال ضرار على السكان بالقرب من المنشئة أو العاملين بالمنشئة
الن العنصر البشري يمثل المورد االساسى والمهم الذي اليمكن تعويضة جراء أي ضرر قد يتعرضون
له .كما توثر هذه الحوادث التى عادة ماتكون نتائجها كارثية على المناخ حيث تنتج إنبعاث للغازات
مثل أكاسيد الكربون  ،وأكاسيد النيتروجين  ،والغازات الهيدروكربونية الغير محترقة وغير ذلك مم يزيد
من تراكم نسبة الغازات التى بدورها تزيد من نسبة االحتباس الحرارى ,وباالضافة الى أن إنبعاثات
المواد الهيدروكربونية الناتجة من المواد النفطية المنتشرة فى الجو المحيط تضر باالنسان وتسبب له
أمراض ضارة جدًا على صحته فقد تؤثر هذه االنبعاثات على الخاليا وجهاز نمو اإلنسان وجهازه
المناعى وجهازه التنفسي وغير ذلك األركان المهمة لجسم االنسان.
ولهذا فقد تم إستصحاب مستودعات الشجرة لتخزين المواد البترولية – الخرطوم – السودان ،
لدراسة وتقييم تلك اآلثار الكارثية في الموقع من اجل إتخاذ التدابير واإلحتياطات الالزمة لتجنب وتفادى
وقوع أى حوادث قد تضر باالنسان والبيئة المحطة به في تلك المنطقة .

Abstract
Energy has become an essential source in the life of society. Science has
developed many ways of how to produce and store this energy for future use, but
this development has been accompanied by negative impacts, which has led the
world to seek for an alternative source of energy to avoid adversely affect nature
and the ecosystem.
Oil has been among these energies, which led to the development and
prosperity of countries. And became the main supplier in the growth and
economy, but in the initial stages did not concern some countries to damage
associated with the production of oil. It did not care about it, because of its
economic passion.
Therefore, The research is concerned with monitoring the risks of
occupational safety and health and the environment, And their catastrophic
effects on the production factor’s (air, water, soil, organism) And in order to
ensure the safety of the community in terms of damage that may occur whether
these damage to the population near the establishment or employees of the
facility because the human element represents the basic and important resource
that can’t be compensated for any damage they may be exposed to. The results of
these accidents, usually disastrous for the climate, also produce gas emissions
such as carbon oxides, nitrogen oxides, non-burning hydrocarbons And so on,
which increases the accumulation of the proportion of gases which in turn
increase ratio of global warming. The emissions of hydrocarbons from facility’s
Which affect the human body and cause very harmful diseases to the health of
these emissions may affect the cells, human growth device, immune system and
respiratory system and other important elements of the human body.
Therefore, it has been accompanied Depot’s of Alshgara storage tank Khartoum – Sudan to study and evaluate the catastrophic effects of the site in
order to take the necessary measures and precautions to avoid any accidents that
may harm the human being and the surrounding environment in that area.
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مقدمة :
خالل مدة لم تتجاوز قرنًا واحداً أصبح البترول الصناعة األولى في العالم  ،وال تزال أعمال الحفر

والضخ والتكرير والنقل قائمة على قدم وساق في شتى أنحاء العالم حيث تم حفر أول بئر للنفط في الصين في
القرن الرابع الميالدي .كان يتم إحراق النفط لتبخير الماء المالح إلنتاج الملح .بحلول القرن العاشر تم استخدام

أنابيب الخيزران لتوصيل األنابيب لمنابع المياه المالحة .في القرن التاسع الميالدي بدأت حقول النفط في باكو،
أذربيجان بإنتاج النفط بطريقة اقتصادية ألول مرة بحفر هذه الحقول للحصول على البترول  ،تم وصف ذلك

بمعرفة الجغرافي ماسودي في القرن العاشر الميالدي  ،أيضا ماركو بولو في القرن الثالث عشر الميالدي
بدأ التاريخ الحديث للنفط في عام  1853م ،باكتشاف عملية تقطير/تكرير النفط .فقد تم تقطير النفط
والحصول منه على الكيروسين بمعرفة إجناسى لوكاسفيز ،وهو عالم بولندي .إنتشرت هذه االكتشافات سريعا

في الع الم ،قام ميرزوف ببناء أول معمل تقطير في روسيا في حقل النفط الطبيعي في باكو في عام  1861م

 .بدأت صناعة النفط األمريكية باكتشاف إيدوين دريك للزيت في عام  1859م  ،وكانت عملية االنتاج محكومة
بالمتطلبات المحدودة للكيروسين ومصابيح الزيت  ،ألهمية البترول -النفط -فإن جميع الدول تتسابق للكشف
عنه  ،قديما إستكشاف البترول يعتمد على الشواهد السطحية مثل تسرب النفط أو الغاز إلى سطح األرض

خالل الشقوق الصخرية  ,أو وجود آثار بعض المواد الهيدروكربونية بالتربة السطحية لألرض  ,غير أن هذه
الطرق قد تطورت إلى حد بعيد خالل القرن ا لعشرين  ,فأصبح البحث عن البترول يعتمد على قياسات دقيقة
تستخدم فيها أجهزة مطورة .

()1

يساهم النفط اليوم بحوالي  % 39من استهالك الطاقة العالمي وتحتوي منطقة الشرق األوسط على
أغنى مخزون للنفط في العالم .تهتم الدول باكتشاف آبار جديدة للبترول و تطوير طرق حفر اآلبار حيث أنه
عادة يتم استخراج نحو  %40من النفط والجزء األكبر يظل داخل باطن األرض ويصعب استخراجه .ان المواد
البترولية ذات قابلية اشتعال وطبيعة انفجارية باإلضافة إلى االثار البيئية والصحية ألمرتبطة بانسكاب او
احتراق هذه المواد جيث تنتج مواد سامة  ،خانقة  ،مسرطنة ضارة بصحه اإلنسان ...إلخ.
تُقيم االثار المترتبة على وقوع الكوارث وفهم أسبابها واطوار تكونها التى يختلف سبب حدوثها باختالف

العوامل المحيطة بالمنشأة سواء أكان سببها الطبيعة او األنسان أو أى أخطار حربية .
ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
 1عبدالعزيز مصباح  ،أساسيات صناعة البترول  ،القاهرة  :دار األمين للطباعة و النشر و التوزيع 2005 ،م

وذلك يساعد على فهم وتقدير حجم الضرر الذى من الممكن ان ينشأ من الحادثة .هذا ما اوحى الفكرة للباحث
من أجل التعمق فى خطورة هذه المواد والحرص والحزر فى التعامل مع المواد البترولية  ،إستخراجًا ومعالج ًة

ال وتخزينًا وأثناء تداولها.
ونق ً

تحديد المشكلة:
ان التعامل مع المواد يتطلب المعرفة وااللمام التام بهذه المواد ومعرفة كل مكامن األخطار المحتمل
حدوثها ونسبة لطبيعة عمل الباحث فى هذاء المجال وادراكة لخطورة المواد البترولية يتناول البحث معايير
السالمة عند تداول او نقل او تخزين المواد البترولة.

الغرض من الدراسة :
إن الغرض من هذه الدراسة يهدف إلى معرفة المخاطر المتوقعة بمستودعات تخزين المواد

الهيدروكربونية حال وقوع حريق أو إنفجارات بسببها أو بسبب المنشئات المجاورة للمنطقة مثل التصنيع الحربى
 ،فهم طبيعة الحريق وأطوراه للمساعدة فى عملية المكافحة حتى تتم عمليات اإلطفاء بالمواد والمعدات الالزمة
لذلك  ،قياس سرعة االستجابة من قبل العاملين فى الحاالت الطارئة وفعالية اآلليات الخاصة االخرى(مستشفيات
 ،دفاع مدنى  ،الشركات المجاورة ...إلخ) للحاالت الطارئة وعملية التنسيق فيما بينها.

حدود المشكلة :
يهتم البحث بدراسة هذة المشكلة بمنطقة المستودعات اإلستراتيجية لتخزين المواد البترولية بمنطقة

الشجرة  /ا لخرطوم  /السودان بالتركيز علي المخاطر التى قد تنتج منها أو من أنشطة المنشئات المجاورة لها.
وهي منطقة مكتظة بالسكان وبها مجموعة من االنشطة الصناعية الخطرة كالتصنيع الحربى األمر الذى يزيد
من وقوع الخسائر حال حدوث اى حادث بالمنطقة  .يضع البحث الحدود الزمانة منذ انشائها وحتى العام
 2010بدراسة تطور هذا النشاط منذ االنشاء وحاليا بعد تنامى المنشآت المدنية والسكنية والعسكرية من حوله.

أهمية البحث :
 -1تحديد مخاطر الصناعات النفطية بالمستودعات.
 -2أثر مخاطر الصناعات النفطية على االنسان والبيئة بمنطقة الشجرة.
 -3طرق ووسائل إدارة مخاطر الصناعات النفطية بمنطقة الشجرة.
 -4رفع الوعى فى مجال مخاطر الصناعات النفطية.

 -5إبراز جوانب الضعف ووسائل المعالجة بالمواقع الخطرة.
 -6آفاق التخطيط المستقبلى للصناعات النفطية.
 -7حماية وتأمين األنشطة الراتبة بمنطقة المستودعات.

أهداف البحث :
يهدف البحث لطرح المشاكل والحلول المتعلقة بالصناعة النفطية بهذا الموقع لإلستفادة منه للشركات

والمؤسسات من الناحية العلمية والنظرية والتعليمة  ،كما أنه سوف يكون إضافة حقيقية لإلستزاده فى ألعلم
ودعم الباحث فى مجاله ألعملى باإلضافة إلى :
 -1التعرف على االخطار المصاحبة للصناعات النفطية.

 -2تقييم وفهم اآلثار السلبية لموقع تخزين وتوزيع ألمنتجات ألبترولية ومعرفة العوامل السلبية التى قد
تؤدى إلى وقوع الحوادث التى تؤثر على سالمة و صحة اإلنسان والحيوان و البيئة ألمحيطة به ،
حيث إن عملية تقييم المخاطر الناتجة إثر الحوادث النفطية تتمثل فى معرفة علمية وتقنية لهيكل

وأداء المواد النفطية.

 -3التعريف بمخاطر الصناعات البترولية بمنطقة الشجرة.
 -4اتخاذ االجراءات والترتيبات الالزمة لضبط وتصحيح وادارة المخاطر.

ألفرضيات:
 -1طبيعة وخطورة المواد البترولية والصناعات الحربية بالمنطقة تهدد السكان والبيئة.

 -2ضعف االستعدادات وخدمات الطوارئ التتناسب مع المخاطر الموجودة بمستودعات الشجرة.
 -3ترحيل المستودعات من منطقة الشجرة هو الحل األمثل لتقلل المخاطر.

مسلمات البحث :
يستند البحث الحالى على المسلمات االتية :
 -1وجود المناطق السكنية بالقرب من الصناعات النفطية والعسكرية يعرضها للمخاطر.
 -2عزل الصناعات النفطية عن العسكرية ضرورة تقنية ألغراض السالمة.
 -3ضرورة اشراك الجهات التخطيطية والتنفيذية فى المحطات الصناعية الخطرة والكبرى.

المصطلحات :
يتم التعريف اللغوى واإلصطالحى للمفردات المستخدمة فى هذا البحث فى مكان ورودها بكل فصل.

منهجيـــــــــــة البحــث:
يوظف الباحث المنهج المتكامل فى البحوث التطبيقية حيث يقوم على دراسة حقيقية ترتكز على اإلطار
العلمى والواقع العملى (المجال التطبيقى) وذلك لما يحققه من عمق لشموله كما يتم استخدام المنهج التاريخى

والوصفى والتحليلى و اإلحصائى  .يستخدم البحث أداة اإلستبانة التى تشتمل على عدد من االسئلة واالفتراضات
توجهه للعاملين بالمستودع وبعض السكان حول تلك المنطقة من أجل إستقراء بعض المعلومات واستخراج
النتائج  ،أيضا أخذ نماذج وأمثلة لحوادث سابقة للمواد البترولية وتحليلها ودراسة أسباب حدوثها و طرق السيطرة
عليها بمنطقة المستودعات.

ألدراسات السابقة :

إطلع الباحث على عدد من المنشورات بالمواقع االلكترونية التى تتناول موضوع الكوارث النفطية وكيفية

التعامل معها كما أن هنالك مواقع متخصصة بالسالمة والصحة المهنية مثل ،www.safety4arab.com

مع العلم بأن غالبية الدراسات المقدمة كانت تتناول التلوث الناتج من المواد النفطية وأثره على الحياة البحرية
والبيئة بشكل عام.
هنالك دراسة بعنوان التلوث مشكلة العصر مقدمة من أحمد مدحت إسالم فى العام  1990نشرت
بواسطة عالم المعرفة .الكويت ،ت ناول فيها أسباب وأشكال تلوث البيئة وأنواع التلوث وتحدث فى فصل كامل
عن التلوث بمخلفات البترول وتناول بصورة واسعة التلوث الذى ينتج فى البحيرات والمحيطات من المواد

البترولية و األسباب التي تؤدي إلى تلوث مياه البحار والمحيطات بزيت البترول فقد ينتج ذلك من بعض
الحوادث البحرية التي تحدث لناقالت البترول أو من بعض الحوادث التي تقع أحيانا أثناء عمليات الحفر
الستخراج البترول من بعض اآلبار البحرية .كذلك قد يحدث هذا التلوث نتيجة تسرب زيت البترول من بعض

اآلبار المجاورة للشاطئ أو بسبب تلف بعض خطوط األنابيب التي تنقل الزيت من منابعه إلى شواطئ

البحار كما ينتج جزء كبير من هذا التلوث نتيجة إلقاء بعض النفايات والمخلفات البترولية من ناقالت البترول
أثناء سيرها في عرض البحار .تتسبب بعض الحوادث التي قد تقع لناقالت البترول في تلوث مياه البحار

والمحيطات ويتناسب هذا التلوث مع حجم الناقلة التي وقع لها الحادث وكذلك مع قربها أو بعدها عن الشواطئ
والخلجان .والتلوث الناتج في هذه الحالة عادة ما يتركز في منطقة محددة ولكنه يكون شديد التأثير في منطقة
الحادث  ،ال تقع هذه الحوادث البحرية كل يوم ولكنها تؤدي إلى تلوث المنطقة التي تقع فيها وتحدث بها

أض ار ار شديدة لمختلف الكائنات الحية التي تعيش فيها.

قدمت دراسة بعنوان النفط من سلسلة اساسيات الصناعة النفطية مقدمة من حامد نصار السعدى –

االصدار الثانى – الخرطوم – يونيو  2010تناول فيها مراحل التكون  ،الهجرة  ،التجمع ولم يتناول الشؤون
الخاصة بنقلة وتسويقه وتصنيعه والمخاطر المترتبة من ذلك.
أيضاًهنالك دراسة بعنوا ن تأثير المواد الكيماوية ومشتقات النفط والبترول على اإلنسان والبيئة مقدمة

أل حمد محمد أبوعوض تناول فيها أضرار تلوث الهواء (االبخرة والسموم ) على اإلنسان مثل الغازات غاز أول

أكسيد الكربون  ،غاز ثاني أكسيد الكربون  ،غاز كبريتيد الهيدروجين  ،غاز ثاني أكسيد الكبريت  ،غاز ثاني
أكسيد النتروجين  ،الرصاص  ،مركبات الكلورو فلورو كربون  ،بعض الشوائب والمواد العالقة .ولم يتحدث
بالتفصيل عن األبخرة واالنبعاثات التاتجة من المواد البترولية بصورة خاصة واالضار الناتجه منها.

قدمت ورقة حول سلوك المؤسسة االقتصادية فى ظل رهانات التنمية المستدامة والعدالة االجتماعية

مقدمة من أ.حليمة السعدية قريشى و أ.زينب شطيبة من جامعة ورقلة بالجزائر للملتقى العلمى الدولى -20
 21نوفمبر  2012تتناول االنعكاسات البيئية للنشاط البترولي من خالل التعرض إلى ما يلي النشاط البترولي

في الجزائر  ،اآلثار البيئية لمشكلة التلوث البترولي وتناولت الورقة انواع المنتجات البترولية وخواصها الطبيعة
والكيميائية مثل البنزين  ،الجازولين(سوالر)  ،الكيروسين  ،المازوت (وقود االفران) وتناولت الورقة تأثير

التلوث النفطي على الثروة البحرية مثل الرخوات  ،القشريات  ،الطيور واالحياء البحرية االخرى مثل شوكيات
الجلد.

صعوبات البحث :
الصعوبات التى واجهت البا حث تتمثل فى عدم توفر المراجع  ،و صعوبة إجراءات الدخول لبعض
المؤسسات العسكرية المحيطة بالمنطقة واجراء المقابالت الشخصية بالمهندسين المشاركين فى إنشاء
المستودعات فى ذلك الوقت.

مصادر البحث:
تم اإلعتماد فى جمع المعلومات من عدة مصادر تتمثل فى:
 -1يوظف الباحث الكتب والمراجع ذات اإلختصاص لجمع المعلومات وتحليلها.
 -2األوراق العلمية.

 -3المقابالت الشخصية مع المهندسين الذين شاركوا وتابعوا فى إنشاء المستودعات
 -4توزيع إستبيان على عينة عشوائية من العاملين بالمستودع و السكان قاطنى تلك المناطق.
 -5الشبكة الدولية للمعلومات(اإلنترنت).

الفصل األول  :مقدمة البحث

المبحث االول:المكونات األساسية للمواد النفطية
 1-1-1تعريف النفط:

البد أوالً من التنويه بأن استخدام كلمة أو مصطلح النفط ليس موحدا في جميع األوساط العلمية عامة

أو الجامعية منها تحديدا سواء على الصعيد العربي بشكل خاص أو الدولي بشكل عام،فالبلدان الغربية تستخدم
كلمة بترول ألن أصلها ال تيني ،أما بلدان أوربا الشرقية ذات األصل السالفي ،فيستخدمون كلمة نفط بدال
من بترول ،وفي المنطقة العربية من محيطها إلى خليجها منقسمون في استخدامهم لهذين المصطلحين .علما

بأن الكلمتين (النفط أو البترول) يرمزان ويعنيان نفس الشيء عن هذه المادة  ،إن كلمة النفط هي في األصل

كلمة التينية  Petroleumوتعني  Petrصخر  +زيت  oleumاى بمعنى زيت الصخر  ،يعتبر النفط مادة
بسيطة ومركبة في ذات الوقت حيث انه يتكون كيميائيا من عنصرين هما الهيدروجين والكربون.

كما ان هنالك عددة تعريفات لمصطلح كلمة نفط ولكن ابلغها هو يعرف النفط بأنه سائل يتكون

باألساس من خالئط معقدة ،وغير متجانسة من مركبات عضوية هيدروكربونية ،ذات تركيبات جزئية متنوعة
وخواص طبيعية وكيمياوية مختلفة .كما يحتوي على بعض الشوائب كالكبريت واألكسجين والنيتروجين والماء
واألمالح  ،وكذلك بعض المعادن مثل الفناديوم والحديد والصوديوم.1

 2-1-1نظرية نشأة وتكوين النفط:

لقد عرف واستخدم اإلنسان النفط في العديد من جوانب حياته منذ قديم الزمان  ،منذ حوالي 5000
الى 6000سنة قبل الميالد ،وذلك في العديد من مناطق وشعوب العالم كمنطقة فارس إيران ،وادي الرافدين،
منطقة العراق ،منطقة الصين  ...الخ .إال أن اإلنسان لم يتمكن من معرفة النفط  ،حينذاك ،سواء ما تعلق

بماهية وطبيعة النفط وخصائصه وكيفية وجوده وتكونه إال في فترات متأخرة من حياة اإلنسانية وهي فترة
العصر الحديث ،وخاصة أواخر القرن التاسع عشر .
لقد اختلفت وتباينت آراء المعنيين والمختصين بشؤون النفط من جيولوجيين وكيميائيين حول أصل

النفط وكيفية تكونه في الطبيعة .وهذه اآلراء أو النظريات متعددة ومتنوعة  ،بعضها يركز ويستند على أن
نشأة وتكوين النفط كان من عناصر غير عضوية مع تنوع تلك اآل ارء.
_______________

 1سالم عبد الحسن رسن  -إقتصاديات النفط – (طرابلس  :الجامعة المفتوحة  -مجلة النفط و التنمية  ،العدد  8السنة الخامسة سنة ، 1980
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أما البعض اآلخر يعتمد ويركز على أن العناصر العضوية هي األساس في تكوين النفط في الطبيعة .

وكل فريق من هؤالء له أسانيده وبراهينه .وتنقسم تلك النظريات إلى مجموعتين رئيسيتين وهى :

 1-2-1-1النظرية الالعضوية :هي من أولى وأقدم النظريات حول تفسير أصل تكون النفط والكيفية التي
يتم فيها .فتجمع هذه النظريات على أن مادة النفط قد تكونت في باطن األرض نتيجة تفاعالت كيماوية بين
العناصر الالعضوية .كاتحاد وتفاعل عنصر الهيدروجين مع الكاربون مثال أو عنصر كبريت الحديد مع بخار
الماء  ،وينشأ من اتحادهما مادة مشابهة لألسيتيلين ،التي تحولت إلى زيت بفعل العوامل الجيولوجية من
ضغط وح اررة.
ويحدد أماكن تواجد النفط حسب هذه النظرية في مكامن من الصخور النارية ويستشهد أنصار هذه
النظرية بمكامن النفط الموجود في المكسيك واليابان ويعتبرون ذلك دليال على صحتها .كما تمكنوا نظريا

ومخبريا من تحضير بعض المنتجات الهيدروكاربونية أو النفطية كالبنزين واألستيلين والميثان...الخ ،بينما
يعترض أنصار النظرية العضوية على ذلك بقولهم :إن النفط الموجود في مثل هذه الصخور ليس أصيال وانما
هو مهاجر من أماكن أخرى ذات أصل عضوي.
 2-2-1-1النظرية العضوية :تؤكد هذه النظرية على أن النفط ،ينتج عن تحلل الكائنات الحية من أصل
حيواني والنباتي ،التي انطمرت لماليين السنين في طبقات من الرمل الناعم تحت الضغط والح اررة الشديدين

تستند هذه النظرية إلى األدلة والبراهين التي تؤيد قوة وصحة آرائها ومن أبرز هذه األدلة:
 .1وجود كميات ضخمة من المواد العضوية والهيدروكاربونات في الصخور الرسوبية المكونة للقشرة

األرضية .وهذه المواد العضوية نباتية كانت أو حيوانية مع توفر عنصري الكربون والهيدروجين اللذان

يتحدان مع بعضهما تحت ظروف معينة من الضغط ودرجة الح اررة مع وجود بعض العوامل المساعدة
ليكونا النفط.
 .2وجود عناصر البورفين والنيتروجين في أغلب العينات الخفيفة أو الثقيلة ويوجد هذان العنصران فقط
في البقايا أو المواد المتبقية من المواد النباتية والحيوانية.

 .3يتم النشاط الضوئي للنفط نتيجة مادة الكولسترول والتي هي من أصل حيواني أو نباتي في النفط .و
يؤكد أنصار هذه النظرية على نحو دقيق أن النفط يعود إلى بقايا حيوانية بحرية كانت تعيش في مياه
بحار دافئة كالقشريات والصدفيات والمحاريات .وقد تقطرت بمرور الزمن تحت الضغط الهائل والح اررة
الشديدة ،مخلفة الزيت الحالي .استنادا إلى هذه النظرية في تفسير المنشأ ،راحت معظم الدراسات
والبحوث الجيولوجية ،لتؤكد بأن المكامن النفطية ذات صلة بالصخور الرسوبية البحرية أو المناطق
القريبة للبحار .

وهذا يفسر لنا األهمية المتزايدة للتنقيب عن النفط في تلك المناطق ويستشهد أنصار هذه النظرية بأن

محور النفط الرئيسي في العالم ،يمتد من خليج المكسيك غربا إلى الخليج العربي شرقا.

لذلك يمكن القول بأن األحواض الرسوبية المتواجدة على حافة القارات والتي تكونت عبر التاريخ الطويل
هي األماكن الطبيعية لتجمع كميات كبيرة منه

1

شكل ( : )1التركيبة الهيدروكربونية للنفط (البترول)

_______________

 1محمد أحمد الدوري  -محاضرات في االقتصاد البترولي – ص - 17سالم عبد الحسن رسن ،مرجع سابق ،ص 41؛ نقال عن أمينة مخلفي -
أثر األنظمة الجمركية االقتصادية على الشركات البترولية  -حالة مجمع بركين  -ص18

 3-1-1الصناعة النفطية:

تعرف الصناعة النفطية على أنها مجموعة النشاطات أو الفعاليات أو العمليات الصناعية المتعلقة
باستغالل الثروة النفطية ،سواء بإيجادها خاما وتحويل ذلك إلى منتجات سلعية صالحة لالستعمال واالستهالك
المباشر أو غير المباشر من قبل اإلنسان

1

ولقد أصبح شائعا ولدى المعنيين بالشؤون االقتصادية النفطية التمييز والتفريق بين نشاطات الصناعات
النفطية المختلفة وبصورة خاصة بين نشاطات الصناعة االستخراجية والصناعة التحويلية وعلية فانة قد يكون
التعريف الصحيح للصناعة النفطية على انها الصناعة التي تتضمن على عدة مراحل وأنواع مختلفة وهي

تجمع الصناعة االستخراجية والصناعة التحويلية وحاالتها ومراحل وصناعات متكاملة .فالصناعة النفطية
تشمل إنتاج النفط والغاز ،النقل والتكرير ،التسويق والتوزيع ،وكذلك الصناعات المرتبطة بها أي الصناعات
القائمة على المنتجات النفطية أو ما يطلق عليها البتروكيمياوية. 2

واذا كانت الصناعة النفطية هي صناعة استخراجية وتحويلية في آن واحد كونها عمليات إنتاجية يبرز

ويتجسد فيها التكامل العمودي بصورة خاصة  ،فإن ذلك ال يعني على صعيد الواقع بأن العالقة والتناسب بين
الصناعتين مع السعة والعمق في ذلك التكامل العمودي يتواجد بصورة متماثلة أو متساوية أو كاملة ومتكاملة
في منطقة أو بلد نفطي معلوم .فمثال هناك البلدان النفطية المتقدمة كالواليات المتحدة األمريكية ،انجلترا،

روسيا ...إلخ فيها صناعة نفطية متكاملة من إنتاج للخام  ،التحويل والتكرير ،وكذلك للبتروكيمياويات  .أما
البلدان النفطية النامية أو المتخلفة تتواجد فيها على األغلب صناعة إستخراجية للنفط الخام وبنسبة قليلة لتكرير
النفط وكذلك للبتروكيمياويات وهناك بلدان غير نفطية ولكن تتواجد فيها صناعة نفطية تكريرية أو بتروكيمياوية
أو االثنين معًا مثل اليابان وايطاليا ، 3ويوضح الجدوالن ( )1و ( )2هذا الفرق:

_______________

 1محمد أحمد الدوري  -محاضرات في االقتصاد البترولي  -مرجع سبق ذكره  ،ص 6.

 2عبد الهادي حسن طاهر  -تنمية و تطوير الصناعات البترولية في البالد العربية  -تقرير مقدم إلى مؤتمر البترول العربي السادس  -بغداد -
 1973/3/13نقال عن محمد أحمد الدوري  -نفس المرجع ص6

 3محمد أحمد الدوري  -مبادئ اقتصاد النفط  -مرجع سبق ذكره  ،ص19

جدول ( : )1تطور إنتاج النفط الخام والتكرير في بعض دول األوبك لبعض السنوات
الوحدة  :ألف /ب .ي
البلد

البيان

1999

2000

2010

السودان

انتاج الخام

69

186.0

486.2

تكرير الخام

11.666

44.639

108.4

انتاج الخام

1,897.7

2,078.5

2,300.4

تكرير الخام

44.687

434.315

579.3

انتاج الخام

1,177.3

1,213.9

1,540

تكرير الخام

1,047.5881

849.589

916.0

27,199.5

28,944.1

31,993.4

32.4

31.5

42.2

الكويت

الجزائر

منطقة اوبك العربية انتاج الخام
تكرير الخام

المصدر  :منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ( أوابك)  ،تقرير األمين العام السنوي الثاني والثالثون2005
 -التقرير اإلحصائي السنوي لمنظمة األوابك سنة 2011

نستخلص من الجدول ( )1المالحظات األتية: 1

 وجد أن البلدان النفطية النامية والعربية  ،مثل الجزائر ،الكويت ،والبلدان العربية األخرى المنضمة إلىاألوابك (العراق ،وقطر ،وليبيا ،أبو ظبي ،اإلمارات العربية والسعودية) نسبة الصناعة التحويلية أو
تكرير النفط الخام فيها جد ضعيفة مقارنة بإنتاج النفط الخام.

 ففي سنة  ، 1970قدرت نسبة تكرير نفط الخام ب  %12.6بالنسبة إلنتاج النفط  ،وقد تضاعفتهذه النسبة إلى  %30.5في سنة  ، 1999والى %37في سنة  ، 2010فرغم هذه الزيادة في

الصناعة التحويلية  ،تبقى الصناعة االستخراجية والمتمثلة في مرحلة المنبع هي المسيطرة على

صناعة النفط في هذه البلدان.

_______________

 1التقرير االحصائي السنوى لمنظمة االوابك  ، 2011نقال عن محمدأحمد الدورى – مبادئ إقتصاد النفط  -مرجع سبق زكره ص21

جدول ( : )2تطور إنتاج النفط الخام والتكرير في قارة أمريكا لبعض السنوات
الوحدة  :مليون /ب .ي
البلد

البيان

1973

1982

1990

1998

2000

2010

امريكا

انتاج

10.984

10.039

10.881

10.403

13.904

13.808

الشمالية

الخام
تكرير

16.093

18.242

18.536

20.563

19.937

20.127

الخام
الواليات

انتاج

المتحدة

الخام

االمريكية

تكرير

6.900

14.900

7.200

15.600

8.914

15.260

8.011

16.959

الخام
المصدر  :محمد أحمد الدوري "،مبادئ اقتصاد النفط" ،مرجع سبق ذكره ،ص 18

7.733

16.595

7.513

177.594

 وكما توضح معطيات الجدول أعاله  ،ارتكاز دول أمريكا الشمالية والواليات المتحدة على الصناعتين(االستخراجية والتحويلية )أي المرحلتين( المنبع والمصب) ،حيث تميل أكبر كفة الصناعات إلى

الصناعة التحويلية مما هي عن االستخراجية
 إحصاءات سنتي  2000و  2010من تقرير « BP Statistical Review of Word Energy,»  June 2010فنالحظ أن نسبة الزيادة في الصناعة التحويلية عند الواليات المتحدة قد ارتفعت من
 10.100مليون ب/ي في سنة  1963إلى  16.959مليون ب/ي في سنة  1998أي أن نسبة

الزيادة تقدر ب ـ  %67.91وارتفعت إلى  17.594مليون ب/ي في سنة  ، 2010بينما ارتفع إنتاج
النفط الخام من  5.815مليون ب/ي إلى  8.011مليون ب/ي  ،ثم عاود االنخفاض إلى 7.513

مليون ب/ي  .مما يؤكد لنا أن الدول الصناعية المتطورة ترتكز صناعاتها على مرحلة المصب

(الصناعة التحويلية) داخل محيطها مقارنة بالصناعة االستخراجية ،والراجع سببه إلى تمركز أكبر
االكتشافات النفط الخام خارج موطنها.1

_______________

 1أمينة مخلفي  -أثر تطور أنظمة استغالل النفط على الصادرات – دراسة حالة الجزائر بالرجوع إلى بعض التجارب العالمية  -مرجع سبق ذكره
ص5

 4-1-1أنواع النفط  ،مقياسه ودرجة كثافته:

بعدما تعرفنا على مفهوم النفط ونشأته ،نأتي اآلن للتعرف على مختلف أنواع النفط ومنتجاته وكيفية

قياسه وماذا نقصد بدرجة الكثافة في صناعة النفط؟
أنواع النفط ومنتجاته :
النفط الخام الموجود في الطبيعة رغم كونه مادة متجانسة في عناصره المكونة له ،إال أنه ال يكون

على نوع واحد في العالم .فهو على أنواع متعددة تتأثر تلك األنواع بالخصائص الطبيعية أو الكيمياوية أو
بالكثافة أو باللزوجة أو بحسب احتواءه على المادة الكبريتية .
سنستعرض فيما يلي أنواع النفط ومنتجاته فالنفط يتباين ويختلف في نوعه من منطقة إلى أخرى ومن
وبلد إلى آخر .وحتى داخل الحقل الواحد ال يوجد نفط واحد في نوعه ،بل قد توجد أنواع متعددة .فالمنطقة
األوروبية تحتوي على نفط مختلف عن نفط القارة اإلفريقية ،والنفط العربي في المنطقة اآلسيوية مختلف عن

النفط العربي في المنطقة اإلفريقية .وهكذا فقد يكون نفطها بارفينيا وهو النفط المحتوي على نسبة عالية في
المركبات الهيدروكاربونية البارافينية ،أو قد يكون نفطا نافتينيا وهو النفط المحتوي على نسبة عالية من المركبات

النافتينية ،أو يكون من المواد اإلسفلتية (العطرية – األروماتية) .هناك نفط خفيف ،ثقيل ،متوسط ،وهناك نفط
بحسب درجة الكثافة النوعية (عالي أو منخفض ) ،كما يوجد نفط حلو ومر للتدليل على مقدار ونسبة احتوائه
على المادة الكبريتية  ،هذا إلى جانب األوصاف األخرى ألنواع النفط .كما يوضحه الجدول التالي:
جدول( : )3درجة الكثافة النوعية والكثافة حسب  APIلمختلف أنواع المنتجات والمشتقات النفطية:
درجة الكثافة النوعية عدد البراميل في الطن المتري

النوع

الكثافة حسب API

زيت الخام

0.97- 0.80

6.6 – 8.0

12.9 – 45.4

بنزين الطائرات

0.78 – 0.80

8.2 – 9.1

49.9 – 70.6

بنزين السيارات

0.79 – 0.81

8.1 – 9.0

47.6 – 67.8

كيروسين

0.85 – 0.78

7.6 – 8.2

37.0- 49.9

زيت الغاز

0.90 – 0.82

7.1 – 7.8

25.7 – 41.1

الديزل

0.92 – 0.82

6.9 – 7.8

22.3 – 41.1

زيت التشحيم

0.95 – 0.85

0.95 – 0.85

17.5 – 35.0

زيت وقود

0.99 – 0.92

6.5 – 6.9

11.4 – 22.3

إسفلت

1.10 – 1.00

5.8 – 6.4

10.00

المصدر  :حسين عبد اهلل  -البترول العربي دراسة اقتصادية سياسية  -مرجع سبق ذكره ص3

 1-4-1-1منتجات النفط :
فالنفط الخام يتضمن ويستخلص منه العديد من المنتجات النفطية المختلفة في طبيعتها و إستعمالها .
فمنها المنتجات النفطية الرئيسية أو الثانوية أو منها الخفيفة أو الثقيلة أو المتوسطة .ويمكن سرد هذه المنتجات

النفطية بحسب قيمتها كاألتي: 1

الغاز الطبيعي

المنتجات الخفيفة

بنزين الطائرات

بنزين السيارات

كيروسين

المنتجات المتوسطة

المنتجات الثقيلة

زيت الغاز

زيت الديزل

زيت التشحيم
زيت الوقود

اإلسفلت
الشمع

_______________
1

أمينة مخلفي  -أثر األنظمة الجمركية االقتصادية على الشركات البترولية  -حالة مجمع بركين  -مرجع سبق ذكره ص10

 2-4-1-1مقياس الوحدة النفطية :

كل مادة أوجدها واستعملها اإلنسان إال ووضع لها مقياسا معينا بهدف تحديد مقدار تلك الوحدة أو
الوحدات  ،ولقد تم وضع مقاييس للثروة النفطية ،بحيث أصبحت معروفة ومستخدمة عالميا وتعتمد هذه
المقاييس إما على جانب الحجم أو الوزن بصورة غالبة .فالوحدة القياسية للنفط هي إما أن تكون بموجب :
الحجم

لتر.
• برميل  : Barrelوهى وحدة قياس (سعة) امريكية وتعادل  42جالونًا أو ً 159ا

• المتر المكب  : m3وهو وحدة قياس تستخدم فى البلدان االوربية ويعادل  6.28برميل.

الوزن
وهي وحدة قياس شائعة في استعمالها عالميا أيضا ويعتمد مقياس الطن  Tonكما يمثل مليون برميل في
اليوم  = 50مليون طن من النفط في العام وهو ذو ثالثة أنواع :
• الطن الطويل  Long Tonويعادل  1006كغم .
• الطن المتري  Metric Tonويعادل  999كغم .
• الطن القصير  Short Tonويعادل  906كغم .
 3-4-1-1درجة الكثافة النفطية :

لقد جرت العادة في صناعة النفط على التعبير عن درجة الكثافة النوعية باستخدام المقياس الذي
وضعه معهد البترول األمريكي وهو معامل تحويل ثابت الستخراج درجة الكثافة النوعية للنفط .لهذا نذكر
أرقام المعهد البترولي األمريكي لدرجات الكثافة النوعية ،والتي تكون بين رقمين صحيحين ألنواع النفط بجانب
األسعار .ويستعمل مختصر ) 1)APIللتدليل على درجة الكثافة النوعية لمعهد البترول األمريكي.

إن مصطلح درجة الكثافة النوعية هو عبارة عن معيار أو مؤشر لمعرفة نوعية وجودة النفط .فدرجة
الكثافة النوعية تتراوح بين  1و  60درجة .فكلما كانت درجة الكثافة النوعية عالية ،دلت على كون ذلك النفط
(من نوعية جيدة أي نفط خفيف) هذا ما يؤدي لزيادة سعره .وكلما كانت درجة الكثافة منخفضة ،كان النفط

(من نوعية منخفضة أو غير جيدة) أي كونه نفطا ثقيال ،مما يجعل سعره منخفضا.
_______________

1

أمينة مخلفي  -أثر األنظمة الجمركية االقتصادية على الشركات البترولية  -حالة مجمع بركين  -مرجع سبق ذكره  ،ص16

 5-1-1النفط السوداني واالحواض الرسوبية:

كانت تظهر على أرض السودان بقع زيتية كبيرة في مناطق متعددة ،وكان يؤخذ بتدرج لون هذه البقعة
الزيتية من اللون األصفر الفاقع إلى اللون األسود الداكن كمؤشر يبشر بوجود النفط في أرض السودان

جدي اًر بالذكر هنا أن التركيبة الجيولوجية ألرض السودان توصف مكوناتها بأنها من صخور األساس

وصخور رسوبية ،حيث تتراوح أعمار صخور األساس بين  2.5بليون سنة إلى  500مليون سنة ،أما الصخور
الرسوبية فهي األحدث عم ًار وتوجد فوق صخور األساس كما أن أهم األحواض الرسوبية الحالية ومربعات
العمل بالسودان التي تزاول بها الصناعة النفطية كما يلي-:

 .1حوض البحر األحمر  :يشمل المربعات ( ،15 ،13مربع حاليب)
 .2حوض المجلد  :يشمل المربعات (.)6 ،C ،4 ،2
 .3حوض الخرطوم  :وبه مربع  9فقط.
 .4حوض النيل األزرق  :ويشمل المربعات (.)10 ،8

 .5حوض المردي وحوض جنوب وادي هور  :يشكالن معًا مربع (.)12
 .6حوض سليمه وحوض أبيض  :ويشكالن معًا مربع (.)14

وهناك العديد من األحواض المرشحة للتنقيب واإلنتاج مستقبالً بالسودان.
 1-5-1-1مواصفات خام النفط السوداني :

تختلف خصائص خام النفط السوداني بإختالف الحقول المنتجة له ،وعلى الرغم من ذلك نجد أن

شهادات المعاملة العالمية حددت المواصفات العامة لخام النفط السوداني على أنه :خام متوسط الكثافة ويقارب
الخامات الخفية هو ليس بالخام الثقيل ويقع تحت الخامات البرافينية ،أي نسبة البرافين (الشمع) فيه أعلى نسبيًا

من المكونات األخرى ويطلق عل يه (مزيج النيل) ،كما يمتاز بقلة نسبة المواد الكبريتية فيه وهو من أفضل
الخامات في الشرق األوسط في هذه الخاصية ،إضافة إلى إنخفاض نسبة المعادن فيه. 2
لذا فإن مزيج النيل يمكن إعادة معالجته بإحدى أهم طريقتين هما:
-1
-2

الطريقة الكيميائية بإضافة مخ ّفض درجة اإلنسكاب .(Pour Point De-pressant)PPD
الطريقة الفيزيائية :بواسطة إنشاء محطات تسخين ،وبذلك ال يحتاج هذا المزيج إلى بناء
مصافي جديدة

_______________
1

بقلم  :د /فياض حمزه رملى باحث فى الرقابه الماليه على مورد النفط 2010
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 6-1-1مخاطر المواد البترولة:

إن صناعة البترول و مخلفات المشتقات تعد من اخطر مهددات البيئة إن لم تراع ضوابط السالمة و

الحفاظ علي البيئة .إذ يحت وي البترول الخام علي مواد سامة مثل الكبريت  ،الرصاص و غيرهما و هذه المواد
تشكل خط ًار كبي ًار علي البيئة بمناطق االنتاج ،التكرير و التوزيع ،و كذلك عبر خطوط النقل المختلفة.

إن الخطر علي البيئة في حالة تلوثها بالمواد البترولية يشمل تلوث الهواء ،التربة ،المياه و كذلك المياه

الجوفية ،لهذا يهتم القائمون علي امر الصناعات البترولية بمسألة إدارة المخلفات النفطية و تدوير هذه المخلفات،
و هي في اساسها عمليات مكلفة تستخدم فيها تقنيات عالية لتجنب مخاطر تلوث الهواء و االضرار بالماء و

التربة مما يشكل خط ًار كبي ًار علي المواط نين القاطنين بمناطق انتاج و تكرير النفط(.وسنتداول هذا المخاطر
بصورة واسعة فى المبحث الثانى من هذا الفصل).1

 7-1-1موقع الدراسة :
يهتم البحث بدراسة هذة المشكلة بمنطقة المستودعات اإلستراتيجية لتخزين المواد البترولية بمنطقة
الشجرة  /الخرطوم  /السودان بالتركيز علي المخاطر التى قد تنتج منها أو من أنشطة المنشئات المجاورة لها.
وهي منطقة مكتظة بالسكان وبها مجموعة من االنشطة الصناعية الخطرة كالتصنيع الحربى األمر الذى يزيد
من وقوع الخسائر حال حدوث اى حادث بالمنطقة  .يضع البحث الحدود الزمانة منذ انشائها وحتى العام
 2010بدراسة تطور هذا النشاط منذ االنشاء وحاليا بعد تنامى المنشآت المدنية والسكنية والعسكرية من حولها.
أنظر ملحق ( : )1خريطة توضح موقع المستودعات واألحياء السكانية.

_______________
1

كمال عبدالرحيم كرار  -مقال بعنوان البترول فى السودان الواقع وآفاق المستقبل

http://www.sudaneseeconomist.com/start_2_2.html

 1-7-1-1منشأ اإلسم :

عرفت باسم (شجرة محو بيك) منذ العهد التركي أو شجرة الماحي أحيانأ .ويقال أن هذه الشجرة الكبيره

نبتت في المكان الذي ضرب فيه محو خيمته .وظلت المنطقة تعرف بشجرة محو حتى سقوط دولة المهدية.
وبعد الفتح األخير فكر أحد مفتشي الحكومة في شئ يثير به السواح الذين يوفدون لزياره المناطق االثرية فزعم
بأن الشجرة شجرة ضخمة زرعها غردون ورعاها حتى كبرت ومن ثم اطلق الناس عليها شجرة غردون  ،وأما
اليوم فقد تخلى الناس عن االسمين وأطلق عليها إسم الشجرة.
بدأ تاريخ منطقة الشجرة كحي سكني قبل مائة عام أو يزيد .وهي الفترة التي كانت فيها كل هذه المنطقة
أراضي زراعية مملوكة لمزارعين أتوا من شمال السودان تحديداً من مناطق دنقال وحلفا ومروي وكريمة .وفي
العام «1932م» تم توزيع قطع أر ٍ
اض لمعظم السكان فظهر التخطيط ألول مرة بهذه المنطقة .إذ كتب نعوم
شقير فى كتابه جغرافيا وتاريخ السودان الحديث عن (محو بك سنة 1241هـ 1826-م) إنه كان رجالً شفوقاً

ال حسن التدبير فقد منع جنوده من التعدي على األهالي.1
عاق ً

_______________
1

الموقع الرسمي للبروفسر /محمد إبراهيم ابو سليم ،

/http://abusaleem.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9

المبحث الثانى  :نبذة تاريخية عن إستكشاف النفط
 1-2-1موجز تاريخي للنفط:

عرف اإلنسان النفط منذ آالف السنين ،حيث كان األقدمون يقومون بجمع النفط المتسرب من المنافذ

والشقوق األرضية ،وذكرت التوراة أن النبي نوح عليه السالم إستخدم القار لطالء وسد الشقوق في سفينته ،كما

إستخدمت أم النبي موسى عليه السالم القار في طالء الصندوق الذي وضعت فيه النبي موسى عليه السالم
قبل إلقائه في اليم.1

كما أستخدم النفط في بعض األغراض الحربية مثل غمس السهام واشعالها قبل قذفها فوق أسوار المدن
المحاصرة للدفاع عن المدن المحاصرة  ،كما فعل الرومان في دفاعهم عن القسطنطينية أمام المسلمين  ،كما

إستخدم الملك" بنوخد نصر القار في تعبيد الطرق في مدينة بابل وفي طالء شرفات الحدائق المعلقة  ،وقام

أبو بكر الرازي سنة  950م بكتابة رسالة عن كيفية تقطير النفط . 2وبالرغم من قدم إستخدام النفط في عدة
دول إال أن إكتشاف مكامن النفط لم يحدث إال في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ففي عام 1830

م تدفق النفط أثناءإستخراج الملح في الواليات المتحدة األمريكية  ،وأكتشف مكمن النفط في روسيا سنة 1856
م  ،وآخر في رومانيا سنة  1858م.
ولكن أول إكتشاف تجاري كان في مدينة تتسفيل بوالية بنسلفانيا بالواليات المتحدة األمريكية عندما قام

"إدوين دريك " في عام  1859بحفر أول بئر إلستخراج النفط من جوف األرض وقد عثر دريك على الزيت
الخام على عمق  69,5قدم بمعدل إنتاج يتراوح بين  35-20برميل في اليوم  .ويعتبر هذا الحدث بداية
تاريخ عهد صناعة النفط.2

 2-2-1التنقيب عن النفط فى السودان:

إن المجتمع السودانى حديث العهد فى التعامل مع هذه المادة واستعماالتها فلقد كان قديما يتم إستيرادها

من الخارج لإلستخدامات العسكرية وكانت طرق التخزين لها تتم بصورة بسيطة جداً وخطرة فى آن واحد  ،فلقد

كانت تخزن فى صفائح من الحديد تحوى كل واحدة منها علي أربعة جالون من البنزين وتتمثل خطورتها فى

أن البنزين هو مادة متطايرة وسريعة التبخر مما قد يحول هذا الصندوق الي قنبلة قابلة لإلنفجار في أي لحظة
مع تعرضة للح اررة  ،وكان يتم تخزين الجازولين في براميل.3
_______________

 1أحمد البار  -التطورات في سوق النفط  -الطبعة األولى ،دار الفنون للطباعة والنشر ،جدة 1986 ،م ،ص 7؛ نقال عن فتحي أحمد الخولي
 -اقتصاديات النفط  -الطبعة الثانية ،دار حافظ للنشر و التوزيع  ،جدة ، 1992 ،ص ص64-63

 2فتحي أحمد الخولي -مرجع سبق زكره ص64

 3صديق حسين إبراهيم  -و ازرة الداخلية إدارة الدفاع المدنى قطاع البترول ( 2016إتصال شخصى).

بدأت حكاية النفط السوداني في العشرينات من القرن العشرين بدأ الحديث عن إحتماالت وجود بترول

في السودان إبان الحرب العالمية االولى  ،وفي هذه األثناء ورد تقرير إلحدى الشركات اإلنجليزية يؤكد حقيقة
إ حتماالت وجود بترول في السودان  ،لكن لم تبذل اي جهود في هذا المجال إال في العام  ،1959عندما
حصلت شركة "أ جب" االيطالية علي إمتياز التنقيب في المناطق الساحلية للبحر االحمر  ،ولقد صدر قانون
للثروة البترولية في العام  1972إبان حكم الرئيس السودانى جفر نميرى أدخل البالد على اثره مرحلة نشاط
بترولي ملحوظ خاصة في مناطق جنوب دارفور وكردفان واعالي النيل والبحر االحمر.

فعليا بعد توقيع إتفاقية مع شركة شيفرون األمريكية عام 1975م،
بدأت عمليات التنقيب عن النفط ً
أعقبها إبرام إتفاقيات مع شركتي توتال الفرنسية ،وشركة صن أويل األمريكية عامي  1981و 1982م ،وبعد

إجراء المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية في مناطق مختلفة من البالد فى تلك الفترة تم حفر  95بئ ًار
إستكشافية منها  49بئر جافة و  46بئر منتجة مثل حقول (سواكن ،أبوجابرة ،شارف ،طلح ،هجليج األكبر) ،
غير أن هذه االستكشافات لم يتبعها أي نشاط إنتاجي.

وقعت الحكومة السودانية خالل الفترة من عام  1989و 1999م ،إتفاقيات مع شركات نفطية مختلفة

شملت الشركتين الكنديتين  IPCو SPCعامي  1991م ،و 1993م ،وشركة الخليج  GPLعام 1995م،
والشركة الوطنية الصينية للبترول  CNPCعام  1995م ،وشركة الكونستريوم في فبراير /شباط عام 1997
م ،وتكونت شركة النيل الكبرى لعمليات البترول  GNPOCفي  1997م.

ال إلى منطقة
تركز البحث فى البداية على منطقة البحر االحمر حول خليج سواكن ب ًار و بح ًار وشما ً

دنقناب وحاليب ثم إنتقل النشاط فى عام 1976م إلى داخل القطر حيث شمل جنوب كردفان وجنوب دارفور
 ،شمال أعالى النيل ومنطقة البحيرات ومناطق الخرطوم – الجزيرة ومناطق أخرى من اإلقليم الشمالى شملها
البحث ولكن بكثافة أقل.

حقول النفط :
 قامت شركة أجب عام  1966 -1959بإجراء مسح جيلوجى عام ومسح جاذبى ومغنطيسى ثم مسحسايزمى فى المساحة المرخصة  8500كيلومتر مربع  ،ولقد تم حفر ستة آبار فى خليج سواكن ودلتا
طوكر ومحمد قول ودنقناب  ،وتم إكتشاف شواهد غازات هيدروكربونية.

 عام  1959قامت شركة جنرال إكسبلوريشن كاليفورنيا بعمل جيلوجيا تصويرية ومسح زلزالى بحرى فىمساحة  8500كيلومتر مربع بمنطقة دلتا طوكر ومحمد قول ودنقناب والجرف القارى.

 ايضاً قامت شركة دفنا للبترول (سودانية كويتية  -أمريكية) عام  1968 – 1967بمسح جيولوجىجوى ثم مسح مغنطيسى جوى وذلك بغرض تحديد سمك الصخور الرسوبية بمساحة بلغت 20400

كيلومتر مربع فى المنطقة الممتدة من سواكن إلى قرورة جنوباً وتشمل المناطق الساحلية والجرف القارى
.

 فى عام  1959قامت شركة شل بموجب إذن مؤقت من حكومة السودان بإجراء مسح جيولوجى مبدئيللتعرف على المنطقة وذلك لفترة امتدت خمسة أشهر فى مساحة  480000كيلو متر مربع
 قامت شركة كونتنتال أويل عام  1968نيابة عن حكومة السودان بإجراء مسح جوى مغنطيسى فىمساحة  40000كيلو متر مربع وهى جزء من المساحة المشمولة بواسطة شركة شل.1

ونتج من هذه المحصلة تشكيل عدد من شركات التنقيب في مناطق مختلفة من البالد .ويبلغ إحتياطي

السودان من النفط المؤكد  6.8مليار برميل عام ( )2010م ،وهو بهذا يحتل الرقم  20في العالم ،بينما يبلغ
إحتياطيه المؤكد من الغاز الطبيعي مليار متر مكعب.2
تعد الشركات العالمية الكبرى عامة والشركات األمريكية خاصة ،الطرف األول في نشأة سوق النفط

بسبب والدة الصناعة النفطية في الواليات المتحدة األمريكية عند أول إكتشاف تجاري في منطقة " بنسلفانيا "
في الواليات المتحدة األمريكية سنة  1859حيث ترعرعت وتطورت هذه الصناعة في أحضان النظام الرأسمالي

منذ بداية القرن العشرين و حتى فترة الخمسينات منه  ،وقد سيطرت في هذه الفترة مجموعة قليلة من الشركات
اإلحتكارية الكبرى ال يتعدى عددها الثمانية ؛ خمسة منها أميركية والباقي منها أوروبية والتي لقبت بالكارتل
العالمي على سوق النفط العالمي.

وعلى إثر الحرب العالمية الثانية  ،وانهيار اإلقتصاد العالمي  ،ظهرت أطراف جديدة اقتحمت سوق
النفط وممارسة الصناعة النفطية  ،وهي شركات النفط المستقلة إلى جانب شركات النفط الوطنية للدول النامية
والمنتجة للنفط حيث عملت هذه األخيرة على الخروج من هيمنة وسيطرة الشركات العالمية إلى جانب دخول

بعض المتغيرات السياسية واإلقتصادية وقوى جديدة لسوق النفط كموجة التأميمات ،ونشأة منظمة األوبك
 )Organization of Petroleum Exporting Countries( OPECفي سنة  1960م  ،ومنظمة األوابك
 OAPECفي سنة  1986م )(Organization Arabic of Petroleum Exporting Countries

بحيث تغيرت وضعية سوق النفط من سوق مشترين إلى سوق بائعين.

_______________

 1عمر الشيخ عمر – مجلة النفط والغاز  -العدد الثانى إصدار سيبتمبر  2003ص - 5و ازرة النفط والغاز – السودان .
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وبحلول نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين  ،وما عاشته الدول المنتجة والمستهلكة من

تغيرات وتقلبات إقتصادية وسياسية مغايرة تماما لتلك التي عرفتها في فترة الثمانينات والتسعينات ،إنهار النظام
الرأسمالي جراء األزمة المالية العالمية لسنة  ، 2007و بروز الربيع العربي ،قاد إلى التخوف من نقص
إمدادات بعض الدول العربية كليبيا بسبب عدم اإلستقرار السياسي واإلقتصادي و زيادة الطلب على النفط
خاصة من لدن الدول األسيوية كالصين )بسبب النمو اإلقتصادي) .عملت هذه المتغيرات على زيادة أسعار

النفط إلى أعلى مستوياته خاصة في سنة  2008حيث وصل متوسط السعر اإلسمي السنوي إلى $ 94.45
ولم يتراجع سعر النفط عن سقف  $ 90حتى يونيو لسنة  2012وجاء هذا اإلرتفاع ليخدم مصالح الدول

المنتجة للنفط وخاصة مصالح دول أعضاء األوبك.

 3-2-1مراحل إستخراج المواد النفطية :
تعتبر الصناعة النفطية  ،ذلك النشاط اإلنساني اإلنتاجي المركب والمتباين والمتنوع في مراحله ومجاالته

الواسعة وغير المحدودة .وتترابط هذه المراحل وتتكامل مع بعضها البعض بصورة عمودية خاصة و بصورة
أفقية عامة لتكوين المجموع االقتصادي النفطي .إن تلك النشاطات اإلنسانية االقتصادية تكون على عدة
مراحل حيث قامت الدراسات الحالية ابتدءًا من أواخر القرن العشرون إدراج جميع مراحل النشاط الصناعي

النفطي تحت مرحلتين رئيسيتين وهما مرحلة المنبع )  (Amont / Upstreamومرحلة المصب (Aval/
)  Downstreamحيث نستعرض شرح كل مرحلة على حده. 1

 1-3-2-1مرحلة المنبع ) -: (Amont / Upstream
وتدعى هذه المرحلة كذلك بالمرحلة العليا ،حيث تعني مجموع األنشطة المختلفة والمتعددة التي تتجسد
في الدراسات النظرية المعرفية والعلمية ،وكذلك التحليلية والتطبيقية وفي جوانبها الفنية والتنظيمية واإلدارية
الجيولوجية التكنولوجية واالقتصادية ،الهادفة إلى معرفة وتحديد تواجد الثروة النفطية سواء من ناحية كمية

النفط وأنواعه وموقعه الجغرافي والجيولوجي وكذلك اقتصادية إستغالله.

إن هذه المرحلة رغم كونها مجا ًاز لمرحلة واحدة ،إال نها فعليا تتضمن ثالث مراحل أو أنشطة أساسية

تتممثل فى ( مرحلة البحث واالستكشاف ،مرحلة الحفر والتنقيب ،مرحلة االستخراج واإلنتاج النفطي )  ،رغم
التباين فيما بينها واالختالف بين كل منها ،فهي متداخلة ومتكاملة فيما بينها .وان هدفها واحد وهو المعرفة

بتواجد النفط مكانيًا وطبيعة ذلك التواجد  ،وتحديد خصائصه ومميزاته الممهدة لإلستغالل االقتصادي له نظريا

وعملياً .نستعرض المراحل الثالث كاألتي:
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 -1مرحلة البحث واالستكشاف  :ظهرت مرحلة البحث واالستكشاف بوضوح منذ اكتشاف عالقة النفط
بأنواع الصخور المكونة لألرض حيث ثبت أنه يوجد غالبا في الصخور الرسوبية ورجحت هذه الظاهرة
عبر التاريخ كفة نظرية المنشأ العضوي.

وبالتالي يربط المستكشفون احتمالية تواجده هذه الصخور وعليه تركز البحث في األحواض الرسوبية
عند حافات القارات وقرب السالسل الجبلية وفي الجرف القاري  ،من أهم الطرق المتبعة في البحث
عن النفط هى:1
• المسح الجيولوجي  :حيث تنحصر مهمة الجيولوجي في رسم خرائط مختلفة توضح تراكيب الصخور
وأنواعها للمنطقة المراد مسحها ،بعد أخذ العينات والنماذج وتحليلها مخبريًا كما يهتدي الباحثون

على أماكن وجود النفط من خالل بعض الظواهر الطبيعية  ،كأن تجذبه التراكيب القبابية وااللتواءات

الواضحة المعالم وتعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق وأقلها كلفة.
• المسح الجيوفيزيائي  :نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي في مجال الصناعة النفطية فقد اهتدى

.I

العلماء إلى طرق أكثر تعقيدًا إال أنها أكثر جدوى ومن أهمها:

المسح الزلزالي  :تعتمد هذه الطريقة على إرسال موجات صوتية إلى األرض عن طريق إحداث
حركة على السطح أو في أعماق مناسبة ويتم تسجيل ترددات الموجات الصوتية التي ترسلها
الطبقات المختلفة على أشرطة مغناطيسية وتتم معالجتها  ،وبتفسير هذه المعلومات يمكن التعرف
على التراكيب الصخرية وأنواعها.

.II

المسح المغناطيسي  :هو قياس عنصر المجال المغناطيسي في مناطق مختلفة لمعرفة سمك
الصخور الرسوبية أي بعد الصخور القاعدية (النارية) عن سطح األرض وهذا يعطي صورة
لوضع الطبقات الصخرية يمكن من خاللها االستدالل على وجود المكمن من عدمه.

 2مرحلة الحفر والتنقيب  :تعتبر هذه المرحلة حاسمة لنجاح عملية االستغالل االقتصادي لثروة النفط

الطبيعية بعد أن تم تحديد المصايد النفطية أو الغازية المتوقعة يتم تحديد موقع البئر االستكشافية،

لمعرفة ما إذا كان هناك نفط أم ال  ،حيث أن الحفر هو الوسيلة الوحيدة التي يتم بموجبها التحقق من

وجود النفط أو عدمه ،وتجب الدقة في اختيار مواقع اآلبار خاصة االستكشافية منها  .حيث أنها هي
التي توضح مدى صحة المعلومات التي تم الحصول عليها .إن الدقة في إختيار مواقع اآلبار ال
تحتمها الناحية العلمية فقط بل الناحية االقتصادية كذلك بسبب التكلفة وان الخطأ في اختيار موقع
البئر االستكشافي يمكن أن يؤدي إلى عدم العثور على النفط رغم وجوده وذلك بسبب عدم الوصول
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إلى المكمن .كما يعتمد على نتيجة حفر البئر االستكشافي (حفر اآلبار التقييمية واإلنتاجية).
 3مرحلة االستخراج واإلنتاج النفطي  :وهي المرحلة الهادفة إلى إستخراج النفط الخام من باطن األرض
ورفعه إلى سطح األرض ليكون جاه از أو صالحا للنقل والتصدير والتصنيع في األماكن القريبة أو

البعيدة  ،في داخل البلد أو خارجه  .وتتضمن هذه المرحلة النشاط المتعلق بتهيئة وصالحية المنطقة
النفطية لالستغالل االقتصادي سواء كان من الجوانب الفنية أو التكنولوجية أو اإلنشائية كاستعمال
حفر اآلبار النفطية الناجحة وتحديد عددها وجعلها صالحة لإلنتاج أو االستخراج ،وانشاء مختلف

المعدات الميكانيكية من مكامن وأنابيب نقل وتنقية ومستودعات تنقي وتجميع ...الخ.
 2-3-2-1مرحلة المصب ) : (Aval/ Downstream

تأتي هذه المرحلة مباشرة بعد مرحلة المنبع ،وتدعى كذلك بالمرحلة الدنيا .حيث تعني مجموعة
األنشطة المختلفة والمتعددة التي تقوم باستغالل مادة النفط بعد استخراجه .وترتكز هذه المرحلة على الجانب

االقتصادي والصناعي أكثر مما هو على الجانب النظري والمعرفي.

حيث تقوم مرحلة المصب كسابقتها على مجموعة من مراحل أخرى متسلسلة ومترابطة ومتكاملة
عموديا فيما بينها وتتجسد لنا هذه المراحل في أربع كاألتي: 1
 -1مرحلة نقل النفط  :وهي المرحلة الهادفة إلى نقل النفط الخام من مراكز أو مناطق إنتاجه إلى
مناطق تصديره أو تصنيعه التكريري أو استهالكه .ويتم ذلك بواسطة تكوين المنشآت مع توفير

مختلف الوسائل والمعدات لنقل النفط بأنواعها (البرية( كاألنابيب والشاحنات.....الخ ( ،والبحرية)
السفن العمالقة  ،وقد تكون مناطق تصدير النفط وتصنيعه قريبة أو بعيدة وعلى النطاق الداخلي
والخارجي.
 -2مرحلة التكرير أو التصفية النفطية  :وهي المرحلة الهادفة إلى تصنيع النفط في المصافي

التكريرية بتحويله من صورته الخام إلى أشكال من المنتجات السلعية النفطية المتنوعة والمعالجة
لسد وتلبية الحاجات اإلنسانية إليها مباشرة أو للعمليات التصنيعية لمراحل صناعية الحقة متعددة.
وذلك بواسطة عملية التقطير الجزيئي للنفط الخام بواسطة الح اررة وفقا للترتيب التالى :

•

إثير بترول  C° 70 – 40 :يستخدم كمذيب

•

بنزين خفيف C° 100 – 60 :يستخدم كوقود للسيارات
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•

بنزين ثقيل C° 150 -100 :يستخدم كوقود للسيارات

•

كيروسين خفيف C° 150 – 120 :يستخدم كمذيب ووقود للمنازل

•

كيروسين C° 300 – 150 :يستخدم كوقود للمحركات النفاثة

•

ديزل C° 350 – 250 :يستخدم كوقود ديزل  /وللتسخين

•

زيت تشحيم  C° 300 > :يستخدم زيت محركات

•

األجزاء الغليظة الباقية هي قار ،أسفلت ،شمع عبارة عن وقود متبقي

 -3مرحلة التسويق والتوزيع  :وهي المرحلة الهادفة إلى تسويق وتوزيع النفط بصورته خاما أو
منتجات نفطية إلى مناطق وأماكن استعماله واستهالكه القريبة والبعيدة وعلى النطاق المحلي أو
اإلقليمي أو العالمي .تكون مراكز التوزيع مراكز رئيسية أو فرعية وبتوفير كافة معدات وأدوات

وأماكن االستالم والتخزين للنفط الخام أو المنتجات النفطية واعادة التوزيع.

 -4مرحلة التصنيع البتروكيمياوية  :وهي المرحلة الهادفة إلى تحويل وتصنيع المنتجات السلعية
النفطية إلى منتجات سلعية بتروكيماوية مختلفة ومتنوعة تعد بالمئات ،كاألسمدة الزراعية
والمنظفات والمبيدات واألصباغ والمواد البالستيكية واألنسجة االصطناعية..إلخ .تضم هذه

المرحلة عددا واسعا وغير محدود من النشاطات االقتصادية والصناعية المهمة والحيوية في المجمل

االقتصادي الوطني أو العالمي ( لم يبدأ ظهورها للوجود إال منذ فترة الثالثينات من القرن العشرين
وفي بعض األقطار كالواليات المتحدة األمريكية و ألمانيا ).1

وفى المراحل االربع تخرج كميات هائلة من المواد الملوثة أهمها (الهيدروكربونات  ،الرصاص  ،السناج
العالقة  ،االدخنة  ،ثاني أكسيد الكبريت  ،ثانى أوكسيد النيتروجين  ،أول أكسيد الكربون  ،االلديهات والنشادر
) وتختلف كمياتها حسب نوع الزيت (النفط الخام) والمرحلة من عملية التكرير.2

_______________

 1نقال عن محمد أحمد الدوري " محاضرات في االقتصاد البترولي" ،مرجع سبق ذكره  ،ص5

 2الصديق حسين أبراهيم عمر " إجراءات السالمة والبيئة فى المنشئات النفطية فى السودان" جامعة إفريقيا العالمية  -بحث لنيل درجة الماجستير
( .2015غير منشور)

 4-2-1البترول و نقطة الذروة :
ال يوجد اآلن ما يسمى بالبترول الرخيص وفقا لعدد من المؤسسات الدولية مثل معهد البترول الفرنسى

 ،و جامعة كلورادو للتعدين  ،و جامعة أبساال بجنيف  ،سيدرك العالم حجم الصدمة البترولية األشد منذ
السبعينات و حتى سنة  2010لحدوث نقص عالمى مخيف فى إمدادات البترول  ،ال تتعلق نقطة الذروة بكمية
البترول فى باطن األرض فهناك أرقام مشجعة فى هذا المجال و إنما تتعلق بالحقول العمالقة بالعالم و التى

توشك على الوصول لنقطة الذروة  ،ونقطة الذروة هى النقطة التى يتجاوز عندها الحجم المستخرج من البترول
نصف الحجم اإلجمالى للحقل تقريبا  ،و بعدها قد يستمر اإلنتاج لسنوات و لكن بمعدل يختلف تماما و يتناقص
حتى نصل لوقت ال يمكن إستخراج البترول فيه إلرتفاع تكلفته لدرجة غير إقتصادية أصال.

 5-2-1حقول النفط فى العالم :
هذه الدراسة وفقًا لتقرير ميخائيل كالري  Michael T. Klareمن جامعة هامبشاير ماساتشوستس في

ربيع  2006عن تقدير و ازرة الطاقة بالواليات المتحدة األمريكية :

 .1سنـة  1991تم إكتشاف أكبر حقل بترول بالغرب منذ السبعينيات و يقع فى كـروز بيـانا فى كولومبيا و
كان ينتج فى البداية  500000برميل بترول يوميا  ،هذا الحقل ينتج اآلن  200000برميل يوميا.
 .2فى منتصف الثمانينيات كان حقل األربعين فى بحر الشمال ينتج  500000برميل يوميا  ،هذا الحقل
ينتج اآلن  50000برميل يوميا ( ليس خطأ مطبعى  ،من نصف مليون إلى خمسين ألفا فقط ).

 .3أحد أكبر اإلكتشافات منذ  40عاما  ،وهو حقل برودهى باى بأالسكا ظل ينتج  1.5مليون برميل لمدة
 12عاما متصلة  ،و سنة  1989تجاوز نقطة الذروة و بدأ باإلنخفاض حتى أصبح ينتج 350000

برميل فقط حاليا.

 .4حقل بترول ساموتلور الروسى العمالق كان ينتج  3.5مليون برميل يوميا إنخفضت حاليا إلى 325000
برميل فقط حاليا.

 .5أكبر حقل بترول بالعالم و هو حقل الغوار بالسعودية و ينتج  %60من إجمالى إنتاج السعودية  ،و يبلغ
إنتاجه اليومى  4.5مليون برميل  ،و لكى يحافظ السعوديون على هذا الرقم يقومون بضخ  7مليون
برميل من ماء البحر المالح داخل الحقل للحفاظ على ضغط الحقل ،و هو ما ينذر بقرب إنهيار ناتج
أكبر مملكة بترولية فى العالم.

مالحظة  :فى كل حقل من الحقول السابقة ظل اإلنتاج مستم ار بإنفاق الكثير من المال و ضخ الماء و الغاز
للحفاظ على الضغط بالحقل إلستم اررية اإلنتاج .

المبحث الثالث  :مخاطر المواد النفطية وقوتها التدميرية
 1-3-1آلية التعرض للمواد البترولية :

عندما ياتى الحديث ع ن مخاطر المواد البترولية ومشتقاتها فإن تلك العوامل والمسببات تختلف باختالف

نوع المنتج وتركيبته وطريقه توغله على البيئه الخارجية أو الداخلية والتاثير على أحد عناصرها الثالثة (الماء
أو الهواء او التربه أو الكائنات الحية)  ،كما قد يكون ضررها بليغًا إذا ما دخلت الى جسم االنسان باحدى

الطرق التاليه :

• البلع مباشرة أو عن تسرب مواد بترولية لموارد االكل والشراب.
• الحقن.

• إمتصاصها عن طريق الجلد.
• الجروح
وقد ينتج الخطر من خالل أعمال تخريبيه أو بسبب خطأ من العامل أثناء القيام بواجبة أو اآللة
المستخدمة الداء العمل ولقد وجدت الدراسات أن  % 28من الحوادث تنتج من المعدات واالالت المستخدمه ،

ويعزى السبب فى ذلك الى :

أ -عدم االلتزام بإجراء الصيانة الدورية لها.
ب -وضع الماكنات واالالت في االماكن الغير المناسبة.
جـ -عدم تدريب العاملين تدريبا يتناسب وطبيعة اآللة.
د -تحميل هذه االالت أعلى من طاقتها التصميمية.
هـ-عدم توفير قطع الغيار المناسبة.

وتتعدد مخاطر المواد النفطية وتأثيرها على عدة أشياء فهى توثر على البيئة و مكوناتها (هواء  ،ماء

 ،تربة) وتؤثر سلبا على جسم االنسان كتأثيرها على الجهاز التنفسى  ،الخاليا (سرطانات)  ،األجنة واالطفال
والسلسلة الغذائية لالنسان .وسوف يتم التحدث عنها بصورة مفصله فى الفصل الثانى – المبحث االول
وتبﺮز أكبر المخاﻃﺮ المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية فى منشآت تﻜﺮيﺮ البتﺮول ،فى ما يلي:
• سالمة العمليات.
• أجواء نقص األكسجين.
• المخاطر الكيميائية.

• الحﺮائﻖ واالنفجارات.

 2-3-1حوادث تسريب خام البترول:
الحوادث المتعمدة و غير المتعمدة و التي ينتج عنها تسرب خام البترول من السفن او خطوط انابيب

نقل الخام هي المصدر المباشر او المرئي لتلوث البيئة بخام البترول  .إن نوعية الحوادث المتعلقة بتسرب
الزيت هي عمليات اطالق وسكب منتجات البترول في البيئة نتيجة لنشاط االنسان ( الحفر  ،التصنيع ،التخزين،
النقل ،إدارة المخلفات) و االمثلة علي ذلك متعددة مثل انفجار اآلبار و التلف ثم الكسور التي تصيب خطوط

النقل  ،تصادم السفن ،التسرب الناتج عن التخزين االرضي  ،والمياه الملوثة بالزيت تلك الجارية في الشوارع و
مواقف السيارات اثناء ه طول االمطار وكذلك من أكبر الملوثات غسل حامالت النفط فى أعالى البحار .و
عالميًا يقدر متوسط خام البترول المسكوب في البحر سنويًا بحوالي  3,1مليون طن ( المصدر :االكاديمية

االمريكية للعلوم).

 3-3-1الحرائق النفطية :
يعرف االحتراق على انه عملية أكسدة سريعة تنتج ح اررة و ضوء  ،كذلك يمكن ان يعرف على انه

عملية أكسدة بطيئة مصحوبة بح اررة أقل بدون ضوء ،أما آخرون فيعرفونه بأنه تداخل تفاعالت كيميائية تظهر
عند اختالط الوقود ( أو المادة المحترقة) بالمؤكسد(هواء)مصحوبة بوجود مصدر حرارى .1
تعتبر الحرائق النفطية من اشد انواع الحرائق خطورةً كونها تشكل خطر مباشر وحقيقي على اإلنسان
والممتلكات والبيئة .ويكون الخطر اشد إذا ما حدث الحريق فى أماكن تخزين النفط والغاز وذلك نظ ًار للكميات
الهائلة من هذه المواد التي توجد فى الخزانات و تتميز الحرائق الصناعية عن تلك التقليدية بمخاطرها الجسيمة

وقوتها التدميرية بسبب حجم الحمل الحراري التي تنفثه تلك الحرائق وارتفاع الضغط والح اررة في الوسط المحيط
بها إضافةً الى تميز اللهب بقوته االشعاعية الح اررية حيث تلعب التركيبة الكيميائية للمادة المشتعلة وخاصة

البترولية منها والبتروكيميائية (ذات القابلية العالية لالشتعال) دورآ هامآ في ارتفاع خطورة الكارثة وسرعة انتشار
السنة اللهب .وهنالك عامل آخر في غاية األهمية يزيد من خطورة هذا النوع من الحرائق آال وهو االنفجارات

المصاحبة لها وعلى رجال اإلطفاء اخذ الحيطة الكاملة اثناء عمليات اإلطفاء فى حرائق الخزانات وذلك نظ ًار
للصعوبات التى تصاحب عمليات االطفاء ففى حالة اشتعال النار فى كمية كبيرة من المادة القابلة لالشتعال

يستمر االشتعال  ،مما يتسبب فى ارتفاع درجة ح اررة المادة والوعاء والمنطقة المحيطة وألن النار تشتعل فى
أبخرة المادة وتكون البيئة المحيطة محفزة لتكون أبخرة اكثر نظ اًر
_______________

1 Griffiths, J. F. and Barnard, J. A. (1995). Flame and Combustion. Blackie Academic & Professional: An
Imprint of Chapman &Hall

لدرجة الح اررة العالية ولهذا السبب يجب االعداد الجيد والدقيق لعمليات مكافحة الحريق من تجهيز المعدات

والمواد الالزمة لإلطفاء بكمية كافية ومؤكدة للسيطرة على الحريق قبل الشروع فى مكافحته على ان الننسي
عمليات التبريد التى تجب ان تكون مبك ًار ومستمرة وبكميات كافيه وتصاحب حرائق خزانات النفط ظواهر يجب

التنبؤ بها واالستعداد لمواجتها .وهي عملية الغليان المفاجئ وتحدث هذه الظاهرة عند وصول درجة ح اررة الماء

المترسب فى قاع الخزان الى درجة التبخر ويتمدد الماء الى  1700مرة عن حجمه الطبيعي األمر الذي يجعل
البخار يصعد الى اعلي الخزان فى طريقه الى السطح يحمل معه كمية كبيرة من أبخرة المادة التى نفذ منها

وتزداد الكمية فى الخ ازن وينفذ البخار على شكل غليان مما يتسبب فى خروج المادة المشتعلة خارج الخزان
وتفقد عمليات السيطرة عليه وتحدث هذه الحاله بصورة مفاجأه وتعتبر من اخطر الظواهر حدوثًا فى خزنات

الزيت الخام أما الظاهرة الثانية وهي انسكاب المادة خارج الخزان وتحدث هذه الظاهرة عندما يكون الخزان

ممتلئ او شبة ممتلئ وتزداد كمية الماء المستخدمة فى إطفاء الحريق داخل الخزان مما يتسبب فى خروج المادة
خارج الخزان وتؤدي الى انتشار اللهب فى المناطق المحيطة بالخزان .

إن من أولويات عمليات إطفاء حرائق الخزانات هي إحتواء المادة المشتعلة داخل الخزان وهذا هو

السبب الرئيسي لعمليات التبريد التى من المفترض ان تكون مبك ار جدا وبكميات تتناسب وحجم الحريق ودرجة
ح اررة المادة المشتعلة وذلك للحفاظ على جسم الخزان من االنهيار وعدم فقد سماكته واحتواء المادة داخله ويكون
الحريق محصور بدال من انتشاره وعدم السيطرة علية حتى تتم عمليات اإلطفاء بالمواد والمعدات الالزمة لذلك.1

 4-3-1الحرائق الصناعية من منظورعلمي ومسبباتها
إن االنفجارات المصاحبة للحرائق والتي تط أر بسبب تنامي نشاطات التفاعالت الكيميائية بين ذرات
وجزيئات المادة يسهم في ارتفاع درجات الح اررة العالية والتفككك الحراري للروابط الكيميائية بين جزيئات المواد
الجديدة المرحلية التي تنشأ اثناء تكون اللهب ،

االمر الذي يتسبب في ظهور حاالت لالشتعال الذاتي وتولد موجات ضغط عالية السرعة تسمى في

علم االحتراق بـ ).2(detonation- supersonic waves
_______________

 1مصطفى موسي (محرر) -مخاطر الحرائق النفطية – أغسطس . 2014
Toshisuki, H. (2002). Combustion Science For Safety: Twenty-Ninth Symposium (International) on 2
Combustion, Part1, Combustion Institute, Sapporo, Japan 29: 167-180

وللوقاية من هذه الكوارث واالنفجارات الناجمة عنها اجريت بحوث االحتراق الحديثة المبنية على

دراسات جيدة ودقيقة من قبل الفيزيائيين والكيميائيين.2،1

ويمكن تقسيم دراسة الحرائق الصناعية الى قسمين  :االول يهتم بـ النار وما يصاحبها من تكون
للهب(مراحل نشأة اللهب) بنوعية الطبقي (المنتظم) والعشوائي (الغير منتظم) ,الدراسة الثانية تهتم باالنفجارات
المصاحبة لهذه الحرائق من جراء تولد الضغط والح اررة بسبب حدوث تفاعالت كيميائية سريعة لعناصر المواد

المشتعلة تتك ون من خاللها المزيد من الجذور الكيميائية النشطة لتلك العناصر ,وما يرافق ذلك من غازات
سامه .وتسمى فى علم االحتراق بـ (الديتانيشن) ) (detonation- supersonic wavesوكال القسمين
هامين جدآ في فهم طبيعة الحريق الصناعي ومخاطره.

وعندما يكون الحديث عن المواد البترولية ومشتقاتها فإن حجم تلك المخاطربال شك يكون جسيما وذلك

الحتوائها على المجموعة الهايدروكربونية بذرات كربونية وهيدروجينية عالية  ،ويمكن ايجاز اهم المسببات لهذه
الحرائق في الجدول التالي: 3
جدول ( :)4أهم المسببات للحرائق الصناعية
المســببات الشائعة لكوارث الحرائق الصناعية
1

تسرب المواد البترولية

7

التش ــغيل الخ ــاطئ

2

التخـ ـ ـريب

8

االشتـع ــال الذات ــي

3

عمليات القطع واللح ـ ــام

9

الكوارث بانواعها (الطبيعية والصناعية)

4

الش ــرر الكهـ ـربائي والميكــانيكي

 10التخزين الخاطئ للمواد

5

الكـ ــهرباء االسـ ــتاتيك ــية

 11التـدخـ ـ ــين

6

الصـ ـ ـواعق

 12االهم ـ ـ ـ ـ ــال

_______________

Fristrom, R. M., and Westenberg, A. A. (1965). Flame structure. McGraw-Hill, NY. 1
Chomiak, J. (1990). Combustion, A Study in Theory, Fact and Application Gordon and Breach,NY 2

 3على بن سعيد آلزاحمة الشهراني  -مخاطر وطبيعة كوارث الحرائق الصناعية  -دراسة تحليلية علمية -الشؤن الهندسية واالمدادات بالمديرية
العامة لحرس الحدود 2008

 5-3-1كيمياء الحريق الصناعي:
إن كيمياء الحريق عبارة عن سلسلة من التفاعالت الكيميائية المعقدة ,في بعض األحيان تصل أعداد
العناصر الداخلة في تلك التفاعالت إلى أكثر من  100عنصر كيميائي .ونظ ار الختالف الخصائص الكيميائية
والفيزيائية للعناصر والمركبات الداخله في مكونات المواد الصناعية ذات االستخدامات المتعددة القابلة لالشتعال

(كالوقود بانواعه – البتروكماويات – المنتجات المعدنية والبالستيكية – االصباغ – البولستر -االدوية الطبية
وغيرها) مما يتريب على ذلك اختالف في درجة خطورة تلك المواد واختالف عمليات اكسدتها.
ويصنف الحريق من منظور كيميائي إلى مجموعتين :
• بسيطة :

تنتج الحرائق البسيطة في حالة وجود إ حتراق كامل للمادة ذات التركيب الكيميائي البسيط (االحادي)
إلى حد ما  ،بحيث ال ينتج عنه أجرام أو حبيبات كربونية وانما غازات قليلة وأبخره.
• معقدة :

تنتج عندما يكون هنالك احتراق غير كامل للمادة أو الوقود ذات التركيبة الكيميائية المتعددة كما في
المشتقات البترولية وغيرها وهذا الصنف بطبيعة الحال هو األكثر دما ار وخطورة وأكثر الحرائق التى ينتج عنها
مخلفات احتراق.

إن عمليات االحتراق تبدأ في ظروف كيميائية بين ذرات عناصرالمركبات الهيدروكربونية للمواد البترولية

في المراحل االولية من األكسدة  ،بفعل وجود مصدر حراري (سواءاً مباشر أو غير مباشر) ينتج عن ذلك
انفصال تلك الذرات عن بعضها بحيث تصبح طليقة وفي حالة تأين (نشطة كيميائيآ) تسمى الذرات والجذور

الحرة أو الطليقة والتى تلعب دو ًار هام ًا جدًا في عملية بناء سلسلة التفاعالت الكيميائية والتي تعتبر
الكيميائية ّ
المسؤل االول عن تولد اللهب وانتشاره في موقع الحريق.

 1-5-3-1سرعة االحتراق :
من أهم الخصائص الكيموفيزيائية للمادة المشتعلة هي سرعة احتراقها ,حيث يمكن من خالل معرفة
ذلك تصنيف درجة خطورة المادة وطريقة مواجهة ومكافحة المخاطر المصاحبة اثناء نقلها او تخزينها .ويمكن

ايجاز سبب اهميتها فى اآلتي:

أ -تقييم مخاطر الحريق الناجم من احتراق تلك المادة.
ب -معرفة واستنتاج سرعة انتشار اللهب الناتج من اشتعالها.

ج -وضع األسس واإلجراءات االحت ارزية والوقائية لمنع نشوب الحرائق (هام لمعايير السالمة).
د -معرفة فاعلية و كفاءة المادة البترولية كوقود يستخدم في إنتاج الطاقة.

و -التعرف على الخصائص الكييميائية والفيزيائية للمادة.

وتُعرف سرعة االحتراق بأنها السرعة النسبية للغاز الغير محترق والمتجه بشكل عمودي لسطح اللهب
المعاكس االتجاه ولها وحدة قياس (متر/الثانية (م  /ث) .وتتأثر سرعة االحتراق بالخصائص الكيميائية للمادة
المشتعلة وكذلك بتكون سلسلة من التفاعالت النشطة كيميائيًا والتي تبدأ بمجرد بدء عملية األكسدة ،ومن تلك

الخصائص قدرة النقل أو التوصيل الحراري لتلك المادة أو الوقود ومعامل انتشار مكونات (جزيئات) تلك المادة

الذي هو مرتبط بتفكك الروابط الكيميائية بين ذرات تلك المادة أو الوقود المحترق .وتتأثر سرعة االحتراق ايضآ
بالضغط ودرجة الح اررة .ومن الدراسات الحديثة التي تم انجازها مؤخ ار في قياس سرعة االحتراق قد تم استخدام
المشبه الكروي الموضح باللوحة ( )1في القياس  ،لذا فإن سرعة االحتراق يمكن أن يعبر عنها رياضيًا للهب
قرصي الشكل (كروي ) ،شريطة ان يكون الحريق محصورآ والضغط في الوسط المحيط شبه ثابت:
ّ
()1
سرعة االحتراق = سرعة اللهب – سرعة الغاز غير المحترق

وهنالك تعبير رياضي آخر لتلك القيمة يربط سرعة اللهب بنسبة الكثافة للغازالمحترق (burned gas
) الى الغير محترق ( (unburned gasكما هوموضح أدناه:
سرعة االحتراق = سرعة اللهب  } xكثافة الغازالمحترق /كثافة الغاز الغيرالمحترق{
ويمكن قياس سرعة االحتراق باستخدام احد الطرق التالية-:
 .1المشبه الكروي.

( )2

 .2الحراق (بنسن)  :يقوم موقد بنزن بحرق تام للغاز وذلك بإدخال هواء مع الغاز المحترق باإلضافة
للهواء الخارجي مما يؤدي إلى حرق تام للغاز والحصول على ح اررة عالية مع عدم تكون رواسب

كربونية .هناك أشكال متعددة لموقد بنزن تشترك جميعها في معظم األجزاء تقريبًا.

 .3النماذج الرياضية .

لوحة ( : )1طرق قياس سرعة االحتراق

المشبه الكروي

حراق (موقد) بنسن

المصدر  :على بن سعيد آلزاحمة الشهراني  -مخاطر وطبيعة كوارث الحرائق الصناعية  -رسالة دكتوراه 1425ه  -جامعة
لييدز ,بريطانيا.

ومن خصائص الحرائق الصناعية هو أن اللهب الصادرمن الحريق يكون من النوع العشوائي (العاصفي)
ومتذذب الحركة مما يزيد في خطورتها وأضرارها حيث يتصف هذا النوع من اللهب بدرجة ح اررة عالية جدًا

وسرعة احتراق اكبر اضعاف اللهب الطبقي المنتظم الشكل ،وبالتالي تسارع اللهب وانتشاره بصورة سريعة، 1

الشكل رقم ( )2-3يوضح الفرق بينهما.
_______________

 1على بن سعيد آلزاحمة الشهراني  -مخاطر وطبيعة كوارث الحرائق الصناعية  -دراسة تحليلية علمية -الشؤن الهندسية واالمدادات بالمديرية
العامة لحرس الحدود 2008

لوحة ( )2منظر للهب العشوائي

لوحة ( )3منظر للهب الطبقي المنتظم

المصدر  :على بن سعيد آلزاحمة الشهراني  -مخاطر وطبيعة كوارث الحرائق الصناعية  -رسالة دكتوراه 1425ه – جامعة
لييدز ,بريطانيا.

جدول ( : )5مقارنة بين نوعى اللهب بشكل موجز
م

االحتراق ذو اللهب العشوائي

اء في المجاالت الصناعية،
 1الشائع سو ً

االحتراق ذو اللهب المنتظم
استخدامات منزلية محدودة ( التدفئة –التسخين)

التجارية ،الطاقة او النقل

 2اكثر خطورة بسبب سرعة انتشاره وتسارع

اقل خطورة  -سرعة لهب بطيئة ونمو بطيئ

نمو اللهب
 3حركة ديناميكية ترددية متذبذبة

حركة انسيابية منتظمة بشكل طبقي

 4اكبر كمية ح اررة بسبب تزايد مساحات اسطح اقل كمية ح اررة
اللهب
 5فى الغالب لهب متحرك

لهب ثابت

 6سرعة احتراق كبيرة (اضعاف سرعة اللهب

سرعة احتراق بطيئة مقارنة بالعشوائي

المنتظم)
 2-5-3-1مخاطر االنفجارات في الحرائق الصناعية وكيفية نشأتها
اء للجانب البشري او الجانب
تعتبر االنفجارات الناجمة من الحرائق الصناعية اكبر مصادر التهديد سو ً
المادي .ويعود ذلك لما لها من قوة تدميرية هائلة وضغط كبير يصاحبه تنامي سريع جدا في درجات الح اررة
وسرعة انتشار اللهب  .حينما تبدأ عملية اشتعال المادة يأخذ حينها االحتراق احد الصور التالية:
أ -بداية ضعيفة (تفاعل كيميائي بطيء) :كما في اللهب الطبقي المنتظم ( ،) Laminar flamesتكون
سرعة إنتشار اللهب بطيئة عشرات السنتيمترات/الثانية .يصاحب ذلك نمو بطيء لدرجات الح اررة.

ب -بداية متوسطة (تفاعل كيميائي متوسط السرعة) :يتم االحتراق في البداية بشئ بطئ ثم تبدأ العملية
بالتسارع حتي يكون احتراق مفاجيء  ،وفي هذا النوع تكون سرعة انتشار اللهب بضع مئات
االمتار/الثانية.

يتكون فيه موجات
ج -بداية قوية (تفاعل كيميائي سريع جدا) :وهذا الصنف هومحور النقاش ،حيث ّ
ضغط عالية السرعة تتسبب في االنفجار  ،تسمى الموجات المفجرة (  )detonation waves-DWتنشأ
خلف مقدمة اللهب  ،يصاحب ذلك ارتفاع كبير في درجات الح اررة والضغط وتكون سرعة انتشار اللهب فيه
عدة كيلومترات/الثانية.
وقد اولى الباحثون في علم االحتراق اهمية قصوى لهذه الظاهرة منذ اكثر من قرنين من الزمن ،نظرآ
لحجم الدمار والمآسئ التي يمكن ان تخلفه هذه االنفجارات واهمية ذلك في االمن والسالمة .وقد ُوجد ان اهم
ما تتميز به هذه الموجات هو سرعة انتقالها والضغط الهائل خلفها .اال ان نشأة هذه الموجات السريعة في
الحريق يتوقف على عدة عوامل هي:
 )1الخصائص الفيزيائية والكيميائية للوقود (او المادة القابلة لالشتعال)

 )2نطاق االشعال ( ) Flammability limitsللوقود اوالمادة
 )3الضغط والح اررة السائدة في الوسط المحيط بموقع الحريق

جراء عدم استق ارره بعد نشأته () Flame Instability
 )4تخلخل اللهب من ّ
 )5مقدار الطاقة الح اررية المسببة لالشعال
 )6النيران محصورة ام طليقة () Confined & Unconfined fires

 )7التخزين في اوعية مضغوطة ام غير مضغوطة () Pressurized Storage
وتأتي المرحلة الحرجة عند تحول الحريق من احتراق طبيعي الى احترق فجائي تتزايد فيه سرعة االحتراق

تكون موجات اهت اززية تسمى ( )Shock Waves-SWتكون
وسرعة اللهب وتنشأ دوامات عاصفة بسبب ّ
بمثابة الموجة القيادية لالنفجار تعمل على ضغط الغازات الغير محترقة التي التزال بداخل طيّات اللهب

تكون
المتخلخل ( ،) Cellular flamesيصاحب ذلك ارتفاع في درجة الح اررة والضغط مما يتسبب في ّ

اشتعال ذاتي عندها يصل الحريق الى نقطة تسمى الـ ( ) Chapman-Jouguet-CJالمؤدية الى تكون

الموجات المفجرة التي تكون السبب الرئيسي في بدء االنفجار( ،)detonation waves-DWوتقاس سرعات
هذه الموجات التي سبق ذكرها بما يسمى في علم االحتراق بـ رقم الماك ( ) Mac number-Mوهو عبارة

عن نسبة سرعة تدفق الغازات الساخنة ( ،)Vالى سرعة الصوت ( ،)cويعبر عن ذلك رياضيآ :
V
c

M

وتكون سرعة هذه الموجات اما:
-

صوتية ( : )Sonicاي موجات بسرعة الصوت.

 -فوق الصوتية ( : )Supersonicاي موجات بسرعة فوق سرعة الصوت.

 -دون الصوتية ( : )Subsonicاي موجات بسرعة أقل من سرعة الصوت.

 6-3-1تقييم المخاطر في المنشآت الصناعية باستخدام البرامج الحاسوبية ( Computer
) Modeling

إن من متطلبات السالمة في المنشآت المدنية سواءآ السكنية منها ,التجارية او الصناعية التقييم الدقيق

لمخاطر اندالع الحريق وما قد ينجم عنه من خسائر مادية او بشرية  ،ولعل وجود التطور السريع في توظيف
الفعالة من العوامل المساعدة كثيرآ في هذا المجال وبمساندة النماذج الرياضية
تقنيات الحاسب اآللي وبرامجه ّ
المصممة لمثل هذه االغراض.
في هذا السياق سنستعرض بعض تلك النماذج او ما يسمى الـ ( )Computer Modelingبواسطة

اجهزة الحاسب اآللي في تقييم المخاطر  ،فمنذ عام  1998م على وجه التقريب تم تطوير عدة نماذج رياضية
(برامج حاسوبية) تعمل على تحليل سيناريو الحريق المتوقع ،ومنها برنامج فايركام للباحث يونج وزمالئه (Fire

) Risk Evaluation and Cost Assessment Modelوهو برنامج يقيم كل االخطار المتوقعة للحريق
بالمبنى وشاغليه ، 1والبرنامج سيزار رسك ( )CESARE-RISKللباحث بييك وزمالئه ، 2و فيي ار سيستم

(  )FIERAsystem,لـ هادوجوزفلكس وزمالئه .3إال ان تلك البرامج محدودة االستخدام ومصممة لتطبيقات
خاصة بحيث يتعذر توظيفها لتقييم مخاطر الحريق فى المبانى والمنشآت الصناعية لعدم شمولية الفرضيات
العلمية التي ُبنيت عليها تلك البرامج وتبسيط سناريو الحريق المراد تقييمه وذلك للحد من الزمن الالزم للحاسب
اآللى فى تحليل ومحاكات الخطر المتوقع ,اال انه تم مؤخرآ تصميم برنامج مالئم لتحليل وتقييم تلك المخاطر
بوسطة الباحثان زوومان وهادجوزفلكس.
 1-6-3-1إذآ كيف يتم تقييم مخاطرالحريق آليآ وما هي عناصر ذلك التقييم؟
إن تقييم المخاطر الناجمة من نشوب اي حريق متوقع سواءآ فى مبنى سكنى او تجارى اوصناعي يتم عن
طريق وضع فرضيات او ما يسمى بالسيناريو تكون ذات عالقه بجغرافية الموقع الذي توجد فيه المنشأة او
المبنى وكذلك التصميم الداخلي والخارجي – حجم المبنى ( المساحة االجمالية وعدد االدوار)  -عدد الغرف

فى كل دور -مواقع المخارج فى المبنى وعددها وغيرذلك من المواصفات الهندسية ذات االهمية فى مجال
السالمة بحيث يتم ربط ذلك بمعادالت رياضية تفاضلية تعمل على حساب الزمن الالزم لما يلي:
 -1إنتشار اللهب فى وحدات المبنى-غرف وطوابق.
 -2تصاعد االبخرة والغازات الساخنة وانتشارها فى المبنى.
 -3زمن التعرض للغازات السامة.

 -4الزمن الالزم إلنهيار الحوائط الفاصلة بين غرف المبنى.

 -5اضافة الى ذلك تعمل تلك المعادالت على حساب كمية الح اررة المنبعثة من ألسنة اللهب واالبخرة
ونسب االحتمال لوقوع اصابات ووفايات ومدى االستجابة لالخالء ومباشرة الحدث.
 -6إستجابة فرقة الدفاع المدني
 -7التكاليف قبل وبعد نشوب الحريق في المبنى وأنظمة الحماية من الحريق.4
_______________
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الفصل الثانى  :الــمخــــــاطـــــــــر

المبحث األول  :األثار المترتبة على وقوع الحوادث
 1-1-2أسباب وقوع الحوادث
تتعدد مخاطر المواد النفطية وتأثيرها على عدة أشياء فهى توثر على البيئة و مكوناتها (هواء  ،ماء ،

تربة) وتؤثر سلبا على جسم االنسان ويتمثل ذل ك فى تأثيرها على الجهاز التنفسى  ،الخاليا (سرطانات) ،
األجنة واالطفال  ،وحتي نتمكن من معرفة االثار المترتبة على وقوع الحوادث ييجب علينا أوالً معرفة اسبابها

ومن أهم الجوانب االساسية في السالمة والحماية المدنية هو التعرف بشكل دقيق على مسببات مثل هذه

الحوادث التي ينتج عنها كوارث مؤلمة سواءآ لالنسان او البيئة .وبشكل عام فإن من احد أهم العوامل الرئيسية
في نشوب تلك الحوادث الصناعية اإلهمال والالمباالة في اخذ الحيطة والحذر واتباع إجراءات وقوانين السالمة.

وانه من المهم في هذا السياق تصنيفها الى ما يلي:
 1-1-1-2المسببات الفنية :وتشـمل وجود أعطال فنية في أنظمة المنشـأة يتسـبب في وقوع الحوادث .ومن

االمثلــة على ذلــك االعطــال التي تط أر في االنظمــه الكهربــائيــة  ،كوجود التمــاس كهربــائي في احــد الكوابــل

المغذية لموقع معين او زيادة االحمال الكهربائية  ،توقف انظمة التبريد او التهويه في االنظمة الميكانيكية او
الكهربائية مما يؤدي الى ارتفاع في درجة الح اررة في الوسـط المحيط بذلك النظام وبالتالي يكون سـببا لنشـوب

الحريق او أصــابة العامل وايقاف دوالب العمل وحركة االنتاج .من االمثلة على ذلك ايضــآ وجود تس ـربات في
خطوط نقل الطاقة ,كتسرب الغازات او السوائل القابلة لالشتعال في المنشأة الصناعية.

 2-1-1-2المســببات المهنية :وهى أخطاء تنتج من الكادر البش ــرى بص ــوره أس ــاس ــية تش ــمل تلك االخطاء
المهنية عند القيام باعمال الشغيل والصيانة  ،االخطاء الشائعة التي تمارس عند إجراء عمليات القص واللحام

داخل المنشـ ـ ـ ــأة او اي مواقع أخرى قريبة منها ومن األخطاء المهنية أيضـ ـ ـ ــآ التشـ ـ ـ ــغيل الخاطئ وتخزين المواد
بطريقة خاطئة (لم تراعا فيها قوانين االمن والس ــالمة) وعدم إس ــتخدام المص ــابيح الكهربائية المناس ــبة فى موقع
العمل  .لذا يجب التأكد من إ دراك فريق العمل ألهمية السالمة المهنية في بيئة العمل وخاصة الصناعية منها
كحقول الزيت  ،محطات إنتاج الكهرباء  ،معامل التكرير  ،المصانع وغيرها.
 3-1-1-2المســـــــــببات الخارجية  :ينحص ـ ـ ـ ـ ـ ــر هذا الص ـ ـ ـ ـ ـ ــنف في الكوارث الطبيعية ( الزالزل  ،البراكين ،
اء في حاالت التدريب والمناورات
الص ـ ـ ـواعق)  -اعمال التخريب (تعرض المنشـ ـ ــأة الى قذائف عسـ ـ ــكرية س ـ ـ ـو ً
أوحاالت الحروب).

 2-1-2أضرار الحرائق الصناعية :
اما عن اضرار الحرائق الصناعية فيمكن تلخيصها في أربع محاورهي-:
• الخسائر البشرية والمادية.
• تلوث البيئة  :وتشمل التلوث فى عناصر البيئة الرئيسية وهى الهواء و المياه والتربة.
• إنهيار نشاط المرافق الصناعية.

• االحتباس الحراري .Global Warming

 3-1-2الخسائر البشرية والمادية :
ال شك أن ما يترتب على االضرار الجسدية أن يصاب المريض بعجز جزئى أو كلى أو قد يؤدي الي
فقد العامل لحياته  ،وهذه االصابة قد تؤثر فى قدرته على العمل و تجعله عالة يتكفف الدولة أو الناس ،
فالمصاب قد تلحق به أضرار كثيرة منها شعوره بااللم النفسي نتيجة االصابة ونظرة االشفاق والعطف عليه

ال عن ما ينتج من إصابته بتشوه فى أعضاء جسمه وشعره والضعف
التى قد يراها فى عيون االخرين فض ً
والجزئي فى ممارسه حياته بشكل طبيعى.

جمع مليء بالنفط والغاز من مشاكل مترتبة عن النفط والغازات المنبعثة
ال يخفى على أحد ما يسببه َم َ
عنه والتي تؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين الذين يسكنون بجانب الشركات واألحواض النفطية .وأشارت

دراسة حديثة وموثقة أن أكثر من (  )150مراجعًا ومصد ًار يستند إلى تجا رب األهالي في مناطق الغاز حيث
عانى أهلها ويالت األمراض والسرطانات المختلفة والمتاعب الصحية وعدم االستقرار النفسي بسبب االنبعاثات
الغازية والملوثات الناتجة عنها وعن التسربات واالنفجارات والحرائق الناجمة عن خطوط األنابيب الناقلة للغاز
والمواد النفطية واألض ارر واإلصابات المسببة لها والمسافة المؤثرة هي بين 30-50كم  .وتشير الدراسات إلى
تأثير النفط والغاز على جميع أعضاء جسم اإلنسان وهي فشل نمو األطفال ونقص الخصوبة لدى الجنسين

وارتفاع ضغط الدم والسكري وتشمع الكبد وسرطانات الدم والرئة والجلد والربو والتوتر النفسي.1
_______________
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 4-1-2التلوث البيئي :
إن االضرار البيئية لها خصوصيتها فى مثل هذا الحوادث على جميع عناضر البيئة (الهواء ،
المياه  ،التربة) وذلك الن آثارها التظهر فور وقوعها مباشرة  ،كما أن الضرر يمكن أن يستمر رغم التعويض
عنه بالنسبة للماضى حيث لن يستطيع المتضرر تأمين نفسه بالنسبة للمستقبل.
سيقتصر الشرح على التلوث البحري والهواء بايجاز  ،وذلك الرتباطهما الوثيق فى تحرك االمواج
والتيارات البحرية من منطقة ألخرى مما ساعد فى نشر النفط الملوث على عرض البحر ،وعلى الرغم من
الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الجهات المختصة بهذا الموضوع للتخلص من هذه البقع باستخدام بعض
أنواع البكتريا أو المنظفات الصناعية أو استخدام الحواجز الطافية أو إغراق الزيت بالماء بإضافة مساحيق

خاصة أ و حرقه أو غير ذلك من الوسائل واإلجراءات الوقائية والعالجية لحماية البيئة البحرية من التلوث
النفطي ،إال أن مخاطر هذه البقع تظل ماثلة في األذهان من موت للحوانات البحرية (أسماك  ،مروج ،
طيور) وتاثرها على الوضح االقتصادى لتلك الدولة فى مجال السياحة ونقاء السواحل البحرية.
 1-4-1-2تلوث الهواء :
أما عن تلوث الهواء فيكون بسبب تصاعد نواتج االحتراق من المواد المشتعلة سواءا كانت بترولية أو
بالس ـ ــتيكية او غيرها في المنش ـ ــأت الص ـ ــناعية الى طبقات الجو المحيطة بها مما ينتج عن ذلك تلوث الهواء
باالبخرة والغازات واتشارها بواسطة الرياح ومنها:
 -األبخرة الكربونية  ( Cالكربون)

 الهيدروكربونات الغير محترقة UHC أكاسيد الكربون  ( COXاول اكسيد الكربون – وثاني اكسيد الكربون)ينتج هذا الغاز بسبب االحتراق الغير الكامل لمواد الوقود العضوية مثل الفحم و البترول و منتجاتها كما
ينتج ايضا من االحتراق غير الكامل لبنزين السيارات و بذلك فهو يشكل النسبة الكبرى من غازات العوادم

كما ينتج ايضا من أحتراق السجائر  ،و تكمن خطورة هذا الغاز حيث أنه يتحد مع هموجلوبين الدم (هو
المادة المسؤولة عن حمل االكسجين الى جميع أنسجة الجسم) مم يؤدى الى نقص كمية االكسجين فى

الجسم فيصاب الشخص بالخمول و تضغف قدرته على التركيز  ،و يصيب الشخص أيضا بفقر الدم و
اضطراب فى وظيفة العقل ،و كذلك ايضا يحدث اضطراب فى كرات الدم البيضاء.
و مما هو جدير بالذكر أن النباتات الخضراء تقوم بامتصاص هذا الغاز من الجو لالستفادة منه فى

عمليات التمثيل الضوئى لتكوين الغذاء  ،وهكذا يقوم النبات االخضر بتنقية الهواء من الكميات الزائدة
م ن ثانى أكسيد الكربون و لكن عندما يقوم االنسان بإزالة هذه المساحات الخضراء فيكون قد قضى بذلك
على أفضل وسيلة لتنقية الهواء.
 أكاسيد النيتروجين  ( NOXاول اكسيد النيتروجين – ثاني اكسيد النيتروجين)و يحتوى أكسيد النيتروجين على أنواع عديدة أهمها ثانى أكسيد النيتروجين و هو غاز أصفر اللون يميل

الى البنى أو االحمر  ,و يعد هذا الغاز من أخطر الملوثات على البيئة و ينتج بسبب احتراق المكونات
النيتروجينية الموجودة فى البترول و منتجاته  ,كما ينتج أيضا بسبب احتراق وقود العوادم الناتجة من
السيارات  ،يؤثر هذا الغاز على االنسان تأثي ار سيئًا حيث يسبب تهيجا فى غشاء ملتحمة العين و الغشاء

المخاطى المبطن لالنف و الحلق  ،كما يزيد من احتماالت اصابة الرئة بالفيروسات كاالنفلون از و يقلل

مقاومة الجهاز التنفسى و يصيبه بالحساسية  .يسبب الضباب الخانق فى الجو  ،لكن عندما تترسب هذه
االمالح فى التربة فإنها تساعد على خصوبتها و تغذية النباتات.
 -أكاسيد الكبريت SOX

( اول اكسيد الكبريت – ثاني اكسيد الكبريت)

هو غاز عديم اللون و الرائحة يوجد بصورة طبيعية على سطح االرض بتركيز قليل .و ينتج هذا الغاز
من احتراق الوقود الخشبى أو الزيت وهو يخرج ايضا مع غازات العادم و عندما يخلط غاز ثانى اكسيد

الكبريت بالرطوبة فإنه يكون حامضا مهيجا لالغشية المخاطية و العيون و يسبب حساسية لألجزاء الرطبة
من الجلد  ،هذا الحامض ذو تأثير كبير على الجهاز التنفسي و مثير للسعال و الربو الحاد و المزمن ،

و يتلف أنسجه الرئة و يسبب حامض الكبريتيك تآكل المركبات المعدنية و الطالء كما أن له تأثي ًار على

الحيوانات و النبات و للغاز دور هام فى تكوين االمطار الحمضة ايضًا مثل غازات أكاسيد النيتروجين
.

 2-4-1-2تلوث المياه :
حيث ذكر الدكتور فاروق الباز في اجابته عن األثر السلبي لبقع حرائق النفط على البيئة البحرية،
ان علماء البحار يرون ان الذرات النفطية الناتجة من تلك الحرائق عندما تسقط على سطح الماء تشكل

طبقة رقيقة تمنع اشعة الشمس من الوصول الى الكائنات البحرية الحية الدقيقة التي تعتبر الغذاء الرئيسي
لألسماك .اما التأثير اآلخر فينتج عن ترسب المركبات الثقيلة من هذه البقع بعد تبخر الجزء القابل للتبخر
مما يؤدي الى اتالف الحياة البحرية لفترات طويلة في االماكن التي تتركز فيها تلك المواد .كما ذكر الدكتور
الباز ان مياه الشرب تتأثر بالمخلفات الهيدروكربونية من الحرائق النفطية حيث تكون ضارة  .1إن الزيت
النفطي من أخطر الملوثات الضارة بالبيئة البحرية والقاتلة للكائنات الحية ،كما أن الخليج العربي من أشد

الممرات المائية تلوثاً وتأث اًر بهذه البقع النفطية.
جدول ( : )6أمثلة الكبر حوادث تسريب النفط فى العالم
الرقم

1

2

3

تاريخ وقوع
الحادثة
 16مارس
1978

الموقع
 5كيلومترات
من ساحل
"بريتاني" فرنسا

حجم النفط

الخسائر البشرية

المتدفق
 1.64مليون
برميل

 24يناير

الخليج العربي،

 1.9مليون

1983

إيران

برميل

 19يناير

الخليج العربي

1991

والكويت

– 9.05

إنقسمت السفينة أموكو كاديز  ،والتوجد خسائر
بشرية ولكن بلغت مساحة التلوث  30كيلومت ًار من
ساحل "بريتون"
اصطدمت ناقلة نفط مع منصة مما تسبب في
أضرار ألحد فوهات اآلبار وفقد عدد  11شخص
حياتهم  ،و استغرق األمر  9أشهر لوضع حد للبئر
خالل حرب الخليج األولى فتحت القوات العراقية

 12.4مليون

صمامات آبار النفط الكويتية وخطوط األنابيب من

برميل

أجل محاولة إلبطاء زحف القوات األميركية غطى

التسرب النفطي الخليج العربي بسمك  10سنتيمترات
مساحة  28ألف كيلومتر مربع

يتبع جدول (: )6
الرقم

تاريخ وقوع
الحادثة

الموقع

حجم النفط
المتدفق

الخسائر البشرية
انفجرت ناقلة النفط "إيه بي تي سمر" وفُقدت حياة 5

4

 28مايو
1991

 1300كيلومتر
قبالة ساحل
أنجوال

 1.21مليون
برميل

أفراد من طاقمها من أصل  32وغطت بقعة النفط
مساحة  80ميالً مربعًا ( 207كيلومترات مربعة)
وظلت النيران لمدة  3أيام قبل أن تغرق السفينة في
األول من يونيو/حزيران عام 1991

5

 22أبريل
2010

خليج المكسيك

 4.9مليون
برميل

اندلع حريق على متن منصة الحفر "ديب ووتر
هوريزون  "bPوحدثت فيها  11حالة وفاة  ،تمت
معالجة تسرب البئر بتغطيتها في  15يوليو2010

المصدر:على بن سعيد آلزاحمة الشهراني-مخاطر وطبيعة كوارث الحرائق الصناعية-الشؤن الهندسية واالمدادات بالمديرية العامة لحرس

الحدود 2008

 3-4-1-2تلوث التربة :
إن تلوث التربة بالمواد النفطية يوثر سلبا على النباتات وصالحية التربة للزراعه ومنها قد تنتقل هذه
الملوثات الى الثمر المنتج من تلك االشجار سواء داخلياً أو خارجيًا .ويعالج تلوث التربة إما بطرق فيزيائية

(طريقة الشفط  ،الجمع واإلزالة) أو بيولوجية (التنشيط الحيوي:وفي هذه الطريقة يتم اضافة مواد معدنية مغذية
مثل الفوسفور أو النتروجين إلى البيئة الملوثة من اجل تحفيز نمو الكائنات الحية المجهرية  ،اإلكثار الحيوي:وهو

ال في التربة زيادة أعداد و أنواع البكتيريا
إضافة الكائنات الحية المجهرية إلى األحياء المجهرية الموجودة أص ً

التي تقوم بعملية تفكيك النفط).

 5-1-2إنهيار نشاط المرافق الصناعية
إن إنهيار نشاط المرافق الصناعية هو دليل واضح على فقد المؤسسة لمقومات العمل وتعرضها
للخسائر المادية التى تتعرض لها هى كمؤسسة أوالعامل بها  ،وبذلك يكون هذا االنهيار أحد المؤثرات السالبة
عل ى إقتصاد الدولة وخاصة إذا كانت المؤسسة تعمل فى احدى المجاالت الحيوية.

 6-1-2اإلحتباس الحرارى :
اإلحتباس الحراري هو إرتفاع درجة الح اررة في بيئة ما نتيجة تغيير في سيالن الطاقة الح اررية من
البيئة واليها .وعادة ما يطلق هذا اإلسم على ظاهرة إرتفاع درجات ح اررة األرض عن معدلها الطبيعي
هنالك بعض الغازات المنبعثة من صناعة النفط و مخلفات الوقود لها القدرة علي إمتصاص الح اررة
بشكل كبير .وأهم هذه الغازات :
 ثاني أكسيد الكربون.-

الميثان.

 ثاني أكسيد النيتروجين.و إزدياد التراكيز الجوية لهذه الغازات يؤدي إلي المزيد من اإلحتباس الحراري و إرتفاع متوسط درجة
ح اررة االرض ،للمثال ال الحصر نذكر الحقائق اآلتية:
 غاز الميثان يحبس الح اررة بمقدار  21مرة عن تلك التي يحبسها ثاني اكسيد الكربون. -و يمتص ثاني اكسيد النيتروجين ) (NO2ح اررة قدرها  270مرة اكثر مما يمتص ثاني اكسيد

الكربون.

ونتيجة لهذه المخاطر المتعددة اصدرت الدول قوانين ولوائح بموجبها تقلل هذه المخاطر وتحدد

ال قانون حماية البيئة لسنة  2001وضع االطار العام لحماية البيئة فى السودان وجعل أمر
المسؤليات فمث ً
البيئة مسؤلية الجميع بما فى ذلك السلطات االتحادية والوالئية واالفراد  ،وترك القانون أمر التشريعات

المتخصصة فى مجال حماية البيئة للسطات المعنية فى كل مجال  .وسنتناول الشريعات والقوانين فى الفصل
الثالث  ،الحقًا.

المبحث الثانى  :المخاطر التى يتعرض لها اإلنسان إثر تعرضة للمواد النفطية

اليخفى على أحد ماتسببه مجمعات تخزين الغاز من مشاكل صحية مترتبة عن الغازات المنبعثة منه

والتي تؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين الذين يسكنون حول تلك المجمعات ويرتبط تأثير الغاز والنفط
على جسم اإلنسان بعدة عوامل منها :
 -1نوعية الغاز الذي يتعرض له الشخص.
 -2كمية الغاز.

 -3طبيعة وتركيب الغاز ( جاف أو رطب ).
 -4مدة التعرض واستنشاق الغاز.
 -5القرب والبعد من مكان الغاز.
حذر مفتاح األربش الخبير في مجال البيئة والمهتم بحماية البيئة من التلوث الغازي الناتج عن مجمعات
النفط والغاز،وذلك في دراسته العلمية حول تأثير مجمعات الغاز والنفط على المناطق المجاورة وسكانها .وأشار

األربش أن هذه الدراسة ملخصة وموثقة ومستخرجة من اكثر من 150مرجعاً ومصد اًر يستند الى تجارب االهالي

بمناطق مجمعات الغاز ومعامل تكرير النفط وماجاورها حيث عانى أهلها وزالوا يعانون ويالت االمراض
والسرطانات المختلفة والمتاعب الصحية وعدم االستقرار النفسي بسبب االنبعاثات الغازية والملوثات الناتجة

عنها وعن التسربات واالنفجارات والحرائق الناجمة عن خطوط االنابيب الناقلة للغاز والمواد النفطية  ،واالضرار
واالصابات المسببة لها  ،وتتكون من جزيئين هما :
أوالً  :االنبعاثات الغازية الملوثة للهواء الجوي والذي يتنفسه السكان  ،ومخاطرها على الصحة العامة

 ،والتي تشمل المناطق المحيطة بنقطة االنبعاثات  ،والواقعة في نطاق يتراوح بين 35و 50كيلومت ار من المركز
الذي يقع به مصدر االنبعاث  ،وتتوقف مسافة التأثير الفاعل على ارتفاع نقطة االنبعاث من سطح االرض.
ثانياً  :الحرائق واالنفجارات الناتجة من إحتمالية التسربات التي ترافق شبكات االنابيب الناقلة للغازات

الهيدروكربونية (النفط والغاز) القابلة لالشتعال واالنفجار  ،خاصة عندما تقع تحت درجات ضغط مرتفعة تصل
الى مايدفع المياه الى 900متر الى أعلى.

وتطرقت الدراسة إلى تأثير إنبعاث الغازات على الصحة العامة وقال إن هناك عشرة أركان مهمة تغطي

النشاط الحيوي للجسم والتي تستهدفها الغازات المنبعثة وتسممها وهذه األركان هي نظام النمو بالجسم والنظام
التناسلي والدورة الدموية والغدد الهرمونية و الجهاز الهضمي و جهاز المناعة والكلى والجهاز العصبي والجهاز
التنفسي ونظام الحواس.
وأكدت الدراسة أن األطفال الذين تقل أعمارهم عن  18سنة يواجهون معوقات في النمو  ،فواحد من
كل  33مولودًا يولد بتشوهات خلقية  ،وتؤثر الغازات المسممة لنظام نمو الجسم سلبيًا على النمو لدى االطفال
 ،ويشمل تأثير هذه المسممات تشوهات عند الوالدة  ،ووزناً منخفضاً للمولود  ،والقصور الجنسي والنفسي
والسلوكي لدى الذكور واألناث الذي يزداد سوءاً أثناء فترة النمو (فترة الطفولة)  ،كذلك يسبب تعرض الحوامل

لهذه الغازات عرقلة نمو الجنين او حتى موته.

إضافة إلى ذلك إن تعرض الحوامل لهذه الغازات يتسبب أيضاً فى إنخفاض وزن الجنين  ،كما يصاب

الدماغ لدى االطفال بأضرار بالغة  ،وبنفس القدر من الضرر الذي يتعرض له الجنين اثناء التكوين  ،تكون
مساهمة األب الذي تعرض للغازات في الضرر بنفس القدر في الجنين منذ بداية الحمل  ،وتعرض اآلباء لهذه
االنبعاثات صاحب ازدياد حاالت االجهاض المفاجئ لدى الحوامل.
إن االنبعاثات التي تنتج من البيوتادين و البنزين و ايثيل البنزين والهباء و أول أكسيد الكربون و ثاني
أكسيد النيتروجين و أول أكسيد النيتروجين و أكسيد النيتروجين و ثاني أكسيد الكبريت و الهكسين والمركبات

العضوية الطيارة و ا لطولوين و الزيلين والستايرينن الميثان و البنتين و البروبين  .فهى تؤدى الي تسمم فى
الدورة الدموية وضعف النظام التناسلي للذكور واإلناث على السواء ويسبب تغي اًر في السلوك الجنسي  ،ونقصان

الخصوبة لدى الجنسين  ،أو فقدان الجنين اثناء الحمل و الغازات المسممة لنظام التناسل هذه قد تسبب تداخال
في المهام والقدرات الجنسية لمن يتعرضون لها وعدم انتظام في الدورة الشهرية  ،ونقصًا في القدرة على

اإلخصاب  ،وتذبذبًا في مدة الحمل ونتيجته  ،وكذلك اإلخالل بمهام الغدد التي تفرز الحليب لدى األم  ،وبلوغ

سن اليأس مبك اُر و تحد هذه المسممات من قدرة المرأة على الحمل بنجاح.

أما عن المسممات التي تستهدف الجهاز التناسلي للذكور فتستطيع تغيير عدد الحيوانات المنوية
أوشكلها  ،وتغيير السلوك الجنسي  ،و تزيد من هبوط القدرة على التخصيب.

تسبب هذه اإلنبعاثات التى سبق ذكرها تسمم الدم والتعرض لها يساهم في إحداث أمراض عدة منها

ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين ونبض غير طبيعي ونقص في تدفق الدم الى القلب،والتعرض المزمن
للبنزين يقود الى انخفاض عدد كل انوع الخاليا او الكريات الدموية مماينتج عنه سرطان الدم و اللوكيميا.

جدول ( : )7األمراض الناتجة من التعرض لل نبعاثات النفطية
الرقم

االنبعاثات المسببة لها

االصابة

االمراض الناتجة من االصابة

البنزين  ،ايثيل البنزين  ،كبريتيد الهيدروجين السكر  ،أمراض الغدد  ،أمراض
1

تسمم الغدد الهرمونية  ،ثاني أكسيد النيتروجين  ،أول أكسيد الجهاز التناسلي  ،السرطان
النيتروجين  ،أكسيد النيتروجين  ،الطولوين .

2

تسمم الكبد

البيوتادين  ،البنزين  ،ايثيل البنزين  ،ثاني الدوخة  ،الغثيان  ،فقدان الشهية ،

والبنكرياس والم اررة

أكسيد الكبريت  ،الطولوين  ،الزيلين  ،التقيؤ او الشعور به  ،االنقباضات

والجهاز الهضمي

ستيرين

غير الطبيعية واإلسهال

البيوتادين  ،البنزين  ،ايثيل البنزين  ،ثاني ارتفاع حدوث حاالت االصابة
أكسيد النيتروجين  ،أول أكسيد النيتروجين  ،باالمراض المعدية والسرطان  ،كما
أكسيد النيتروجين  ،ستايرين  ،الطولوين  ،انه من الصعوبة بمكان تحديد
3

تسمم جهاز المناعة

الزيلين

العناصر الكيميائة المسممة لجهاز
المناعة بدقة وذلك لقدرتها على
احداث عدد كبير ومتسع من
المؤثرات
المناعة.

المعقدة

على

نظام

4

تسمم الكلى والمسالك ايثيل البنزين  ،الطولوين  ،الزيلين

الفشل الكلوي  ،أمراض السرطان

البولية
البيوتادين  ،البنزين  ،ايثيل البنزين  ،الهباء الشعور باالرهاق  ،وبالتوتر ،
 ،أول أكسيد الكربون  ،كبريتيد الهيدروجين

5

تسمم الجهاز
العصبي

 ،ثاني أكسيد النيتروجين  ،أول أكسيد
النيتروجين  ،أكسيد النيتروجين  ،ثاني أكسيد
الكبريت  ،ثالث أكسيد الكبريت و،الهكسين ،
البروبين  ،الههبتينات  ،االكتين  ،االيثين ،
الطولوين  ،الزيلين

متغيرات سلوكية أخرى  ،كما تؤثر
االنبعاثات على نظام اإلحساس و
حركة االعضاء  ،تحدث الخلل
بمكانيكية نقل المعلومات من والى
الدماغ عن طريق شبكة االعصاب
الخارجية

البيوتادين ،البنزين ،ايثيل البنزين  ،الهباء  ،تؤثر بشكل سلبى على الجهاز
أول أكسيد الكربون  ،كبريتيد الهيدروجين  ،التنفسي  ،ترسب السوائل بالرئتين،
ثاني أكسيد النيتروجين  ،أول أكسيد تسبب الربو  ،التهابات حادة

6

إصابة الجهاز
التنفسي

النيتروجين  ،أكسيد النيتروجين  ،ثاني أكسيد ومزمنة بالغشاء المخاطي المبطن
الكبريت  ،ثالث أكسيد الكبريت  ،الهكسين  ،للشعب الهوائية  ،انتفاخًا بالشعب
االكتين  ،االيثين  ،الطولوين  ،الزيلين  ،يؤدي الى ثقل في التنفس لدى
الستايرين ،االوزون

المصاب  ،االصابة بااللتهابات ،
االصابة بالسرطان.

البيوتادين والبنزين و ايثيل البنزين و الهباء التهاب الجلد وحساسيته ضد ضوء
7

تسمم الجلد والحواس

و ثالث أكسيد الكبريت  ،البروبين  ،الههبتين الشمس  ،امراضًا جلدية حادة
 ،االكتين  ،الطولوين  ،الزيلين  ،الستايرين

ومزمنة

المصدر  :يوسف الطيب  -تأثير مجتمات النفط والغاز لى المناطق السكانية المجاورة – ليبيا -المنتدى العربى الدارة الموارد

البشرية يناير 2012

وتطال األضرار أعاله ايضا الثروة الحيوانية والدواجن والطيور وبنفس الكيفية تقريبا  ،كما تلحق أض ار ًار

بالبيئة وبالنباتات والمزارع  ،وخاصة بسبب الهباء الذي يتكون من مركبات نفطية غير كاملة االحتراق وكذلك
بسبب أكا سيد الكبريت التي تتحول في وجود الرطوبة والضباب الى احماض توثر على االشجار  ،وربما حتى
تلويث ثمارها من الداخل والخارج ال تقل خطورة عن التعرض المباشر لها  ،وتودي إلى ذبولها واصفرار لونها

وقلت خصوبتها  ،وربما موتها كما تؤثر على المباني والطالء واالجزاء المعدنية والسيارات  ،وتتسبب في تآكلها
وتغير لونها على المدى الطويل.
ولكن على الرغم من هذا فإن العامل قد يكون معرضًا لالصابة بإحدى هذه أالمراض دون أن يتعرض

إلحدي تلك المصادر التى ذكرت كالمواد النفطية أو منتجاتها فمن الممكن تعرضه لمصادر غيرها من المواد
الضارة التي لها نفس التأثير.1
األثار المترتبة عن شبكات نقل المواد الهيدروكربونية :
أما فيما يتعلق بتأثير شبكات نقل المواد الهيدروكربونية ( النفط والغاز عبر خطوط االنابيب) على

البيئة والسكان  ،أشارت الدراسة الى أن فرص حدوث تسرب المواد النفطية مثل الغاز والزيوت والمكثفات من
االنابيب الناقلة لها دائما قائمة وباحتمالياتها متفاوتة  ،وعلى مدار اليوم تقريبا تحصل حوادث تسرب الغازات
والزيوت من االنابيب في مكان ما في العالم  ،ولقد سجلت حوادث مفجعة في كندا والواليات المتحدة االميركية
واوربا ذهب ضحيتها عدد من االرواح باالضافة الى االصابات والخسائر المادية والتلوث البيئي.
وجميع عمليات نقل المواد الهيدروكربونية عن طريق االنابيب تتم تحت ضغوط عالية تزيد من فرص

تسربها  .ويتم التسرب إما بشكل بطئي عند حدوث شق أو ثقب صغير بخط االنابيب  ،او بشكل كبير ومفاجئ
عند حدوث فتحة كبيرة بالخط.2

_______________

 1لؤى عبدالحميد  -غاز البترول المسال – رسالة ماجستير جامعة أمدرمان االهلية  2007ص -11السودان (غير منشورة).
 2يوسف الطيب  -تأثير مجتمات النفط والغاز لى المناطق السكانية المجاورة – ليبيا -المنتدى العربى الدارة الموارد البشرية يناير
http://www.hrdiscussion.com/hr42020.html - 2012

مصطلحات وتعريفات :
• إ يثيل البنزين :يتم تححضير إيثيل البنزين بتفاعل االيثيلين مع البنزين فى وجود كلوريد االلمونيوم كعامل
حافز.
• البيوتادين – السترين :هو نوع من المطاط الصناعي تنتج من مخزون تغزية النفط وهذه المواد لها مقاومة
جيدة لالحتكاك وعمر ثبات جيد عند حمايتها بالمضافات  .وتستخدم فى صناعة إطارات السيارات . ،له
الصيغة الكيميائية C4H2
• البروبين  :مركب عضوي حلقي ،وهو أبسط األلكينات الحلقية .له الصيغة الكيميائية  C3H4وتكون بنيته
على شكل مثلث يحوي رابطة مضاعفة.

• الهكسين  :احد المركبات العضوية الهيدروكربونية وهو سائل عديم اللون له رائحة حادة له الصيغة C6H10
•

اإليثين  :هو أبسط األلكينات الهيدروكربونية يستخدم اإلثيلين أساسا كمركب وسيط في إنتاج اللدائن له
الصيغة C2H4

•

الطولوين  :مادة عضوية مذيبة .عديمة اللون وذا رائحة عطرية خاصة  ،الحد المسموح به هو200جزء

من المليون .يستخدم كيميائيا كبديل عن البنزين السام  ،ويستعمل كوسيط لعدد كبير من المركبات  ،وله
الصيغة .C6H5CH3

• الزيلين (زيت الخشب) :هو سائل هيدروكربوني شفاف له رائحة عطرية ،تركيزالحد المسموح به هو 100
جزء من المليون .قابل لالشتعال يستخدم كمذيب وكمادة أولية في صناعة األصباغ والمواد المتفجرة
• الستايرين  :هو مركب عضوى سائل وعديم اللون يستخدم في صناعة البالستيك له الصيغة .C8H8
• األوزون  :هو غاز سام ذو لون أزرق وصيغته الكيميائة  O3ويوجد فى الجو بنسبة ضئيلة جداً .

المبحث الثالث  :اآلليات المتوفرة للوقاية من المخاطر النفطية
 1-3-2طرق التحكم والسطيرة على المخاطر:
إن المواد البترولية تعتبر من المواد الملتهبة (قابلة لإلشتعال) وهى مواد ذات خطورة ذاتية او صحية

أو بيئية وتؤثر هذ المادة على سالمة الموظفين والعاملين ولذلك فإنه يجب ان تراعي جميع سبل السالمة فى
نقل وتخزين وتداول والتخلص من هذه المواد وكل هذه العمليات يجب ان تتم وفقا لرعاية جهة إختصاص تقوم
بفرض التشريعات والقوانين بخصوص وسائل النقل والسائقين والطريقة االمثل للتخزين  .وتتمثل طرق التحكم
والسطيرة على المخاطر فى هيكل تتحد فيه جميع النظم لمكافحة المخاطر وسالمة العاملين بانظمة وتشريعات

المؤسسات العالمية فى :

 االستبدال ) : (Replacingوهو من أساليب السيطرة على األخطار المرتبطة باستخدام المواد الكيميائيةالخطرة إذ يتم استبدال المواد الخطرة بمواد أقل خطورة  ،أو استبدال تقنيات وأساليب العمل الخطرة بتقنيات
عمل أكثر أمانًا.

 العزل ): (Isolationويقصد به عزل الجزء الذى يمثل خط ًار محتمال من الموقع ووضعة فى مكان يقلفيه حجم تاثير الضرر سواء لسالمة و صحة االنسان او البيئة المحيطة به.

 التحكم الهندسى ) : (Engineering Controlويتمثل التحكم الهندسي فى معالجة مصادر الخطر بطرقهندسية فمثال عدم امكانيه تش غيل الماكينات اال فى حالة وضع االيادى فى أماكن مخصصه لها  ،أو
إغالق ابواب واجراء تامينات محددة مثل ما يحدث في الميكروف (.)Interlock secure
 -التحكم االدارى ) : (Administration Controlإن التحكم االداري يتمثل فى إجراء نظام عمل يحافظ

على سالمة العامل والمنتج و يتم من خاللة توفير أوقات لراحة العامل أثناء العمل أو تقليل زمن العمل من
خالل تصميم ورديات تقلل من نسبه التعرض للخطر المحدد.

 -إستخدام مهمات الوقاية الشخصية ) : (Personal Protective Equipmentإن معدات الوقاية

الشخصية ال تمنع وقوع الحواث ولكنها قد تقلل من الضرر واألذى الناتج عنها  ،وتشمل مهمات السالمة
على كل االدوات والمستلزمات التي يحاتجها العامل الرتدائها فى العمل مثل الكفرول  ،الحزاء الواقى ،
القفازات  ،النظارات  ،مريلة الجلد  ،الكمامات (غبار  ،كيميائية)....إلخ

_______________

المواد الملتهبة  :هى مادة صلبة أو غازية غير ملتهبة قادرة على إنتاج حريق نتيجة لالحتكاك ،أو الكتساب ح اررة ; أو هي تلك
إشعالها
خطر خالل عملية نقلهافيما لو تم
المادة التي تنتج ً ا
ً

 2-3-2اآلليات التى يجب مراعاتها للوقاية من المخاطر النفطية
تتمثل االليات التى يجب توفيرها للوقاية من المخاطر النفطية فى عدة نظم مرتبطة مع بعضها البعض
:
أوال  :التدرب والتاهيل  :يجب تدريب جميع العاملين في األقسام التي تتعامل مع هذه المواد الكيميائية الخطرة
ويشمل التدريب على :

 التعريف الكامل بالمواد البترولية وأنواعها المختلفة. التدريب على تحديد وتحليل المخاطر حتى يتم تفاديها وتجنبها. -التدرب على الطرق السليمة الداء االعمال واستخدام االدوات الخاصة والمفاتيح.

 التعريف بمعدات الوقاية الشخصية المطلوب إستخدامها عند التعامل مع هذه المواد النفطيه. المعرفة التامة بالعالمات التحذيرية وااللتزام بالموجهات. -المشاركة فى التدريبات وخطط الطوارئ الوهمية وذلك تطبيقًا لمفهوم أن السالمة مسؤلية الجميع.

ثانياً  :توفير االسعافات االولية فإنه إذا حدثت إصابة أو تلوث ألحد العاملين بالمواد النفطية فإنة االولوية هى
لمعالجتة ومن ثم تطبيق إجراءت ا لطوارئ ويجب أن يتلقى المصاب العناية الطبية باقصى مايمكن .وتتمثل
المخاطر التى من الممكن أن يتعرض لها العامل فى:
• االستنشاق  :عند إستنشاق غازات أو أبخرة المواد البترولية ربما يفقد المصاب الوعى أو ربما يجد
صعوبة في التنفس أو ربما يتوقف عن التنفس كلياً  ،لذا يجب إتباع الخطوات التالية إلنقاذه:

 -في حالة توقف التنفس ابدأ بعملية التنفس الصناعي باستخدام كمامات الجيب حتى يعود تنفس المصاب

 في حالة صعوبة التنفس (زفير شديد أو سعال) ضع المصاب في مكان أكثر راحة وفي وضعيةنصف الجلوس.
 إذا توفر وجود وحدة عالج باألكسجين وموظفين مدربين يجب إعطاء المصاب  10لتر أوكسجين . ابقي المصاب في مكان دافئ وطمئنه حتى وصول فرقة اإلسعاف.• عند مالمسة الجلد :يجب إتباع الخطوات االتية :
 يجب غسل المنطقة المصابة وذلك بوضعها تحت تيار الماء لمدة ال تقل عن  15دقيقة. عند عدم مالحظة حرق واضح يجب غسل هذه المنطقة بالماء الدافئ والصابون مع خلع أي مجوهراتلكي يسهل تنظيف الجلد من المواد الخطرة.

• إذا حدث تلوث للمالبس  :يجب إتباع الخطوات االتية :

 يجب خلع كل المالبس الملوثة وكذلك األحذية والمجوهرات وذلك قبل استعمال دش الطوارئ. -الثواني مهمة في مواجهة هذا الموقف ولذلك يجب المبادرة بعمل الالزم.

وخصوصا في العينين.
 يجب الحذر من انتشار المواد المتسربة على الجلدً
 يجب الحذر عند خلع الفانالت لكي ال تصيب العيون ومن األحسن تمزيق المالبس وليس خلعها منخالل الرأس.

 يجب فو ار غمر الجسم المتأثر بالماء الدافئ لمدة ال تقل عن  15دقيقة. يجب التخلص من المالبس الملوثة أو غسلها بشكل منفصل عن المالبس األخرى.• في حالة حدوث إصابة للعيون  :يجب إتباع الخطوات االتية :
 -يجب غسل العين المصابة بالماء مباشرة من مياه جارية لمدة  15دقيقة على األقل.

 يجب على المصاب أن يحرك عينه إلى أعلى وأسفل وكذلك إلى الجنب حتى يتمكن من غسل العينخلف الجفون.
اقدا
 يجب إستخدام مرش الطوارئ لغسل العينين وفى حالة عدم وجوده يجب وضع الشخص المصاب ر ًعلى ظهره وصب الماء بلطف في عينيه لمدة ال تقل عن  15دقيقة.

 يجب مراجعة الطبيب على وجه السرعة.ثالثاً  :تجهيز جميع مواقع البترول بكل وسائل الوقاية من الحرائق واالنفجارات مع وجود إجراءت طوارئ

واضحة وم كتوبة فى الموقع وتنوير العاملين والزوار بها وتوضيح المخارج االمنة ونقاط التجمع فى الحاالت
الطارئة بعالمات ولوحات بارزة وتوفير أجهزة االنزار المرئية والمسموعه كما ويجب تشكيل لجنة منوط بها
مسؤولية إدارة الحالة الطارئة  .وتشمل إجراءات الطوارئ عدة حاالت :
• حالة التسرب أو االنسكاب :
 يجب نقل أي شخص تعرض لإلصابة بالمواد البترولية إلى مكان آمن مع إجراء اإلسعاف األولي المناسبوطلب المساعدة الطبية.

 -يجب فو ًار إزالة المالبس الملوثة وغسلها.

 منع دخول منطقة االنسكاب لغير المخولين ووضع الفتة (ممنوع الدخول). يجب إرتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة قبل البدء بالتنظيف. يجب أن يتم إحتواء االنسكاب و بشكل عاجل وتنظيفه. حماية شبكات تصريف مياه األمطار والصرف الصحي والمياه السطحية من وصول المواد المنسكبة إليها.• حالة الحرائق واالنفجارات :

 تشغيل صافرات االنزار ألخالء العاملين فو اًر من موقع الحدث إلى اءمن مكان خارجًا. -يجب االتصال فو ًار بالدفاع المدني.

 يجب استخدام طفايات الحريق المناسبة والعمل على إطفاء الحريق فى حالة إمكانية ذلك واال تركه حتىوصول قوات الدفاع المدنى.
 إمتصاص السوائل المنسكبة بواسطة مادة ماصة أو آلية مخصصة لذلك وتفريغ الخزان الذي به الحريقالى أخر مع إجراء عملية تبريد للخزانات المجاورة له.

رابعاً  :نظام توصيل المعلومة عن المواد المخزنة  ،ويتم تعريفها فى ما يسمى بـ :
•

وثيقة بيانات السالمة للمادة ) (MSDSوالتى تحتوي علي جميع تفاصيل مكونات المادة وكيفيه التعامل
معها من نقل وتخزين وسبل الوقاية اذا تم التعرض لها ويجب ان تكون وثيقة السالمة الخاصة بالمواد

الخطرة متوفرة الى شخص يعمل باألقسام المختلفة التي تستخدم هذه المواد وذلك لتمكينه من معرفة أية
معلومات يريد معرفتها عن أية مادة يستعملها.
•

الرموز التحزيرية (رمز الخطر) :هو تصوير يمكن تمييزه مصمم من أجل التحذير من المواد أو األماكن
الخطرة .هذه الرموز تكون عادة متوافق عليها ،وتقوم منظمات التقييس بتنظيم واصدار القوانين الموافقة لهذه
الرموز .رموز الخطر عادة ما تكون بأشكال وألوان مختلفة .وظيفتها أن يعطي إنطباع أولي سهل التمييز
عن مدى خطورة مادة ما .1مثالً كرومات الكروم الثالثي (  ، ) O, T, C, Nتصنف رموز الخطر إلى 3

مجموعات أساسية :
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ملوث للبيئة

إجراءات السالمة عند التعامل مع المواد الكيميائية المستخدمة في و ازرة المياه والكهرباء -المملكة العربية السعودية  -الطبعة

األولى  ١٤٣١هـ ، 2010/ص19

جدول ( : )8الرموز التحذيرية

المصدر  :إجراءات السالمة عند التعامل مع المواد الكيميائية المستخدمة في و ازرة المياه والكهرباء -المملكة العربية السعودية -

الطبعة األولى  ١٤٣١هـ ، 2010/ص9

• معيار الرابطة الوطنية للوقاية من الحرائق704

) : (NFPA 704وهو معيار معتمد من قبل الرابطة

الوطنية للحماية من الحرائق في الواليات المتحدة األمريكية .وهو يساعد عمال اإلنقاذ واطفاء الحرائق سريعا
وبسهولة على تحديد األخطار التي قد يتعرضون إليها و تحديد أي األجهزة واإلجراءات والمحاذير الواجب
اتباعها أثناء اللحظات األولى من االستجابة للحالة الطارئة.

لوحة ( : )4معيار الرابطة الوطنية للوقاية من الحرائق704

المصدر https://www.pinterest.com/pin/474215035742682832 :

تحتوى العالمة على أربع أقسام ملونة بألوان مختلفة تشير إلى معان مختلفة  ،فاللون األزرق يشير

إلى مستوى الخطر على الصحة  ،واللون األحمر يشير إلى االشتعالية  ،واللون األصفر إلى التفاعلية

الكيميائية  ،واللون األبيض يحتوي رم از خاصا للمخاطر الخاصة .وتتراوح قيم الصحة واالشتعالية والتفاعلية
من ( 0ال خطر ،مادة عادية) إلى ( 4خطير).
• الملصقات التحذيرية ): (Warning Label’s
وتنقسم الملصقات والعالمات التحذيرية الى خمسة أنواع :
 -1عالمات حظر (منع) :

 -2عالمات إجبارية :

 -3عالمات تحذيرية :

 -4عالمات أماكن آمنة :

 -5عالمات لمعدات الحريق :

 3-3-2أهداف السالمة والصحة المهنية :
إن الهدف األساسي من تطبيق برامج الصحة والسالمة المهنية هو تقليل التكاليف الناجمة عن الخسائر
واإلصابات وزيادة اإلنتاجية من خالل توفير بيئة عمل آمنه للعاملين وعليه فان هذا الهدف اليتحقق اال إذا
تمت المحافظة على العناصر اآلتية :

 -1سالمة وصحة العالمين :

إن اإلنسان منذ األزل كان وسيبقى العنصر األهم في هذه الحياة وموضوع سالمته والمحافظة على صحته من
المخاطر التي قد تواجهه في أماكن عمله هم يشغل كل المهتمين في مجال الصحة والسالمة المهنية ولتحقيق

ذلك البد من ان يتم اإلختيار المناسب للعامل وحمايتة من العوامل الفيزيائية المصاحبة لالعمال مثل الضوضاء
 ،الح اررة و الرطوبة واالشعاعات  ،وتوفير العدد المالئمة واجراء الفحوصات الطبية اإلبتدائية والدورية وتوفير
الغذاء الصحي مثل البيض والفيتامينات والفواكه والخضار الطازجة مع مراعاة االوضاع النفسية واالجتماعية

للعاملين .

 -2اآلالت والماكينات :
لقد سجلت اإلحصاء ات الخاصة بإصابات حوادث العمل وفي كافة دول العالم بأن لآلالت والماكينات األثر
الفاعل

في

وقوع

الحوادث

واإلصابات

حيث

تسبب

أغلب

مجموع
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سنويا.

كما أن لتعطيل اآلالت أضرار أخرى مثل  ،زيادة تكاليف الصيانة وتعطيل اإلنتاج وبالتالي تقليل األرباح
ولتحقيق مبدأ المحافظة على هذه اآلالت يجب إتباع ما يلي :
أ .إجراء الصيانة الدورية لها.

ب .وضعها في االماكن المناسبة.
ج .تدريب العاملين تدريبا يتناسب وطبيعتها.

د .عدم التسرع أو تحميل هذه االالت أعلى من طاقتها التصميمية.

ه .توفير قطع الغيار المناسبة.
 -3بيئة العمل :

ويقصد بها بيئة العمل الداخلية ( مكان تواجد العاملين ) والبيئة الخارجية ( المتواجدة خارج حدود المؤسسة).
وللمحافظة على البيئة أهمية كبيرة من حيث :

أ .حماية العاملين من العوامل التي قد تؤثر على صحتهم أو كفائتهم اإلنتاجية.

ب .حماية اآلالت والماكينات بحيث تبقى في حالة جيدة ومالئمة.
ج .حماية عناصر البيئة الخارجية مثل الهواء والماء والتربة من الفضالت الصناعية التي يمكن ان
تطرحها الصناعات المختلفة.

أما عوامل البيئة الواجب التعامل معها والعمل على التقليل من تأثيرها فهي :
أ .عوامل فيزيائية :

ويقصد بها العوامل الطبيعية مثل الضوضاء ،الح اررة ،الرطوبة النسبية ،االشعاعات واإلضاءة.

ب .عوامل كيميائية :
ويقصد بها مجموعة المواد الكيميائية التي يتعامل معها العاملون المتواجدون داخل المؤسسة والمواد
الناجمة عن تفاعالتها والتي يعزى لها األثر في حدوث االمراض المهنية.

ج .عوامل حيوية :

ومنها البكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات.
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عوامل اجتماعية ونفسية :
ويقصد بها الع القات التي تربط العاملين المتواجدين في مكان العمل وبغض النظر عن مستوياتهم الوظيفية

 ،تحصيالتهم العلمية والثقافية  ،حيث أن تحسين هذه العالقات واشاعة روح المحبة واإلخاء من العوامل التي
تساعد على إرتياح العاملين.
وعليه يمكن القول بان مفهوم الصحة والسالمة المهنية هو  :ذلك العلم الذي يهدف لحماية عناصر

االنتاج الثالثة وهي:

أ .القوى العاملة.
ب .اآلالت  ،الماكينات  ،العدد.
ج .المواد االولية والمصنعة وكذلك البيئة.

الفصل الثالث  :البيانات العملية

المبحث األول  :القوانين والتشريعات
 1-1-3سن التشريعات المتعلقة بالسالمة وادارتها :

إن عقل االنسان قابل للتطور والتعلم من االخطاء التى قد تنتج حتي ال تتكرر مره أخرى  ،فبعد ظهور

الثورة الصناعية والتوسع فى االنشاءات وبناء السدود واكتشاف النفط والتعامل معه ظهرت بعض السلبيات من
أضرار أدت الى كوارث 1أو فقدان للكادر البشرى فى بعض االحيان أو إصاباتهم التى قد تكون جزئية أو دائمة
مم أدت إلى عجز العامل فى أداءه لمتطلبات حياته بالصورة الكاملة.

إن التشريعات والقوانين تختلف من كل منطقة الى أخرى ووفقاً لسياسه كل دولة على حدا  ،حتى عام

 1970لم تكن هناك تشريعات منتظمة فى مجال السالمة والصحة المهنية بالواليات المتحدة األمريكية وقد بلغ
متوسط الحوادث الجسيمة التى تقع سنويا حوالى  14000حالة وفاة واصابة جسيمة .وفى سنة  1970إعتمد
الكونجرس األمريكى تشريعات السالمة والصحة المهنية  OSH ACTوفى عام  1971أنشئت إدارة السالمة
والصحة المهنية  OSHAفى و ازرة العمل األمريكية وذلك لحماية حوالى  90مليون عامل أمريكى يقضون
أوقاتهم فى العمل من مخاطر العمل المختلفة ومن إصابات وحوادث العمل وتوفير ظروف عمل آمنة لهم ولكن
هنالك مؤسسات ومنظمات دوليه تخصصت فى سن مثل تلك التشريعات التى اصبحت بمثابة قوانين وم ارجع
إتفقت عليه كل الشركات التى تعمل فى هذا المجال وذلك نسبة لشموليتها على أغلب متطلبات وسبل الوقاية
من مثل هذه االخطار  ،سيتم تناول بعض المنظمات العالمية التى اهتمت بمجال السالمة الحقًا فى هذا

الفصل .

 1-1-1-3مميزات التشريعات التي تعنى بالسالمة :
إن سن التشريعات ) قوانين  ،أنظمة  ،تعليمات ( تكون من قبل السلطة المختصة في الدولة وتتميز
التشريعات التي تعنى بالكارثة واداراتها عادة باآلتي:
• أنها خطة إستراتيجية بطبيعتها .

• تعتمد على تحقيق أهداف طويلة األمد .
• تحدد المسؤوليات المختلفة للوصول للغايات واألهداف .
• تحدد معايير محددة التخاذ الق اررات .
_______________

 1تعريف الكارثة  :حدث طبيعي أو من صنع اإلنسان ،مفاجئ أو متوقع يؤثر بشكل كبير على مجرى الحياة الطبيعية مما يترتب على المجتمعات
أن تتخذ إجراءات استثنائية لمجابهته بقدراتها الذاتية أو بمساعدة خارجية .

 2-1-1-3أهمية هذه التشريعات:
• تحقيق األهداف المشتركة لسالمة العامل والمعدات الخاصة بالشركة.
• تجعل األعمال والتصرفات قانونية وتحمي متخذيها من المساءلة.
• تضمن تنفيذ الممارسات والمسؤوليات المختلفة.
• ضمان سيطرة جهة واحدة محددة وتحديد المهام والمسؤليات إلدارة الكارثة في جميع مراحلها.
 3-1-1-3األمور التي يجب أخذها بعين االعتبار عند وضع التشريعات:
• الحقوق الشخصية لألفراد.

• ثقافات المجتمعات والعادات والتقاليد.
• طبيعة المخاطر.
• تشريعات أخرى موجودة لها عالقة باألمر.
• مبادئ إدارة الكوارث.

 2-1-3أهم التشريعات والقوانين التي لها عالقة بالسالمة والبيئة فى السودان :
لقد اهتمت الحكومات فى جمهورية السودان فى سن التشريعات والقوانين من أجل الحفاظ على السالمة

والبيئة فى مختلف مجاالتها سواء على االنسان وصحته او البيئة المحيطة به وهذا ملخص لبعض القوانين
لكل جهاز على حدا :
 1-2-1-3قانون حماية البيئة لسنة : 2001
سمى هذا القانون " قانون حماية البيئة لسنة  " 2001بعد إلغاء قانون المجلس األعلى للبيئة والموارد
الطبيعية لسنة  ، 1991مع سريان مفعول جميع اللوائح والتدابير التى أتخذت بموجبه  .ويهدف هذا
القانون فى المادة ( )4إلى :

( أ) حماية البيئة وطهرها وتوازنها الطبيعى والمحافظة على مكوناتها من العناصر األساسية ونظمها
االجتماعية والثقافية تحقيقا للسالمة والتنمية المستدامة لصالح األجيال .

(ب) ترقية البيئة واالستخدام المستدام للموارد الطبيعية بغرض تنميتها والمحافظة عليها .
(ج ) الربط بين قضايا البيئة والتنمية .

(د ) التأكيد على مسئولية السلطة المختصة عن حماية البيئة والسعى الجاد لتحقيق هذه الحماية .

(هـ) تنشيط دور السلطة المختصة واألجهزة التابعة لها ومنع التراخى والقصور فى األداء .

وفقًا للمادة ( )19بالفصل الثالث لقد أشار القانون الى أنه من واجب الجميع التبليغ عن المخاطر التى

تهدد البيبئة وتقديم المساعدات واإلمكانات المطلوبة لحماية البيئة ويكون له الحق فى إسترداد أى نفقات
يتكبدها فى سبيل أداء هذا الواجب من أى من السلطات المختصة .

أيضا أوضح فى المادة رقم ( )20من الفصل الرابع انواع المخالفات التى يحاسب مرتكبوها مثل تلوث

الهواء  ،المياه ،التربة  ،تلوث الغذاء بالكائنات الحية  ،التلوث االشعاعى والضجيجي والضوئي وتهديد
الكائنات الحية االخرى بالصيد الجائر وقطع االشجار.

وأشار بايقاع العقومة المالئمة وفقا لما تقتضية المحكمة المختصة بالبيئة وذلك وفقا للمادة ( )21البند

(.)4( ، )3( ، )2( ، )1
 2-2-1-3قانون صحة البيئة لسنة : 2009

وهو قانون يمثل و ازرة الصحة القومية وشمل المخاطر التى تضر بصحة اإلنسان أو تؤثر تأثي ًار ضا ًار

على صحة البيئة وتشمل المواد السامة أو المعدية أو القابلة لإلنفجار أواإلشتعال أو ذات اإلشعاعات
المؤينة وذلك بالمحافظة على صحة البيئة و مياه الشرب ومصادر المياه وعدم تلوث الهواء ومكافحة
نواقل االمراض واآللية الصحيحة للتخلص من النفايات (سائلة  ،صلبة  ،غازية) والنفايات الصحية

الخطرة.
 3-2-1-3قانون الصحة العامة القومي لسنة : 2008
وهو قانون يم ثل و ازرة الصحة القومية ويراعى المؤسسات الصحية من مستشفيات ودور الرعاية

الصحية و معامل التحاليل الطبية  ،و عيادات األشعـة التشخيصية  ،مؤسسات العالج الطبيعى ،أو أى
مؤسسة صحية أو طبية وقائية كانت أم عالجية يملكها أو يديرها أي شخص .
لقد ادرج فى هذه الالئحة عند المادة ( )5التى تخص إختصاصات المجلس وسلطاته فى البند (ح)

أنة يقوم بوضع أسس ومراقبة رصد األمراض الوبائية والعمل على منع إنتشارها ومكافحتها واستئصالها

وتنظيم إجراءات الحجر الصحى بالتنسيق مع مستويات الحكم المختلفة  .وتكاد تكون هذه النقطة الوحيدة
يتم فيها التنسيق مع الجهات الخارجية االخرى لدرء اى مخاطرأو كوارث من الممكن حدوثها.

 4-2-1-3قانون الدفاع المدنى لسنة : 2005
ألغى هذا القانون السابق المسمى قانون جهاز الدفاع المدنى لسنة  ، 1991و ظلت جميع اللوائح

والقواعد واألوامر التى صدرت بموجبه سارية المفعول الى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون.
وهو يتبع لوزير الداخلية ويسود هذا القانون عند نشوء أى كارثة أو مهدد من مهددات الدفاع المدنى
بالسـودان تسود أحكام هذا القانون فى حالة التعارض مع أحكام أى قانون آخر الى المدى الذى يزيل ذلك
التعارض. 1
ومن إختصاصات المجلس القومى للدفاع المدنى :2
( أ) تنسيق خطط وتدابير الدفاع المدنى على المستوى القومى لالستعداد ولمواجهة الكوارث والطوارئ

وتدابير اإلغاثة ومكافحة األوبئة وادارتها وتحديد الجهة المعنية المختصة بالكارثة ومهمة كل و ازرة أو
هيئة.
(ب) حشد الجهود القومية واإلمكانيات والمقدرات األخرى وتوظيفها لمواجهة الكوارث ودرء آثارها .
(ج ) قيادة العمل القومى لعمليات الدفاع المدنى فى الكوارث والطوارئ القومية .

(هـ) تحديد الواجبات والمهام المطلوب القيام بها من الو ازرات والهيئات والشركات العامة تأمينًا للمنشآت
والمشاريع بهدف الحماية والوقاية من الكوارث .

(و ) توجيه الو ازرات والهيئات والشركات العامة لرصد المخصصات المالية الالزمة لها فى موازناتها

السنوية للوقاية من الكوارث .

(ز ) استقطاب العون من المنظمات الدولية واالقليمية والمحلية وغيرها للمناطق التى تتعرض للكوارث
فى البالد والعمل على مساعدتها .

(ح ) تقديم العون والدعم إذا طلبت حكومات الواليات ذلك فى حالة الكوارث والطوارئ الوالئية التى

تعجز السلطات المحلية عن مواجهتها .

_______________

 1قانون الدفاع المدنى لسنة  – 2005الفصل االول  -المادة (.)4
 2قانون الدفاع المدنى لسنة  – 2005الفصل الثانى  -المادة (.)6

وتتمثل أهداف اإلدارة العامة وفقا للمادة ( )8من الفصل الثانى فى اآلتي :
( أ) وقاية المدنيين وتأمين سالمة المواصـالت واالتصـاالت السلكية والالسلكية  ،وحماية المبانى
والمنشآت والمؤسسات والمشروعات العامة والممتلكات الخاصة فى حاالت الطوارئ والكوارث القومية ،
عن طريق اتخاذ اإلجراءات والتدابير المنصوص عليها فى هذا القانون .

(ب) تقليل احتماالت وقوع الكوارث والعمل على وقفها وتطويقها لمنع انتشارها وتقليل األضرار الناتجة
عن وقوعها وتخفيف آثارها .
(ج ) إحياء وتطوير العادات السودانية السمحة فى العمل الجماعى كالنفير والفزع .
(د ) بث ثقافة الدفاع المدنى بين المواطنين .

(هـ) تحقيق التنسيق والتعاون وتفعيل خطط إدارة أعمال الدفاع المدنى مع األجهزة األخرى ذات الصلة
والمعنية بإدارة الكوارث .

ومن المالحظ و المهم جدًا ماذكر فى الئحة الدفاع المدنى فى المادة ( 9من نفس الفصل الثالث)

أنه تناول إختصاصات اإلدارة العامة وسلطاتها في البنود التاليه:

(أ ) بإنشاء وحدات انذار مبكر متخصصة للتنبوء بحدوث الكوارث بالتنسيق والتشاور مع السلطات

المختصة .

(ب) إعداد وتنفيذ خطط إخالء مناطق الكوارث والطوارئ القومية من سكانها واغاثة المنكوبين بالتنسيق
مع الجهات األخرى ذات الصلة .
(ج ) توعية المواطنين عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة التخاذ التدابير والحيطة التى تخفف من

الكوارث والطوارئ وآثارها الضارة .

(دـ) إعداد فرق اإلنقاذ البرية والجوية والبحرية وتوفير المهمات واألدوات واألدوية والمطهرات والمواد
واألجهزة الالزمة ألعمال الدفاع المدنى فى حاالت الكوارث والطوارئ القومية .

(ه ) الوصول الفورى الى أماكن الكوارث والطوارئ القومية والعمل على وقف الكارثة وتطويقها ومنع
انتشارها وتقليل األضرار الناتجة عن وقوعها وتخفيف مضاعفاتها .
(و) تقديم خدمات اإلسعاف الفورى للمصابين فى الكوارث والطوارئ القومية والحاالت المرضية بسببها

وذلك بالتنسيق مع السلطات الصحية المختصة .

(ز ) استنفار فرق اإلنقاذ والمتطوعين لدرء الكوارث والطوارئ القومية وتخفيف آثارها والعمل على إعادة
الحياة الى مجراها الطبيعى بعد انتهاء الكارثة .
(ح ) تنظيم توزيع المواد الغذائية والمياه وغيرها من الحاجات األساسية للمواطنين فى حاالت الكوارث
والطوارئ القومية وذلك بالتنسيق مع السلطات األخرى المختصة .

(ط ) وضع الخطط الالزمة للوقاية من أخطار النزاعات المسلحة بالتشاور والتنسيق مع و ازرة الدفاع
الوطنى وفقًا لما تنظمه اللوائح .

(ى ) تقديم خدمات اإلطفاء ومكافحة الحرائق واإلنقاذ واإلسعاف لمهابط الطائرات بالمطارات الدولية
والقومية وفق نظم الطيران المدنى .

(ك ) تقديم خدمات اإلطفاء ومكافحة الحرائق واإلنقاذ واإلسعاف للموانئ البحرية والنهرية الدولية والقومية
وفق نظم القوانين والمعاهدات الدولية .

(ل) استعمال أى مورد للمياه فى تدابير الدفاع المدنى سواء كان ذلك المورد عامًا أو خاصًا .

(م) تنظيم وتقييد حركة المرور واغالق الطرق واألماكن العامة فى حاالت الكوارث والطوارئ القومية
بالتنسيق مع السلطات األخرى المختصة .
(ن) التوصية للوزير بإعالن منطقة ما منطقة كوارث وطوارئ قومية .
(س) تنظيم غرف عمليات الدفاع المدنى وفقًا لما تحدده اللوائح .
(ع) أى اختصاصات أخرى يوكلها لها الوزير أو المدير العام .

ومن المالحظ أيضا أن المادة ( )11من الفصل الثالث أشارت الى عمليات الدفاع المدنى الميدانية
فى المستوى القومى تتمثل في خدمات االستطالع والكشف المبكر  ،خدمات النظام واألمن وادارة شئون
المنكوبين  ،خدمات الشئون الطبية وصحة البيئة  ،خدمات األمن الصناعى والسالمة المهنية  ،المعايير

والنظم الفنية الخاصة بخدمات اإلطفاء  ،خدمات اإلنقاذ واإلمداد واإلسكان واإلغاثة  ،خدمات حماية
الثروة الزراعية والشئون البيطرية  ،خدمات مهابط الطائرات الدولية والقومية ضمن نظم الطيران المدنى ،
خدمات اإلطفاء ومكافحة الحريق والتلوث للموانئ البحرية والنهرية الدولية والقومية ضمن النظم والقوانين
والمعاهدات الدولي ة  ،خدمات الوقاية والسالمة للمنشآت والمشاريع  ،أى خدمات أخرى تكون ضرورية
ألغراض إدارة عمليات الدفاع المدنى .

كما أوضح قانون الدفاع المدنى لسنة  2005فى اإلجراءات االستثنائية الجـائز اتخاذها فى حاالت

نشوء الكوارث من الفصل الخامس المادة ( )19باآلتى فإنه يجوز للوزير  ،إتخاذ اإلجراءات اآلتية :
( أ) اإلعالن بأن منطقة معينة  ،منطقة كوارث وطوارئ قومية .

(ب) االستيالء المؤقت على الممتلكات الثابتة أو المنقولة المملوكة ملكية خاصة أو عامة  ،وتقييد أوجه
التصرف فيها ويتم ذلك بالتشاور مع الجهات ذات االختصاص .

(ج ) االستيال ء المؤقت على مصادر المياه  ،ومولدات الكهرباء وأدواتها وأى من مستلزماتها  ،وتكليف
القائمين بإدارة تلك المرافق  ،بإدارتها بالطريقة التى يحددها .
(د ) االستيالء المؤقت على الوقود بجميع أنواعه ومشتقاته بغرض درء الكارثة  ،وتحديد كيفية تخزينه

والتصرف فيه .

(هـ) االستيالء المؤقت على وسائل النقل البرى والجوى والبحرى والنهرى بجميع أنواعها ومستلزماتها .
(و ) إدارة عمل االتصاالت السلكية والالسلكية .

و فى حالة األوبئة والكوارث والطوارئ القومية يجوز للوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة أن

يصدر ق ار ًار باإلجراءات الالزمة النتظام أفراد الفئات التالية فى مقار عملهم بما فى ذلك منع سفرهم أو
هجرتهم  ،واألفراد هم :

( أ) األطباء والصيادلة والممرضين وكافة المشتغلين بمهنة الطب أو المهن المساعدة لها  ،وذلك

بالتشاور مع وزير الصحة القومى .

(ب) المشتغلين بصناعة أو تجارة المواد الغذائية والطبية والتموينية .
(ج ) أى فئة أو فئات أخرى تكون أعمالهم ضرورية والزمة لدرء الكارثة .
 5-2-1-3قانون الثروة النفطية لسنة :1998
من الجدير بالذكر أن كلمة السالمة و كلمة البيئة ذكرت فى قانون الثروة النفطيه فى موضعين االولى
أشارت إلى وجوب إلتزام الشركات المتعاقدة فى مراعاة صحة البيئة واجراءات السالمة واتخاذ التدابير
الالزمة لمنع تلوث البيئة نتيجة للقيام بأى من العمليات النفطية تنفيذا لإلتفاقيات المبرمة معها ، 1أما

الموضع الثاني فكانت لتوضيح مهام المجلس فى سلطة إصدار االوامر لضمانات األمن والسالمة والحفاظ
على المؤسسة وعلى العمليات النفطية. 2

_______________
1
2

قانون الثروة النفطية لسنة  – 1998الفصل الثانى – المادة ( - )13البند ( .) 4

قانون الثروة النفطية لسنة  – 1998الفصل الخامس – المادة ( - )35البند ( ل ).

 3-1-3ملخص التشريعات السودانية :
بعد جمع وحصر المعلومات أعاله يالحظ أن :

 إهتام الحكومات المتعاقبه فى سن التشريعات والقوانين. -تحديث وتطوير القوانين واللوائح من فترة الى أخرى.

 كل قانون او الئحة تناولت مهامها واختصاصاتها بصورة دقيقة. -كل مؤسسة منوط بها العمل لمعالجة الكوارث فى نطاقها الخاص وفق مجالها.

 اليوجد تنسيق لوسائل االتصال في القوانين السابقة في حاله حدوث كارثة لتكامل المهام المختلفة. أيلولة المرافق وادارة المؤسسات وسلطة إصدار االوامر الى الدفاع المدنى فقط فى حالة إذا تم إستدعائةلمعالجة الكارثة.
 قانون الدفاع المدنى هو القانون الوحيد الذى أشار إل ى التنسيق و المشاركة بين الوحدات والمؤسساتاالخرى من خالل أدارته لعمل االتصاالت السلكية والالسلكية.

 4-1-3أهم التشريعات والقوانين العالمية التي لها عالقة بالسالمة والبيئة :
وكما ذكر سابقًا فإن هنالك عدة منظمات ومؤسسات عالمية أسست من أجل الحفاظ على سالمة

وصحة العامل ولحفظ حقوقه  ،لذلك تم إنشاء بعض المنظمات والجمعيات الحكومية والخاصة لمراعاة سالمة
العامل مثل :
 .iالمعهد األمريكى للمواصفات القياسية )American National Standards Institute( ANSI

 .iiالجمعية الوطنية األمريكية لمكافحة الحرائق): (NFPA

 .iiiإتحاد الغازات المضغوطة ) : (Compressed Gas Associationوهو إتحاد خاص بتناول وتخزين
إسطوانات الغازات المضغوطة.

 .ivاألوشا  :) OSHA( Occupational Safety & Health Administrationهى إدارة السالمة
والصحة المهنية فى و ازرة العمل األمريكية  ،هى الجهة المسئولة عن إصدار تشريعات السالمة والصحة
المهنية والمواصفات القياسية الخاصة بها  ،كذلك متابعة وفرض تنفيذها فى مواقع العمل المختلفة

بالواليات المتحدة األمريكية .وتغطى قوانين األوشا عدة أجزاء من أهمها:

• الجزء رقم  1910قوانين السالمة الخاصة بالصناعات العامة)(General Industry
• الجزء رقم  1926قوانين السالمة الخاصة باإلنشاءات). (Construction
 .vمنظمة العمل الدولية  : )ILO( International Labor Organizationوهى جهة رقابية وتشريعية
للحفاظ على سالمة العامل وضمان البيئة السليمة له فى أداء أعماله وحفاظًا على الكادر البشري بإعتباره
عنصر أساسي فى التنمية الصناعية الذي اليمكن تعويضه أبدًا.

 .viمنظمة العمل العربية  : (ALO) Arab Labor Organizationهي أول منظمة عربية متخصصة
تعنى بشئون العمل والعمال على الصعيد القومي قرر إعالنها فى يناير  1970وهى تتبع لجامعة

الدول العربية  ،ومن أهدافها تحسين ظروف وشروط العمل في الدول األعضاء بما يحقق  ،تأمين
وسائل السالمة والصحة المهنية وضمان بيئة عمل مالئمة  ،توسيع قاعدة التأمينات االجتماعية

لتشمل الفئات العمالية في مختلف األنشطة االقتصادية وشمول كافة فروع التأمينات للوصول إلى
الضمان االجتماعي الشامل  ،توفير الخدمات االجتماعية للعمال وتحسين مستواها  ،تقنين الحد
األدنى لألجور وضمان أجر للعامل يتناسب مع المتغيرات االقتصادية واالجتماعية  ،تنمية عالقات

العمل  ،توفير الحماية الالزمة للمرأة العاملة واألحداث

 .viiالمنظمة الدولية للتوحيد القياسى): International Organization for Standardisation (ISO
المنظمة الدولية للتوحيد القياسى هي منظمة إدارية عالمية تغطي معظم دول العالم وتشمل فى محتواها

عدة أنظمة منها :

•  ISO 9001وهو نظام إدارة الجودة.
•  ISO 12100وهو نظام معني بسالمة اآلالت.
•  ISO 14001هو نظام يعنى بإدارة البيئة.

كما أن هنالك نظام شمل كل من  ISO9001و  ISO14001في منظومة مكتمله واحدة وسميت
). Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS18001
لذلك فإن المؤسسات اصبحت من االساسي لها وضع سياسة مكتوبة ومتاحة للعاملين (دليل

للسالمة) لتوضيح اسس السالمة والصحة المهنية وفقًا لمرجعيات عالميه وتختلف هذه السياسات وفقًا

لمجال المؤسسة سواء أكان صناعيًا أو تعليميًا أو خدميًا.

 5-1-3أهم التشريعات والقوانين العربية التي لها عالقة بالسالمة والبيئة :

قامت منظمة العمل الدولية ) (ILOومنظمة العمل العربية ( )ALOعقد ورشة عمل في تشرين

الثاني/نوفمبر  .2007والدراسة الحالية تعرض خلفية وضع الصحة والسالمة المهنية في  18بلد عربى :الجزائر
والبحرين ومصر والعراق واألردن والسعودية والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وسلطنة عمان وفلسطين وقطر
والسودان وسوريا وتونس واإلمارات العربية المتحدة واليمن.
وتم إرساال إ ستبيان إلى و ازرات العمل في كل البلدان التي شملتها الدراسة من أجل الحصول على
معلومات عن شروط الصحة والسالمة الوطنية .مأل المسؤولون في أقسام الصحة والسالمة المهنية في كل
بلد هذا االستبيان وأعادوا إرساله إلى المكتب اإلقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت حيث أجريت

الدراسة.

أظهرت نتائج الدراسة الحالية عن وضع الصحة والسالمة المهنية في المنطقة العربية أن شروط الصحة

والسالمة في البلدان العربية تختلف من بلد آلخر فى الجدول ( ، )9وأن بعض البلدان تعاني ثغرات خطيرة في
تحسن الصحة والسالمة المهنية تتضمن
آليات الصحة والسالمة المهنية وأدائها .والعوائق الرئيسية التي تعرقل ّ
تأخير التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية حول الصحة والسالمة المهنية ،واالفتقار إلى أحكام شاملة
ومفصلة عن الصحة والسالمة المهنية في التشريعات المحلية ،وغياب السياسات والبرامج الوطنية حول الصحة

والسالمة المهنية وضعف إنفاذ األنظمة المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية .وتشمل العوائق األخرى التي تمنع
تعزيز البرامج الوطنية عدم كفاية عملية التقرير وتغطية التعويضات ،والنقص في البيانات الشاملة والدقيقة
المتعلقة بالحوادث واألمراض المهنية ،وعدم إشراك الهيئات االستشارية الثالثية الخاصة بالصحة والسالمة
المهنية في عملية صنع القرار حول المسائل ذات الصلة .باإلضافة ،يعاني العديد من البلدان من نقص في

الخبرة المحلية في مجال الصحة والسالمة المهنية؛ فعدد الخبراء والمفتشين في مجال الصحة والسالمة المهنية
قليل جدًا مما يصعب تنفيذ برنامج الصحة والسالمة المهنية بنجاح .ويوضح الجدول ( )10تغطية الصحة
والسالمة المهنية في التشريعات الخاصة بكل دولة على حدا.1

نج د المفاهيم األساسية للصحة والسالمة المهنية في اتفاقية الصحة والسالمة المهنية رقم ، 155

واتفاقية خدمات الصحة المهنية رقم  .161باإلضافة ألنشاء اتفاقية اإلطار الترويجي للصحة والسالمة المهنية
رقم  187عام  2006في محاولة لتطوير وسائل نظامية لتطبيق اإلتفاقيات والتوصيات ومدونات الممارسة.
وهدف كل منها هو تشجيع المساهمة الثالثية في كل بلد من أجل تصميم سياسات وأنظمة وبرامج تهدف الى
إلى تخفيف األمراض والحوادث المهنية.
جدول ( : )9إ تفاقيات منظمة العمل الدولية المصدق عليها وخطط التصديق إل تفاقيات الصحة
والسالمة المهنية األساسية
اتفاقيات منظمة العمل الدولية اتفاقيات الصحة السالمة المهنية

المصدق عليها
البلد

المصدق عليها

إجمالي عدد عدد اتفاقيات االتفاقية
االتفاقيات

النافذة

الصحة

والسالمة

المهنية

النافذة

155

مصدق

عليها

االتفاقية

161

مصدق

عليها

االتفاقية

187

مصدق

عليها

قيد التصديق

االتفاقية

155

االتفاقية

161

االتفاقية

187

الجزائر

54

5

√

-

-

-

نعم

ال

البحرين

8

1

-

-

-

نعم

-

ال

مصر

63

6

-

-

-

نعم

نعم

نعم

العراق

61

9

-

-

-

نعم

نعم

نعم
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اتفاقيات منظمة العمل الدولية اتفاقيات الصحة السالمة المهنية

المصدق عليها
البلد

المصدق عليها

إجمالي عدد عدد اتفاقيات االتفاقية
الصحة

االتفاقيات

النافذة

االتفاقية

155

والسالمة

161

مصدق

المهنية

االتفاقية

187

155

مصدق

مصدق

عليها

النافذة

االتفاقية

قيد التصديق

االتفاقية

161

االتفاقية

187

عليها

عليها

األردن

23

3

-

-

-

نعم

نعم

ال

السعودية

15

3

-

-

-

ال

ال

ال

الكويت

18

3

-

-

-

ال

ال

ال

لبنان

49

8

-

-

-

نعم

نعم

ممكن

ليبيا

28

1

-

-

-

-

-

-

المغرب

48

6

-

-

-

نعم

نعم

نعم

عمان

4

0

-

-

-

نعم

نعم

نعم

-

-

-

فلسطين 1
6

1

-

-

-

نعم

نعم

نعم

سوريا

49

8

-

-

-

نعم

نعم

نعم

السودان

14

1

-

-

-

نعم

نعم

نعم

تونس

52

6

-

-

-

ال

نعم

نعم

9

1

-

-

-

نعم

نعم

نعم

28

2

-

-

-

قطر

اإلمارات العربية
المتحدة
اليمن

نعم

نعم

نعم

جدول ( : )10تغطية الصحة والسالمة المهنية في التشريعات
البلد

جوانب الصحة والسالمة المهنية التي تغطيها جوانب الصحة والسالمة المهنية التي لم
التشريعات

الجزائر

تغطيها التشريعات

• تنظيم الصحو الصحة والسالمة المهنية ،والتدريب • بعض األمراض على غرار :التوتر،
والمعلومات

والضغط النفسي في بيئة العمل ،وفيروس

• الوقاية من المخاطر البيولوجية والكيميائية

نقص

• الوقاية من المخاطر الفيزيائية والميكانيكية

واألمراض المسببة للسرطان الموجودة في

والكهربائية

المناعة

المكتسب،

واإليدز،

بيئة عمل غير صحية

• الطب واألمراض المهنية
• مسؤوليات وواجبات أصحاب العمل والعمال ودور
الطب المهني

• استعمال التبغ
• المواد والمنتجات والتحضيرات الخطرة
• المخاطر الكهربائية
• المخاطر المرتبطة باألسبستوس
المصدر  :لمحة عن وضع السالمة والصحة المهنية فى المنطقة العربية  -دراسة للمناقشة خالل الندوة الثالثية اإلقليمية حول السالمة و الصحة
المهنية في المنطقة العربية (دمشق 20-18 ،تشرين الثاني/نوفمبر  – )2007مكتب العمل الدولى

• المخاطر المرتبطة بالمواد اإلشعاعية الفاعلية
والمعدات الباعثة لألشعة األيونية

• األدوات المستعملة في قطاعات التشييد واألبنية
البحرين

• مسؤوليات أصحاب العمل
• مسؤوليات العمال

• السالمة في أماكن العمل تحت المياه
(الغطس)

• سالمة البناء

• السالمة في الوظائف الزراعية

• خدمات اإلسعاف األولية

• السالمة من التعرض للمواد المشعة

• الفحص الطبي المنتظم

• تنظيم السالمة في مكان العمل
• حماية عيون العمال
• شروط العمل مع المواد القابلة لالشتعال
• شروط العمل مع اآلالت

• حماية العمال من آالت البكرة
• حماية العمال من العمل مع آالت البخار
• حماية العمال من المخاطر الكهربائية
• حماية العمال من مخاطر الحريق
• حماية العمال من اإلصابات المهنية
مصر

• تأمين بيئة عمل آمنة على مستوى تأسيس الشركات • ال شيء
وتنظميها واصالحها

• حماية اليد العاملة ورعايتها عبر تدابير السالمة
• سالمة األجهزة واآلالت
• مسؤولية أصحاب العمل
• واجبات العمال

• دور تفتيش العمل وصالحياته
• اإلبالغ عن الحوادث
• وجود الئحة باألمراض المهنية
• نظام التعويض
العراق

• إدارة وتفتيش وثقافة الصحة والسالمة المهنية
• السالمة المهنية

• الصحة والسالمة في مؤسسات الحكومة
والقطاع العام

• الصحة والمخاطر المهنية

• الصحة والسالمة المهنية في القطاع غير
النظامي

• الحماية من األشعة

• حماية المجموعات األكثر عرضة (النساء واألطفال • الصحة
والمسنين)

بالصناعات الصغيرة ،والعمال المؤقتين

• القضاء على عمل األطفال
األردن

والسالمة

المهنية

الخاصة

والعمال المنزليين

• واجبات أصحاب العمل

• حدود التعرض للمخاطر في العمل

• حقوق العمال وواجباتهم

• بعض أنواع المخاطر والقطاعات

• األمراض والحوادث المهنية
• اختصاصيو الصحة والسالمة المهنية
• ظروف بيئة العمل
السعودية
الكويت

• ينظر إلى قانون العمل والقوانين ذات الصلة ال جواب
كتشريعات ،وفي العادة تنظمها المراسيم الو ازرية

• ظروف العمل والسالمة في الشركات

• ال شيء

• توفر سجالت الصحة واإلصابات

•

• اإلبالغ عن اإلصابات

• فحص طبي منتظم ،والفحوص الطبية المطلوبة
عند الفحص العادي في حال العمل المعرض
للمخاطر
• تحديد إصابة العمل ووسائل تحديد التعويض
• وسائل تأمين الرعاية الصحية للعمال في الشركات
• ظروف سكن العمال

• قسم خاص حول قطاع البترول بسبب أهميته
لبنان

• المرسوم  11958حول نظام السالمة في مواقع • المرسوم  11802الذي اعتمد عام
العمل
• المرسوم  11802حول الصحة والسالمة (شبيه
باالتفاقية )155

• المرسوم  14229حول جدول األمراض المهنية

 2005يغطي غالبية مسائل الصحة
والسالمة المهنية لكنه يحتاج إلى

المراجعة والتعديل بشكل دوري

• المرسوم  700حول حظر عمل األطفال تحت سن
 16عاماً في وظائف خطرة

(تعديل المادة  22و 23من قانون العمل)
ليبيا

• جدول األمراض المهنية
• الكشوفات الدورية واإلبتدائية للعاملين
• حماية العاملين من أخطار العمل
• األمن الصناعي

• تقدير العجز عند اإلصابات

• بعض المخاطر الكيميائية في الزراعة
والصناعة
• المخاطر الميكانيكية

• المخاطر النفسية واالجتماعية في بيئة
العمل

• إجراءات الوقاية الالزمة لعمال
• المواني المشتغلين في شحن وتفريغ السفن
• حماية صحة وسالمة العاملين
المغرب

• نظافة وأمن العمال
• الطب المهني
• خدمات متعلقة بالطب المهني
• الئحة األمراض المهنية
• لجان النظافة واالمن

• المجلس االعلى للطب المهني والمخاطر المهنية
• عمل المرأة
• عمل األطفال (ما دون ال  18عام)
• عمل المعاقين
• معالجة األمراض والحوادث المهنية
• الحماية من الحوادث المهنية
• الحماية من الحرائق
• الحماية من مخاطر استعمال األسبستوس
• الحماية من مخاطر استعمال البنزين
• الحماية من مخاطر استعمال االليات الخطرة
• الحماية من المخاطر الكيميائية

• الحماية من مخاطر استعمال الرصاص
• الحماية من مخاطر استعمال المانغانيز

• السالمة والصحة المهنية في القطاع
العام

• الحماية من مخاطر استعمال االسمنت
• الحماية من مخاطر استعمال الكومبريسور

• الحماية من مخاطر استعمال المواد المشعة
• الحماية من مخاطر التصوير الشعاعي
• الحماية من مخاطر استعمال الكربون
• الحماية من مخاطر استعمال الميثيل بروميد
• الحماية من مخاطر استعمال الهيدروجين
• الحماية من مخاطر استعمال السيليكون

• الحماية من مخاطر استعمال االالت الكهربائية
• الحماية من مخاطر استعمال الرافعة
• الحماية من مخاطر استعمال االشعة االينية
• االمن النووي
عمان

• عمل األطفال والنساء
• السالمة الصناعية-العمال في المناجم والمقالع
• التأمين على أصحاب العمل والعمال
• التعويض عن اإلصابات والحوادث المهنية (إعاقة

• الئحة

بالوظائف

الخطرة،

ووسائل

السالمة والحماية
• عوامل التعزيز على ضوء التغييرات
التكنولوجية

دائمة ،احتجاز مؤقت ،تعويض عن األمراض

والحوادث المهنية)

• إجراءات عامة وخاصة حول سالمة العمال
حمايتهم من مخاطر اآلالت والغازات وظروف
العمل
فلسطين

• كل المخاطر المهنية في بيئة العمل
• وسائل الوقاية

• فحوص فيروس نقص المناعة المكتسب

• العوائق واإلدراجات الخاصة عند التعامل مع
المخاطر المهنية
قطر

• إجراءات الوقاية والتحذير التي يجب اتخاذها في • المنشورات واإلرشادات حول الحماية من
مكان العمل لحماية العمال والزائرين من المخاطر
المهنية

• إجراءات الوقاية الخاصة باآلالت

األشعة الشمسية

• إجراءات الوقاية والحماية عند العمل مع المواد
واآلالت أو تخزينها

• إجراءات الوقاية من المخاطر الكهربائية
• إجراءات الوقاية من مخاطر الحريق
• إجراءات الوقاية من الكوارث الطبيعية
• إجراءات الوقاية من المخاطر الكيميائية
سوريا

• واجبات ومسؤوليات أصحاب العمل في تطبيق • ال يوجد جوانب مهمة من الصحة
تشريعات الصحة والسالمة المهنية

• واجبات العمال في تطبيق إرشادات الصحة

والسالمة المهنية التي لم تذكر في

التشريعات

والسالمة المهنية
• مسؤولية اإلدارات المعنية لمراقبة تطبيق تشريعات
الصحة والسالمة المهنية
السودان

ال ونساء وأمهات) من األمراض • حوادث السير
• حماية العمال (رجا ً
المهنية

• حماية الشركات الصناعية من مخاطر الحريق
والتفجيرات والحوادث في الشركات
تونس

• تأمين طبي إلزامي لكل العمال في القطاع الخاص • سقف
بصرف النظر عن طبيعة القطاع وحجم اليد العاملة

التعرض

للملوثات

والكيميائية في مكان العمل

• تنظيم مجموعات مناقشة ضمن المؤسسات • التأمين الطبي في القطاع العام
والسماح للعمال بوجود ممثلين لهم فيها
• حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال لجهة
الصحة والسالمة المهنية
• المفهوم القانوني لألمراض والحوادث المهنية:
واجب التقرير ،واجراءات التعويض ،والتدابير

الوقائية لعدم السماح بحدوث هذه األمراض
والحوادث في مكان العمل
• اختصاص دكتوراه في الصحة المهنية ،وتنظيم
اختصاص في مكان العمل

الفيزيائية

• التدابير الوقائية في القطاعات االقتصادية :البناء
والعمل العام/العمل في المواقع المغلقة/الحماية من
اآلالت/والحماية من الكهرباء

اإلمارات

• حماية العمال وسالمتهم وصحتهم

ال شيء

العربية
المتحدة
اليمن

• واجبات وأنشطة الصحة والسالمة المهنية على
مستوى إدارة العمل والمؤسسات االقتصادية في
القطاعات العامة والخاصة والمختلطة

المصدر  :لمحة عن وضع السالمة والصحة المهنية فى المنطقة العربية  -دراسة للمناقشة خالل الندوة الثالثية اإلقليمية حول السالمة و الصحة المهنية

في المنطقة العربية (دمشق 20-18 ،تشرين الثاني/نوفمبر  – )2007مكتب العمل الدولى

المبحث الثانى  :مقارنة موقع المستودعات سابقاً وحالياً
 1-2-3تعريف المستودعات :
تُعرف المستودعات البترولية بانها اوعية (خزانات) مصنعة من الحديد المعالج  ،أعدت خصيصًا
لتخزين المواد البترولية بعد الدراسات الوافية عن نوعية الخزان المناسب للمحافظة علي مواصفات البترول
والمنتجات لكي التتعرض للفقدان او العوامل الجوية والطرق الصحيحة حتي تصل الي المستهلك بجودتها

المطلوبة كما وانها تصمم باسلوب يضمن لها القدرة الحتواء الصدمة واستقرار ومقاومة تحرك االرضية ومواجهة
الرياح وذلك بمطابقة للقواعد العالمية الخاصة بانشاء وتصميم هذه الخزانات .
لذا البد من دراسة كاملة لنوعية المواد المراد تخزينها وكمياتها ودراسة التربة المقام عليها الخزان وهذا

بدوره يح دد نوعية سبيكة الحديد المستخدمة وسمكها وارتفاع الخزان باالضافة لمعالجة التربة عن طريق عمل
االرضيات الالزمة وفقا للدراسة وتحديد نوعية اللحام المستخدم لتحمل الضغط الناتج من تخزين الكميات المراد
تخزينها .

لذلك فإن الغاية من الخزانات النفطية هي تجميع النفط أو منتجاته المكررة  ،بهدف مواجهة حاالت

التغيرات في عمليات اإلنتاج .و مواجهة التغيرات في التصريف التي قد تنتج عن سوء األحوال الجوية في
موانئ التصدير ،أو كسر خط األنابيب أو األعطال في محطات الضخ ،أو تأخير في وصول ناقالت النفط،

أو توقفات مصافي التكرير.

 2-2-3أنواع المستودعات البترولية(:)Kinds of Petroleum Storage Tanks
يتم تخزين المواد البترولية في خزانات اعدت خصيصا لهذا الغرض بعد الدراسات الوافية عن كل مادة
والطرق الصحيحة ونوعية الخزان للمحافظة علي مواصفات المادة البترولية ومنتجاتها لكي ال تتعرض للفقدان

او العوامل الجوية حتي تصل الي المستهلك بجودتها المطلوبة لذلك ال بد من دراسة انواع الخزانات المستعملة
لهذا الغرض وكل المعدات الملحقة بها وطرق تخزين وتوزيع درجة الح اررة التي يجب ان يكون عليها كل منتج
واخذ العينات الي المختبر لمقارنتها مع المواصفات العالمية وطرق السالمة المتبعة لسالمة العاملين والمعدات

في هذه المرافق الهامة. 1
_______________

 1ابوبكر سيد احمد يوسف  -منهج متطلبات السالمة ومكافحة الحريق بالمنشآت النفطية  -و ازرة الداخلية  -رئاسة قوات الشرطة
 -االدارة العامة للدفاع المدني 2015

و يمكن أن تصنف الخزانات حسب معهد النفط األمريكي )(American petroleum institute
و المعروف باالختصار APIإلى :
• الخزانات التي تعمل بالضغط الجوي )(Atmospheric Storage Tanks
 -1خزانات ذات سقف ثابت (.)Fixed roof

 -2خزانات ذات سقف عائم ( .)Floating roof
 -3الخزانات ذات السقف المتحرك  -المتنفس (.)Breathed roof
 -4الخزانات ذات القبة الغازية  -ذات القبة المرنة ( .)Dome roof

 -5الخزانات ذات السقف الثابت و السقف العائم (.)fixed roof plus floating roof
• الخزانات التي تعمل بضغط جوي منخفض ()low-pressure storage tanks
 -1خزانات ذات شكل نصف كروي (.)hemispheroid
 -2خزانات ذات شكل كروي (.)spheroidal

و فيما يلي عرض لهذه األشكال و دواعي االختالف فيما بينها.
 1-2-2-3الخزانات التي تعمل بالضغط الجوي Atmospheric Storage Tanks
➢ الخزانات ذات السقف الثابت ( : )FEXED ROOF TANKS
يستخدم هذا النوع من الخزانات لتخزين المواد النفطية التي ال تحتوي على مركبات خفيفة تسبب
ضياعات كبيرة بسبب فراغات الخزان  .تستخدم هذه الخزانات لتخزين األنواع الثقيلة من النفط الخام و زيوت

التزييت وهنا يتم تثبيت السقف مع جدار الخزان عن طريق اللحام و بمساعدة الدعامات أو بمساعدة عمود
ارتكاز لحمل السقف و تثبيته.
عيوب الخزانات ذات السقف الثابت:
• ضياعات النفط بالتبخر كبيرة عند تعبئة و تفريغ الخزان و خاص ًة عند تخزين المواد الخفيفة.
• دخول الهواء الجوي الرطب إلى داخل الخزان و تالمسه مع المادة المخزنة  ،يؤدي إلى زيادة
نسبة المياه في هذه المادة.
• التآكل الكيميائي  :إن وجود الحجم الغازي فوق سطح السائل ضمن الخزان يعرض الخزان إلى
التآكل الكيميائي ( )Corrosionبسبب التبخر.

• كذلك إمكانية حدوث تفاعالت أكسدة ما بين الهواء الجوي والمادة المخزنة قد ينتج عنها صموغ.
• تؤدي إلى تغيير المواصفات للمنتجات النفطية المخزنة .

• خطر االنفجار والحريق  :كما يوجد بشكل دائم مزيج من الهواء و األبخرة قابلة لالنفجار مما
يعرضها لخطر االنفجار و الحريق بفعل الصواعق.
وهنالك نوعان من هذه الخزانات هما :

• الخزانات ذات السقف الثابت المخروطي ( ) CONE ROOF TANKS
• الخزانات ذات السقف الثابت المظلي ( )UMBRELLA ROOF TANKS

لوحة ( : )5الخزانات ذات السقف الثابت

خزان ذو سقف مخروطى

خزان ذو سقف مظلى

المصدر  :جمال حسن الحسين  -تصميم و دراسة الخزانات النفطية – دراسة اللحام و منطقة التأثر الحراري – رسالة ماجستير -
الجمهورة العربية السورية – جامعة البعث 2007

➢ الخزانات النفطية ذات السقف العائم : Floating Roof Tanks
يستخدم لتخزين مواد مثل البترين أو النفط الخام .في هذا التصميم يتم إلغاء الفراغ الكائن بين السائل

و السقف .حيث يكون السقف عائمًا على سطح المادة المخزنة بفعل ظاهرة الطفو المعروفة في السوائل .
فيتحرك السقف لألعلى بارتفاع مستوى السائل و يتحرك لألسفل مع هبوط مستوى السائل .و هذا يؤدي إلى:
 -1إلغاء ضياعات التبخر التي تحدث أثناء تنفس الخزان عند التعبئة والتفريغ.

 -2عزل السائل المخزن عن الهواء الجوي بواسطة السقف العائم  .و هذا يؤدي إلى عدم امتصاص الرطوبة
من الهواء الجوي  .و بالتالي عدم أكسدة المنتجات النفطية بأكسجين الهواء مما يؤدي إلى زيادة ثبات
التخزين أو ثبات المادة المخزنة.
 -3عدم وجود مزيج من الهواء و أبخرة الفحوم الهيدروجينية القابلة لالشتعال و االنفجار فوق سطح السائل
 ،مما يؤدي إلى تقليل خطر االنفجار إلى حد كبير.

 -4القضاء على ضياعات التبخر يؤدي إلى عدم تغيير المواصفات للمواد المخزنة و يزيد من إمكانية
التخزين لفترات أطول.
لوحة ( : )6الخزانات النفطية ذات السقف العائم

المصدر  :عبد المجيد أمين  -الخزانات البترولية والتحكم فيها – ج 1االصدار رقم  – 1ص 20

➢ الخزانات ذات السقف المتحرك ( المتنفس ) : Breathing Roof Tanks
من أجل القضاء على تنفس الخزانات  .و بالتالي الضياعات المصاحبة لجأت الشركات إلى تصميم
سقف بشكل غطاء مثل الناقوس  .يتحرك إلى األعلى إذا ارتفع مستوى السائل في الخزان الذي ينتج عنه

ارتفاع قليل في ضغط الوسط الغازي الموجود فوق السطح السائل .من أجل اإلحكام لمنع التهريب و سهولة
االنزالق يتحرك جدار السقف ضمن مجرى على محيط الخزان  ،فيه سائل هيدروليكي يمنع التسرب.
➢ الخزانات ذات القبة الغازية ) ذات القبة المرنة ) : Vapor-Dome Roof
يوجد في السقف الثابت لهذا النوع من الخزانات قبة غازية من غشاء مرن  .مغطاة بقبة معدنية ثابتة

.مما يؤدي إلى تنفس مغلق للخزان  ،حيث تنتفخ هذه القبة  ،إذا ارتفع مستوى السائل داخل الخزان  ،و
تنكمش إذا هبط مستوى السائل في الخزان.

لوحة ( : )7الخزانات ذات القبة الغازية

➢ الخزانات ذات سقف ثابت إضافة إلى السقف العائم : fixed roof plus floating roof tanks
تستخدم هذه األشكال في المناطق التي يكثر فيها الهطول المطري أو الثلجي ،أو في المناطق التي
يتواجد فيها الغبار ،و التي يمكن أن تكون بفعل البشر أي ناتج عن عمليات التصنيع .أو جراء الحالة الجوية
للمنطقة ،مثل الصحاري التي تحدث فيها العواصف الرملية بشكل دائم .و هكذا فإن من محاسنها تجنب مشكلة

انسداد فتحات التصريف الموجودة على السطح ،و ما ينتج عن ذلك من مشاكل أثناء العمل .إال أن من
مساوئها وجود فراغ غازي محصور بين السقفين  ،و غالبا ما يحوي مواد أكالة لكامل السطوح المعرضة ضمن
الفراغ .فضالً عن كونه قد يتسبب في حدوث انفجار في حال كان مشبعا بالغازات.1
لوحة ( : )8الخزانات ذات السقف الثابت إضافة إلى السقف العائم

_______________

 1جمال حسن الحسين  -تصميم و دراسة الخزانات النفطية – دراسة اللحام و منطقة التأثر الحراري – رسالة ماجستير -
الجمهورة العربية السورية – جامعة البعث 2007

 2-2-2-3الخزانات التي تعمل بضغط جوي منخفض low-pressure storage tanks
➢ خزانات ذات شكل نصف كروي : hemispheroid
تستخدم الخزانات االسطوانية االفقية بشكل محدود نظ ار الرتفاع تكلفة تصنيعها وتتحمل ضغط

18.7كجم/سم 3وتزود بصمامات االمان لحماية الخزان في حالة ارتفاع الضغط بداخله.
➢ الخزان الكروي : Sphere Tank

تستخدم الخزانات الكروية لتخزين المنتجات الهيدروكربونية ذات الضغط العالي مثل البروبان والبيوتان

جدا إال في حالة ارتفاع الضغط
وغاز النيتروجين السائل  ،ونسبة الفاقد من المنتجات المخزنة بها قليل ً

عن الحد المطلوب  ،ويتم تخزين هذه المنتجات تحت الضغوط الموضحة أدناه إلبقائها علي الحالة السائلة
وهى:1
 البروبان  : Propane C3تحت ضغط  17.5كجم/سم 2إلي  22كجم/سم. 2 البيوتان  : Butane C4تحت ضغط  6.4كجم/سم 2إلي  8.7كجم/سم. 2 -غاز البترول السائل (البوتوجاز) ( : )LPGتحت ضغط  12.5كجم/سم. 2

لوحة ( : )9الخزان الكروى

المصدر  :عبد المجيد أمين  -الخزانات البترولية والتحكم فيها – ج 1االصدار رقم  – 1ص 31

_______________
1

عبد المجيد أمين  -الخزانات البترولية والتحكم فيها – ج 1االصدار رقم .1

 3-2-3مستودعات الشجرة لتخزين المواد البترولية :
نبذة تاريخية :
بدأت قصتها عندما بدأ التوسع في مشروع الجزيرة والمناقل وازدياد رقعة المصانع فأصبح الطلب على

الطاقة في تزايد وتحديدا في وسط السودان فقد كان يتم نقل المنتجات البترولية بواسطة قطارات السكة حديد.
ففي عام  1973حدث قطع للسكك الحديدية أدى لتوقف تلك القطارات مما ادي الى توقف نقل المنتجات
البترولية وبالتالي كان البد من التفكير في بناء خط لنقل المواد البترولية فتم وضع الدراسات الالزمة إلنشاء

هذا الخط لنقل المواد البترولية من ميناء بورتسودان إلى مستودعات التخزين في منطقة الشجرة بالخرطوم ،

ويقوم الخط بنقل جميع صادرات وواردات البالد من المشتقات النفطية وذلك بعد أن قامت بإنشاء أول خط
بقطر  20.32سنتميتر ( 8بوصة) ليقوم بمهامه في عملية تصدير واستيراد المواد البترولية في عام  1976تم
افتتاح الخط الذي تم انشائه بقرض من دولة الكويت ثم أنشأت خطًا إضافياً بقطر  30.48سنتيمتر (12

بوص ة) لتصدير فائض البنزين بعد زيادة سعة مصفاة الخرطوم في العام 2005م.

 4-2-3الموقع الجغرافى :

إن مستودعات الشجرة أنشأت فى خمسينات أو ستينات القرن العشرين ، 1ولقد بدأ إنشاء الخط الناقل
للمواد البترولية منذ العام 1973م .وتقع فى منطقة الخرطوم جنوب فى مساحة تقدر بحوالى مليون ونصف
متر مريع وتحده من الناحية الشمالية جبرة مربع  18ومن الناحية الشرقية والجنوبية التصنيع الحربي (مجمع

اليرموك الصناعي ومن الناحية الغربية منطقة الشجرة مربع . 8

 5-2-3مستودعات الشجرة للتخزين :
تحتوى المنطقة على عدد  12شركة نفطية تعمل فى نقل وتوزيع المشتقات البترولية (بنزين  ،جازولين

 ،كيروسين  ،غازالبيوتان) وتقوم تلك الشركات بتوزيع تلك المنتجات على محطات التوزيع المتفرقه على كامل
والية الخرطوم والواليات األخرى لالستهالك المحلى للمواطن .
وتحتوى منطقة مستودعات الشجرة على  22مستودع خاص بتخزين غاز البوتان و  42مستودع

لتخزين المنتجات البترولية (بنزين  ،جازولين  ،كيروسين) خاص لعدد  12شركة .إضافة الى مصفاة كونكورب
والتى كانت تقوم بتكرير الزيت الخام بإعتبارها أول مصفاة سودانية عام 1992م تم شرائها بواسطة مستثمر
من شركة شفرون – سودان  ،وتبلغ كلفة المصفاة  15مليون دوالر وطاقتها  10.000برميل يوميًا ،وتنتج

سنويًا ثمانين ألف طن من النفط و 62طنًا من الكيروسين و 127ألف طن من الفيول و 163ألف طن من

مازوت االفران.

_______________
1

محمد حسن سيد – مدير إدارة السالمة – تاريخ إنشاء مستودعات الشجرة  -و ازرة النفط والغاز أغسطس ( 2017إتصال

شخصى) .

ويوميًا تدخل شاحنات المواد البترولية بالعشرات لتحمل هذه المنتجات  ،هذا العدد الكبير من الشاحنات

يذيد من خطر التصادم وكذلك خطر التسرب واالنسكاب أثناء الشحن والتفريغ.

 3-2-1مقارنة بين موقع المستودعات سابقاً وحالياً:

تم البحث والسؤال عن الجهات التى من الممكن أن يتوفر لديها خرط ومخططات قديمة تبين موقع

مستودعات التخزين بمنطقة الشجرة واالحياء المحيطة ولكن بعد زيارة ومقابلة المهندسبن بو ازرة التخطيط
العمرانى والبنى التحية أفادوا بأنه التوجد لد يهم أى مخططات قديمة تبين ذلك وأن أقدم مخطوطة وجدت لديهم
هى للعام  2008م وهى التى تحصل عليها الباحث وتبيين منطقة المستودعات والمناطق السكنية المجاورة علما
أن هذه الخريطة تعتبر حديثة وذلك نسبة للنمو السكانى المحيط للمستودعات.

ولقد أفاد مدير إدارة المساحة بو ازرة التخطيط العمرانى بعد مقابلته شخصيًا أن هنالك بعض المناطق

السكنية لمستودعات التخزين موجودة منذ القدم ولكنها لم تكن بحجم هذه الكثافة السكانية مثل منطقة ( أبو آدم

) فهى منطقة موجودة منذ ثمانينيات القرن العشرين وكذلك منطقة االندلس.

أما منطقة أحياء جبرة فلقد كانت االحياء السكنية متمثلة فى المربعات االولى للمنطقة أى من مربع 1
وحتى مربع  15موجودة منذ تسعينيات القرن العشرين  ،أما ما بعد مربع  15فلقد نشأت بعد ذلك وظلت فى
تنامى مستمر حتى أصبحت قريبة جدا من مستودعات التخزين االستراتيجية .

أنظر ملحق ( )1يبين خريطة توضح موقع األحياء السكنية المجاورة للمستودعات فى العام .2008

المبحث الثالث  :أشهر الكوارث النفطية فى منطقة مستودعات الشجرة

يعتبر أى مرفق صناعى معرض لمجموعة من المخاطر والحوادث التى يجب على الموسسة أو صاحب

المرفق وضع جميع االحتياطات واالحت ارزات المناسبة للحد من هذه المخاطر  ،وفقًا لطبيعة عمل المؤسسة ،

إضافة إلى توضيح وتبيين هذه المخاطر على العاملين لتجنب التعرض لالصابة أو لتلف المواد المصنعة

وايقاف عجلة االنتاج .لذلك فإن مستودعات الشجرة لتخزين المواد البترولية هى مكان عالى الخطورة بحيث
يجب أن يتم فيها إتباع االجراءات السليمة وبصورة دقيقة وأن يكون العاملين بالموقع على قدر عالى من
الكفاءة.
إن عملية متابعة ورصد مثل هذه الكوارث واالهتمام بحماية هذا القطاع تتم بواسطة الدفاع المدنى

قطاع البترول وذلك بإتخاذ االجراءات والتدابير لوقاية وحماية االنفس والممتلكات والمرافق والمنشآت العامة
من االخطار والحرائق وكافة أعمال الحماية المدنية وترتكز مهامه فى :
 تأمين كل المرافق والمواقع االستراتيجية والصناعية التابعة لو ازرة الطاقة والتعدين بالمؤسسة من خطرالحريق وتزويدها بمعدات االطفاء المناسبة ووسائل االنزار من الحرائق.
 تأهيل قوة الدفاع المدنى فى مجال االطفاء واالنقاذ واالسعاف . -متابعة أسس الوقاية والسالمة بالمؤسسة.

 مكافحة الحرائق البترولية ومختلف أنواع الكوارث االخرى بقطاع البترول. مكافحة التلوث وآثاره البيئية.كما أن و ازرة النفط والغاز ممثلة فى المؤسسة السودانية للنفط تحتوى على زراع خاص (إدارة متخصصة
) لمتابعة نشاطات الشركات فى عمليات المنبع والمصب والتزامها بتطبيق لوائح وقوانين واجراءات السالمة
لتجنب المخاطر الكارثية التى قد تنجم من الحوادث وتؤثر على البيئة واالنسان.
تم إجراء مقابالت شخصية مع ضباط بوحدة الدفاع المدنى  ،قطاع البترول وبعض الموظفين لجمع
بيانات عن أكبر الحوادث داخل المستودع ولقد تبين أن الحوادث التى نتجت داخل المستودع من مستودعات

الشركات كانت حوادث محصورة االنتشار وعادة تكون ناتجة من إلتماس كهربائى أوتسرب و إحتراق فى
منصة ألغاز أو الجازولين أو نسبة لنمو بعض الحشائش الجافة بالقرب من المستودع  ،الجدول ( )11يمثل
حصر لمسببات الحوادث التى حدثت فى العام 2010م .

جدول ( : ) 11حصر لمسببات الحوادث فى مستودعات الشجرة لتخزين المواد البترولية
للعام 2010م
سبب الحريق

الرقم

عدد الحوادث خالل
العام 2010

1

نار كاشفة

4

2

غاز

1

3

كهرباء

1

4

مجهول

-

5

تسرب للوقود

1

6

مرافق صناعية بالقرب من المستودع

2

المصدر  :التقرير السنوى للدفاع المدنى قطاع البترول العام 2010

لوحة ( : )10تمثل نماذجاً مختلفة ألنواع الحوادث داخل المستودع

إنقالب إحدى الناقالت داخل المستودع

تسريب للغاز من أحدى الناقالت بعد شحنها
بمنصة

تعبئة

الغاز

فى

بالمستودع

المصدر  :كامي ار الدفاع المدنى قطاع البترول

إحدى

حريق
الشركات

أما معظم الحوادث الجسيمة والتى كانت تشكل هاجسًا كبي اًر  ،كانت ناتجة من المرافق الصناعية المحيطة

بالمستودعات  ،مثل مصنع اليرموك وذلك لما يحتويه من مواد متفجرة وقابلة للقذف لمسافات طويلة .لقد تم
بناء مصنع اليرموك في العام 1996م  ،وهو يقع فى ضواحي منطقة الشجرة ومحيط لمستودعات الشجرة
لتخزين المواد البترولية من الناحيتين الجنوبية والشرقية للمستودعات ويحتوى على عدد من المصانع منها
العسكرى والصناعي (غير العسكرى)  ،ولقد حدثت عدة حوادث أدت إلنفجار الزخائر وسنأخذ منها نموذجين
وبأسباب مختلفة.
• فلقد إنفجر أحد المخازن االرضية بالمجمع فى أغسطس من العام 2006م فى تمام الساعة 01:20PM

مم نتج عنه عدد من الخسائر المادية و الخسائر البشرية من إصابات و وفيات (ملحق ( )2نموزج من

تقرير الحادث) ولقد إنتشر الحريق أيضاً الى ورشه مجاورة  ،ولقد تمت السيطرة عليه بقوة مكونه من 12

ضابط و  40ضابط صف وجنود وتم إستخدام عدد  9عربات إطفاء و  3تناكر لتزويد المياه.

• وأيضًا وقع انفجار في مصنع اليرموك للذخائر يوم الثالثاء  23أكتوبر  2012عند منتصف الليل  ،إثر
عمليه إعتداء خارجية كان لها ضررها الكبير والبليغ من الخسائر المادية ونشر الرعب والجزع بين

المواطنين ولقد تمت السيطرة علية فى أربعة ساعات ونصف من تظافر المجهود فلقد شارك في السيطرة

علي هذه الكارثة عدد  40ضابط و  150من ضابط صف وجندى وتم إستخدام  16عربة إطفاء و 9

تناكر مياه ، 1الصوره التالية التقطها القمر الصناعي التجسسي االسرائيلي ، EROS-B 2فالصورة على
اليمين التقطت بتاريخ  28ديسمبر  2011و الصورة الثانية على اليسار التقطت بتاريخ  30أكتوبر 2012
و تظهر  11حفرة على االرجح انها ناتجة عن القصف الجوي ويالحظ ان معظم الضربات كانت بأماكن
محددة ولكن آثار االنفجار الثانوية كانت ضخمة وكانت واضحة من مسافة 500متر  ،وبلطف من اهلل
لم تصب أى من الشركات أو الخزانات فى مستودعات الشجرة بإحدى تلك المقذوفات فانها كانت ستؤدى
إلى كارثة حقيقية.

_______________
 1تقرير الدفاع المدنى قطاع البترول  23أكتوبر .2012
.http://www.arabic-military.com/t57459-topic 2

لوحة ( : )11آثار اإلعتداء على مصنع اليرموك

المصدر http://www.arabic-military.com/t57459-topic :

لوحة ( : )12تمثل نماذجاً مختلفة للخسائر التى نتجت إثر مصنع اليرموك

الفصل الرابع  :خالصة الدراسة وتحليل النتائج

خالصة الدراسة وتحليل النتائج
 1-4أوالً  :اإلطار المنهجي للدراسة

يتناول هذا الفصل منهج الدراسة ،وحدودها ،وتحديد مجتمع الدراسة وخصائص أفراده .كما يتطرق

ألساليب المعالجة االحصائية التي تم استخدامها في معالجة بيانات الدراسة وثباتها  ،وأخي ار يوضح عرضًا

لنتائج الدراسة والتحليل االحصائي لها ثم إختبار الفروض التى تم وضعها مسبقًا.

 1-1-4أداة الدراسة:
 1-1-1-4بناء أداة الدراسة:

بعد اإلطالع على الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة  ،قام الباحث بتصميم إستبانة

موجهة إلى العاملين في مجال النفط وبعض السكان المحيطين للموقع  ،وذلك للتعرف على فعالية أساليب
الحماية من الكوارث التي نشأت في تلك المنطقة واالثار الصحية اثر تواجد تلك المنشئات بالقرب من المواقع
السكنية.

ومن خالل االستبانة تم جمع بيانات الدراسة الالزمة لإلجابة عن أسئلة الدراسة وتحقيق أهدافها
واشتملت على البيانات األساسية والتي تكونت من  37عبارة موزعة على ثالث محاور.

وقد تبنى الباحث في إعداده لالستبانة الشكل المغلق الذي يحدد االستجابات المحتملة لكل سؤال .وتم

استخدام مقياس ليكرت “  ” Likert Scaleالخماسي الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات متغيرات
الدراسة وهي (موافق بشدة  ،موافق  ،غير متأكد  ،غير موافق  ،غير موافق بشدة ) ،حيث يعبر الرقم ()٥
عن أعلى درجة وهي (موافق بشدة)  ،بينما يعبر الرقم ( )١عن أقل درجة (غير موافق بشدة)  ،وطلب من

المبحوثين تحديد مدى الموافقة.

 2-1-1-4تطبيق الدراسة المسحية:
قام الباحث بتطبيق الدراسة ميدانيا على أعضاء اإلدارة العليا والعاملين في شركات التوزيع بمستودعات
الشجرة  ،وذلك للتعرف على االثار التى أثرت على العاملين إثر تعرضهم لتلك المشتقات النفطية وذلك من
خالل الخطوات اآلتية :

. ١الحصول على خطاب تعريف من الرباط الوطنى يفيد ارتباط الباحث بدراسة الماجستير.
. ٢قام الباحث بتوزيع أداة الدراسة على عينة الدراسة ،وبلغ عدد االستبانات الموزعة  90إستبانة على موظفين
وعمال بشركات مختلفه تعمل بمنطقة مستودعات الشجرة.

. ٣تمكن الباحث من استعادة عدد  72إستبانة مكتملة البيانات وهي التي خضعت للتحليل اإلحصائي في

هذه الدراسة باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( .)SPSS Version19

 2-1-4منهج الدراسة:
تعتمد الدراسة أساسا على المنهج التحليلي وذلك لمعرفة االثار المترتبة من المخاطر النفطية على

البيئة المحيطة وأساليب حماية الحياة البشرية والبيئة المحيطة له (هواء  ،مياه  ،تربة)من الكوارث فى المنشآت
النفطية للحد من التلوث البيئي ،ويعتمد هذا على جانبين:
 1-2-1-4الجانب المكتبي:

يركز الباحث في هذا الجانب على الدراسة النظرية مستعينا بالمراجع العربية واألجنبية  ،والبحوث

واألنظمة واللوائح واإلحصاءات والتقارير والدوريات المتعلقة بموضوع الدراسة.
 2-2-1-4الجانب الميداني:
قام الباحث بجمع المعلومات عن اآلثار الناتجة من تعرض االنسان والبيئة المحيطة له إثر تعرضه

للمنتجات النفطية و فعالية أساليب الحماية من الكوارث إلحدى المنشآت النفطية في جمهورة السودان آخذا
مستودعات تخزين الشجرة كدراسة حالة  ،وذلك لإلجابة على تساؤالت الدراسة من خالل األدوات البحثية
التالية:

 طرق التعرض للمواد النفطية واالثار الصحية الناتجة من ذلك. جمع البيانات عن الحوادث النفطية الخاصة بالمستودعات  ،والمتعلقة بالكوارث النفطية وآثارها وجاهزيةالوحدات للتعامل معها.
-

زيارات ميدانية للجهات المعنية بحماية المنشآت النفطية محل الدراسة لإلطالع على خطط وتجهيزات

الحماية من الكوارث النفطية.
 مقابالت مع الخبراء والمسئولين عن أساليب الحماية في تلك المنشآت. تصميم استمارة إستقصاء (إستبانة) موجهة إلى العاملين في المنشآت محل الدراسة وبعض السكانالمحيطين بتلك المنطقة .

 3-2-1-4حدود الدراسة:
ُحددت هذه الدراسة بعدد من المحددات الموضوعية والمجتمعية والمكانية والزمانية اآلتية:
 .Iالحدود الموضوعية:
اقتصرت هذه الدراسة للتعريف على واقع مخاطر المواد البترولية للحد من التاثير السلبي للتلوث وهي

تقتصر بالتحديد على التعرف على الكوارث النفطية و أسباب حدوثها  ،واألساليب والتشريعات المتخذة من
أجل منعها والتقليل من نواتجها.
 .IIالحدود المكانية:

استهدفت هذه الدراسة منطقة مستودعات تخزين المواد البترولية فى منطقة الشجرة بالخرطوم .
 .IIIالحدود الزمانية:

تناقش الورقة الحدود الزمانية لمنطقة مستودعات الشجرة منذ االنشاء وحتى العام 2010
 4-2-1-4مجتمع الدراسة:
اقتصرت هذه الدراسة على عينة عشوائية موجهة إلى بعض العاملين في المنشآت محل الدراسة وبعض

السكان المحيطين بتلك المنطقة .

 5-2-1-4عينة الدراسة:
اختيرت عينة عشوائية من بعض السكان و العاملين في مستودعات الشجرة لتخزين المواد البترولية
مستخدما أسلوب العينة العشوائية البسيطة وقد تم توزيع عدد  90استبانة .وبعد تطبيق أداة الدراسة عليهم،

تمكن الباحث من استعادة  72استبانة مكتملة البيانات للخضوع للتحليل اإلحصائي في هذه الدراسة.

 3-1-4أساليب المعالجة اإلحصائية:
تم القيام بمجموعة من األساليب اإلحصائية التالية:

 1-3-1-4تم استخدام طريقة الفاكرونباخ )  ( Cronbach’s alphaلتقدير معامل ثبات أداة الدراسة.
 2-3-1-4تم حساب التك اررات والنسب المئوية للتعرف على استجابات المبحوثين على جميع عبارات

متغيرات الدراسة.

التك اررات = عدد المفردات .

النسبة المئوية= (التكرار  /مجموع التك اررات ) .100 x
 3-3-1-4تم حساب المتوسط الموزون )  ( Weighted Meanنظ ار الختالف أهمية كل مفردة عن
األخرى ،أو كون هذه المفردات مقرونة بأوزان مختلفة فيستخدم المتوسط الموزون في حالة مقياس ليكرت

الخماسي الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات متغيرات الدراسة األساسية المحاور وهي ( موافق

بشدة ،موافق ،غير متأكد ،غير موافق ،غير موافق بشدة)  ،حيث يعبر الرقم ( )5عن أعلى درجة (موافق
بشدة)  ،بينما يعبر الرقم ( )١عن أقل درجة (غير موافق بشدة)  ،وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض
استجابات المبحوثين على كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية ،كما يفيد المتوسط الموزون
في ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط موزون.
ويالحظ أن قيمة المتوسط الموزون من  ٤إلى  ،٥يعني أنه عال جدا.
قيمة المتوسط الموزون من  ٣٫٢٥إلى أقل من  ،٤يعني أنه عال.

قيمة المتوسط الموزون من  ٢٫٥إلى أقل من  ، ٣٫٢٥يعني أنه متوسط.
قيمة المتوسط الموزون من  ١٫٧٥إلى أقل من  ، ٢٫٥يعني أنه ضعيف.
قيمة المتوسط الموزون أقل من  ، ١٫٧٥يعني أنه ضعيف جدا.
 4-3-1-4تم حساب االنحراف المعياري )  ( Standard Deviationوهو من أفضل مقاييس التشتت
للتعرف على مدى انحراف استجابات المبحوثين لكل عبارة عن متوسطها الموزون ،وهو يساوي الجذر

التربيعي لمتوسط مربع انحرافات القيم عن متوسطها الحسابي الموزون  .ويالحظ أن االنحراف المعياري
يوضح التشتت في استجابات المبحوثين على كل عبارة.
فكلما اقتربت قيمته من الصفر كلما تركزت االستجابات وانخفض تشتتها بين درجات المقياس  ،واذا

كانت قيمة االنحراف المعياري أقل من  ١٫٠فيعني تركز االستجابات وعدم تشتتها ،أما إذا كانت قيمة
االنحراف المعياري  ١٫٠أو أعلى فيعني ذلك عدم تركز االستجابات وتشتتها ،وهذا يفيد في ترتيب
العبارات حسب المتوسط الموزون لصالح األقل تشتتا عند تساوي المتوسط الموزون.

 4-1-4ثبات أداة الدراسة :

تحسب درجة الثبات لألسئلة ذات العالقة  ،أما االسئلة التى تكون إجاباتها مقالية فقلد تم إستبعادها

حتى تكون نتيجة الثبات بصورة أدق مثل أسئلة السؤال االول والعبارات رقم ( )4 ، 3 ، 2من السؤال الثانى ،
و للتحقق من ثبات االستبانة  ،تم حساب معامل الثبات بطريقة الفاكرونباخ  ،وقد بلغت درجة الثبات للسؤال
الثانى  0.049للعبارات رقم ( )7 ، 6 ، 5 ، 1وهى قيمة ضعيفة نسبة لقلة عدد االسئلة التابعة للسؤال الثانى

 ،وبلغت درجة الثبات للسؤال الثالث  0.748وبالنظر إلى هذه القيم نجدها مرتفعة  ،وتدل على ثبات
أداة الدراسة (االستبانة)  ،وأن نتائج البحث يمكن تطبيقها بثقة.
 2-4ثانياً  :عرض نتائج الدراسة:
دراسة حالة مستودعات الشجرة لتخزين المواد البترولية:

يعتمد إقتصاد جمهورية السودان على إنتاج وتكرير الصناعة النفطية والثروات المعدنية الموجودة بوفرة

 ،ومن منطلق السياسة العامة للدولة ونهجها في حماية البيئة ونمائها تحرص و ازرة النفط والغاز باستمرار ومن
خالل إداراتها المعنية وشركاتها الوطنية على توفير الطاقة الكافية وتطبيق الضوابط التي تهدف إلى حماية

البيئة والمحافظة عليها.

 1-2-4المحور االول :
 1-1-2-4إحصائية التعرض الحد المنتجات البترولية :
من خالل االحصائية تبين أن هنالك  62حالة تعرضوا للمنتجات البترولية إما ب ـ (إستنشاقها  ،بلعها ،

إحتكاكها بالجلد) يوضح الجدول ( )1-4النسب وعدد تك اررات االساليب التى من الممكن أن تدخل بها المواد
البرولية لجسم العامل.

جدول ( : )1-4عدد االفراد الذين تعرضوا للمواد النفطية
التكرارات

النسبة المئوية %

التعرض للمواد البترولية
استنشاق

46

%74.2

إحتكاكها بالجلد

14

%22.6

بلع

2

المجموع

62

%3.2

%100

يبين الجدول رقم ( )2-4نسب وتك اررات االمراض الصحية واالصابات المترتبة إثر التعرض لتلك
المواد مع االخذ فى االعتبار ان هنالك من تعرض لتلك المواد البترولية ولكن من دون أن تؤثر عليه :
جدول ( : )2-4مجموع االمراض التى تعرض لها أفراد العينة
التكرارات

النسبة المئوية %

إسم المرض
الفشل الكلوي

1

%2.8

أمراض الجهاز التناسلي

3

%8.3

السكر

أمراض الغدد

9
1

%25.0

حساسية و التهاب بالجلد

13

%36.1

انتفاخًا بالشعب الهوائية

9

%25.0

المجموع

%2.8

%100

شكل ( : )1-4نسبة االمراض التى تعرض لها أفراد العينة

 2-1-2-4سكن أفراد العينة بالقرب من الموقع وتعرضهم ألحد االمراض :
ولقد بينت االحصاءات أن هنالك حالتين من أصل ثالثة يسكنون فى محيط منطقة مستودعات
الشجرة ( 15 – 1كيلو) منذ تمانينيات القرن المنصرم (عام  ) 1978لقد تعرضوا لالصابة بالحساسية
والتهابات فى الجلد.
جدول رقم ( : )3-4تعرض من يسكنون منذ العام ( )1978ألحد االمراض
التكرارات

النسبة المئوية %

إسم المرض
حساسية و التهاب بالجلد

2

%66.7

لم يتعرض

1

المجموع

3

%33.3
% 100

كما أيضا بينت الدراسة أن من يسكنون فى محيط منطقة مستودعات الشجرة( 15 – 1كيلو) منذ
تسعينيات القرن السابق أى بين العام  1999 – 1990ان هنالك زيادة فى التعرض لالمراض واالصابات
وفق الجدول التالى وقد يرجع ذلك الى تنامي الشركات و الزحف السكانى نحوها:
جدول رقم ( : )4-4تعرض من يسكنون منذ العام
( )1999 – 1990ألحد االمراض
التكرارات

النسبة المئوية %

إسم المرض
حساسية و التهاب بالجلد

2

%33.3

انتفاخًا بالشعب الهوائية

4

%66.7

المجموع

6

% 100

شكل ( : )2-4تعرض من يسكنون منذ العام ( )1999 – 1990ألحد االمراض

كما بينت الدراسة أن من يسكنون فى محيط منطقة مستودعات الشجرة ( 15 – 1كيلومتر) وفى
أوائل القرن الحالى أي الفترة بين العامين  2010 - 2000أن هنالك زيادة فى التعرض لألمراض
واإلصابات وفق الجدول التالى:
جدول ( : )5-4تعرض من يسكنون منذ العام
( )2010 – 2000ألحد االمراض
التكرارات

النسبة المئوية %

إسم المرض
أمراض الجهاز التناسلي

1

% 10

حساسية و التهاب بالجلد

6

% 60

انتفاخاً بالشعب الهوائية

1

% 10

المجموع

10

% 100

السكر

2

% 20

شكل ( : )3-4تعرض من يسكنون منذ العام ( )2010 – 2000ألحد االمراض

لقد بينت الدراسة أن من يسكنون بالقرب من منطقة المستودعات ولم يتعرضوا لتلك المواد باحدى
الطرق السابقة (بلع  ،إحتكاك  ،إستنشاق) لم يصابو بأى من االمراض السابقة .
 3-1-2-4عدد االصابات من الذكور واالناث و إذا كان موقع عملهم يرتبط بمستودعات التخزين:
ال تعرضوا لعدد من االمراض
أن عدد الذكور الذين يرتبط مكان عملهم بالمواد البترولية إرتياطًا كام ً

بنسب مختلفه وفقا للجدول التالى ومقارنه مع االناث فإن هنالك حالتين فقط تعرضتا لالصابة بالحساسية
واإلنتفاخ بالشعب الهوائية :

جدول رقم ( :)6-4إصابة العاملين من الذكور وفقاً الرتباط عملهم
ال مع المواد البترولية
إرتباطا كام ً
التكرارات

النسبة المئوية %

إسم المرض
حساسية و التهاب بالجلد

7
8

% 36.8

انتفاخ بالشعب الهوائية

4

% 21.1

المجموع

19

% 100

السكر

% 42.1

شكل ( : )4-4إصابة العاملين من الذكور وفقًا الرتباط عملهم إرتباطا كامالً مع المواد البترولية

أما عدد الذكور الذين يرتبط مكان عملهم بالمواد البترولية إرتياط جزئي مستمر تعرضو لعدد من

االمراض بنسب مختلفه وفقا للجدول التالى ومقارنه مع االناث فإنه ال توجد أي أصابة :

جدول ( : )7-4إصابة العاملين من الذكور وفقاً الرتباط عملهم إرتباطا
جزئياً مع المواد البترولية
التكرارات

النسبة المئوية %

إسم المرض
أمراض الجهاز التناسلي

1

% 25

السكر

2

% 50

انتفاخاً بالشعب الهوائية

1

% 25

4

% 100

المجموع

شكل ( : )5-4إصابة العاملين من الذكور وفقًا الرتباط عملهم إرتباطا جزئياً مع المواد البترولية

أما عدد الذكور الذين يرتبط مكان عملهم بالمواد البترولية إرتياطًا جزئيًا متقطعاً فتوجد حالة واحدة

تعرضت لحساسية والتهاب بالجلد (جيوب أنفية) و ال توجد أي أصابة من جانب االناث .

 4-1-2-4التلوث النفطى و تاثيره على الحياة اليومية ومسؤلية الشركات فى التعامل معه :
خلصت الدراسة الى االتى :

➢ هل يعيق التلوث

النفطى حياتك اليومية

➢ هل تقع على عاتق

الشركات و المصانع

المقياس

عبارات المحور

جدول ()8-4
ال أوافق
بشدة

ال أوافق

الى حد
ما

أوافق

أوافق
بشدة

تك اررات

5

6

25

12

22

النسبة%

7.1

8.6

35.7

17.1

31.4

تك اررات

1

3

7

20

39

المتوسط

االنحراف
المعيارى

2.43

1.223

1.67

0.928

النتيجة

الى حد
ما

مسؤوليه الكوارث

النفطيه

➢ هل توفر الشركات و

المصانع طرق وقائية

تحمي المجتمع من
الكوارث النفطية

النسبة%

1.4

4.2

9.7

27.8

54.2

تك اررات

7

8

33

11

12

النسبة%

9.9

11.3

46.5

15.5

16.9

أوافق
بشدة

2.82

1.150

الى حد
ما

 2-2-4المحور الثانى :
 1-2-2-4جاهزية آليات الطوارئ واالنقاذ وفعالية التنسيق فيما بينها :
جدول ()9-4

➢ هل تري أن آليات

الطوارئ واالنقاذ جاهزة

وسريعة فى تعاملها مع

الحدث

➢ فعالية اآلليات الخاصة
االخرى(مستشفيات ،

المقياس

عبارات المحور

تك اررات

ال أوافق
بشدة
6

ال أوافق
5

الى حد
ما
24

أوافق
21

أوافق
بشدة

النسبة%

8.3

6.9

33.3

29.2

تك اررات

6

2

19

22

23

دفاع مدنى  ،الشركات
المجاورة ...إلخ)

والتنسيق فيما بينها فى

النسبة%

8.3

2.8

26.4

المعيارى

16
22.2

30.6

المتوسط

االنحراف

31.9

2.5

2.25

1.163

1.184

النتيجة

إلى حد
ما

أوافق
بشدة

الحاالت الطارئة

 2-2-2-4ما مدى الخطر البيئي الذي تشكله الكوارث النفطية فى منطقتكم (إنفجار مستودع ،
مركز غاز  ،محطة وقود : ) ... ،
تمت استخراج نتائج االحصائية وفقا لموقع السكن وأرتباط العامل بالمنشئة
جدول ()10-4

المقياس

عبارات المحور

ال أوافق
بشدة

ال أوافق

غير
متأكد

أوافق

أوافق
بشدة

المتوسط

االنحراف
المعيارى

النتيجة

تلوث الهواء والماء
والتربة والذي يشكل
➢ خطرا على الكائنات

تك اررات

0

0

0

16

13

النسبة%

0

0

0

44.8

55.2

1.45

أوافق

0.506

الحية ومنها اإلنسان
تجريد وتلف مساحات

تك اررات

0

1

3

9

16

شاسعة من الغطاء
➢ النباتي والغابات في

النسبة%

0

3.4

10.3

31

1.86

55.2

أوافق

0.743

بشدة

المناطق الصناعية

➢ تغير في درجة حرارة
الجو

انتشار األمراض
واألوبئة وظهور بعض
➢ المشكالت الصحية
هنالك تغيير فى طعم
مياه الشرب

زيادة عدد الوفيات

تك اررات

0

1

7

14

6

النسبة%

0

3.6

25

50

21.4

تك اررات

1

1

5

11

11

النسبة%

3.4

3.4

17.2

37.9

37.9

تك اررات

0

6

7

8

8

النسبة%

0

20.7

24.1

27.6

27.6

تك اررات

1

1

15

10

2

النسبة%

3.4

3.4

51.7

34.5

6.9

1.82

2.55

أوافق

0.945

أوافق /
3.832

أوافق
بشدة

2.38

أوافق /
1.115

بشدة
2.34

1.111

 3-2-2-4ما مدى الضرر الذى تعرضت له أثر كارثة حقيقيه مثل (إنفجار مستودع  ،مركز
غاز  ،محطة وقود :) ...

أوافق

غير
متاكد

أخذت نتائج االحصائية بعد حصر االفراد الذين يسكنون بالقرب من مستودعات الشجرة وذلك ألنهم

قابلين للتعرض لتلك االثار.

جدول ()11-4

فقدان أرواح

اضرار جسدية

أضرار نفسية مستمرة

أضرار مادية ( المسكن
 ،المبانى  ،إستثمار )
ذعر وعدم الشعور
باالمان

المقياس

عبارات المحور

ال أوافق
بشدة

ال أوافق

غير
متأكد

أوافق

أوافق
بشدة

تك اررات

0

2

3

10

13

النسبة%

0

7.1

10.7

35.7

46.4

تك اررات

0

4

1

16

4

النسبة%

0

16

4

64

16

تك اررات

0

4

2

15

5

النسبة%

0

15.4

7.7

57.7

19.2

تك اررات

0

2

0

18

6

النسبة%

0

7.7

0

69.2

23.1

تك اررات

0

3

1

21

4

النسبة%

0

10.3

3.4

72.4

13.8

المتوسط
1.79

2.2

2.19

1.92

2.1

االنحراف
المعيارى

0.917

0.913

0.939

0.744

0.772

النتيجة

أوافق
بشدة

أوافق

أوافق

أوافق

أوافق

 4-2-2-4ما العوامل المساعدة التي تجدونها مناسبة في رفع فعالية أساليب السالمة و تحقيق
األمن البيئي من مخاطر الكوارث النفطية :
جدول ()12-4

عزل مناطق الصناعات
النفطية عن المناطق
السكنية ضرورة تقنية
الغراض السالمة
توفر مناهج دراسية
تساعد في تأهيل العمالة
الوطنية
توزيع منشورات تثقيفية
على السكان المحيطين
للمنشئة
تنظيم دورات وبرامج

المقياس

عبارات المحور

ال أوافق
بشدة

ال أوافق

غير
متأكد

أوافق

أوافق
بشدة

تك اررات

0

0

1

27

41

النسبة%

0

0

1.4

39.1

59.4

تك اررات

0

2

3

24

40

1.62

النسبة%

0

2.9

4.3

34.8

58

تك اررات

1

2

2

31

32

النسبة%

1.5

2.9

2.9

45.6

47.1

تك اررات

0

1

1

25

38

تدريبية وتنشيطية
للعاملين في مجال النفط
يوجد إهتمام ببرامج

النسبة%

0

1.5

1.5

38.5

58.5

تك اررات

3

6

18

24

17

التوعية للو ازرات
المعنية

المتوسط

النسبة%

4.4

8.8

26.5

35.3

25

1.75

1.68

1.66

2.22

االنحراف
المعيارى

0.517

0.673

0.800

0.594

1.157

النتيجة

أوافق
بشدة

أوافق
بشدة

أوافق
بشدة

أوافق
بشدة

أوافق

وضع المزيد من القوانين
التشريعية واألنظمة للحد
من مشكالت التلوث
النفطي
يتم اتخاذ إجراءات

تك اررات

0

0

2

18

46

النسبة%

0

0

3

27.3

69.7

تك اررات

4

2

6

19

36

1.76

السالمة في أي حادث بما
يضمن سالمة األفراد

النسبة%

6

3

9

28.4

53.7

يوجد اشراك للجهات

تك اررات

9

3

15

17

24

والمنطقة

التخطيطية والتنفيذية عند
تنفيذ المحطات الصناعية
يوجد اشراك للمؤسسات
الصناعية عند تنفيذ

النسبة%

13.2

4.4

22.1

25

35.3

تك اررات

9

2

19

19

19

النسبة%

13.2

2.9

27.9

27.9

27.9

هل توجد آليات فعالة

تك اررات

10

3

14

21

17

وجيدة لل نذار المبكر

النسبة%

15.4

4.6

21.5

32.3

26.2

المخططات السكنية

2.04

2.46

2.46

2.45

0.498

1.021

1.286

أوافق
بشدة

أوافق
بشدة

أوافق
بشدة

1.298

1.392

أوافق

 3-4ثالثاً  :تحليل نتائج الدراسة:

توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات التي اتضحت من خالل تحليل البيانات التي تم

الحصول عليها من عينة الدراسة ،وأدناه عرض ملخص لتحليل نتائج الدراسة واختبار الفروض التى تم وضعها
وفقًا لما تم جمعة من تلحليل البيانات.
 1-3-4المحور األول :
 1-1-3-4نتيجة تعرض أفراد العينة الحد المنتجات ومم ادى الى تعرضه للصابة بأحد االمراض:

بينت نتايج الدراسة أن  % 74.2من أفراد العينة تعرضوا لالستنشاق هذه المواد و  %22.6تعرضوا

الحتكاكها بالجلد و  %3.2تعرضو البتالعها أي عدد  62فرد من أفراد العينة تعرضوا لتلك المواد البترولية
ومم سبق فإن ذلك أدى الى إصابتهم بأمراض منها الفشل الكلوى بنسبة  ، %2.1أمراض الجهاز التناسلي
بنسبة  ، %8.3السكر بنسبة  ، %25أمراض الغدد الصماء بنسبة  ،%2.8حساسية والتهاب فى الجلد بنسبة
 %36.1وانتفاخا بالشعب الهوائية بنسبة .%25
 2-1-3-4إحصائية سكن أفراد العينة بالقرب من الموقع وتعرضهم الحد االمراض :
بينت الدراسة أن من يسكنون بالقرب من منطقة المستودعات ولم يتعرضوا لتلك المواد باحدى الطرق
(بلع  ،إحتكاك  ،إستنشاق) لم يصابوا بأى من االمراض السابقة .

أما الذين يسكنون فى محيط من طقة مستودعات الشجرة لتخزين المواد البترولية فى مسافه محصورة

من ( 15 – 1كيلو متر) فأنهم تعرضوا لالصابة متفاوتة بين تلك االمراض وبنسب مختلفة ولكنها فى تزايد
مستمر فى عدد االصابات وذلك نسبة للنمو السكانى فى تلك المنطقة مع إزدياد الشركات العاملة فى الموقع.

جدول ( : )13-4اإلصابات و تاريخ السكن فى تلك المنطقة :
تاريخ السكن

منذ العام 1978

إسم المرض
أمراض الجهاز التناسلي

السكر

من العام 1990

من العام 2000

وحتي 1999

وحتى 2010

التكرارت

1

النسبة %

%10

التكرارت

2

النسبة %

%20

حساسية والتهاب فى الجلد

إنتفاخا بالشعب الهوائية

التكرارت

2

2

6

النسبة %

%66.7

%33.3

%60

التكرارت

4

1

النسبة %

%66.7

%10

6

10

2

مجموع اإلصابات

3-1-3-4عدد االصابات من الذكور واالناث وماإذا كان موقع عملهم يرتبط بمستودعات التخزين:
كما بينت الدراسة أيضًا حالة ووضع العمال الذين يرتبط مكان عملهم بتلك المواد البترولية وحالتهم

الصحية وفقاص لجنس الفرد ولقد تبين أن هنالك تاُثير صحى كبير على العاملين فى ذلك المجال كما هو
موضح فى الجدول ( )14-4التالى:

إرتباط جزئي

إرتباط العامل بالمواد النفطية إرتباط كامل

مستمر
إسم المرض
أمراض الجهاز التناسلي

السكر

حساسية والتهاب فى الجلد

ذكور

إناث

ذكور

التكرارت

1

النسبة %

%25

التكرارت

7

2

النسبة %

%36.8

%50

التكرارت

8

النسبة %

%42.1

2

إرتباط جزئي
متقطع

إناث

ذكور

1

إناث

إنتفاخا بالشعب الهوائية
مجموع اإلصابات

التكرارت

4

1

النسبة %

%21.1

%25

21

4

1

ومن االحصائية السابقة تبين أن عدد االصابات باالمراض مرتفع جداً وشمل على عدد من االمراض

منها السكر والحساسية وهذا يدل على أن هنالك آثار صحية سالبة ومخاطر جمة يتعرض لها العامل أثناء
تأدية واجبة  ،مع العلم بان مرض السكر لقد أصبح جينيًا و وراثيًا وقد ينتج من دون التعرض لتلك المواد
الهيدروكربونية ولكن أيضاً من مسبباته قد تنتج إثر التعرض للبنزين  ،ايثيل البنزين  ،كبريتيد الهيدروجين ،
أكاسيد النيتروجين و الطولوين .

ولقد تالحظ مم سبق أن هنالك إصابتين فقط من االناث من جملة  6أفراد من الالتى تعرضن لتلك
المواد بواسطة إستنشاقها.
 4-3-1-1التلوث النفطى و تاثيره على الحياة اليومية ومسؤلية الشركات فى التعامل معه :
• بالنسبة للتساؤل " هل يعيق التلوث النفطى حياتك اليومية ؟ " فقد تبين ما يلي:

بينت الدراسة أ ن هنالك قلة وعى لدى بعض العاملين بمخاطر المواد النفطية حيث أفاد  %35.7من
أفراد العينة بأن التلوث النفطى ( الى حد ما ) يعيق حياتهم اليومية  ،كما أفاد  %31.4من أفراد العينة بتأثر

حياتهم سلبًا فى حالة التلوث النفطى ويعذى ذلك الى تدنى تأهيل وتدريب العاملين فى هذا المجال بمخاطر
تلك الصناعة .حيث يتضح أن المتوسط العام إلستجابات افراد عينة الدراسة حسب آرائهم فى تاثير التلوث

النفطى على حياتهم اليومية قد بلغ  2.43وهى قيمة تدل على توسط االجابات وتقاربها  .إضافة الى ذلك
كانت قيمة االنحراف المعيارى الستجابات أفراد العينة  1.224تدل على أن هنالك تشتت فى إجابة االفراد

وتشتت آرائهم.

• بالنسبة للتساؤل " هل تقع على عاتق الشركات و المصانع مسؤوليه الكوارث النفطيه ؟ " فقد تبين ما يلي:
إن إستجابات أفراد العينة بينت أن  %54.2أجمعوا على (موافق بشدة) لتحمل الشركات والمصانع لتلك
الكوارث النفطية و أفاد  %27.8على (أوافق) و  4.2بعدم الموافقة (ال أوافق)  ،وبلغ المتوسط لهذا التساؤل
 1.67ويعنى أنه هنالك ضعف فى تقارب إستجابات افراد العينة  ،لكن قيمة االنحراف المعيارى الستجابات

أفراد العينة  0.928تدل على تركز إجابة االفراد الى (موافق بشدة) وعدم تشتت آرائهم.

• بالنسبة للتساؤل " هل توفر الشركات و المصانع طرق وقائية تحمي المجتمع من الكوارث النفطية ؟ " فقد تبين ما
يلي:

أجمع أفراد العينة وبنسبة  % 46.5على أن المصانع والشركات (الى حد ما) تقوم بحماية المجتمع من

الكوارث النفطية وأن  %16.9اجمعوا على (موافق بشدة) و  %15.5أجمعو على (موافق) و  %11.3أبدوا
عم الموافقة (ال أوافق) و  %9.9على (ال أوافق بشدة)  ،وبلغ المتوسط لهذا التساؤل  2.82ويعنى أنه عال
فى تقارب إستجابات افراد العينة  ،لكن قيمة االنحراف المعيارى الستجابات أفراد العينة  1.15تدل على

عدم تركز إجابة االفراد والى تشتت آرائهم بين االجابات.
 2-3-4المحور الثانى :
 1-2-3-4جاهزية آليات الطوارئ واالنقاذ وفعالية التنسيق فيما بينها :
• بالنسبة للتساؤل " هل تري أن آليات الطوارئ واالنقاذ جاهزة وسريعة فى تعاملها مع الحدث؟ " فقد تبين ما يلي :

لقد بينت البيانات أن إستجابات أفراد العينة أجمعوا بجاهزيتها (الى حد ما ) بنسبة  %33.3و %29.2

أشاروا إلى ( أوافق ) و  % 22.2أفادوا ب (موافق بشدة) فى جاهزية آليات الشركات والمصانع للتعامل مع
الحاالت الطارئة وعلية بيين المتوسط إلستجابات أفراد العينة والذي بلغ  2.5أنها قيمة عالية فى تقارب

إجابات أفراد العينة  ،أما قيمة االنحراف المعيارى الستجابات أفراد العينة  1.163تدل على عدم تركز إجابة
االفراد والى تشتت آرائهم بين االجابات.
• بالنسبة للتساؤل " فعالية اآلليات الخاصة االخرى( مستشفيات  ،دفاع مدنى  ،الشركات المجاورة ...إلخ ) والتنسيق

فيما بينها فى الحاالت الطارئة ؟ " فقد تبين ما يلي :

بين المتوسط إلستجابات أفراد العينة والذي بلغ  2.52أنها قيمة عالية فى تقارب إجابات أفراد العينة ،
أما قيمة االنحراف المعيارى الستجابات أفراد العينة  1.184تدل على عدم تركز إجابة االفراد والى تشتت
آرائهم بين االجابات .حيث رجح أفراد العينة وأفادوا بنسبة  %31.9الى (موافق بشدة) وتليها (موافق) بنسبة

.%30.6

 2-2-3-4مدى الخطر البيئي الذي تشكله الكوارث النفطية فى منطقتكم (إنفجار مستودع  ،مركز غاز ،
محطة وقود  : ) ... ،أشير إلى أنه قد تم إستخراج االحصائية وفقًا لقرب موقع سكن أفراد العينة وارتباط

اء أكان إرتباطاً كامالً أو جزئيًا أوجزئياً بصورة متقطعة .ولقد تبين ما يلى :
العامل بالمنشئة سو ٌ
• إحتل تلوث الهواء والماء والتربة والذي يشكل خط ار على الكائنات الحية ومنها اإلنسان على الترتيب
السادس من بين المخاطر وفقاً الستجابات افراد العينة بمتوسط موزون بلغ  1.45علما بأن االنحراف

المعيارى بلغ  0.506مم يدل على تركز استجابة االفراد وعدم تشتتها حيث وافق على أضرارها بنسبة
 %44.8من العينة  ،بينما وصلت نسبة الموافقة بشدة على . %55.2

• إحتلت العبارة (( )2تجريد وتلف مساحات شاسعة من الغطاء النباتي والغابات في المناطق الصناعية)
على الترتيب الرابع وذلك بمتوسط موزون بلغ  1.86وانحراف معيارى بلغ  0.743حيث اجمع أفراد العينة
بنسبة  %55.2على الموافقة بشدة لهذا الخطر و كان %10.3غير متأكدين من ذلك.

• فيما يختص بالتغير في درجة ح اررة الجو العبارة ( ) 3فلقد حققت المركز الخامس بمتوسط موزون قدره
 1.82فى مجموعة مدى الخطر البيئي الذي تشكله الكوارث النفطية فى منطقتكم (إنفجار مستودع  ،مركز
غاز  ،محطة وقود )...حيث وافق على هذه العبارة نسبة من أفراد عينة الدراسة بلغت قيمتها  ، %50فى

حين أن  %21.4من العينة أشاروا الى الموافقة بشدة وأن  %25أفادوا بعدم التأكد و 3.6بعدم الموافقة.

• جاء كل من إنتشار األمراض واألوبئة وظهور بعض المشكالت الصحية  ،وعبارة التغيير فى طعم مياه
الشرب  ،و الزيادة فى عدد الوفيات لقياس مدى الخطر البيئئ الذي تشكله الكوارث النفطية فى المنطقة

(عبارة رقم  ) 6 ، 5 ، 4على الترتيب االول والثانى و الثالث على التوالى بمتوسط موزون بلغ ، 2.55

 2.34 ، 2.38حيث أفاد  % 37.9 – %27.6من أفراد العينة على الموافقة والموافقة بشدة  ،بينما أشار
 %51.7بأنهم غير متأك دين من خطر الزيادة فى عدد الوفيات نتيجة لتلك االخطار.
 3-2-3-4مدى الضرر الذى تعرضت له أثر كارثة حقيقيه مثل (إنفجار مستودع  ،مركز غاز،محطة
وقود: ) ...،
تمت االحصائية بعد حصر االفراد الذين يسكنون بالقرب من مستودعات الشجرة وذلك النهم أكثر
قابلية للتعرض لتلك االضرار ومن المالحظ من االنحراف المعيارى تركيز إستجابات أفراد العينة وعدم تشتت
آرائهم حيث كانت قيمته فى جميع العبارات دون الصفر  ،علية لقد تبين ما يلى :

• أوضح التحليل االحصائي أن االضرار جسدية عبارة ( )2أكثر االضرار التى تعرض لها إثر كارثة حقيقية
بأعلى متوسط موزون والذي بلغ  2.2حيث وافق عليها  %64من عينة الدراسة.

• جاء كل من االضرار النفسية والشعور بالزعر وعدم االمان (للعبارتين  )5 ، 3فى الترتيب الثانى والثالث
على التوالى حيث بلغ المتوسط الموزون  2.19و  2.1حيث أجمع أفراد عينة الدراسة بنسبة تتراوح بين
 %72.4 - %57.7على الموافقة بهذه االضرار جدول رقم (.)11-4

•

أما فيما يختص بـالعبارة ( )4عن التعرض لالضرار المادية (مسكن  ،مبانى  ،إستثمار  ) ...فلقد خلصت

االحصائية الى أن نسبة  %69.2من أفراد العينة أفادوا بالموافقة على هذا الضرر وذلك بمتوسط موزون
بلغ  1.92مم يجعلها ف ى المركز الرابع من مجموعه االضرار الناتجة إثر كارثة حقيقية.
• إحتل الضرر المتمثل فى فقدان االرواح العبارة ( )1على الترتيب الخامس من االضرار إثر الكوارث وفقًا

إلستجابة عينات الدراسة وذلك بمتوسط موزون بلغ  1.79ولقد تمت الموافقة بشدة على هذا الضرر بنسبة

بلغت  %46.4من عينة الدراسة بينما وافق على ذلك  %35.7من العينة  ،وربما يعذى ترتيبها الى سرعة
عزل موقع الحدث و سرع ه إجراء عملية إخالء المواطنين بصورة زاتية من منطقة الخطر.

 4-2-3-4ما العوامل المساعدة التي تجدونها مناسبة في رفع فعالية أساليب السالمة و تحقيق األمن
البيئي من مخاطر الكوارث النفطية :
تباينت آراء استجابة عينة الدراسة فى تحديد العوامل االساسية فى الرفع من أساليب السالمة وتحقيق االمن

البيئى وترتيبها وفقًا آلرائهم  ،حيث أنه تبين االتى :

• أجمع أغلب أفراد عبنة الدراسة بضرورة اشراك للجهات التخطيطية والتنفيذية عند تنفيذ المحطات الصناعية
عبارة ( )8و اشراك للمؤسسات الصناعية عند تنفيذ المخططات السكنية عبارة ( )9حيث كانت قيمة

المتوسط الموزون لها  2.46وهى قيمة عالية من أجل الموافقة بشدة بنسبة إستجابة بلغت  %35.3على
اشراك للجهات التخطيطية والتنفيذية عند تنفيذ المحطات الصناعية  ،أما بخصوص اشراك للمؤسسات
الصناعية عند تنفيذ المخططات السكنية فلقد تباينت أراء الستجابات افراد العينة بنسب متساويه بلغت

 % 27.9ما بين موافق وموافق بشدة وغير متاكد  ،تليها عم الموافقة بشدة فى اشراك للمؤسسات الصناعية
عند تنفيذ المخططات السكنية بنسبة بلغت .%13.2
• حصلت العبارة ( )10عن توفير آليات فعالة وجيدة لالنزار المبكر على الترتيب الثانى وذلك بمتوسط
موزون بلغ  2.45وبنسبة تراوحت من  %32.3للموافقة على ذلك و %26.2للموافقة بشدة و %21.5
من إستجابات أفراد العينة بانهم غير متأكدين من وجود آليات فعالة لإلنزار المبكر.

• أما إهتمام من قبل الو ازرات المعنية بتوفير برامج توعوية العبارة ( )5فلقد حصلت على متوسط موزون بلغ
 2.22و وافق على هذه العبارة من أفراد عينة الدراسة بنسبة بلغت  %35.3بينما أفاد  %26.5من عينة
الدراسة بأنهم غير متأكدين من توفر ذلك.

• بينت العبارة ( )7التى تعبر عن إتخاذ إجراءات السالمة في أي حادث بما يضمن سالمة األفراد والمنطقة
على الترتيب الرابع حيث بلغ المتوسط الموزون لها وفقًا الستجابات عينة الدراسة  2.04مم يدل على أن
هنالك إجراءات فعلية تتم من قبل السلطات من أجل ضمان سالمة االفراد ولققد أجمع أفراد العينة على

الموافقة بشدة بنسبة بلغت . %53.7
• تقاربت قيمة المتوسط الموزون (للعبارتين  ) 6 ، 2اللتان تنصان على توفر مناهج دراسية تساعد في

تأهيل العمالة الوطنية  ،و وضع المزيد من القوانين التشريعية واألنظمة للحد من مشكالت التلوث النفطي

والتى بلغت  1.76مم يجعلها تحصل على الترتيب الخامس من مجموعة العوامل المساعدة لرفع فعالية
فعالية أساليب السالمة و تحقيق األمن البيئي من مخاطر الكوارث النفطية حيث أجمع أفراد العينة على

الموافقة بشدة بنسبة تراوحت من  %58الى  ، %69.7وعلى الموافقة بنسبة بلغت  %27.3الى .%34.8

• جاءت العبارة ( )3الخاصة بتوزيع منشورات تثقيفية على السكان المحيطين للمنشئة و العبارة ( )4التى
تنص على تنظيم دورات وبرامج تدريبية وتنشيطية للعاملين في مجال النفط بمتوسط موزون بلغ  1.66مم
يجعل العبارتين فى الترتيب السادس وذلك بموافقة أفرد العينة بشدة بنسبة وصلت من  %58الى %58.5
من مجمل أفراد العينة  ،وبنسبة إنحصرت بين  %34.8وحتى  %38.5للموافقة على ذلك.
• أما عزل مناطق الصناعات النفطية عن المناطق السكنية ضرورة تقنية الغراض السالمة عبارة ( )1فلقد
حصلت على الترتيب السابع و االخير من بين مجموعة العوامل المساعدة لرفع فعالية فعالية أساليب

السالمة و تحقيق األمن البيئي من مخاطر الكوارث النفطية وذلك بمتوسط موزون بلغ  1.62مع العلم بان
أ غلب إستجابات عينة الدراسة لقد وافقوا بشدة بنسبة %59.4و بنسبة  %39.1على الموافقة لعزلها من
المناطق السكنية.

 4-4رابعاً  :الخالصة و إختبار الفروض :

ومم سبق ووفقا للفرضيات التى تم وضعها والتى شملت على :

 -1طبيعة وخطورة المواد البترولية والصناعات الحربية بالمنطقة تهدد السكان والبيئة.
 -2ضعف االستعدادات وخدمات الطوارئ التتناسب مع المخاطر الموجودة بمستودعات الشجرة.
 -3ترحيل المستودعات من منطقة الشجرة هو الحل األمثل لتقليل المخاطر.
لقد أثبتت الدراسة ووفقاً للفرضية االولى أنه هنالك خطورة تنتج من المواد البترولية تهدد السكان والبيئة

بالمنطقة وذلك مم تسببه من أمراض أصابت عدد من العاملين بهذا المجال وبعض السكان المحيطين للمنطقة
حيث خلصت الدراسة الى أن الذين يسكنون فى محيط منطقة مستودعات الشجرة لتخزين المواد البترولية وفى
مسافه محصورة من ( 15 – 1كيلو متر) فأنهم تعرضوا لالصابات متفاوتة من تلك االمراض وبنسب مختلفة
ولكنها فى تزايد مستمر فى عدد االصابات  ،وخاصه أن هنالك منشئات حربية بالقرب من المنطقة مم قد يزيد
من إحتمالية حدوث حادثة والتى قد تكون بسبب (أعمال صيانة دورية  ،اعمال تخريبية  ،إنفجار ،إنطالق
مقذوف  ،إجراء تجارب إختبارية قد تحدث إهت اززات) مم قد ينتج عنه ضرر يصل الى تلك المخزونات
بالمستودع أو هياكل التخزين.
أما فيما يختص بالفرضية الثانية (ضعف االستعدادات وخدمات الطوارئ التتناسب مع المخاطر الموجودة
بمستودعات الشجرة) فلقد أثبتت الدراسة و وفقًا الفادة العينة التى إنحصرت معظم إجاباتهم بين الموافقة والموافقة

بشدة و الى حد ما  ،مم يعنى عدم تركز إجابة االفراد والى تشتت آرائهم بين االجابات وهذا يدل على عدم ثقة

العاملين و أفراد العينة فى جاهزية تلك اآلليات وضعف دورها التنفيذى فى التعامل مع الحاالت الطارئة  ،ولكن
من واقع تعامل الباحث واتصاله المباشر مع وحدة مكافحة الحرائق (الدفاع المدنى) فإن هنالك قوة بها عدد من
وحدات اإلطفاء متواجدة فى موقع المستودع وجاهزيتها وسرعة إستجابتها فى التعامل مع الحادث وفقًا لمشاهد

حقيقية حدثت فى الموقع وسرعة التعامل معها للحيلولة دون إنتشارها .أما فيما يختص فى جاهزية بقية الوحدات
(االجهزة الشرطيه  ،و ازرة الصحة  ،أجهزة الحكم المحلي  )...فأن كل وحدة لها غرفة طوارئ تقوم بإدارتها

وقت الحدث كما تبين من التشريعات والقوانين فى الفصل الثالث – المبحث االول .مع غياب الدور التنسيقي
الذى يحدث فقد فى حالة وقوع الحادث.
أما فرضية ترحيل المستودعات من منطقة الشجرة هو الحل األمثل لتقليل المخاطر وهى عبارة عن ضرورة

حتمية البد من تنفيذها بعد التنامى العمرانى والسكانى بالمنطقة  ،وظهور بعض المشاكل الصحية على العاملين
والمواطنين بالقرب من هذه المنشئات.

الفصل الخامس  :النتائج والتوصيات

 5-1التوصيات :
 الحرص على توفير فحص طبى خاص للعاملين فى مجال النفط والغاز خاصة أالمراض التى تصيبالجهاز العصبى والتنفسي وجهاز المناعة وتسمم الغدد الهرمونية على أن يكون بصورة دورية  ،حرصًا

على متابعة ودرء أى تغييرات تحدث على أوضاعهم الصحية من االمراض التى من الممكن أن

تصيبهم.

 لقد ظهر من واقع البيانات المجمعة أن هنالك ضعف فى الوعى من قبل بعض السكان والعاملينبمخاطر المواد البترولية لذلك يجب العمل على توفير مناهج دراسة علمية تساعد في تأهيل العمالة

الوطنية وزيادة الوعى بإجراءات السالمة  ،والعمل على نشر مطبقات وتنفيذ ورش عمل توعوية وتثقيفية
بين االحياء لزيادة المعرفة و االدراك لدى المواطنين خاصة فى الناطق المجاورة للمستودعات وأخذ
الحيطة و الحذر فى التعامل مع المواد الهيدروكربونية وتداولها.
 الحرص على توفير آلية للتنسيق بين المؤسسات المعنية لربط اللوائح وضوابط بناء المنشآت البتروليةال والعمل على حظر ومنع النمو
لتكون فى معزل عن المنشآت العسكرية و المدن السكنية مستقب ً
السكانى و العمرانى من حولها.

-

حث كل مؤسسة أو شركة للعمل على درء الكوارث قبل حدوثها فى نطاقها الخاص وتوفير األدوات

والمعدات المناسبة لذلك وفق مجالها والتنسيق مع الجهات ذات االختصاص (و ازرة النفط  ،الدفاع
المدنى  ،و ازرة الصحة  )...للتقليل من إحتمالية وقوع تلك الكوارث.
 -توفير آليات تنبيه مناسبة لإلنزار واخالء العاملين والمواطنين المحيطين بالمنطقة فى الحاالت الطارئة

وذلك بت وفير وسائل الطؤارى واالنقاذ المناسبة والتنسيق بين الوحدات في حاله حدوث كارثة لتكامل
المهام المختلفة  ،حيث تبين من التشريعات والقوانين أن كل قانون او الئحة تناولت مهامها
واختصاصاتها بصورة دقيقة. .

 أن تكون هنالك مراقبة وزيارات دورية من المؤسسات والهيئات المختصة فى مجاالت تامين المنشئاتوالمحافظة على صحة العاملين على الشركات والمصانع التى تعمل فى مجال المواد النفطية للتاكد

من سالمة االجراءات وتوفير بيئة عمل صالحة ومثالية.
 وضع المزيد من التشريعات والقوانين وتحديثها دوريًا مع الحرص على أن تكون آليات الطوارئ واالنقاذجاهزة وسريعة فى تعاملها مع الحدث وذلك لموائمتها مع التطور الصناعى.

 إلزام المنشآت النفطية بمواءمة التقدم العلمي والتقني لتطوير دور السالمة وحماية المنشآت من الكوارثالنفطية.

 إجراء تدريب عملى كل عامين يشمل االجهزة الصحية المختصة  ،والدفاع المدنى  ،والمواطنين وذلكبالتنسيق مع اللجان الشعبية  .وذلك باختيار تاريخ معيين يخطر به الجهات ذات االختصاص للتدريب
على عمليات اإلخراء واالنقاذ ولقياس سرعة األجهزة واإلجراءات وتحسين االداء وفقاً لنتائج هذه

االختبارات.
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المحتﺮم

السالم عليكم ورحمة هللا وبﺮكاته...
يقوم الباحث بدراسة لنيل درجة الماجستيﺮ من جامعة الﺮباط الوطنى كلية الدراسات
الدراسات العليا )بعنوان " :واقع مخاطر الصناعات النفطية وأثرها على البيئة ألمحيطة " دراسة حالة
 :مستودعات الشجرة لتخزين المواد البترولية )
ويهدف الباحث إلى اإلجابة عن تساؤالت الدراسة التالية:
 التعرف على االخطار المصاحبة للصناعات النفطية. تقييم وفهم اآلثار السلبية لموقع تخزين وتوزيع ألمنتجات ألبترولية ومعرفة العوامل السلبية التى قدتؤدى إلى وقوع الحوادث التى تؤثر على سالمة و صحة اإلنسان والحيوان و البيئة ألمحيطة به

 -اتخاذ االجراءات والترتيبات الالزمة لضبط وتصحيح وادارة المخاطر.

 من المعلوم من هذه التسربات انها تسبب لالنسان انواعًا خطرة من االمراض مثل تشوه الجنين ،الشعور باالرهاق  ،التوتر و متغي ارت سلوكية أخرى.

أرجو التكﺮم بالمساعدة إلنجاز هذا العمل العلمي وذلك بقﺮاءة آلمحور وعباراته  ،ثم
اإلجابة بوضع عالمة ) √ ( لكل عبارة في الحقل الذي يناسب رأيك ،وال شك في أن آراءكم
سوف تكون بمثابة حجﺮ الزاوية في هذه الدراسة  ،مع العلم بأن هذه البيانات سوف تستخدم في
أغﺮاض البحث العلمي فقط وعلى ذلك فإن سﺮية البيانات مكفولة.
شاكﺮين لسيادتكم حسن تعاونكم معنا لخدمة البحث العلمي
الباحث
عصام محمد أحمد محجوب

❖ السؤال االول:
➢ الجنس :
☐ ذكﺮ

☐ أنثي

➢ العمر :
☐  40 – 31سنة
☐  30 – 20سنة
➢ لمؤهل التعليمى :
☐ جامعى
☐ ثانوي
☐ إبتدائى

☐  50 – 41سنة

☐ أكثﺮ من 51

☐ فوق جامعى

☐ لم أدرس

➢ هل مكان عملك يجعلك على إتصال بالمواد البترولية او مشتقاتها :
☐ إرتباط جزئي (مستمﺮ)
☐ ال
☐ نعم

☐ أرتباط جزئي (متقطع)

➢ هل موقع سكنك بالقرب من منطقة مستودعات الشجرة لتخزين المواد البترولية :
☐ يبعد من  5 – 1كيلو متﺮ ☐ يبعد من  10-6كيلومتﺮ ☐ يبعد من  15-10كيلومتﺮ ☐ أبعد من ذلك
➢ منذ متى وانت تسكن فى محيط منطقة مستودعات الشجرة :
☐ منذ العام 1999 -1990
☐ قبل العام  ☐ 1978منذ العام 1989 -1979
☐ منذ العام 2010 -2000
❖ السؤال الثانى :
➢ هل تدرك مخاطر التلوث النفطى :
☐ أوافﻖ
☐ أوافﻖ بشدة

☐ إلى حد ما

☐ ال أوافﻖ

➢ هل تعرضت الحدى المنتجات البتروليه باحدى الطرق التاليه :
☐ بلعها
☐ إحتكاكها بالجلد
☐ إستنشاق

☐ ال أوافﻖ بشدة
☐ أخﺮي

☐ لم أتعﺮض

➢ هل تعرضت انت او احد افراد أسرتك لظرف صحي نتيجةً التعرض ألحدى المنتجات البترولية:
☐ ال
☐ نعم
إذا كان هنالك أضرار صحيه الرجاء توضيحها :
.....................................................................................................................................
................................................
➢ هل تعرضت ألحد االمراض التالية مسبقا ً :
☐ أمراض الجهاز التناسلي
☐ الفشل الكلوي
☐ أمراض السرطان ☐ حساسية و التهاب بالجلد

☐ أمراض الغدد
☐ السكر
☐ انتفاخا ً بالشعب الهوائية

➢ هل يعيق التلوث النفطى حياتك اليومية :
☐ إلى حد ما
☐ أوافﻖ
☐ أوافﻖ بشدة

☐ ال أوافﻖ

☐ ال أوافﻖ بشدة

➢ هل تقع على عاتق الشركات و المصانع مسؤوليه الكوارث النفطيه
☐ إلى حد ما ☐ ال أوافﻖ
☐ أوافﻖ
☐ أوافﻖ بشدة

☐ ال أوافﻖ بشدة

➢ هل توفر الشركات و المصانع طرق وقائية تحمي المجتمع من الكوارث النفطية
☐ إلى حد ما ☐ ال أوافﻖ ☐ ال أوافﻖ بشدة
☐ أوافﻖ
☐ أوافﻖ بشدة
❖ السؤال الثالث :
➢ هل تري أن آليات الطوارئ واالنقاذ جاهزة وسريعة فى تعاملها مع الحدث
☐ أوافﻖ بشدة

☐ أوافﻖ

☐ إلى حد ما

☐ ال أوافﻖ

☐ ال أوافﻖ بشدة

➢ فعالية اآلليات الخاصة االخرى(مستشفيات  ،دفاع مدنى  ،الشركات المجاورة ...إلخ) والتنسيق فيما بينها
فى الحاالت الطارئة:
☐ أوافﻖ بشدة

☐ أوافﻖ

☐ إلى حد ما ☐ ال أوافﻖ

☐ ال أوافﻖ بشدة

➢ ما مدى الخطر البيئي الذي تشكله الكوارث النفطية فى منطقتكم (إنفجار مستودع  ،مركز غاز  ،محطة
وقود : ) ... ،
الرقم
1
2
3
4
5
6

الخطر البيئى

موافق

موافق
بشدة

غير
متاكد

ال أوافق

ال أوافق
بشدة

تلوث الهواء والماء والتﺮبة والذي يشكل
خطﺮا على الكائنات الحية ومنها اإلنسان
تجﺮيد وتلف مساحات شاسعة من الغطاء
النباتي والغابات في المناطﻖ الصناعية
تغيﺮ في درجة حﺮارة الجو
انتشار األمﺮاض واألوبئة وظهور بعض
المشكالت الصحية
هنالك تغييﺮ فى طعم مياه الشﺮب
زيادة عدد الوفيات

➢ ما مدى الضرر الذى تعرضت له أثر كارثة حقيقيه مثل (إنفجار مستودع  ،مركز غاز،محطة وقود:) ...،

الرقم
1
2
3
4
5

الضرر

موافق

موافق
بشدة

غير
متاكد

ال أوافق

ال أوافق
بشدة

فقدان أرواح
اضﺮار جسدية
أضﺮار نفسية مستمﺮة
أضﺮار مادية (المسكن ،المبانى ،إستثمار)
زعﺮ وعدم الشعور باالمان

➢ ما العوامل المساعدة التي تجدونها مناسبة في رفع فعالية أساليب السالمة و تحقيق األمن البيئي من
مخاطر الكوارث النفطية :
الرقم

الضرر

موافق

موافق
بشدة

غير
متاكد

ال أوافق

ال أوافق
بشدة

عزل مناطق الصناعات النفطية عن
1

2
3
4
5
6
7
8

المناطق السكنية ضرورة تقنية الغراض
السالمة
توفﺮ مناهج دراسية تساعد في تأهيل العمالة
الوطنية
توزيع منشورات تثقيفية على السكان
المحيطين للمنشئة
تنظيم دورات وبﺮامج تدريبية وتنشيطية
للعاملين في مجال النفط
يوجد إهتمام ببﺮامج التوعية للوزارات
المعنية
وضع المزيد من القوانين التشﺮيعية
واألنظمة للحد من مشكالت التلوث
النفطي
يتم اتخاذ إجﺮاءات السالمة في أي حادث
بما يضمن سالمة األفﺮاد والمنطقة
يوجد اشراك للجهات التخطيطية والتنفيذية
عند تنفيذ المحطات الصناعية
يوجد اشراك للمؤسسات الصناعية عند تنفيذ

9
المخططات السكنية
 10هل توجد آليات فعالة وجيدة لالنزار المبكﺮ
مالحظات أخرى .....................................................................................................................:

