المحاضرة السابعة

التلوث العضوي ي343

ا.م.د .اسيا فاضل عبدهللا المنصوري

تلوث المياه بالنفط ودور األحياء المجهرية في ازالتة:

تكوومصادرووهاياروكهبووايمكيامبهاا وولاروااووهياماروداب ووهاادت وواا ا امدرووهاياروووبا ارومرر و مارووومادبووه اروداووب ا
دقهس و وومااداب و ووبصاري و ووهصارودتيب و ووماسو و ومرلارك و ووهصادر و ووايلهاريبس و ووهصارمارو اب و ووما ارصارو و و ماماد و ووك ماروت و ووم ا
اهوكبووايمكيامبهاابه د ووماع ووصاتب ووماا وولادكمبهتك ووها وولاااربوومامار ووموكهارو وومارودب ووه اماتت ق وواالو و ارود ووك مارك وويا
اتأ بيرااروت مبماوك ارودكمبهاا ا ا
ا
ب ووااروووبا اراووااعمرد و ات ووم اروابلوومااب و اتر و اكدبووهاادب و اروووماروداووب اروابووم اا ووي ادت وواا ادبكووهاتايب و ا
ضاااروبا اروخوه اا وااتكويري اع وماري ريضولامارودبوه اكدوهاترو ارووماروابلوماكدبوهااكابوي ادبو ابتب وماواومرا ا
روبهقاااروايبمامر بوهلاااوياماربا وهيارياوهيارواايبوماماع وااروروكهيبذاعوارالو راترو اكدبوهااكابوي ادبو ارووما
روداب ارودهللابتب ماوامرا ابهقااارووبا ارو داقوماماومرا اربا وهيارياوهيارواايبوماكو و ار بوهلاعد بوماتادب و ا
ماتايب اروبهقااامك ال رادصاعد اريبسهصاغبوياربو اتم واادروهايارخوي اووبااوابسوهصا بكوهان اامياكبضوذا
روبا اروخه ادصارواقعاروبا بوماروقيباومادوصاسو اارييواماقوهااروااوياماروكهبوايمكيامبهااروبه دومادوصاروكهلبوهاا
روابمامارودبتما ا ا
تتخ صاروابلمادصاروكهبايمكيامبهاارود م مارو اب بمااسكمومام و ايبكهاتتخافا لاروا وم اروكابوي اودبوه اروااويا
اأبت ووهيلهاع وومادسووهاهاامرس و مامايبكووهاتر و ارووومال و ارودبووه ااهوتوواي اماع وومادووياريبووه اعووها ا ارصارود ووك ما
رويلبسبماروتلات ها ادبه اروااياللاروت م ارودمض لاروا هللااكدبهااكابي ادصاروكهبايمكيامبهاارود ريقومابتب وما
وامرا ابهقاااروبا ااات بياريارهلهاارومااام ا دهصاامرا ادصال راروبمااخوا ارواتوي ادوهااوبصاريعومر ا

1957ا–ا1971امدصاروامرا اروتلاركتسااا كي امرس مالولااها وماروبهق وماTorrycaryonا ولار ريا1967ا

اب اريبو ا821000اايدبو ادوصارووبا اروخوه اروكومبتلا ولادب قوماتات واا15ادبو اعوصا ومر ملاكوميصاام ا ولا
ربك تويراماكو و ااها ووماروبهق ووما Santa Barbaraا وولاكووهبمصارو ووهبلا1969اع ووماا وواا6اردبووه ادووصاسومرا ا

كهوباميببها اتؤا ال اروامرا ارومااام اضيياابم او بميارودهلبمامارختبه اروباهتهااماروابمربوهااروقهعبوما
ماريس و و ووده اماروابمرب و و ووهااروس و و ووها بما ابمض و و وواارو و و ووك اراب و و ووه ادر و و ووهايات و و ووم ادب و و ووه ارواا و و ووهيامروداب و و ووهاا
اهوكبايمكهيامبهاامبساكهاع دهااأصارود دمااروك لاو ت م ااهوكبايمكهيامبهااسبمبهالوما6 11اد بومصا وصادتوي ا

( )1975ا ا
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ب تدا رزرومادراياروكهبايمكهيامبهاا لادبه اروااياع ماعمرد ادخت امابم زلها
1ا-اتمزبعامب ياروكبايمكهيامبهاااا ارويبهحاماتبهيراارودبه ا ا
-2اتاخياروكبايمكهيامبهاا ا ا

-3ارباا امت مبااروكبايمكهيامبهااماد تقهتكها ا ا
-4ات تااماتخابفاتيكبزاروكبايمكهيامبهاا ا ا
-5ارستااااروكبايماكهيامبهاا ا ا
-6ارألكسا اروكبدبهلبماروضملبما ا
-7ارألكسا ارو رتبم ا
-8اروتا اروابم ا

-9اردتزرزلهاع ماس محارواقهل ا ا

-10اروتكهدكهاامرس ماروابمربهاارواايبماكهألسده امروق يبها ا
-11اروتيساارواارلل ا
-12انعها ات

اروتيساهاا لارودب قمادهاابصا اقمارودهلامروتيساها ا
2

اهإلضوه مالووما اب وماروكبووايمكيامبهاامرودمقوعارو ا ري ولاروو ااووا ا بو اروت وم اوقسو ادووصالو ارو مردو انلدبووما
داه ي اا اارإليرقماك هد اريبت هيااا ارويبهحامتبهيراارودوهلاملبوه اقسو انخويادوصارو مردو ابروااانك ويانلدبوما

ا وواادوويمياعووا انبووه ادووصامقوومااروت ووم اد و اروتا و اروابووم او كهبووايمكيامبهااBiodegradationااببدووهابكوومصا
وووا وارو مرد و انلدبووماا وواارإل ريقووماداه ووي اما وواااووام كهااأبووه انمنسووهابعاك هد و اروت مب و اWeatheringامبكوومصا
روتاخوويادووصارو مرد و ا راارأللدبووما وولال رزوووماروكبووايمكيامبهاادووصاروداب ووهاامتكوومصانلدبت و اكابووي ا وولارود ريا و ا
رألمومادصااام ارإليرقمامبتسهيااتأ بيلهادعا ا ارويبهحامريتاهاااي ماروايري ام ا ارأل ماروضملبمااهإلضوه ما
لومانبمرااروديكاهاارودت هبي ارودم ما ا لاروكهبايمكيامبهاارود م ما ا ا
أساليب وطرق مكافحة التلوث النفطي:
لصارألس ما ا رألد اود هو ماروت م اروبا لاو ابلماروسها بمامرواايبمابخت فادصادب قمالومانخي امدصا كيا
لوماآخيامب تدااع ماعمرد اك بي امدت هاكماكدهانب ابدكصا لاا وارواهيااريست هبمااأك يادصا يبقمانما
نس مااودكه اماروت م اروبا لا لاروب ه اروسها لانماروااي املبه ا ي اك بي اود هو ماروتسيباهاامرواقعا
روبا بمامروتلاتقم اع ماتيككهاع مااهوكهال راار اا لاعيوارواايانماراتمرؤلهانمالزروتكهانمات تبتكهانما
ايقكها ا
ا
وفيما يلي نبين أهم الطرق واألساليب المتبعة في مكافحة التلوث النفطي :
 .1طريقة إقامة الحواجز العائمة فوق سطح الماء باستخدام أجهزة خاصة مع االستعانة بالجرافات والكانسات لحصر بقع
الزيت العائمة ومنع انتشارها فهي تساعد على زيادة سمك طبقة الزيت وتقلل المساحة التي تغطيها وبذلك يمكن
امتصاصه تدريجيا ً وشفطه بواسطة مضخات إلى خزانات على الشاطئ أو على ظهر السفن ثم إعادة فصل النفط من
الماء .وهذه التقنية تستغرق وقتا ً طويالً تتعرض أثناءه البقع النفطية لعوامل المناخ والتيارات البحرية حيث تتشتت
وتتحطم بفعل الضوء مما يزيد صعوبة عملية المكافحة.
الحواجز المطاطية ) : (Oil Boomsتستخدم الحواجز المطاطية لعدة أغراض وهي
 الحماية (كحماية مآخذ المياه)
 منع النفط من االنتشار أكثر (كعمل حاجز حول السفن)
 تغيير االتجاه للنفط المنسكب ( بعيداً عن المناطق الحساسة كالشواطئ) تجميع للنفط المنسكب ( للمساعدة في عملية
القشط)
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 .2طريقة إحراق طبقة الزيت باللهب بعد حصرها وإضرام النيران فيها بالرغم من أنها ليست صالحة في جميع األحوال
وال يستحب استخدامها لخطورتها على البيئة فهي تلوث الهواء وتسبب ضرراً بالغا ً لكثير من الكائنات الحية .

 .3الطريقة الكيميائية برش أنواع معينة من المذيبات والمنظفات الصناعية والمساحيق عالية الكثافة أو بعض الرمال
الناعمة على سطح البقع النفطية في البحار الملوثة لاللتصاق بها لتحولها بعد تفتيتها إلى ما يشبه المستحلب فينتشر
في الماء ويذوب فيه أو يتسرب إلى القاع نتيجة ارتفاع كثافته ويعتبر هذا عالجا ً ظاهريا ً للمشكلة ألن هذه الطريقة
تتطلب كميات كبيرة من المنظفات والمذيبات تساوي أحيانا ً كمية البترول المراد التخلص منه وكذلك فإن استخدام
القدر الكبير من المنظفات الصناعية يضيف الكثير من التلوث العام لمياه البحر والبيئة وألن وصول المواد
المستخدمة في التنظيف وجزئيات النفط بعد تفتيتها إلى قاع البحر يسبب إبادة األسماك والديدان والقواقع الرمل التي
تعيش فيها وبذلك تعتبر هذه الطريقة زيادة في تعقيد مشكلة التلوث وليس حالً نهائيا ً لها.
 .4رش مواد ماصة على البقع النفطية حتى تتشبع بالنفط ثم استعادته منها.
 .5ضرورة الحصول على تصاريح خاصة إللقاء النفايات النفطية مع وجوب إعالم برنامج األمم المتحدة للبيئة بكافة هذه
األذونات .أدى التطور التكنولوجي الذي واكب صناعة النفط إلى بروز طرق حديثة لمعالجة مخلفات الحفر البري
وخاصة الوحل وذلك بجمع المخلفات ومزجها بمواد تعمل على تثبيتها كيميائيا ً وفيزيائيا ً مما يقلل من آثارها.
 . 6التشدد في مراقبة السفن التي تزور الموانئ كما اقترحت المفوضية األوربية والتعامل بقسوة مع السفن التي ال
تستوفي مقاييس السالمة وتعتزم المفوضية منع السفن التي يزيد عمرها عن 15سنة من دخول موانئ بلدان االتحاد
األوربي.
 . 7طريقة المعالجة الطبيعية ( البيولوجية )التي تستخدم أنواعا ً من البكتريا في مقدورها استخالص الملوثات التي
ارتبطت بالتربة أو الماء ويتعذر جرفها بعيداً أو فصلها كما أن بإمكانها تحويل مادة كيماوية مؤذية إلى مادة غير مؤذية
وحتى مفيدة والبكتريا القادرة على تجزئة العديد من الملوثات موجودة في التربة والماء وتقوم بهذه التجزئة عبر ما يدعى
بالمعالجة البيولوجية وفي مجال مكافحة التلوث النفطي تقوم البكتريا بتحليل المواد الهيدروكربونية من مخلفات الزيوت
النفطية إلى جزئيات أقل وزنا ً وتركيبا ً وأدنى خطراً لسهولة ذوبانها في الماء مما يحولها من مواد خطرة أكثر ضرراً إلى
مواد ذائبة أدنى خطراً وأقل تلوثا ً لكن أعدادها القليلة طبيعيا ً تجعلها أقل كفاءة في معالجة التلوث.

ت تدووااسوويعماروتا و اروابووهتلاو كبووايمكيامبهااع ووماب ووه ارألابووهلارود كيبوومامقوواات تدووااسوويعماروتا و اروابووهتلا
و كبايمكيامبهااع مام ماارألابهلارود كيبمارو اب بمانودا او كبايمكيامبهاا لارودهلام ولاروتيسواها ااع وما
روويغ ادوصاربت ووهيالو ارألابوهلا وولاروابلوماليانصاروااووم ان وهياالوومانصاتيكبزلووهابكومصانك ويا وولادبوه

اروااوويا

رود م وومااهوكبووايمكيامبهاام وولااهوووماعووا ام مالووها ووأصاقووهياروووبا اماقهبووه اسووتاقما وولادبووه اروااوويالووومادووهيابكهبووما
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ملمارياتده ارودي ا ابت اتا و اد مو اروكبوايمكيامبهاا ولارودبوه

اروداتماومام بوا اروتوامبياندوها ولارودبوه

ا

روضا مادصادبه اروااويامروتولاتكومصا بكوهاروكبوايمكيامبهااددزم ومااهوتيسواهاامتكومصادبهلكوهاق ب وماروتوامبيا وأصا
تا اروكبوايمكيامبهااابكومصاا بلوهامتاقوما ولالو اوسوبمرااعابوا ااتتاهعو ا دبوعارو مردو ارودو كمي ا ولاتاابواا
درووبياروكبووايمكيامبهاا وولارودبووه امت وواارألابووهلارود كيبوومامروابمربووهاارواقبقوومامروكابووي ااميرادكدووها وولاتا و ا
روكبايمكيامبهاا لاروتيساها ا
اا
تضهفارودمرااروكبدبهلبمالوما اقماروكبايمكيامبهااروديرقماواويوالبزروكوهالووماقوهاارودبوه انماواويوارسوتاااكه اا
تسووت د ارود ومراارو اه ووبيبماchalkامرويد و ارودا ووفااهوسووب كمص اات تر و ال و ارودضووه هاااووهوبا امتا س و الوووماا
ريتاهاامباقماارمي ا هاتما اتست د ال ارو يبقماكا ابكهللاود ك ماروت م ال انصاروايرسهااروااب وماقواان اتواا
لووومااوواادووهالصاب ووه ارألابووهلارود كيبوومانودا و او ووبا ا وولارودبووه انك وويادووصاب ووه كها وولاروتيسوواها اابووت اب وويا
متمزبعاروبا ااإضه مادمرااتؤ ياع مارو ااروس الاSurfactantامروتلاتسوهعاارويبوهحامتبوهيراارودوهلا ولاب ويا
روكهبووايمكيامبهااع وومانصاتكوومصاغبووياسووهدمامسووك ماروتا و ااا و ارألابووهلارود كيبووما ت تاوويااي ووماروا ويري ادووصا
رو مرد ارودؤ ي اع ماتا اروباوم ا ولادبوه اروااويا وهود يمفانصاعدو ارألبزبدوهاابتضوهعفاك دوهاريتا واااي وما
روا و ويري اْ 10ا( و وولارود و ووا اد و ووصا0ا–اْ) 40انيانصارو هد و و ارألسهس و وولارودا و ووااا و وولاروتا و و ال و ووماقها ب و ووما ما و ووهصا
روكبووايمكيامبهاا وولارودبووه ااب و اتكوومصال و اروقها بووماداوواما ا( وولادبووه اروااوويارق و ادووصارودووهلارودق وويا)اك و و ا
واي ووماربت ووهياروووبا ااميا وولاتس ويبعاتاووه ؤاروتا و ا بووادهاب ووك اروووبا ا اقووماغ ووهلبما ووأصال و راب بوولارزابووهاا
رودس ووهاماروسو و ابماماهوبتب وومارزاب ووهاات ووم يارألمكسو و بصامرودو ومراارودا ب وومامزب ووها ات ووم ياروكب ووايمكيامبهااو اب ووهلا
رود كيبمامباوا ارو كوااعبوادهابكومصارووبا اداروميرا ولادب قوماضوبقما عوارالو راياب تاويارألمكسو بصاعهدو ا
داااايلباااوسيعماتا اروكهبايمكيامبهاااساااسكموما ماهب اغبيانصاو داحاخرمروهاروامسواهاامروبتويراا
اميرادكدها لاسيعماروتا

ابمكيادصاروايرسهاارودب مي انصاو اكتيبهارواميارويلبسلا لاتا اروكهبوايمكيامبهاا

رود م ماو دهلا امرصاب ه اريعاهصامروخدهلياداااا لال اروابلم اا
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