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 )جامعة ورقلة(حليمة السعدية قريشي   . أ

 )جامعة ورقلة (زينب شطيبة   . أ

  

 إىل الطبيعية املوارد الستغالل حديثة تقنيات وابتكار تكنولوجي تطور من صاحبه وما االقتصادي للنشاط املتواصل النمو أدى

 . البيئي التوازن اختالل إىل النهاية يف أدى البيئة، على السليب التأثري

 عن تنجم لـم فجائية مشكلة كانت لـو كما البيئي التـوازن اختالل قضية أمـام اليـوم يقف العالـم أن لالنتباه، وامللفت

 أن يريد اليت احلقيقة قبالة لوجه وجها اإلنسـان جعلت البيئة قضية فإن هكذا و طويلة، أزمنة امتداد على وجشعت خاطئة ممارسات تراكم

 تتم حني طويال تصمد ال بالتأكيد – املسوغات هذه و االحتياجات، تلبية و التنمية، ضرورات: مثل هلـا أسـاس ال مبسوغات يطويها

 من نفسه حيمى أن حياول وهو األرض على حياته بدأ اإلنسان إن"  قال من صدق وقد. اليـوم البشرية تدفعه الذي الفادح بالثمن موازنتها

 .    نفسه من الطبيعة حيمى أن حياول وهو السنني آالف بعد األمر به وانتهي, الطبيعة أهوال

 واجته أولوياته رأس على البيئية العوامل وضع على البترول قطاع حرص – البيئة على احلفاظ بضرورة العاملي االجتاه مع ومتاشيا      

 وتطبيق الوقود من نظيفة أنواع واستخدام التلوث مكافحة البيئة على احملافظة حتقيق إىل دف اليت الطاقة استخدام وتشجيع دعم حنو

 احمليطة البيئة دد أن قبل والعاملني اإلنتاجية العملية دد واليت البترولية الصناعة عمليات عن تنتج قد اليت الضارة اآلثار من حتد تكنولوجيا

 . نفسها

 ضوء يف املثلى التنمية تتحقق ؟وكيف البيئة على االعتداء دون رفاهيته اإلنسان حيقق كيف هو: اليوم املطروح السؤال وأصبح

 وذلك) البيئة قضية( يف املتخصصة  والدراسات والندوات املؤمترات أمام اليوم العامل على املطروح السؤال هو ؟هذا املعاصرة البيئية املتغريات

 وذلك واملستقبلية احلاضرة احتياجاته لإلنسان تضمن سليمة بيئية أسس على واجتماعية اقتصادية لتنمية مالئمة صيغة إىل التوصل أجل من

 .  )مفسدين األرض يف تعثوا وال اهللا رزق من واشربوا كلوا( وتعاىل سبحانه قوله من هدى على

ما  إىل التعرض خالل البترويل من للنشاط البيئية االنعكاسات البحثية الورقة هاته يف نتناول أن ارتأينـا املنطلـق، هـذا ومـن

 : يلي

 ; اجلزائر يف البترويل النشاط  •

 ;  البترويل التلوث ملشكلة البيئية اآلثار  •

  .البيئة على احملافظة أجل من الطاقوية السياسة  •

  

  



  البيئة على وانعكاساته البترويل النشاط

 

 284 

  

  

  :اجلزائر  يف البترويل النشاط :أوال

 لكي)  غاز و نفط(  الطاقة مصادر إىل احلاجـة تزداد حيث لإلنسان، االقتصادي النشاط بتطور البيئي التلوث زيادة ارتبطت

 إذ الغازية، و النفطية صادراته لزيادة اجلدية حماوالته يف حالياً  اجلزائر به مير وما الصناعي، اجلانب يف وخصوصاً االقتصادي التطور مع تتسق

 منوا يعطي ما هو و 2000 سنة يوميا/ برميل 890000 مقابل 2010 سنة يوميا/برميل مليون 1,2 حوايل اجلزائري النفطي االنتاج بلغ

 إنتاج ارتفاع إىل بالنظر قبل من بلوغه يتم مل مستوى 2010-2001 الفترة خالل للمحروقات األويل اإلنتاج شهد. باملائة 34 قدره

 من ابتداء لالستثمارات القوي البعث إىل بالنظر مستمرا ارتفاعا األولية للطاقة اإلنتاجية الطاقة وسجلت. الطبيعي الغاز و اخلام النفط

  .التسعينات

 و. لالسترجاع القابلة االحتياطات رفع قصد القبلي للنشاط السنوي االستثمار ملستوى معترب ارتفاع تسجيل مت ذلك، عن وفضال

  .1999 قبل سنويا دوالر مليار 1,2 معدل حوايل مقابل 2010و  2000 بني ما سنويا أمريكي دوالر مليار 4,2 من أكثر تعبئة متت

 أنبوب خط أول منذ و. الوطنية النفطية للصناعة استراتيجيا فرعا يصبح القنوات عرب النقل نشاط الصرف ملناطق النفطية احلقول بعد جيعل و

 ملختلف أنبوب خط 30 من اكثر من تتكون نقل شبكة على حاليا سوناطراك تتوفر كلم، 800 طول على ميتد 1965 سنة أجنز

) سنويا طن مليون 145( اخلام البترول: يلي كما موزعة بترول معادل طن مليون 330 قدرها لطاقة كلم 17450 طول على املنتوجات

  ).سنويا مكعب متر مليار 143( الطبيعي الغاز و) سنويا طن مليون 16( املميع البترول غاز و) سنويا طن مليون 28( مكثف و

 انتاج مبعدل مقارنة) طن مليون 20,7( املاضية العشرة السنوات خالل الضعف تقريبا املكررة املنتوجات انتاج قارب أخرى، جهة من و

 أداة تتكون. طن مليون 27 من أكثر  2010اية التكرير قدرة بلغت قد و).طن مليون 12,3( 2000 سنة قبل النفطية املنتوجات

 على القطاع يتوفر املميع الطبيعي الغاز خبصوص و. طن مليون22,6 قدرها امجالية بطاقة اخلام البترول لتكرير مصانع مخسة من التكرير

 وحدات من منها باملائة 85 حوايل ينجم) 1980 سنة سنويا طن مليون0,4( املميع البترول غاز من طن مليون 8,6 قدرها انتاج قدرة

  .GP2Z(1 و GP1Z( أرزيو مستوى على الصناعيني املركبني يف املعاجلة احلقول غاز معاجلة

 2012-2001 و) سنويا طن ألف197,4( 1999-1976 الفترة بني ما باملائة 31 قدره منو معدل البتروكيميائي االنتاج سجل و

  ).سنويا طن ألف 259,3(

 آسيا لغريب االقتصادية اللجنة تقدر إذ الكربون، أوكسيد ثاين) co2( غاز انبعاث تصاعد خالل من النفطي للقطاع السلبية اآلثار وتأيت 

 عام طن مليون 661 إىل 1973 عام طن مليون 102 من عام بشكل االسكوا منطقة يف الكاربون أوكسيد ثاين غاز انبعاثات تزايد

 للمنتوجات اجلزائري الوطين االستهالك شهد ، سنوياً% 7.7 إىل يصل منو مبعدل أي 2010 عام طن مليون 898 اىل مث ،1999

 1964 من باملئة 4.8من املثال سبيل على البرتين استهالك ارتفع. سنويا باملائة 5,4مبعدل املاضية العشرة السنوات خالل ثابتا منوا النفطية

حبيث  الفترات نفس خالل الغاز زيت استهالك اخنفض كما. 2010 و 2001 بني ما باملائة 3.5من النسبة هذه تراجعت. 1980 إىل

  .باملائة 8.7 إىل باملائة 10.5 من تراجع
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 سنة الساعة/بترول معادل طن 1.2ب يقدر كان فقد. االستقالل منذ معترب بشكل 2010 سنة نسمة لكل الطاقة استهالك ارتفع و

 ااورة البلدان باستهالك مقارنة أكرب االستهالك يعد. السبعينات خالل سجل الذي االستهالك من أضعاف بثالثة أكثر أي 2010

 حيث األورويب لالحتاد املتوسطية البلدان باستهالك مقارنة ضعيف يبقى لكنه) مصر يف 0.77 و املغرب يف نسمة/بترول معادل طن0.48(

 995 حوايل و االستقالل عند نسمة لكل الساعة/كيلواط 92ب يقدر الكهرباء استهالك كان. نسمة/بترول معادل طن 3ب معدهلا يقدر

  .الساعة/مكعب متر 233.8إىل الساعة/مكعب متر 4.9 من انتقلت فيما 2010 سنة نسمة لكل الساعة/كيلواط

 نسبة ارتفعت قد و. 2010 سنة باملائة 98 و 1980 سنة باملائة 63 و االستقالل عند باملائة 33ب تقدر الكهربة نسبة كانت و

 و 1980 سنة باملائة 16 إىل 1962 سنة باملائة 9 من انتقلت أا حبيث سنة مخسني غضون يف نقطة 36ب الطبيعي الغاز من االستفادة

 والغاز البرتين مثل النفطية املشتقات استهالك ويعد. 2010 سنة باملائة 45 و 2000 سنة باملائة 29 و 1990 سنة باملائة 22

 أوكسيد أحادي) co1( بغاز وباألخص اهلواء تلويث مصادر أهم من النفطي والتكرير االستهالك عمليات عن الناجتة األخرى واملشتقات

 بعد خاصة بشعالت حرقه يتم الذي النفطي، اإلنتاج لعمليات املصاحب الطبيعي الغاز هو األخرى اهلواء تلويث مصادر ومن ، الكاربون

 عمليات ارتباط خالل من وذلك تلوث من املياه مصادر يصيب قد ما  اجلزائر يف األخرى البيئي التلوث خماطر ومن التصفية، عمليات

 البدائية بالطرق متمثل آخر شكالً  اجلزائر يف املائي التلوث يأخذ وقد املختلفة، مراحلها يف املاء من كبرية كميات باستخدام النفطي التكرير

 أخرى أسباب التسرب هلذا يكون وقد املاء، إىل احلموالت تلك تسرب يسبب مما النفطية، والنهرية البحرية الناقالت وحتميل تفريغ لعمليات

 مما .اجلزائر يف املائية البيئة على سلبية انعكاسات له يكون الذي األمر األخرى، العرضية للحوادث أو الناقالت لتلك التنظيف عمليات مثل

 اإلنتاجية، جوانبه كافة يف اجلزائري االقتصاد على على الرغم من التطور احملقق يف جمال الطاقة إال أن له انعكاسات سلبية انه نستنتج سبق

 اجلانب نوعاً، ويف و كماً املنتوج على البيئي التلوث يؤثر) _ السمكية الثروة و املاشية_  بشقية احليواين و النبايت( الزراعي اجلانب ففي

  . إنتاجيتهم اخنفاض بالتايل و اال هذا يف العاملني بسالمة يتعلق فيما بوضوح آثاره نرى الصحي

 ا تقل نظيفة بيئة تأمني يف العاملي اهلدف مع يتالءم مبا  اجلزائر يف النفطية الصناعة تطوير أمام كبرياً حتدياً تعد الكلف هذه إن

  - :اآليت حتقيق على تعمل واليت تكنولوجياً املتطورة املصايف استخدام طريق عن البيئة إدارة يف يتمثل التحدي وهذا التلوث مستويات

  .األولية مصادرها من امللوثات تشكيل متنع اليت العمليات على التركيز -1

  .االستخدام إعادة و التدوير خبيارات العمل قبل التلوث ختفيض -2

  .خروجها دون للحيلولة و املصادر عند تشكيلها بعد امللوثات التقاط -3

  .السابقة األهداف حتقيق بعد امللوثات معاجلة -4

  

  : البترويل التلوث ملشكلة البيئية اآلثار:  ثانيا

 ثروات من األهم اجلزء متثل أا كما التقدم مسرية استمرار ضمانات بوجودها ويتوفر التنمية جلهود األساسي احملرك هي الطاقة تعترب

 تليب واليت  املستدامة التنمية جهود  وتتواصل املستقبل صورة تتشكل تنميتها على والعمل الثروة هذه استغالل حسن قدر وعلى الدول

   . القادمة األجيال حاجات اعتبارها يف وتأخذ احلالية  االحتياجات
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  :وخواصها  األساسية البترولية بعض املنتجات -1

 يتضمن إذ خمتلفة، بترولية سلعية منتجات إىل بتحويله تكرره أو تصفيته بعد إال واستهالكه استعماله ميكن ال خام كمادة البترول

 وزا خفة على للتدليل اخلفيفة فمنها استعماهلا أو قيمتها أو شكلها أو طبيعتها يف املختلفة البترولية املنتجات من العديد منه ويستخلص

  :2كاآليت هي البترولية املنتجات وهذه .الثقيلة أو املتوسطة أو تطايرها، وسرعة

 الوقود وأنواع) البرتين( اجلازولني على املستمر والطلب السيارات صناعة تطور مع البترول صناعة فكرة تطورت: )اجلازولني( البرتين

 تكون أن إما األخرى واملنتجات السائل الوقود أنواع ومعظم للمحركات التزيت ومواد) السوالر( الديزل حمركات وقود مثل األخرى

 ا املوجود املكونات خفض أو إلزالة منتج كل معاجلة مث البترويل اخلام مكونات فصل لعمليات كنواتج عليها احلصول مت بترولية منتجات

 أحد وليست كيميائيا حمضرة أا مبعىن صناعية منتجات تكون أن أو املنتجات تلك أداء على السلىب لتأثريها وجودها يف مرغوب والغري

  . خاصة مواصفات لتوفري املنتجات هذه مثل وتستخدم معا والصناعي البترويل املكون على حتتوى أا مبعىن صناعية شبه أو البترول منتجات

 الطلب تزايد وعندما التخزين، عند النسيب استقراره عدم بسبب قيمة أقل ينتج أنه بالتكسري املنتج اجلازولني اعتبار مت البداية ويف

 ميكن اليت  العمليات حول البترول صناعة اهتمام دار فهنا املباشرة، بالطريقة مدار جازولني إنتاج عن التكرير معامل عدم وقلت عليه

 وبالتايل والبلمرة واأللكلة اهليدروجني بوجود والتكسري احلرارى والتهذيب الكيميائي بالوسيط التكسري طريق عن اجلازولني إنتاج بواسطتها

  .3التخزين استقرار عدم مشكلة على كبري حد إىل بنجاح التغلب مت

  :التالية األنواع ويشمل البرتين حملركات كوقود البرتين ويستخدم

 من يتراوح غليان مدى عند عليه احلصول أوكتان ويتم  95 السوبر أوكتان، البرتين 90 السوبر أوكتان، البرتين 80 السوبر البرتين  -

 عدة البرتين إىل وتضاف الطائرات، أنواع وبعض للسيارات املثاىل الوقود البرتين ويعترب العادي اجلوي الضغط حتت مئوية ˚150 – ˚80

 يف التجمد ملنع وأخرى التأكسد ملنع وثانية  الوقود خزانات أو للمحركات سواء والتآكل الصدأ ملنع إضافة ومنها خمتلفة ألغراض إضافات

  . األوكتان رقم رفع إضافات هي اجلازولني يف تستخدم اليت  اإلضافات أهم ومن شتاء الباردة األجواء

 مثل هامة كيميائية عمليات عدة جترى ولزيادته منخفض أوكتان رقم له للبترول العادي بالتقطري احملضر) اجلازولني( البرتين :األوكتان رقم

 من كعينة العادي اهلبتان مع منه خملوط يف أوكتان األيزو من باحلجم املئوية النسبة بأنه األوكتان رقم ويعرف املساعدة، بالعوامل التكسري

 إضافة املاضي يف يستخدم كان ولقد 4صفر الرقم فله العادي اهلبتان بينما 100 الرقم له واأليزو أوكتان املخترب، الدق نفس تعطى الوقود

  .االستعمال الشائعة االوكتان الرقم الرافعة اإلضافات من طويلة حلقبة وظلت للبرتين االوكتان رقم لرفع الرصاص ايثيل رابع
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 الصحة على مهمة تأثريات له كوقود واستخدامه املستهلكني قبل من تداوال األكثر البترولية املوارد أهم من يعترب البرتين كان وملا

 الرصاص الستخدام الضارة اجلانبية اآلثار إىل تشري الدراسات من العديد وأن خاصة وأدائه خواصه بتحسني االهتمام لزاما كان هلذا والبيئة،

  .إليها اإلشارة سبق واليت  اخلطرية األمراض من عدد يف يتسبب أنه ثبت والذى) األوكتان رقم لرفع إليه املضاف(

 املنتجات أحد بأنه الكريوسني ذكر ميكن حاليا ولكن) السيارات عصر( بداية قبل الرئيسي املنتج هو الكريوسني كان لقد :الكريوسني

 ذات كريوسني جزئيات على حتتوى اخلام الزيوت بعض كانت البترول تكرير بدايات ويف) البرتين( اجلازولني بعد األخرى العديد البترولية

 املواد إلزالة بدقة تكريرها يتم أن جيب) اإلسفلتية املركبات من عالية نسب ا اليت  تلك مثل( األخرى اخلام الزيوت ولكن جداً عالية جودة

  .5مقبول كريوسني جزئ على احلصول قبل الكربيتية واملركبات العطرية

  . اهليدروكربونية املركبات خمتلف ويشمل مئوية º – 250 º 150 بني يتراوح غليان مدى عند الكريوسني على احلصول ويتم

 يستخدم الكريوسني مازال البلدان بعض ويف الزراعية، واآلالت واجلرارات السيارات أنواع وبعض للطائرات كوقود ويستخدم

 احلشرية واملبيدات والورنيشات الطالء ملواد كمذيب الكريوسني يستخدم كما املختلفة، لألغراض املياه وتسخني الطعام وإعداد لإلضاءة

  .الصناعية املنظفات مثل املواد بعض لتحضري أولية كمادة يستخدم كما الدهنية، واملواد

 ينتشر وال الثبات خاصية له الرائحة عدمي الكريوسني فإن سبب ألى املوقد انطفاء فبفرض باألمان، أيضاً املنتج هذا يتصف كما

  . ونقائه مثنه برخص أيضاً يتميز أنه إىل باإلضافة التسرب، نتيجة اخلطرية احلوادث بعض ويسبب البوتاجاز مثل

 سائل بترويل منتج وهو اهليدروكربونية، املواد ويشمل مئوية º – 350 º 250 بني يتراوح غليان مدى عند عليه احلصول يتم : السوالر

  .بسهولة يشتعل ال

  . الديزل حمركات ذات واجلرارات للسيارات كوقود وكذلك الزراعية اآلالت ويف الديزل حمركات يف كوقود ويستخدم

 النمو معدالت ارتفاع إىل أيضا يرجع ذلك كان وإن ظاهرة استهالكه معدالت تزايد ميثل الذى) البوتاجاز بعد( الثاين املنتج السوالر ويعترب

 كان بينما) طن مليون 4.6( 90/1991 عام خالل السوالر استهالك كمية كانت وقد ،%6 حواىل مؤخرا بلغت واليت  االقتصادي

 8( إىل 1999 يف االستهالك وصل وقد ، طن ألف 500 حدود يف كان العجز أن أي) طن مليون 4.1( السنة نفس يف احمللى اإلنتاج

  . اخلارج من استريادها يتم) مليون 2( حواىل عجز يوجد وبالتايل) طن مليون 6.2( حواىل إىل اإلنتاج زاد بينما) طن مليون

 املصانع، ويف للغاليات) سائل( كوقود ويستخدم مئوية º 350 من أعلى غليان درجة عند عليه احلصول ويتم ) :األفران وقود( املازوت

 أنواع عن املازوت وميتاز) اللزوجة( بكلمة عنه يعرب والذى القوام ثقل هو االختالف وأساس الوقود أصناف من خمتلفة جمموعة ويشمل

  : التالية باملميزات األخرى الوقود

  . مثنه رخص  -
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 من أقل واخلشب جرام/سعر 7000 للفحم احلرارية القيمة تتعدى ال بينما جرام/سعر 10000 تتجاوز واليت  احلرارية قيمته ارتفاع  -

  . بكثري ذلك

  . للتخزين كبرية مساحات يشغل ال فهو النقل سهولة  -

  . عليه اآليل التحكم تطبيق ميكن كما احلرق يف االستعمال سهولة  -

  . السابقة األخرى ولألسباب سعره لرخص حرقه معدات وصيانة استخدامه تكاليف يف امللموس الوفر  -

  . وتداوله ختزينه عمليات يف بسهولة والسالمة األمن تطبيق إمكان  -

  : للوقود والكيميائية الطبيعية اخلواص

 والتخزين التداول كيفية حتدد كما للوقود، املختلفة االستعمال أوجه حتدد اليت  والكيميائية الطبيعية اخلواص من بعدد الوقود أنواع تتميز

  : اآليت اخلواص هذه أهم ومن املنتجات هلذه

 أن غري ثابتة، حرارة درجة عند يغلى فإنه) واحد كيميائى مركب على حيتوى( كاملاء بسيط سائل يسخن عندما:  التقطري مدى  -1

 هلذه يكون ال فإنه وبالتايل خاصة، غليان درجة منها لكل متعددة مركبات من خليط هي وإمنا بسيطة سوائل ليست البترولية املنتجات

  .منتج كل يف الداخلة املركبات باختالف خيتلف تقطري مدى هلا يكون وإمنا ثابتة غليان درجة املنتجات

 ويف احلرارة، درجة بارتفاع ترتفع وهي والتبخر للتطاير املختلفة الوقود أنواع قابلية مدى تبني خاصية وهي: البخاري الضغط  -2

 احلرارة، درجة إىل باإلضافة البخار حيز حجم على يتوقف البخاري الضغط فإن املركبات من خليط من املكونة البترولية املكونات حالة

  . الوقود أنواع كافة يف اخلفيفة القطفات وجود على مؤشراً البخاري الضغط ويعترب

 التخزين عند للسالمة مراعاة أدىن حبد حتدد عادة وهي ، الوقود أخبرة عندها توميض اليت  احلرارة درجة وهي:  الوميض درجة  -3

  : ومها بندين تقدير يف تفيد اخلاصية وهذه واالستخدام

   . لاللتهاب قابليته-ب . للتطاير املنتجات من ما صنف قابلية- أ

 ميكن حبيث منخفضة تكون أن وجيب النفاثات ووقود الطريان لوقود بالنسبة وخاصة جداً هامة خاصية وهو:  التجمد درجة  -4

 العليا، األجواء يف عادة سائدة تكون واليت  املنخفضة احلرارة درجات عند الترشيح أجهزة انسداد من ذلك يعقب وما املنتج جتمد جتنب

 شروط حتت املاء من اخلايل الوقود من كمية تربيد مت ما إذا اهليدروكربونات من بلورات عندها تظهر اليت  احلرارة درجة هي التجمد ودرجة

  . معينة

 املواد تراكم عدم وكذلك جتمده، وعدم األنابيب يف الوقود دفع يف السيولة توفري ضرورة إىل أمهيتها وترجع:  االنسكاب درجة  -5

 ، االنسكاب على قدرته عندها املنتج يفقد اليت  احلرارة درجة فهي وبالتايل انسدادها، عنه ينتج مما السيارات فالتر على) الشمعية( املتجمدة

  . الوقود يف املوجودة الشموع كمية باختالف الدرجة هذه وختتلف
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 تقييم ميكن االصماغ نسبة تعيني طريق وعن النفاثات، ولوقود املختلفة بأنواعها للبرتينات االختبار هذه جيرى :األصماغ نسبة  -6

  . التشغيل بعد أو قبل الوقود من املتكونة األكسدة نواتج

  . االشتعال عند للتدخني الكريوسني قابلية ملعرفة االختبار هذا وجيرى دخان، بدون للهب طول أقصى وهي:  التدخني درجة  -7

 عند النقي املاء من مساوى حجم كتلة إىل م 15º حرارة درجة عند الوقود من معني حجم كتلة بني النسبة هو:  النوعي الوزن  -8

  . ألخر منتج من خيتلف حمدد نوعى وزن منتج لكل أن إذ اجلودة مراقبة يف فعالة وسيلة االختبار وهذا م،º 4 حرارة درجة

  ) .دق( صفع أي حدوث دون بكفاءة الدوران على احملرك مقدرة وهو:  األوكتان رقم  -9

 عن ينتج الضغط، يف كبرية زيادة االحتراق من ويتولد الشرارة بفعل يشتعل مث احملرك يف واهلواء الوقود من مزيج ينضغط عندما:  الدق معىن

 بدفع املكبس ويزود برفق حيترق املزيج هذا ويظل حرارته درجة بالتايل فترتفع بسرعة ينضغط الشعلة وراء فيما احملترق غري املزيج أن ذلك

 املزيج احتراق إىل يؤدى مما ذاتياً يشتعل جتعله درجة إىل احلاالت بعض يف ترتفع احملترق غري املزيج حرارة أن غري الوقود، ينفذ أن إىل منتظم

 وبالتايل) الدق( تسمى اهتزازات إىل مؤدياً املطرقة طرق يشبه األسطوانة على ضرب ذلك عن وينتج االنفجار يشبه سريعاً احتراقاً املتخلف

 خصائص حيث من البرتين تضاهي واليت عادى بتان املخلوط األوكتان من املئوية النسبة هي) الدق منع درجة أو( األوكتان درجة فإن

  . 6الدق

 حنو االجتاه وتزايد األخرى املتحركة اآلالت وأجزاء السيارة حمرك تطور مع بالتوازي التزييت مواد إىل احلاجة ازدادت : املعدنية الزيوت

 ملواد كمصدر النبايت والزيت احليواين الزيت حمل) كبري حد إىل( البترول حل عشر التاسع القرن من التسعينات وبعد الثقيلة، الصناعات

 ذات الصناعية التشحيم مواد من والكثري ، رئيسي كمنتج صناعية تشحيم مواد برزت املاضية عقود اخلمس خالل فإنه ذلك ومع التشحيم،

 أساس ذات تشحيم مواد خلط يتم عندما التمازج عدم احتمال زاد وبذلك ، البترول عليها يرتكز اليت  اخلصائص عن خمتلفة كيميائية طبيعة

  . صناعي أساسي مع بترويل

 استخدامه له التشحيم زيوت أنواع من نوع وكل كثرية أغراض ختدم اليت  الزيوت من جمموعة ميثل) التشحيم زيت( واللفظ

 وحمركات البخارية التوربينات يف تستخدم تشحيم زيوت توجد املثال سبيل وعلى أيضا، به خاصة مواصفات متطلبات وله به اخلاص

 هيدروليكية وزيوت احلركة نقل وأجهزة احلديدية بالسكك واخلاصة الصناعية واحملركات البحرية الديزل وحمركات الداخلي االحتراف

 املعدات يف عازلة كمادة تستخدم حموالت وزيوت املعدنية املشغوالت عمل أثناء والتربيد للتشحيم قطع وزيوت الطاقة نقل ألجهزة

 ظروف ظل يف الزيت استقرار يصف مبعيار حتديده يتم األنواع هذه من زيت وكل ، النسيج صناعة يف تستخدم حماور وزيوت الكهربائية

  .         خاصة صناعة، زيوت حمركات، زيوت زيوت:  التالية األقسام إىل تقسيمها ميكن التزييت زيوت فإن عامة وبصفة ، املتنوعة اخلدمة

 زيت استقرار واعتبارات واملازوت والسوالر والكريوسني البرتين مثل البترولية املنتجات يف االستقرار اعتبارات بني فرق يوجد وهكذا

 أقل وبشكل األجل طويل بالتخزين أكثر بشكل الرئيسية االستقرار اعتبارات تتعلق السائل الوقود أنواع حالة ففي) التزييت( التشحيم

 اهلواء يف املرتفعة احلرارة درجات مثل االستخدام أثناء جداً قاسية لظروف يتعرض الذى التشحيم زيت بعكس االستخدام أثناء باالحنالل
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 حلقة لدى تتعرض) التزييت( التشحيم زيت من الرقيقة الطبقات فإن ذلك إىل وباإلضافة ، للملوثات والتعرض باملعادن وااللتصاق الرطب

  .الكبرية القص واجهادات العالية والضغوط املرتفعة احلرارة درجات حتدثه الذى التدهور إىل األسطوانات وأسطح الكباس

  : وتشمل  التكرير معامل تنتجها اليت  األساسية التزييت لزيوت والكيميائية الطبيعية اخلواص

  

 من معني حجم لسريان الالزم بالزمن اللزوجة عمليات وتقاس للسريان السائل مقاومة مقياس بأا اللزوجة تعرف:  اللزوجة  -1

  . القياس لعمليات طرق عدة وتوجد معينة حرارة درجة عند معينة فتحة خالل السائل

 وكلما م 1000º ، م 40º حرارة درجيت عند الزيت لزوجة من كل قياس من حسابه يتم عددي رقم وهو:  اللزوجة معامل  -2

  . التغري سرعة على دل قل كلما وبالعكس احلرارة درجات تغري مع ببطء تتغري اللزوجة أن على دل الرقم هذا كرب

 حتتوى اليت  األساسية للزيوت الكيميائي التركيب الختالف طبقا والصناعة احملركات زيوت خواص تتأثر: الكيميائي التركيب  -3

  . بعد فيما ذلك وسيوضح) أروماتيه – نافثينية – بارافينية( مركبات على

  . للماء آثار أي من متاما خاليا الزيوت تكون أن ويشترط خاص جهاز يف وذلك مذيب باستعمال املاء بتبخر وتقاس:  املاء نسبة  -4

  . الرماد من املتخلفة النسبة وتبني كامال الزيت حبرق وتقاس:  الرماد نسبة  -5

  . احلرارى التحلل إىل الثقيلة املركبات تعرض مث بالزيت اخلفيفة املركبات تبخر بعد املتخلف بالكربون وتقاس:  الكربون نسبة  -6

 لالشتعال قابال خليطاً اهلواء مع تكون ألن تكفي السائل من أخبرة عندها تتصاعد اليت  احلرارة درجة وهي:  الوميض نقطة  -7

 هناك فإن كذلك ، املغلق الوعاء يف منها املفتوح الوعاء يف أعلى تكون وحيث مفتوح أو – مغلق وعاء يف إما الدرجة هذه وتقاس ، املؤقت

  . مستمرة بصفة االشتعال يف وتستمر املتصاعدة األخبرة عندها تشتعل اليت  وهي االشتعال درجة

 وتعرف التغبش نقطة هناك فإن كذلك ، تربيده أثناء السائل سريان عندها يتوقف اليت  احلرارة درجة وهي:  االنسكاب نقطة  -8

  . تغبشه تسبب وحبيث) بارافينية مشوع( بالزيت دقيقة جزئيات ا تكون اليت  احلرارة بدرجة

 مركبات على الزيت احتواء على ارتفاعها ويدل ، البوتاسيوم أيدروكسيد مبحلول الزيت مبعادلة وتقاس:  احلموضة درجة  -9

  . للغاية منخفضة الدرجة هذه تكون أن ويفضل) واألوكسجني الكربيت مركبات( حامضية

  :التالية العوامل من بواحد اخلاصية هذه قياس وجيرى: األكسدة ضد الثبات  -10

  . لزوجته ارتفاع او محوضته رقم ارتفاع مثل األكسدة بعد الزيت تدهور مدى- أ

  . بالزيت والتآكل الربى نواتج نسبة حساب-ب

  . الزيت تأكسد نتيجة املتكونة واملركبات االسفلتينات نسبة حساب - ج

  .مؤكسدة ظروف يف الزيت من عينة بوضع وذلك الزيت ألكسدة الالزم الزمن-د

  .الوزن يف الزيادة أو الفقد أما: بقياس وذلك الصغر يف متناهية عينات هلا ويلزم دقيقة طرق توجد كذلك

  :والكيميائية الطبيعية خواصها على األساسية للزيوت الكيميائي التركيب تأثري

 عليها يطلق الزيوت فإن وبالتايل منه املستخرجة اخلام لنوع تبعا تركيبها على الغالبة الكيميائية املركبات نسبة حسب الزيوت تقسيم يتم

   التالية املسميات
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   البارفينية املركبات من عالية نسبة على تركيبها يف حتتوى اليت  وهي: بارفينية زيوت  )أ 

   النافثينية املركبات من عالية نسبة على تركيبها يف حتتوى اليت  وهي: نافثينية زيوت  )ب 

   األروماتية املركبات من عالية نسبة على ا اليت  وهي) : عطرية( أروماتية زيوت  )ج 

  :التايل النحو على خواصها على يؤثر للزيوت الكيميائي التركيب واختالف

  :التالية باخلواص وتتميز البارفينية الزيوت  )أ 

  .الكثافة اخنفاض  -

  )اللزوجة معامل ارتفاع( احلرارة درجة بتغري بطئ حنو على لزوجتها تتأثر  -

  )الوميض درجة ارتفاع( بالتبخر الفاقد نسبة اخنفاض  -

  األنسكاب نقطة ارتفاع  -

  .األكسدة ضد عايل ثبات  -

  :التايل النحو على وذلك السابق للنوع معاكسة خواص هلا عامة وهي: النافثينية الزيوت  )ب 

  .الكثافة ارتفاع  -

  )اللزوجة معامل اخنفاض( احلرارة درجة بتغري كبري حنو على لزوجتها تتأثر  -

  )الوميض درجة اخنفاض( بالتبخر الفاقد نسبة ارتفاع  -

  .االنسكاب نقطة اخنفاض  -

  .األكسدة ضد الثبات اخنفاض  -

  .النافثينية الزيوت مع الزيوت هذه وتتشابه): العطرية( األروماتية الزيوت  )ج 

  :  األساسية التزييت زيوت خواص على املعاجلة عمليات تأثري

  :كاآليت ذلك إيضاح وميكن التكرير أثناء هلا تتعرض اليت  املعاجلة عمليات حسب التزبييت زيوت ختتلف

  :التايل النحو على املعاجلة بعد الزيوت خواص تتغري وبالتايل أساسا العطرية املركبات إزالة إىل تؤدى حيث:  باملذيب املعاجلة  )أ 

 ، الكربيت نسبة تنخفض – اللون يتحسن – الكربون نسبة تنخفض – االنسكاب نقطة ترتفع – اللزوجة معامل يرتفع – اللزوجة تنخفض

  )الكربيتية املركبات إلزالة كنتيجة( احلموضة درجة تنخفض

  :التايل النحو على املعاجلة بعد الزيوت خواص تتغري وبالتايل الثقيلة البارافينية املركبات إزالة تتم حيث: الشموع إزالة  )ب 

  .كبري حنو على تتأثر ال اخلواص باقي – االنسكاب نقطة تنخفض – اللزوجة ترتفع

  :باهلدرجة أو التكرير بتراب املعاجلة  )ج 

 يف أكرب تغري إىل تؤدى وبالتاىل تأثريا أكثر باهلدرجة املعاجلة نتائج كانت وإن ، الزيوت خواص يف التغري نتائج نفس إىل الطريقتان تؤدى

  :هي حتدث اليت  التغريات وأهم اخلواص،

 مركبات نسبة تنخفض – اللون يتحسن – الكربون نسبة تنخفض – االنسكاب نقطة تنخفض – اللزوجة معامل يرتفع – اللزوجة تنخفض

  ))1( الكربيتية املركبات إزالة كنتيجة( احلموضة درجة تنخفض – الكربيت
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  :التزييت زيوت  •

 اليت  املاكينات أو احملركات بأمساء التزييت زيوت تعرف وحيث الصناعة، وزيوت احملركات زيوت: نوعني إىل أساسا التزييت زيوت تنقسم

  .ا تستخدم

  : إىل وتنقسم:  احملركات زيوت  )أ 

  .البرتين بوقود تعمل: البرتين حمركات زيوت  -1

  .السوالر بوقود تعمل اليت : الديزل حمركات زيوت  -2

  . املختلفة وأحجامها بأنواعها السفن حمركات مع وتستخدم:  البحرية احملركات زيوت  -3

  :احملركات زيوت أمثلة بعض يلى وفيما

 وعالية التكرير فائقة معدنية زيوت وهي: اللزوجة ملعامل رافعة إضافات على حتتوى واليت  الدرجات متعددة الزيوت أو السوبر الزيوت  -

 كما ، التشغيل فترة طوال الزيت لزوجة على حتافظ واليت  للقص عالية مقاومة هلا اليت  اللزوجة معامل رفع إضافات على وحتتوى اجلودة

 واليت  الرغاوى لتكوين مانعة وإضافات مشتتة أخرى وإلضافات األمحاض وتكوين والصدأ والربى للتأكسد مانعة إضافات على حتتوى

 اخلواص ضوء على فقط الديزل حمركات يف يستخدم ما ومنها والديزل البرتين حمركات يف وتستخدم ، احملرك ألجزاء محاية أقصى تضمن

  .صنف لكل والكيميائية الطبيعية

   اللزوجة ملعامل رافعة إضافات على حتتوى ال زيوت وهي: الدرجات أحادية الزيوت أو العادية البرتين حمركات زيوت  -

 اللزوجة معامل رفع إضافات على وحتتوى واجلودة التكرير فائقة معدنية زيوت وهي: الدرجات املتعددة أو السوبر الديزل حمركات زيوت  -

 وتستخدم ، الرغاوى لتكوين مانعة وإضافات ومنظفة مشتتة أخرى وإضافات ، األمحاض وتكوين والصدأ والربى التأكسد مانعة وإضافات

 الرواسب تكون ملنع عالية كفاءة وهلا الشاقة التشغيل ظروف يف تعمل اليت  والتربيىن واجلريى الطبيعى الشحن ذات الديزل حمركات يف

 لتوصيات طبقا وذلك احلركة نقل جمموعات يف استخدامها ميكن كما والكراسي، الصمامات جمموعة يف والربى التآكل ومنع والورنيشات

  .احملركات صانعوا

  

 فائقة نيةمعد زيوت عن عبارة وهي اللزوجة معامل رفع إضافات على حتتوى ال واليت : واملخصوصة العادية الديزل حمركات زيوت  -

 مما الرغاوى لتكوين ومانعة ومنظفة مشتتة أخرى وإضافات األمحاض وتكوين والصدأ والربى للتأكسد مانعة إضافات على وحتتوى التكرير

  .الشاقة التشغيل ظروف يف تعمل اليت  الديزل حمركات يف وتستخدم ، احملرك حلماية عالية كفاءة يكسبه

) الدرجات أحادية( عادية أو) الدرجات متعددة( سوبر حمركات زيوت كانت سواء التزييت زيت تغيري فترات تتوقف: هامة ملحوظة

 ويتم متخصصة عاملية هيئات بواسطة حتدد عاملية مواصفات األداء ومواصفات ، حتققه الذى األداء مستوى على الديزل أو البرتين حملركات

  اخل…  وسرعة وضغط حرارة من املختلفة احملرك تشغيل ظروف تالئم حبيث زمنية فترة كل حتديثها

 لتكوين ومانعة والصدأ والربى للتأكسد ومشتتة منظفة إضافات على وحتتوى التكرير فائقة معدنية زيوت وهي:  البحرية احملركات زيوت  -

  . عالية كربيت نسبة به وقود تستخدم واليت  السرعة متوسطة البحرية احملركات يف وتستخدم ، الرغاوى

  : ومنها املختلفة الصناعية واملعدات املاكينات يف تستخدم اليت  أى:  الصناعة زيوت-ب
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  . احملوالت زيوت  -

  . اهليدروليكية املعدات زيوت  -

  . التروس زيوت  -

  . التوربينات زيوت  -

  . املعادن تشغيل زيوت  -

  . اهلواء ضواغط زيوت  -

  . والنسيج الغزل زيوت  -

  . البخارية األسطوانات زيوت  -

 الزيوت وكذلك ، والغذائية الطبية لالستخدامات وذلك العالية النقاوة ذات الزيوت من أخرى أنواع فتوجد سبق ما إىل وباإلضافة

  . التربيد معدات يف املستخدمة

 احلوادث هذه وحتمل توزيعها، أو البترول إنتاج مراحل أحد يف حوادث وقوع عند البيولوجية احلياة على الكبري بأثرها النفطية الصناعة تتميز

 مقومات متتلك العاملية البترول شركات معظم أن من الرغم وعلى. مادية غري أو مادية تكون قد باهضة تكاليف النفطية والشركات الدول

 تصرحيات من تتبناه ما بني جوهريا فرقا هناك أن يؤكد العملي الواقع أن غري البيئة، جتاه مسؤولياا حتمل هلا ختول ضخمة وبشرية مالية

 وكذا عامة، البترولية للصناعة البييئة اآلثار على التعرف سنحاول احملور، هذا خالل ومن. أعماهلا نتائج وبني البيئة حبماية خاصة وسياسات

  .البيئة محاية جتاه ملسؤولياا العاملية البترول شركات احترام مدى

  

 :البحرية الثروة  على النفطي التلوث تأثري  -2

  :7والطحالب النباتية تأثري التلوث النفطي على اهلائمات  -  أ

 تتغذى اهلائمات وهذه) الضوئي التركيب عملية بوساطة( البحرية البيئة يف الطاقة تثبيت عن األول املسؤول النباتية اهلائمات تعترب        

 حاالت حلدوث الالزمة اخلام النفط تراكيز قياس احلديثة الدراسات أظهرت وقد. مباشرة غري أو مباشرة بصورة البحرية احليوانات عليها

 األخرى األحياء من اقل فهو النفطي التلوث تأثري أما لتر/مليلتر 1-0.0001 بني يتراوح النفوق إىل يؤدي الذي التركيز أن ووجد النفوق

  .القدمية الفروع قواعد من بالقرب دةجدي فروع وإضافة الزمن من فترة بعد منوها قابلية استرجاع على قدرا بسبب

 الساحل منطقة إىل ووصوله للنفط تسرب حاالت حدوث عند هائلة نفوق حاالت من) كاحملار(الرخويات تعاين :الرخويات على التأثري  - ب

 من لوحظ كما. ذلك على دليل خري احملار من هائلة أعداد قتل إىل أدى والذي كاليفورنيا شواطئ قرب الديزل زيت انسكاب وحادث

 قابلية يف اخنفاض أيضا ولوحظ باملليون، جزء ألف إىل واحد بني تراوحت اإلخصاب عملية على جدا املؤثرة النفط تراكيز أن الدراسات

  .السباحة على البحرية األحياء هذه وكفاءة
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 كسابقتها املتسربة النفطية امللوثات مع مباشر تأثري حتت ليست) والسرطان كالروبيان( القشريات جمموعة إن: القشريات على التأثري -ج 

 التعرض حتاشي على قدرة اكثر جيعلها مما احلركة على القابلية هلا اموعة هذه ألن) املتحركة غري الثابتة والقشريات الرخوية احليوانات(

  .كبرية نفوق حاالت إىل يؤدي مما الفرار تستطيع ال اليت وبيضها ويرقاا صغارها عدا النفط من العالية للتراكيز

 وأسباب املتسرب بالنفط وتأثرا حساسية األحياء أكثر من البحر وخيار اجللد شوكيات تعترب :األخرى البحرية األحياء على التأثري -د

 حاالت حدثت للخليج البحرية املنطقة ويف. النفطي التلوث حلوادث تعرضت بيئات من انقراضها أو اختفاؤها لوحظ إذ األخرى، التلوث

 اليت الفقرية احليوانات خاصة وبصورة الكويت من النفط وبقعة نوروز زيت بقعة تشكيل فترة أثناء البحرية األحياء يف النفوق من جدا كثرية

 وبالتهابات التنفس يف بضيق إصابتها بعد هناك لتموت الشاطئ إىل يصعد منها الكثري أن وجد وقد والدالفني والسالحف كاألفاعي تتنفس

  .داخلي ونزف جلدية

 عديدة أنواع انقراض لوحظ إذ النفطي، بالتلوث تأثرا البحرية ااميع اكثر من اموعة هذه تعترب :الطيور على النفطي التلوث تأثري -ه

 من العديد نفق حيث 1991 حرب نتيجة السعودية الشواطئ على حصل ما مثال وخري التلوث ألخطار طويال تتعرض اليت البيئة من منها

 يف كرب جزيرة مثال( املتناثرة اجلزر يف واعشاشها الطيور مواطن وتكون كما.السواحل تلك على امتدت اليت الزيت بقعة نتيجة الطيور

  .البحرية البيئة يف النفطي التلوث. غريها من تضررا أكثر طويلة لفترات شواطئها النفط يغلف واليت) الكويت

 للنفط ، إذ أنّ حمتمل تسرب جراء اجلزائر سواحل تلوث من عن قلق ،"إيالف"لـ تصريح يف" جفال سفيان" الباحث ويف اجلزائر يشري

 هذه تطويق كيفية يف التفكري يفرض ما وهو البحرية، املياه تلويث يف جلي بشكل يسهم املتوسطية السواحل على ميناء ثالمثائة حوايل وجود

 الضارة الزيتية املواد نسبة وارتفاع  الشواطئ وتشويه البحرية الكائنات تسمم خالل من تربز السلبية آثارها بدأت اليت الكربى البيئية املشكلة

  .8 البحر سطح على

 القطاع لكوادر رسكلة دورات تنظيم يف الكربى خطوطه تتبدى عاجال، برناجما بدئها عن اجلزائرية البيئة وزارة أعلنت اخلطر، هذا وملواجهة

 والتجارب البحث ومبركز مالطا، جبزيرة العاملية البحرية للمنظمة التابع االقليمي املركز من بكل وذلك املختصة، األجهزة فاعلي وعموم

  .املتحدة األمم برامج مع بالتنسيق بفرنسا، البحري للتلوث

 الدفاع وزارات اجلزائر يف ا القيام يف تشترك مهمة وهي احملروقات، عن الناجم البحري التلوث حماربة على مضاعفا عزما اجلزائر وتبدي

 وتقدمي والبعيد القريب املديني على املياه نوعية تدهور خماطر وتقييم حبصر اخلمسة القطاعات هذه وتعىن والبيئة، والطاقة والنقل والداخلية

  .تدهوره دون واحليلولة البحري الوسط على احلفاظ يف تساهم مناسبة حلول إلجياد بالنتائج املتعلقة التوقعات

  :النفطي  التلوث مكافحة وطرق أساليب -و

 على ويعتمد آخر إىل شهر ومن أخرى إىل منطقة من خيتلف والبحرية الساحلية للبيئة النفطي التلوث ملعاجلة األمثل األسلوب إن        

 الساحلي النطاق يف النفطي التلوث ملكافحة أسلوب أو طريقة من بأكثر االستعانة احلاالت بعض يف ميكن أنه كما ومتشابكة كثرية عوامل
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 أو احتواؤها أو البحر عرض يف حصلت إذا حاهلا على تركها على تقوم واليت النفطية والبقع التسريبات ملعاجلة كثرية طرق وهناك البحري أو

  .حرقها أو تشتيتها أو إزالتها

  : النفطي التلوث مكافحة يف املتبعة واألساليب الطرق أهم نبني يلي وفيما        

 الزيت بقع حلصر والكانسات باجلرافات االستعانة مع خاصة أجهزة باستخدام املاء سطح فوق العائمة احلواجز إقامة طريقة -  1        

 بواسطة وشفطه تدرجيياً امتصاصه ميكن وبذلك تغطيها اليت املساحة وتقلل الزيت طبقة مسك زيادة على تساعد فهي انتشارها ومنع العائمة

 البقع أثناءه تتعرض طويالً وقتاً تستغرق التقنية وهذه. املاء من النفط فصل إعادة مث السفن ظهر على أو الشاطئ على خزانات إىل مضخات

  . املكافحة عملية صعوبة يزيد مما الضوء بفعل وتتحطم تتشتت حيث البحرية والتيارات املناخ لعوامل النفطية

 يستحب وال األحوال مجيع يف صاحلة ليست أا من بالرغم فيها النريان وإضرام حصرها بعد باللهب الزيت طبقة إحراق طريقة -2        

  . احلية الكائنات من لكثري بالغاً ضرراً وتسبب اهلواء تلوث فهي البيئة على خلطورا استخدامها

 سطح على الناعمة الرمال بعض أو الكثافة عالية واملساحيق الصناعية واملنظفات املذيبات من معينة أنواع برش الكيميائية الطريقة-  3        

 نتيجة القاع إىل يتسرب أو فيه ويذوب املاء يف فينتشر املستحلب يشبه ما إىل تفتيتها بعد لتحوهلا ا لاللتصاق امللوثة البحار يف النفطية البقع

 كمية أحياناً تساوي واملذيبات املنظفات من كبرية كميات تتطلب الطريقة هذه ألن للمشكلة ظاهرياً عالجاً هذا ويعترب كثافته ارتفاع

 وألن والبيئة البحر ملياه العام التلوث من الكثري يضيف الصناعية املنظفات من الكبري القدر استخدام فإن وكذلك منه التخلص املراد البترول

 فيها تعيش اليت الرمل والقواقع والديدان األمساك إبادة يسبب البحر قاع إىل تفتيتها بعد النفط وجزئيات التنظيف يف املستخدمة املواد وصول

  . هلا ائياً حالً وليس التلوث مشكلة تعقيد يف زيادة الطريقة هذه تعترب وبذلك

  . منها استعادته مث بالنفط تتشبع حىت النفطية البقع على ماصة مواد رش-  4        

 أو بالتربة ارتبطت اليت امللوثات استخالص مقدورها يف البكتريا من أنواعاً تستخدم اليت) البيولوجية(  الطبيعية املعاجلة طريقة-  5        

 جتزئة على القادرة والبكتريا مفيدة وحىت مؤذية غري مادة إىل مؤذية كيماوية مادة حتويل بإمكاا أن كما فصلها أو بعيداً جرفها ويتعذر املاء

 تقوم النفطي التلوث مكافحة جمال ويف البيولوجية باملعاجلة يدعى ما عرب التجزئة ذه وتقوم واملاء التربة يف موجودة امللوثات من العديد

 حيوهلا مما املاء يف ذوباا لسهولة خطراً وأدىن وتركيباً وزناً أقل جزئيات إىل النفطية الزيوت خملفات من اهليدروكربونية املواد بتحليل البكتريا

  .التلوث معاجلة يف كفاءة أقل جتعلها طبيعياً القليلة أعدادها لكن تلوثاً وأقل خطراً أدىن ذائبة مواد إىل ضرراً أكثر خطرة مواد من

 األذونات هذه بكافة للبيئة املتحدة األمم برنامج إعالم وجوب مع النفطية النفايات إللقاء خاصة تصاريح على احلصول ضرورة-  6        

 املخلفات جبمع وذلك الوحل وخاصة الربي احلفر خملفات ملعاجلة حديثة طرق بروز إىل النفط صناعة واكب الذي التكنولوجي التطور أدى.

  .آثارها من يقلل مما وفيزيائياً كيميائياً تثبيتها على تعمل مبواد ومزجها

 مقاييس تستويف ال اليت السفن مع بقسوة والتعامل األوربية املفوضية اقترحت كما املوانئ تزور اليت السفن مراقبة يف التشدد -  7        

 يف مرتني من أكثر احتجزت إذا األوريب االحتاد بلدان موانئ دخول من سنة 15عن عمرها يزيد اليت السفن منع املفوضية وتعتزم السالمة
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 ناقالت على األجنبية لألعالم الواسع االستعمال واستنكرت أشهر ستة كل السفن ذه سوداء الئحة لنشر املفوضية وختطط متتاليتني سنتني

  . ضريبية ألسباب أوربية شركات تستأجرها اليت النفط

 املخلفات أنواع بكل فيها نلقي أن ميكن اليت الطبيعية املهمالت سلة هي واحمليطات البحار مياه بأن اعتقادنا يتغري جيبأن وأخرياً        

 واهليدروكربونات املواد هذه وتتجمع أخرى إىل حالة من أثرها خيتلف اليت العضوية املركبات من الكثري حيوي الذي النفط بزيت خصوصاً

 أن ردف كل فعلى وعامة خاصة فاملسؤولية األعصاب أنسجة وبعض والبنكرياس الكبد وأنسجة الدهنية األنسجة مثل احلية األنسجة فيبعض

  .مسؤولياا تعي أن احلكومات وعلى دوره يعي

  :البترولية  للصناعة البيئية اآلثار   -3

 أجل من باهضة تكاليف الشركات إثرها على وتتحمل عواملها، بني تربط اليت الفنية عالقاا يف كبري بتعقيد البترولية الصناعة تتميز

 تسعى ولذلك البيئية، تأثرياا يف وخاصة جدا، مكلفة مراحلها من مرحلة أية يف املرتكبة األخطاء وتكون. عليه والتنقيب النفط استكشاف

 هذا خصصنا ولذلك االستخراجية، العملية سريورة على املستمرتني واملتابعة الرقابة توفري إىل معها املتعاملة والبلدان البترولية الشركات

  .البيئة على البترول ونقل استخراج عملييت من لكل البيئة التأثريات على للتعرف العنصر

  

  :واستخراجه  النفط استكشاف لعملية البيئية التأثريات   -  أ

 البترول شركات وتعمل. الفالحية والنشاطات اإلنسان، صحة البيئي، النظام على كبري بشكل واستخراجه البترول استكشاف عملية تؤثر

 األرضيات ببناء الشركات هذه تقوم تواجده، مناطق حتدد وعندما جدا، متطورة وتكنولوجيا وسائل باستخدام البترول عن البحث على

  .نوعيته على االختبارات وإجراء واملضخات

 الغابات، إزالة يف البيئية اآلثار أكرب وتتمثل النفطية، التسربات حوادث خالل من واستخراجه البترول استكشاف لعملية البيئي التأثري ويتأتى

 صحة على التأثري ،)البحرية والكائنات الطيور خاصة( احليوانية احلياة على األجل الطويل التأثري واملائي، البيئي التلوث البيئي، النظام ختريب

 يفوق( داج كبرية جتهيزات نقل البترولية الصناعة وتتطلب. احلية الكائنات ترحيل يف واملسامهة البترولية، الصناعة يف والعاملون اتمعات

 وتآكلها، الغابات إزالة على تساعد األرضيات وبناء األشجار من األراضي تطهري عملية فإن وبذلك بعيدة، بيئة إىل) باوند مليون 2 وزا

 ما ينتج وهذا الطبيعة، إىل ورميها تلويثها يتم واليت املياه، من معتربة كميات استخدام يف واستخراجه البترول على التنقيب عملية وتساهم

  . 9واملياه للبيئة كميائي تلوث عنه

 أن ميكن صغرية كانت وإن حىت البترول من كمية أن حبيث البيئي، النظام على البترولية الصناعة تأثري صور أهم من البحري التلوث ويعترب

 على دائم بشكل تؤثر طويلة زمنية ولفترات ترمى اليت الكبرية الكميات فإن ولذلك البحرية، احلياة على وقاتلة حادة تأثريات هلا يكون

 البترولية والنفايات األرض، إىل البترول واستخراج الشواطئ، على ترمى اليت املستعملة الصناعية املياه ومتثل. البحري البيئي التنوع استمرارية

  .بالبترول املتعلق البحري التلوث مصادر أهم من رميها يتم اليت
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  :البترول  نقل لعملية البيئية التأثريات   - ب

 مستهلكيه، إىل إيصاله أجل من بعيدة مسافات على نقله يفرض إليه احلاجة ومواقع النفط احتياطات مواقع بني الدائم االنفصال إن

 كانت سواء النفطية، التسربات حوادث من العديد البترول نقل عمليات عن وتنتج. العامل عرب نقله أنظمة تعقيد زيادة على يساعد ما وهذا

 على مميت بشكل أثرت اليت النفطية التسربات كوارث من العديد العامل تاريخ يف ويسجل الربية، النقل وسائل أو السفن، أو األنابيب عرب

  . البيئي النظام

 من وموقعها املتأثرة، املساحة حيدد(التسرب حجم: منها نذكر املتغريات، من بالعديد النفطية التسربات عن الناتج البيئي التأثر حجم ويرتبط

  .  التسرب ملكان املقاومة قدرة التسرب، موسم البترول، نوع ،)الشاطئ

 يف حلمولتها الناقالت تفريغ بعد أنه حبيث الضخمة، البترول لناقالت الكبرية الصهاريج تنظيف عملية من الروتيين البحري التلوث ويتأتى

 رمي يتم مث باملاء، النفطية البواقي من الصهاريج تنظيف يتم الشحن بداية وعند شحنها، إلعادة املصدرة الدول إىل تعود املستوردة، الدول

 البحر يف األخرى هي ترمى وماحلة حصوية مياه هي التنظيف مياه فإن هذا إىل باإلضافة البحر، يف البترولية البواقي مع املختلط املاء

  . 10وتوازا البيئية البحرية احلياة ما يهدد وهو جدا، كبرية وبكميات

. منها املتسممة الكائنات استهالك وحني تنظيفها، وأثناء حدوثها، أثناء واحليوان اإلنسان صحة على النفطية التسربات حوادث وتؤثر

 لسنوات أخرى أماكن إىل وترحيلها السمكية الثروة تدمري مثل االقتصادية االنعكاسات من العديد احلوادث هلذه تكون هذا إىل باإلضافة

  .الصحية سالمتها يف املستهلكني ثقة درجة اخنفاض إىل باإلضافة عديدة،

  : البيئة على احملافظة أجل من الطاقوية السياسة: ثالثا

 .احلكومي الربنامج و القطاعية، السياسة يف االنشغاالت هذه ادماج اىل ادى مما البيئية للمسائل كربى أمهية يوىل املناجم و الطاقة قطاع ان

  :11حول اساسا الطاقوية السياسة تتمحور

  ؛)الرصاص من اخلايل البرتين املسال، البترول غاز الطبيعي، الغاز) تلوثا األقل الطاقات استعمال تطوير و ترقية  •

  الطاقة؛ يف االقتصاد ترقية  •

  امللوثة؛ املناطق تأهيل اعادة و تطهري  •

  املتجددة؛ الطاقات تطوير  •

  .املناجم و الطاقة مستوى على البيئي التسيري تطوير  •

  : البيئة على للمحافظة املتخذة االجراءات ومن أهم
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 من االنقاص اجل من اجراءات عدة اختاذ مت فقد العمومية الصحة و البيئة على مباشر سليب تأثري ذات الطاقة قطاع نشاطات ان مبا

  .احمليط على أثرها مدى  لدراسة االجنازات و اهلياكل مجيع اخضاع يتم لذا حدته،

 دف مشاريع بسلسلة سوناطراك شركة تقوم حيث ؛ املشاعل غازات استرجاع أجل من خاصة جهود بذل يتم اإلطار هذا ويف

 احملروقة الغاز كمية انقاص مت 2004 سنة ففي البترولية املكامن مستوى على حرقة يتم الذي املصاحب الغاز حجم إنقاص او استرجاع اىل

  . 2005-2002 الفترة خالل أمريكي دوالر مليون 225 ما يقارب استثمار نتيجة 1980 يف٪  26 مقابل٪  7 مستوى اىل

 لإلنتاج املصاحب احملروق للغاز الكلي االسترجاع عملية أن كما مكعب، متر مليار 3.6 ب احلالية الغاز استرجاع طاقة تقدر

 مصادر اىل اللجوء ذّلك اىل إضافة سوناطراك شركة كذا و احلكومة تبنتها اىل البيئية السياسة بفضل ذلك و 2010 افاق يف سيتم البترويل

  .املختصة اخلارجية التمويل

 اليت) GGFR(  احملروق الغاز كمية انقاص أجل من خاص– عمومي للشراكة الشاملة املبادرة يف جانبا الطاقة قطاع أخذ اإلطار، هذا يف

  .2004 ماي يف انعقد الذي و املبادرة حول الثاين الدويل املؤمتر باستضافة اجلزائر قامت مثة من العاملي، البنك أطلقها

 البيئية الكوارث عن الناجتة التلوثات من احمليطات و البحار حلماية البيئة ميدان يف خمتلطة شركة إنشاء بفكرة بادرت اجلزائر أن إىل باإلضافة

  .احملروقات جمال يف

 يسمح الذي و. املصايف تأهيل إلعادة خاص برنامج أدراج مت البترولية، املنتجات نوعية حتسني و الدولية النظم مع املنشآت توافق اجل من

 املواد و الكربيت نسبة خبفض وذلك الوقود نوعية حتسني و اهلوائية لإلفرازات الذايت املراقبة نظام وضع ، املعاجلة وحدات حتديث و بتدعيم

  ).العطرية( األروماتكية

 ذلك و االنتاج و التحويل عمليات عن الناجتة واخلطرة السامة الفضالت إلزالة جذري تسيري نظام بإدراج القطاع التزم كما

  ...).احلفر، طني املستعملة، املياه(  السائلة النفايات مبعاجلة

 غرس أجل من األخرى املعنية القطاعات شركات مع بالتعاون املناجم و الطاقة قطاع شركات ا تقوم منوذجية مشاريع عدة هناك أن كما

  .البيئة و الطبيعة على احلفاظ و األشجار

:املراجع
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