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وعرفانشكر   
بمنظمة  مسئولينيعرب المؤلفون عن عميق شكرهم للدعم المتعاظم الذي تلقوه من ال 

 ىنقبويقا أجاوأد عيسى جيبمحمد ند. ناعية )اليونيدو( وباألخص لتنمية الصاألمم المتحدة ل
 .لكلير واكرطوال مرحلة إعداد هذا الدليل.  كما أننا استفدنا كثيرًا من المساهمة التحريرية 

التأليف مساعدة عدد من األشخاص  قطلب فري ،خالل مرحلة إعداد وتحرير هذا الدليل 
عي الدليل مراجبمساعدة –شاكرين  –الذين قدموا النصائح المفيدة والمعلومات القيمة، كما ننوه 

 ، أفرادًا ومنظمات:همؤ وذلك لمقترحاتهم البناءة ونخص بالذكر اآلتية أسما

مركز البحوث والدراسات  ةد الدولية للبيئة ومدير يجائزة زاالعام،  مين، األان العوركمشد. 
 الشرطة بدبي، األمارات العربية المتحدة أكاديميةب

 غانا –، المدير التنفيذي ومدير المشروع القومي لوكالة حماية البيئة جوناثان اللوتي 

 شعبة التربة ، جامعة الجزيرة ، السودان ، ، بروفسيرهاشم بابكرأ.د. 

 ، مدير المشروع القومي للتحكم بالتلوث، وزارة البيئة االتحادية ، نيجيريا داداأ. أ.  .د.أ

 دولة األماراتلدولية للبيئة، د اة زايمؤسسالمستشارين الفنيين،  كبير ،عيسى عبد اللطيفد. 

فسير ، نائب رئيس معهد إدارة األرض الملوثة ، جامعة الموارد الطبيعية رو ، بأندرياس لوبنرأ.د. 
 الطبيعية، فيينا ، النمساوعلوم الحياة 

 الصين –، مكتب تنفيذ معاهدة استوكهولم ، نائب رئيس قسم وزارة حماية البيئة دنق كيونق

لتخصصاتهم  هذا الدليل تمت مراجعة مسودته بأشخاص تم اختيارهم بواسطة اليونيدو نظراً 
 وخبراتهم المتنوعة وهم:

 ، بروفسير ورئيس شعبة الكيمياء جامعة الغوس نيجيريا بابا جيدي ألو

 ، بروفسير شعبة الهندسة المدنية جامعة التكنولوجيا االتحادية ، نيجيرياأوالا. سامويل 

 ، رئيس شعبة الكيمياء، مفوضية الطاقة الذرية، غاناسايو ا ك. د. شيلو

 ، مستشار سابق لليونيدو/اليونب حول إدارة النفايات في أفريقيامحمد تجاني
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 ؟ ماذا تجد في هذا الدليل اإلرشادي

 الصفحة المحتويات 
 1 مقدمة
  القانونية مسائلالسياسات وال 1الوحدة 

  مقدمة 1.1
  مراجعة للسياسات والقوانين البيئية 2.1
  مبادرات حصر وجرد المواقع الملوثة 3.1
  القانونية المتعلقة بحيازة األرض مسائلالسياسات وال 4.1
  المستويات المسموح بها من الملوثات العضوية الثابتة في البيئة 5.1
  ضايا إلحاق الضرر بالسمياتإجراءات ق 6.1
  تحديد أهداف المعالجة المبنية على الخطر 7.1
  المعالجة المستدامة 8.1
  ضريبيةالحوافز الضريبية والال  9.1

  مستقبل السياسات والقوانين البيئية 10.1
  تنفيذ فحص الموقع  2الوحدة 

  مقدمة 1.2
  كيف تنفذ فحصًا أوليًا للموقع 2.2
  كيف تنفذ فحصًا مفصاًل للموقع 3.2
  كيف تكتب تقريرًا عن فحص الموقع 4.2
  أدوات وموارد 5.2
  دراسة حاالت 6.2

  الموقعتقييم أخطار  3الوحدة 
  مقدمة 1.3
  تعريف تقييم الخطر 2.3
  تقييم الخطر للمواقع الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة 3.3

 1كيف تنفذ تقييم المستوى     4.3 
 كيف تنفذ تقييم الخطر لموقع محدد    5.3 
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 إدارة المواقع الملوثة     4الوحدة 
 مقدمة   1.4 
 استراتيجيات إدارة الموقع الملوث بالملوثات العضوية الثابتة   2.4 
 تكامل تقييم الخطر مع إدارة الموقع الملوث   3.4 
 إدارة/معالجة المواقع الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة ودراسة    4.4 

 حالة من السودان        
 ات العضويةدراسة حاالت باستخدام مصفوفة التصفية للملوث   5.4 

 الثابتة في الصين        
 نظرة عامة لتقنيات معالجة الموقع   6.4 
 خيارات المعالجة ذات التكلفة الفعالة لألقطار النامية   7.4 
 مراقبة مابعد المعالجة   8.4 
 أدوات و موارد   9.4 
 

 تكلفة وتمويل معالجة الموقع    5الوحدة 
 مقدمة و نظرة عامة  1.5
 اقتصاديات المواقع الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة   2.5
 التكاليف و بنيوية التكلفة   3.5
 المنفعة االجتماعية-حيوية التمويل وتحليل التكلفة   4.5
 آلية التمويل   5.5
 المستقبل للبلدان النامية   5.6
 

 المراجع
 

 



- 6 - 

 

 

 مقدمة
م والتكنولوجيا.  ولكن هذا النماء االقتصادي كبير في رفاهة سكان العالم في القرن الماضي نتيجة للتقدم غير المسبوق في مجاالت العلو طرأ تحسين 

)تأثيرات جانبية ضارة( التي ة والتقدم العلمي والتكنولوجي، والذي صاحب هذه التطورات اإليجابية في حياة البشرية، أفرز العديد من الظواهر السلبية المهم
إن إحدى معضالت التطور الحديث، والتي بدأت تتضح مالمحها دون أن أدت إلى أخطار جمة تهدد صحة اإلنسان والبيئة وتعطل التنمية المستدامة.  

الناجمة عن استخدام ت العضوية.  فاألعباء الكيماويا إلنسان علىل المتزايد عتمادإليتضح كنهها تمامًا، هي المشكالت الصحية والبيئية الناجمة عن ا
والنواتج الثانوية للمجتمع  المواد الكيميائية الضارةائية، والتي تستبين جزئيًا فيما يعرف بالملوثات العضوية الثابتة وغيرها من المنتجات يالكيمالمواد 

لألخطار البيئية والصحية.  ثم إن الوجود المتزايد للمواد الكيميائية السامة والنفايات الناتجة عن عمليات اإلنتاج  لكيميائي الحديث، صارت مصادر حقيقيةا
مكانية إحداث أضرار على المدى القصير والمدى الطويل على حياة اإلنسان والكائنات الحية األخرى  قد رفعت الوعي العام وصارت مثار  ،واالستهالك وا 

 ل المتطورة والنامية على حد سواء.اهتمام الدو 

 :خلفية عن الملوثات العضوية الثابتة

والضوئية الطبيعية.  ويمكن لهذه الملوثات أن تنتقل الملوثات العضوية الثابتة مقاومة للتحلل البيئي من خالل العمليات الكيميائية واإلحيائية  
بعيدًا عن مصدرها وحتى في أماكن لم تستخدم فيها هذه الكيماويات  كن وجودها في بيئات نائيةآلالف األميال عبر الهواء أو الموجات المائية ومن ثم يم

ه الملوثات .  ومن خالل عمليات التراكم الحيوي، فإن اإلنسان والحيوانات العالية في السلسلة الغذائية تحتوي، في الغالب، على تراكيز أعلى من هذأصالً 
 نية للغدد الصم مما يسبب اضطرابات عصبية ومناعية وربما تؤدي ألورام سرطانية.للدرجة التي تثبط النظم الهرمو 
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ية صحة تعتبر معاهدة استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة معاهدة بيئية متعددة األطراف، ملزمة قانونًا لألطراف الموقعة والغرض منها هو حما 
.  تطلب المعاهدة من األطراف 2004مايو  17وابتدأ العمل بها في  2001مايو  23معاهدة في اإلنسان والبيئة من هذه الملوثات.  لقد تم توقيع ال

 (.1جدول الدستة القذرة"  )من الملوثات العضوية الثابتة المعروفة والتي يطلق عليها " 12بلدًا( خفض استعمال أو إزالة  175)والمصادقة عليها الموقعة 

العالمي العام باستخدام والتخلص من هذه الكيماويات السامة.   ي واالهتماممكدليل على اإلجماع العل 2001برزت معاهدة استوكهولم في عام  
ان منها هي تجدر اإلشارة بأن ثمانية من هذه الكيماويات هي مبيدات آفات ومبيدات فطريات كانت مستخدمة في العديد من البلدان النامية، بينما اثنت

ن هي نواتج ثانوية للصناعة.  العديد من هذه المبيدات لعبت دورًا مهمًا في الماضي في زيادة اإلنتاج الغذائي العالمي وفي خفض صناعية واثنتاكيماويات 
والذي عقد في جنيف في  خسائر ما بعد الحصاد في البلدان النامية وذلك من خالل مكافحة اآلفات واألمراض.  وفي االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف،

ضافة  ، تم التعرف على2009مايو  8 – 4ترة الف ( لتضاف للمالحق "أ" و"ب" من االتفاقية )تتطلب هذه 2عضوية ثابتة جديدة )جدول  ملوثات 9وا 
 وذلك لوضعها قيد  التنفيذ. المالحق إزالة وتغيير استخدام الملوثات، على التوالي(

 

 

 

 

 

 

 م2001اتفاقية استكهولم، مايو   حددة فيالم ةى عشرتاألثن ة: الملوثات العضوية الثابت1جدول 
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الملحقققق   المركب الكيميائى

)*(  

 األسماء التجارية والمترادفة األسم الكيميائى

-هكسقققققققققققققققققققاكلورو-،A 1،2،3،4،10،10 (1)الدرين 

-هكسقققققققققققققققققققاهايدرو  -أ5،8،8أ،1،4،4

 ثنائى ميثانونافثالين -1،4،5،8

 ، درينوكس،أوكتالين،سيدرين118،الدريت،الدروسول،التوكس،مركب 30الدرك،الدركس،الدركس

 -أوكتققققققققققققققققاكلورو -A 1،2،4،5،6،7،8،8 (1)كلوردان 

-4،7-هكسقققققققققاهايدرو -أ4،7،7أ،2،3،3

 اندين-ه1-ميثانوا

، 140،كيلكلقققققققققور،ام 3260نيو،داوكلقققققققققور، اتققققققققق  سقققققققققى اس -آسقققققققققلون،للت،كلورياندين، كلوردان،كرودان،كقققققققققورتي ن

 .1068-،توليكلور،توكسكلور،فيليسكول4كلور،ساينكلور،تاتكلور-نيران،أوكتاكلور،أوكتاتير،اورثو

ث ثى كلوروايثايل داينB 1،1'-(2،2،2-  ) (1)ددت 

 كلورولنزين(-4ثنائى )

م،سيتوكس،كلوفياكريتان،انوفكس،أركوتين،آزوتوكس،لوسان،سيولرا،لوفيديرمول،كلوروفينوثان،كلورولينوثان،كلوروفينوتوكسي

نوتان،ديديلو،ديوفال،ديتوكس،ديتوكسان،ديلوفان،ديكوفان،ديديجام،دلدلماك،دودات،دايكوا،ايسققققتيونيت، جينتققققوكس، جيسققققافيد، 

جيسققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققالون، جيساريكس،جيسارول،جيويسالون،جيورون،هافيرويكسققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققترا،ايي وتان، 

 للزيدان،ريودسيام،سانتولان،زيدان،زيردان. اكسوديكس،كولسول،ميوتوكسين،نيوسيد،لاراكلوروسيديوم،لنتاكلورين،لنتيك،

-هكسقققققققققققققققققققققققققققاكلورو-،A 3،4،5،6،9،9 (1)دايلدرين 

-أوكتاهايقققققققدرو -أ7،7أ،3،6،6أ،2،2أ،1

 ]ب-2،3[ثنقققائى ميثانونافثقققا  -2،7،3،6

 أوكسزرين

 ،كينتوكس31-الي ت،دايلريت،دايلدريكس،ايلوكسول،لانورام دى

-هكسقققققققققققققققققققققققققققاكلورو-،A 3،4،5،6،9،9 (1)اندرين 

-أوكتاهايقققققققدرو -أ7،7أ،3،6،6أ،2،2أ،1

 ]ب-2،3[ثنقققائى ميثانونافثقققا  -2،7،3،6

 أوكسزرين

 ، اندركس،هكسادرين، ايسودرين،ايلوكسايد، ميندرين،نيندرين269كوملاوند 

لنققققققققزين سداسقققققققققى 

 (3( )2( )1)الكلور 

A ،C ولهكسا،جرانوكس،نو لونت، سانوسايد، سموتجو،سنيكوتوكس.-مور،كو-نو-كيور،لونت-اماتيسين،انتيكارى،لونت لنزين سداسى الكلور 
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-هلتققققققققققققققققققققققققققاكلورو-A 1،4،5،6،7،8،8 (1)هلتاكلور 

-ميثققققانوا-4،7-تيتراهايققققدرو-أ4،7،7أ،3

 اندين-ه1

ال الققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققت، اكروسيريس،لاسققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققكالور،درينوكس،هلتاكلوران 

 ، فيليسكول،هلتاكلور104فيليسكول ،هلتاجران،هلتاجرانوكس،هلتاماك،هلتاسول،هلتوكس،سوليلتاكس،رودياكلور،

-6ب،5أ،4،5،5أ،2،2،3،3أ،A 1،1 (1)ميريكس 

-ميثانو-1،3،4-هايدرو-دوديكاكلورواكتا

 لنتالين ]س د[سايكلوليوتا -ه1

 .1283ديكلوران، فيرياميسايد، جى سى 

، كلورينيتد كام ين، 5055، كام يكلور، كام وكلور،كيم ين ام 8، اتاك 3-6، اتاك 6، اتاك 4-4، اتاك 2-4اليتكس، اليتوكس،اتاك توكسافين A (1)توكسافين 

، هيققوليكس، كققام وكلور، ميليلاكس،موتوكس،أوكتاكلوروكققام ين،فين ين، 3956، كوملاونققد 590-كلوروكققام ين،كلور كققيم تققى

، 63ن ، تيكسديست،توكساكيل،توكسققققققو90-تى،اسققققققترولان تققققققى-فيناسققققققايد،فيناتوكس،فين ان،لولى كلوروكام ين،اسققققققترولان

 %90توكسي ين،فيرتاك 

ثنائى ال ينايل عديقد  

 (3)الكلور 

A ديلققور، كلورتيكس،هايققدول،اينرتين، لققايرانول، لققايروكلور،فينوكلور، لققايرلين،كلوفين،اي ول، 131آروكلور،آسققكاريل، لققاكو   ثنائى ال ينايل عديد  الكلور ،

 ثيمينول،سانتوثيم،فينكلور،اليروليو.سوفول،سوفتولكيوهل، --تى-كانيكلور،ساف

  ثنائى لنزولاراديوكسين عديد  الكلور C (3)ديوكسين 

  ثنائى لنزوفيورانس عديد  الكلور C (31)فيورانس 

 

 

 

 م2009تفاقية استوكهولم، مايو قائمة إلى أضيفت إجديدة  :  تسعة ملوثات عضوية ثابتة2دول ج
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الملحححح  المركب الكيميائى

 ق

 الاسم التجارى والمترادفة الاسم الكيميائى

الفاهكساكلوروسيكلوهكسححا

 (2)ن 

A الفا،  2الفا،  1هكساكلوروسيكلوهكسان، الفا ايسومر،) -6، 5، 4، 3، 2، 1 الغا أتش سى أتش

هكساكلوروسيكلوهكسحان  -6، 5، 4، 3، 2، 1-بيتحا) 6بيتحا،  5الفا، 4بيتا، 3

بنحححححححح ي  -ساكلوروسيكلوهكسححححححححان، الفححححححححاهك-6، 5، 4، 3، 2، 1 -الفححححححححا

-أتححححش سححححى أتححححش، ألفححححا-بححححى اتححححش سححححى، الفححححا -هكسححححاكلورايل، الفححححا

 الفا-هكساكلورايل، هكساكلوروسيكلوهكسان-ترانس-لينلي  بن ي 

بيتححححححححا هكساكلوروسححححححححيكلو 

 (2( )1)هكسان  

A هكساكلوروسيكلوهكسححححححححححححححححححححححححان بيتا-6، 5، 4، 3، 2، 1-بيتححححححححححححححححححححححححا اتس سى اتش -بيتا-

-هكسححاكلورايل بيتا-سححيس-بححى اتححش سححى، بنحح ي -بن ينهكسحاكلورايل،بيتا

-هكساكلوروسيكلوهكسحححان  بيتحححا ايسحححومر بيتا-أتحححش سحححى أتحححش  بيتحححا

بنححححححححححح ي  -الفحححححححححححا-بيتحححححححححححا ترانس-لينلي  هكساكلورسيكلوهكسحححححححححححان

 هكساكلورايل بيتابن ي  هكساكلورايل

أ، 5، 5، 5، 4أ، 3، 3أ، A 1 ،1 (1)كلورديكون 

-ديكحححححححححححححاكلورو -6ب، 5

-4، 3، 1-أوكتاهايحححححححححلرو

 -أتحححححححححححححش2-ميثحححححححححححححانو

ون، -4-( ديكححححححححان5.2.1.0.2.6.0.3.9.0.5.8ديكاكلوروبنتححححححححا سححححححححيكلو)

سحى [--سيكلوبيوتا-أتش 5أتش، 2-ميثانو-4, 3، 1-ديكاكلوروأوكتاهايلور

، 16391إى إن تحححححححى  ون، ديكاكلوركيتون،محححححححايركس،-2-بنتحححححححالي  -]دى

 .1189-كيورلون، كيبون و جى سى
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 -]سحححى دى[-سحححيكلوبيوتا

 ون-2-بنتالي 

كسحححابروموئنائى الفينابححح  ه

(2) 

A 2 ،2 ،4 ،4 ،5 ،5-  هكسحححا

 بروموئنائى

ئنححائى الفيناي ،هكسححا -1، 1هكسححابروموئنائى الفينايحح ، أتححش بححى بححى، 

 ئنائى الفيناي ، هكسابرومو فاير ماستر.-برومو

مكسحححابروموئنائى الفينابححح  

 (2)وهبتابروموتثاى الفيناي  

A   مشتقات ئنحائى الفينايح

ايثححححححححححححر أوكتححححححححححححابرومو 

)أوكتابروموئنحححححححححححححححححححائى 

الفينايحح  ايثححر، أوكتححا بححى 

 دى ايى(

أوكتابروموئنائى الفينايح  أوكسحايل، أوكتابروموئنحائى الفينايح  أوكسحايل، 

 أوكتابرومو-بيسأوكسى 1، 1أوكتابروموفينوكسى بن ي ، مشتقات 

-6، 5، 4، 3، 2، 1جامحححححا،  A (1)لينلي  

هكساكلوروسيكلوهكسححا

 ن

بححى أتححش سححى  أدروسححايل، ،باراسححي ، -جامححا بنحح ي  هكسححا كلورايححل  جامححا

هكححس، سححيكانيكس، كلوريسححي ،دفوران، -،ربيتححيكس، بححى بححى أتححش، بححي 

دول، إنتوموكسححان، فححورلي ، جالوجام،جامححافيكس، جامامالي ،جححاميكس، 

ان، هكححححححححححححس، هكساكلوران،هكسححححححححححححافيرم، هكسححححححححححححايل، جامكسحححححححححححح

لسححححححححححححححححححححححححححححوتور،كوي ،لينلي ، لينتكس،لينافور،لينححححححححححححححححححححححححححححلافور، 

لينلاجرام،لينلاتوكس،لوريكسان،نيكسححين،نوكوكلوران،نوفيجام،أومنيتوك

 ،ريترون-6-ر، كويكادا،سيلفانول،تراي
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( 1)( PeCBبنتحاكلورو بنحح ي  )

(2( )3) 

C  A,  كوينتوكلوروبن ي   بى -نتاكلوروبن ي   بن ي ،بنتاكلوروب -5، 4، 3، 2،  1 بنتاكلورو بن ي  

 إى سى بى

بيرفلححورو أوكتححان سححلفوني  

(، مل ححححححححح  PFOSاسحححححححححيل )

وبيرفلوروأوكتححان سححلفوناي  

 F-(PFOS(2)فلورايل )

B  بيرفلوروأوكتححححححححححححححححححححححححان

سحححححلفونين )بحححححى أ  أو 

 أر(

، 8، 8، 7، 7، 6، 6، 5، 5، 4، 4، 3، 3، 2،2، 1، 1أوكتحان سحلفون  اسححيل، -1

هبتا -8، 8، 8، 7، 7، 6، 6، 5، 5، 4، 4، 3، 3، 2،2، 1،  1هبتا ديكا فلورو  -8

_أوكتحححان سحححلفون  أسحححيل، 1أوكتحححان سحححلفون  أسحححيل   -1-ديكحححا فلحححورو

-1-بيرفلوروأوكتححان سححلفون  أسححيل  هبتاديكححافلورو -1هبتاديكححافلورو  

أوكتححان سححلفون  أسححيل  بيرفلححورو -إن-أوكتححا سححلفون  أسححيل  بيرفلححورو

 وكتان سلفون  أسيل  بيرفلورأوكتاي  سلفون  أسيلأ

تيترابروموئنحححححائى الفينايححححح  

ايثحححححححححر و بنتابروموئنحححححححححائى 

 (2)الفيناي  ايثر 

A  بنتا بى دى ايى –سى  

 

 الغرض من هذا الدليل اإلرشادي

، لكن المعاهدة لم وكهولم للملوثات العضوية الثابتةمن أولويات معاهدة است اإلدارة الفاعلة للمواقع الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة بالرغم من أن 
التدابير الالزمة لخفض أو إزالة اإلطالقات من مخزون المواد والنفايات، من المعاهدة، واصفًا 6تدخل في تفاصيل إدارة تلك المواقع الملوثة.  ويذكر البند 

 اآلتي:
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ذا تمت معالجة تلك )هـ( السعي لتطوير إستراتيجيات 1 مناسبة للتعرف على المواقع الملوثة بالكيماويات المنصوص عليها في المالحق "أ" ، "ب" و"ج" ، وا 
 المواقع فيجب أن يتم ذلك بطريقة آمنة ال تضر بالبيئة.

ات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها" سيتعاون مؤتمر األطراف بصورة لصيقة مع األجهزة المناسبة لمعاهدة بازل حول "التحكم في حركة النفاي -2
 ضمن أشياء أخرى ....

 (.ii))د(1ة )ج( تحديد مستويات التركيز للكيماويات الموجودة في الملحقات أ، ب، ج وذلك لتعريف كمية الحد األدنى للملوثات المشار إليها في الفقر 

عة الخبراء التي اختارتها منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( قد ومراعاة للحاجة لالهتمام بأمر الملوثات العضوية الثابتة، فإن مجمو  
ووضع أولويات للمواقع الملوثة بهذه  ،تصنيف، ة األقطار النامية للتعرف علىقامت بتطوير هذا الدليل اإلرشادي الشامل.  ويهدف هذا الدليل لمساعد

 جة األراضي المتأثرة وذلك تبعًا ألحسن األساليب المتوفرة وأحسن الممارسات البيئية.الملوثات، وكذلك لتطوير التقنيات الالزمة لمعال

والتي أضيفت  ،.  بينما الملوثات التسع1ثنتي عشرة المذكورة في الجدول إلايركز الدليل اإلرشادي بصفة حصرية على الملوثات العضوية الثابتة  
ال تتم مناقشتها هنا وذلك لوجود بعض التحديات العلمية المهمة وبعض المعلومات التي ما زالت  ،(2 أخيرًا لمعاهدة استوكهولم )المذكورة في الجدول

 مبهمة حول هذه الكيماويات.

لتطوير إستراتيجيات للتعرف على المواقع الملوثة نيدو يو هذا الدليل سيتم تبنيه والعمل به أواًل في غانا ونيجريا كجزء من المشروع اإلقليمي لل 
القرار  بالكيماويات في المالحق أ، ب، ج لمعاهدة استوكهولم.  سيستخدم الدليل كأداة تدريبية وكمرشد لالستخدام الذاتي وكوثيقة مصدرية لمتخذي

األقطار النامية من المتصور أن هذا الدليل يمكن استخدامه مستقباًل في كافة األقاليم األفريقية وفي   والممارسين وعدد من اآلخرين من ذوي المصلحة.
 في أماكن أخرى من العالم.
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تقبلية إن مشروع اليونيدو في غانا ونيجيريا يضع في الحسبان االستدامة والتكرارية وفوق كل شيء فإنه يتضمن العالئق اإلقليمية للنشاطات المس 
تحديد ، ومن ثم الخطرتقييم   ،على المناطق الملوثةالمنهجي و تعرف المنظم الممتدة.  إن الدروس المستفادة والخبرات المكتسبة ستكون ذات فائدة في ال

عمل تقارير حول دراسات حاالت ومشاريع إيضاحية رائدة أيضًا بتوفير الدعم بتسهيل  واألولويات وتطبيق التقنيات العالجية المناسبة.  ستقوم اليونيد
عطي نظرة خاصة لبناء القدرات وتنمية ن والممارسين في القطاع الصناعي.  وستوكذلك باستحداث أدوات وبروتوكوالت أخرى الستخدامها بواسطة المهنيي

 .في هذا الشأن الموارد البشرية بهدف الوصول إلى عدد مقدر من الخبراء الوطنيين واإلقليميين

 المالمح األساسية للدليل اإلرشادي

ى من نوعها التي تفرد نقاشًا مستفيضًا حول كافة القضايا ولثيقة األهنا نعطي بعض المالمح األساسية لتصميم ومحتويات هذا الدليل وهو الو  
 واإلستراتيجيات والتجارب المرتبطة بالمواقع الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة.

 أي من مستخدميها. ولة ويسر بواسطةطريقة الخطوة .. خطوة والتي يمكن إتباعها وتنفيذها بسه رميم هذا الدليل ليوفص: تم تمنهاج الخطوة .. خطوة

يضم هذا الدليل أنواعًا من صحائف العمل والجداول وقوائم المراجعة والتي تستخدم حاليًا في األقطار   صحائف عمل وقوائم مراجعة سهلة االستخدام:
 .م اإلقتصادية واإلجتماعيةوأوضاعه في األقطار النامية ومن ثم يمكن تعديلها لتوائم أغراضهمالمتطورة والتي يمكن أن يتبناها المستخدمون 

لك ألن البلدان النامية، هذه اإلرشادات التي يوفرها الدليل لفحص وتقصي الواقع قد يكون من أهم إسهامات الدليل وذ  فحص المواقع:خطوات إرشادية ل
فعلى البلدان النامية ابتداًء مكلف ويحتاج إلى وقت طويل ، عمومًا، ليس لها معايير محلية لتقييم تلوث األراضي.  وبما أن استحداث الخطوات اإلرشادية 

ي أقطار مختلفة إن تبدأ بتبني المعايير التي صاغها اآلخرون في البلدان المتطورة. وعلى الرغم من أن الخطوات اإلرشادية الموضحة هنا قد تكون متبعة ف
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أن األقطار النامية، وذك لحين جمع البيانات اإلكولوجية والبيئية الكافية والتي يمكن توفر درجة كافية من الحماية لصحة اإلنسان في بيئيًا، إال أنها 
 تستخدم لتعديل اإلرشادات لتتواءم مع بيئاتها.

 لخطوات اإلرشادية في غانا ونيجيريا.ليحتوي هذا الدليل على دراسة تفصيلية لحالتين توضحان التنفيذ الناجح  

منهاجًا متفردًا إلدارة المواقع الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة وذلك بتكامل إستراتيجية هذا الدليل  ميين:  مواقع الملوثةمع إدارة ال الخطرتكامل تقييم 
حين أن المنهج المعالجة مع االعتبارات الفنية والسياسية والقانونية واالجتماعية واالقتصادية وذلك لخلق إستراتيجيات لخفض ومنع األخطار.  وفي 

إلى خفض تكلفة المعالجة.  والخطوات ر يزيد في الزمن والجهد الالزمين ويتطلب مداومة مراقبة المواقع ، إال أنه ، في الغالب، يؤدي لمؤسس على الخطا
 الالزمة لهذه الطريقة مجملة في هذا الدليل..

 –للتربة والماء الجوفي  الخطرحدود التقدير الكمي لتقييم مستويات  –هذا الدليل يوفر مستويات للتصفية :  مستويات التصفية للملوثات العضوية الثابتة
ملها، فقد استخلصها مؤلفو الدليل، بدرجة كقيم هذه المستويات بأ(.  وبما أنه ال توجد وثيقة واحدة تحتوي على 1ثنتي عشرة )جدول اإلبالنسبة للملوثات 

 من الصعوبة ، من عدد من المصادر.

يعرض الدليل منظومة لمصفوفة تصفية مبسطة وسهلة اإلتباع الستخدامها الختيار تقنية المعالجة األكثر  تقنيات المعالجة:  الختيارمصفوفة تصفية 
 مواءمة لموقع معين وذلك من خالل ثالث دراسات لحاالت مختلفة.

 ويعرض الدليل أيضًا خطوة بخطوة التحليل االقتصادي للمواقع الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة.  والقصد وراء هذا التحليل ه لمنفعة:  /اتكلفةالتحليل 
 إعطاء الممارسين فهمًا لبناء التكاليف وميكانيكية التمويل للبلدان النامية.
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 كيفية بناء الدليل

كيف أن مكونات هذه الوحدات تطابق المنهاج العام إلدارة المواقع الملوثة  1ه.  يوضح الشكل ينقسم الدليل لخمس وحدات رئيسة كما موضح أدنا 
 والذي يوصي به هذا الدليل.

، السياسات والقضايا القانونية، تجمل القضايا والسياسات األساسية للملوثات العضوية الثابتة وتشرح المبادئ األساسية المستخدمة 1الوحدة  
ولتطوير المعايير ومستويات الملوثات العضوية الثابتة المسموح بها.  تضم مجاالت المناقشة مبادرات جرد المواقع، تملك األرض وبيعها،  إلرساء اللوائح

والدور األساسي الستدامة معالجة المواقع  الخطر، أهداف المعالجة المبنية على يإلحاق الضرر السمالمستويات المسموح بها من الملوثات، إجراءات 
 ضريبية، ترتيب وضعية المؤسسات والتعاون بين القطاعات.الالملوثة.  الوحدة تغطي أيضًا كيفية لتسهيل المعالجة من خالل الحوافز الضريبية وغير 

ص أولي للموقع وهذا الفحص مكون حأواًل ف ، إجراءات فحص الموقع، موجهات لفحص موقع محتمل التلوث من خالل طورين محددين،2الوحدة  
الل من مرحلتين تبينان إذا كان الموقع ملوثًا أم ال.  ثم فحص تفصيلي للموقع ويحدد هذا الفحص مدى التلوث.  عملية فحص الموقع موضحة من خ

 حاالت دراسة من نيجيريا وغانا.

لخطر على صحة اإلنسان من الموقع الملوث.  وتجمل هذه الوحدة طريقتين ى خطوات إرشادية لتقييم ا، تقييم أخطار الموقع، يعط3الوحدة  
، يستخدم المعلومات المجمعة خالل فحص الموقع لمقارنة تركيزات الملوث مع القيم الموصى بها للتربة 1العام  مستوى المختلفتين لتقييم الخطر ، تقييم 

ض والمستقبالت.  وهذه يمكن استخدامها الخاص بالموقع يعرف ملوثات الموقع، مسارات التعر والماء الجوفي.  التقييم األكثر تعقيدًا، تقييم  الخطر 
 لموقع الملوث.لكأساس لتطوير عملية إدارة الخطر في الحاالت التي تكون فيها المعالجة الكاملة ليست هي الخيار األفضل 
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إلدارة الخطر لمساعدة متعددة وفر اإلرشادات لتطوير إستراتيجية إلدارة موقع ملوث.  تعرض الوحدة خيارات ت، إدارة المواقع الملوثة ، 4الوحدة  
/تقسيم أولويات المواقع للمعالجة حسب الخطر، وتقدم الوحدة نظام مصفوفة قع محدد كما توفر نظامًا لتصنيفو المستخدمين في اختيار أفضل الخيارات لم

يستبين من خفضة الثمن لتساعد في اختيار التقنية المناسبة لموقع محدد تبعًا لألحوال المحلية للموقع.  تطبيق هذه المنظومة تصفية مبسطة ، كأداة من
دراسة.  هناك ملخصات للتقنية والمحددات لتقنيات المعالجة المختلفة.  وتختتم الوحدة بمناقشة الحتياجات مراقبة الموقع فيما بعد  تخالل ثالث حاال

 عالجة.الم

المرتبطة بالملوثات  البيئيةيل االقتصادي لقضايا السياسات ، التكلفة والتمويل لمعالجة الموقع، توفر إرشادات للمحليين عن التحل5الوحدة  
المثلى ،  يةة التمويلليآلاموضح خطوة بخطوة في هذه الوحدة( واختيار  والعضوية الثابتة، إن التحليل المتعمق للتكلفة/الفائدة لخيارات المعالجة )كما ه

 التحكم فيها. ة وسياسة بالملوثات العضوية الثابت ةقع الملوثاستحسن بصورة كبيرة إمكانية النجاح في تطبيق إدارة المو 
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 (1السياسات و القضايا القانونية )الوحدة 

فحص الموقع الملوث، االتعرف والتشخيص 

 (2)الوحدة 

 (3)الوحدة تقدير مخاطر الموقع 

تطور المعالجة/ استراتيجية ادارة المخاطر والمراقبة 

 (4بعد المعالجة )الوحدة 
التكاليف التمويل 

 (5)الوحدة 

 استراتيجية المعالجة استراتيجية ادارة المخاطر

األسلوب المبني على 

 المخاطر

األسلوب المبني على 

 المعايير

أهداف إدارة المخاطر الموصى  بهاأهداف المعالجة الموصى 

 بها

 طور استرتيجيات إدارة المخاطر

 تنفيذ استراتيجية المعالجة/ إدارة المخاطر

 المراقبة بعد المعالجة

 : أساليب إدارة الموقع الملوث الموصى بها 1الشكل 
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 1الوحدة 

 السياسات والقضايا القانونية

لقضايا األساسية للسياسات والمسائل القانونية للمواقع الملوثة الخطوط العريضة لهذه الوحدة ترسم  
 ر ِّف بعض المفاهيم التي ستتم مناقشتها في الوحدات األربع األخرى.بالملوثات العضوية الثابتة وتع

وتطوير المعايير ائح تشرح هذه الوحدة المبادئ األساسية والتي تستخدم قوميًا وعالميًا لوضع اللو  
 والمستويات المسموح بها من تركيزات الملوثات في مسعى لحماية البيئة وصحة اإلنسان.
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 مقدمة 1.1

تغطي القضايا القانونية والسياسات األساسية فيما يختص بتلوث البيئة بالتركيز على الملوثات  . فهيقدمة عامة لهذا الدليلهذه الوحدة كمتخدم  
السياسات البيئية تصمم بطريقة   ولوائح للحفاظ على سالمة المواطنين وحماية البيئة.العضوية الثابتة.  معظم األقطار لديها سياسات بيئية وتشريعات 

النفر الذين تضرروا من اآلثار الضارة للملوثات.  حينما نستوثق من التأثير ادة البيئة لطبيعتها السابقة أو لتعويض أولئك تردع الملوثين وتسترجع تكلفة إع
ما يتعلق بتركيزات هذه أي  ،المسموح بها لتلك الملوثات في البيئةعلى صحة اإلنسان أو بيئته، يتم وضع المعايير وتحديد المستويات الضار للملوثات 

للتخلص تعتمد على الخبرة ماويات في التربة، الهواء، الماء، أو الرواسب.  بعض الكيماويات، مثل الملوثات العضوية الثابتة، تخضع لمجهودات دولية الكي
 منها.

ث بمركبات ال بد من تولية اهتمام خاص لبعض األماكن التي سبق أن كان بها نشاط صناعي وذلك الحتمال تلوثها.  مثاًل هناك احتمال تلو  
مثل هذه المواقع من  .وذلك ألن هذه المركبات هي من مكونات سوائل المحوالتالبيفينيالت متعددة الكلور  في محطات توليد الكهرباء وأعمال الغاز 

تأثيرها على البشر والبيئة قد  الممكن أن تكون ملوثة بأحد الملوثات العضوية الثابتة.  وحتى لو تم تنظيف الموقع لتركيزات مسموح بها، فيبقى احتمال أن
ملوثة بهذه سبب أضرارًا طويلة المدى على صحة اإلنسان والبيئة.  ومن األهمية بمكان للبلد المعني مجابهة المسائل األساسية المتعلقة بالمواقع الي

 الملوثات ويتضمن ذلك جرد وكشف المواقع الملوثة ومعالجتها.

يجب أن تستنبط وائح ومن ثم صياغة التشريعات الالزمة عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طوياًل.  هذه التدابير إن وضع السياسات البيئية وعمل الل 
 عندما نكتسب فهمًا أعمق عن تأثير الملوثات العضوية الثابتة على صحة اإلنسان والبيئة.
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ة.  أما بالنسبة للبلدان النامية، يلوضع وفرض تطبيق التشريعات البيئلقد أنفقت الكثير من البلدان المتطورة ماليين الدوالرات عبر عقود من الزمن  
كمرجعيات ومن ثم يمكن توطيد أهداف لديهم و وضعها ولكن يمكن للبلدان النامية االستفادة مما هو موجود   فإن القيام بمثل هكذا عمل قد يكن مستحياًل.

الكيماويات والبيئة في تقدم مستمر كل يوم.  وكلما ازددنا فهمًا ودراية عن تأثير عرفة في مجال واضحة لحماية البيئة.  ال بد أن نضع في الحسبان أن الم
 تغيير.الكيماويات على اإلنسان والبيئة فإن المعايير للتعرض للكيماويات ستتعدل باستمرار وكذلك فإن السياسات ال بد من مراجعتها حسب ذلك ال

ومهندسي البيئة في البلدان النامية اكتساب فهم أعمق فيما يخص كافة القضايا المتعلقة  ين ووكالء الحكومةارسمومن األهمية بمكان بالنسبة للم 
تعرف الوحدة مبدأ االحتياط بوضع القوانين وتطوير المعايير والمستويات المسموح بها من تركيزات الملوثات في محاولة لحماية صحة اإلنسان وبيئته.  

المواقع الملوثة، استخدام عن التلوث.  كما إن أهمية جرد ث يدفع والتي تجعل الصناعة السابقة في ذات الموقع مسئولة قانونًا كما تناقش مبدأ الملو 
علومات كلية.  هذه الماألرض وا عادة تعميرها، التعويضات البيئية والمسئولية القانونية ستتم مناقشتها أيضًا وذلك ألنها تمثل جزءًا من السياسات البيئية ال

كومية في البلدان النامية لتحديد مسئولية التلوث والمسئولية القانونية لألراضي الملوثة، وكذلك في تطوير السياسات.  االت البيئة الحوكمهمة للممارسين ول
تي تحكم هذا العمل وأهمية االحتفاظ أسس اتخاذ القرارات، اللوائح والنظم الظيف أم ال، تنمن المهم أن نحدد إذا كانت المواقع الملوثة في حاجة إلى 

زالة عجيدة، وفي هذا الخصوص، فإن الحصر األولي للمواقع له أهمية كبيرة في عملية تملك األرض )إ بسجالت  ادة استعمالها وا عادة تعميرها( والمعالجة وا 
إلحاق .  إن المستويات المسموح بها من الملوثات الثابتة في الغرف البيئية تساعد في تسوية النزاعات المرتبطة بقانون التلوث من األرض محتملة التلوث

 الضرر والقانون المدني للتعويضات. كما أنها ترسي أهداف المعالجة على أساس الخطر للملوثات الثابتة.

( 2ثابتة لحماية صحة اإلنسان والبيئة، فإنه من الضروري إجراء فحص دقيق للموقع )وحدة عمل على تنظيف المواقع الملوثة بالملوثات النحينما  
نقرر ما إذا كنا سنستعمل طريقة إدارة الخطر و/أو معالجة الموقع )تقييم الخطر في ( وبعدها 3في الوحدة  1مستوى يتبعه تقييم الخطر لموقع معين )

التمويل  وباألخصاقع الملوثة.  تقدير التكاليف و علومات ستساعد في بناء قاعدة بيانات قومية ودولية للم(.  هذه الم4ووحدة  3وحدة  –الموقع المعني 
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بتوفير معلومات عن استعمال  الوحدة في هذه لقد قمنا أيضا (.  5ظافة لموقع معين هي معلومات ذات أهمية قصوى للبلدان النامية )وحدة لعمليات الن
 ، وقضايا التعاون بين القطاعات لتسهيل عمليات معالجة المواقع الملوثة.المؤسسيةة، الترتيبات حوافز الضريبة والال ضريب

 نظرة عامة للتشريعات والسياسات البيئية 2.1

والتشريعات حول التلوث على الملوثات التي تتحلل في البيئة، مثل األحماض، الزيوت والشحوم ونفايات تصنيع الحيوانات، تركزت النظم  ،تاريخياً  
ر في هدف أساسي هو حماية صحة اإلنسان والبيئة.  وقد وضعت القوانين المحلية على أساس الدراسات المحلية أو بتعديل ما كان موجودًا من مصادمع 

 بلدان أخرى.

 بدأ االحتياطم

وسائل جديدة لسن مع اكتشاف ملوثات عالية السمية، ثابتة كيمائيًا، عسيرة التحلل حيويًا ولديها نزوع للتراكم في الكائنات الحية، اتبعت عالميًا  
فإن مجموعة من الكيماويات العضوية المصنعة والتي تحتوي على روابط متعددة من الكربون والكلور وهي ذات ثبات كيميائي  ،النظم والقوانين.  فمثالً 

، اجتمع 1987طراز خاص وغير عادي من الخطر.  وكنتيجة لذلك ، وفي عام أنها ح و وسمية عاليين )مثل الملوثات العضوية الثابتة( فقد ثبت بوض
تفق المؤتمرون على وتبنوا ما اصطلح على تسميته "بمبدأ االحتياط" كجزء من القانون الدولي للمرة األولى.  االمي لحماية بحر الشمال ممثلو المؤتمر الع

قة سببية بين حتى ولو لم يكن هناك برهان علمي يثبت عال"يجب منعها في مصادرها  "الثابتة كيمائيًا والسامة والتي تتراكم حيوياً "أن االنبعاثات من المواد 
ذا استخدم هذا المبدأ بطريقة  (.(Kriebel et al., 2001"االنبعاث واألثر هذا المبدأ االحترازي أصبح قاعدة يهتدى بها لحماية البيئة وصحة اإلنسان مؤخرًا.  وا 

 (Martuzzi and Tickner, 2004)وسالمة صحيحة، يمكن أن تدعم الجهود التي ترمي لجعل العالم أكثر صحة 
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 الملوث يدفع

ن تشريع مبدأ "الملوث يدفع" لدفع الطرف المسئول عن التلوث لتحمل ثمن الضرر الذي سببه للبيئة الطبيعية أو األرض وهذا في القانون البيئي، س   
 المسلك العالجي في إصالح الضرر البيئي الذي حدث وفي معالجة الموقع الملوث.يؤيد 

ألول برنامج إجباري يلزم عندما سن قانون  1984 – 1976واسطة المشرعين في والية نيوجرسي األمريكية في الفترة هذا المبدأ للمرة األولى بق دم  
في القوانين الوالئية في تنظيم تحويل  قييداً قانون والية نيوجرسي األكثر شمولية وت ويعتبر.  على أساس "مبدأ الملوث يدفع" ملوثالملوث بتنظيف الموقع ال

 (.Day and Johnson, 2004مفردات هذا البرنامج عملت به العديد من الواليات األميركية األخرى ) الملكية. 

.  يسعى هذا المفهوم 1975بمسئولية الملوث الممتدة وقد وضعت الحكومة السويدية هذا المفهوم في العام أيضًا،  "الملوث يدفع" ف مبدأ عر   
دافعي الضرائب والمجتمع عمومًا( ويدفع بالمسئولية إلى األطراف المسئولة عن هذه  ،عن الحكومة )ومن ثمإلبعاد المسئولية التي تتعلق بالنفايات 
تكلفة التخلص من النفايات في تكلفة المنتج، ونظريًا فإن المنتج سيعمل على تحسين منتوجاته بحيث تقل  ستوعبالنفايات.  وفي حقيقة األمر فإن ذلك ي

مسئولية التلوث الممتدة بأنها مفهوم يحمل  (OECD).  تعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية التدوير وا عادة االستعمالالنفايات وتزيد إمكانية 
م واختيار المصنعين والمستوردين للمنتجات درجة كبيرة من مسئولية تأثير هذه المنتجات على البيئة، وذلك خالل فترة بقاء المنتج، منذ بدء التصمي

مرورًا بفترة التداول واالستعمال، حتى التخلص من المنتج ونفاياته.  يتحمل المنتجون المسئولية حينما يصممون منتجاتهم بطريقة منتج والتصنيع مكونات ال
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االقتصادية ذات الصلة تقلل ألكبر درجة تأثير المنتج على البيئة خالل فترة بقاء المنتج.  ويتقبل المنتجون المسئولية القانونية والطبيعية واالجتماعية و 
 .(OECD, 2006)والتي لم يكن بوسعهم تفاديها خالل فترة التصميم 

 

 التشريعات والسياسات الوطنية

التعامل مع قضايا المواقع الملوثة.  وقد طبقت  نالعديد من البلدان المتطورة مع مفاهيم "مبدأ االحتياط" ومبدأ "الملوث يدفع" بتكاملهما حيتعاملت  
والمملكة المتحدة  هذه المفاهيم بصرامة بواسطة وكاالت البيئة من خالل التشريعات.  األقطار المتطورة مثل الواليات المتحدة ، كندا، اليابان، سنغافورة،

(، ولألسف مثل هذا التشريع ال يوجد في كثير من البلدان النامية .Regulation EC No. 850/2004)لديها تشريعاتها الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة 
 لحماية صحة مواطنيها مع أن التخلص غير القانوني للملوثات العضوية الثابتة يجري بشكل عادي.

 اإلستراتيجيةية .  وثائق الخطة ، وجب عليها عمل خطة تنفيذ وطن2004دولة صادقت على اتفاقية استوكهولم في  50الالبلدان النامية، من بين  
الوطنية إلضفاء الشرعية لنظام فعال هذه ال بد أن توضح كيف ينوي البلد المحدد التخلص من الملوثات العضوية الثابتة.  تهدف خطط التنفيذ الشاملة 

 يئة كما ورد في معاهدة استوكهولم.لتأمين صحة اإلنسان وحماية البسياسة مستدامة إلدارة الملوثات العضوية الثابتة من خالل تنفيذ 

 :الخطة الوطنية للتنفيذ على اآلتيتحتوى 

زالة انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة مرتب اتخاذ   ة وفق األولوية.إجراءات تشريعية وقانونية لخفض وا 

 تقوية القدرات اإلدارية المستدامة. 
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 المعاهدة .تقوية قدرات الوكاالت المنظمة لتطبيق وتنفيذ مقررات  

 إستراتيجية اتصاالت بشأن الملوثات العضوية الثابتة. 

والبيئة من  إن الهدف األساسي لخطة التنفيذ الوطنية هو رفع الوعي العام وفي نفس الوقت تقوية قدرات الوكاالت المنظمة لتحمي بفعالية صحة اإلنسان
 حمايًة للبيئة.مية والتي ليس لديها قوانين شاملة، وتشريعات أو مراسيم تخص إدارة النفايات للملوثات العضوية الثابتة، خاصة في الدول النااآلثار الضارة 

 

 حصر المواقع الملوثة تمبادرا  3.1

بلد نام.   يعتبر إنشاء وحفظ جرد عام للمواقع الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة خطوة أولى إلنشاء خطة تنفيذ وطنية بواسطة الوكالة الرسمية في 
رات في األرض من الضروري وجود قواعد بيانات للمعطيات حول المواقع الملوثة في ذلك البلد حيث أن البالد تتطور ويزداد عدد سكانها وتحدث تغييو 

لبيانات ألحد البلدان وا عادة تعميرها وفي استخداماتها.  وحيث أنه ال توجد قاعدة بيانات مرجعية في العالم ، فعلى البلدان النامية استخدام فورمات قواعد ا
طي المعلومات التي تم الحصول عليها ينبغي أن يغالمتطورة، وتعديلها إن لزم األمر وتحسينها باستمرار حسب المستجدات عبر الزمن.  هذا الحصر 

لموقع ، النشاطات السابقة لمحة عن امات على و (.  وتحتوي هذه المعل2و المرحلةو/أ 1الفحص األولي للموقع المرحلة – 2خالل فحص الموقع )الوحدة 
 والحالية، انبعاثات التدفق ، ومالك الموقع.

 

 زة األرضالقانونية المتعلقة بحياالسياسات والقضايا   4.1
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نتيجة للتمدن( يمكن أن تتعرض للتلوث بواسطة اإلنسان.  وفي  إن األراضي المستخدمة لنشاطات اإلنسان )صناعية، زراعية، تجارية، سكنية 
 مباشرًا لمعرفة حالة إعادة تعمير األرض نتيجة للتحضر، زيادة السكان والتصنيع ، فإنه من المهم بالنسبة للمشتري المحتمل أو الحكومة أن تعير اهتماماً 

يثير التساؤل حول احتماالت التلوث.  أي تحويل لالستخدام ألرض كانت صناعية ما إذا كانت األرض قد تعرضت للتلوث قبل إعادة إعمارها.  إن 
ن وحسب السياسة المتبعة في العديد من األقطار المتطورة ، عندما يشتري أحدهم األرض يصبح المالك مسئواًل عن تنظيف األرض إن  كانت ملوثة.  وا 

لصحة اإلنسان والبيئة.  ولذلك ، وحماية يكون مسئواًل قانونًا لتنظيف الملكية المجاورة حماية  كان هناك حركة جانبية للملوثات لملكية مجاورة فإنه أيضاً 
ة باألرض واالتصال بالسلطات المعنية لفحص السجالت ومعرفة االنبعاتات صاخلمشتري، يجب عليه ممارسة اليقظة التامة في معرفة الملفات الل

 معلومات في مرحلة التفاوض يجب أن يقود العامل المجد للتشكيك في وجود (.  عادة ، فإن عدم وجود3.1م والتدفقات التي قد تكون حصلت )أنظر القس
تأتي عبر مطالعة الصور الجوية، زيارة الموقع، والمقابالت الشخصية مع المالك   المعلومات القيمة األخرى حول األنشطة الخطرة.  تلوث محتمل للموقع 

فحص متعمق للموقع )فحص يتم (.  وفي حال عدم الحصول على معلومات مكتملة، 2الوحدة  –منشأة )الفحص األولي للموقع والقاطنين و/أو مشغلي ال
خاصة إذا كان تحويل ملكية األرض يهدف لتغيير  ،(.  هذا مهم للغاية3(، حينها يمكن التوصية بتقييم بيئي للموقع )الوحدة 2الوحدة  –تفصيلي للموقع 
(، وهذا جزء من 4من صناعية إلى أرض سكنية.  فإن كانت األرض ملوثة حقيقة ، فيجب وضع خطة متكاملة لمعالجة التربة )الوحدة ثاًل استخدامها ، م
تنشأ مساكن  ن اليسكنون تلك الرقعة من األرض وعلى المالك/المستثمر مسئولية قانونية للتأكد من أستهدف لحماية السكان الذين  التيالسياسة البيئية 

تمثل عقبة كأداء حين التعامل مع المواقع الملوثة بالملوثات  تعتبر مكونات مهمة وغالبًا ما ملوثة.  في هذه العمليات ، فإن التكاليف والتمويل ضعلى أر 
مستثمر/المشتري أن يوازن بين التكلفة والفوائد العضوية الثابتة بسبب التحديات التقنية ذات التكلفة العالية والموارد الخاصة.  وفي هذه الحالة، يجب على ال

 التي قد تعود عليه من شراء األرض.
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ر أمر بتنظيف األرض .  من الشائع في البلدان أما إذا كانت األرض في وسط المدينة ، ونتيجة للخطر المحتمل على اإلنسان، فال بد أن ي  صد 
بق والحالي.  لذلك فإن ايد من األخطار البيئية التشغيلية والتاريخية مرتبطة باستخدام األرض السالنامية أن ال يوجد تعريف الستخدام األرض فهناك العد

 يجب أن يتم فحصه.الخطر المرتبط بحيازة األرض محتملة التلوث والتخلص منها 

صادر المنتشرة ، مثل رش المحاصيل موضعية والمصادر المنتشرة للتلوث.  الماألخطار التشغيلية ، من المهم أن نفر ِّق بين المصادر ال عم 
صعب ية، يمكن أن يؤدي إل تدهور عام في نوعية التربة ويؤثر على المياه السطحية والجوفية ويؤدي إلى امتصاص حيوي. ولكن مثل هذا التلوث عالزرا 

(.  ويمكن مالحظة أن المصادر الموضعية 3وحدة )االكتشاف إن لم يتم أخذ عينات للتربة والحشائش والحيوانات في عملية تقييم الخطر في موقع محدد 
المرجعية الوافية الجدية.  هذه المصادر الموضعية تشتمل مخازن الكيماويات، األرض الزراعية للتلوث تكون عادة أسهل في الكشف عنها بواسطة التقنيات 

تقصي قواعد البيانات البيئية أو،  ،شف عنها بفحص الخرائط التاريخيةيمكن الكوأماكن التخلص من النفايات.  األراضي والمباني المرتبطة بهكذا عمليات 
 Albertaخطار التاريخية تشمل أعمال الغاز ومحطات توليد الكهرباء والتي عادة ترتبط بالمدن الكبيرة )األالموقع.   تيشفعت الضرورة ، بمساعدة تإذا د

Environment, 2002.) 

، ولتقييم الخطر المبني على أساس 2للمناقشة التفصيلية لفحص األخطار المرتبطة بحيازة والتخلص من األرض محتملة التلوث، أنظر الوحدة  
 .3، أنظر الوحدة  1مستوى تركيزات الملوثات 

 لوثات العضوية الثابتة في البيئةالمستويات المسموح بها من الم  5.1

انين التي تحكم التلوث بالملوثات العضوية الثابتة، ي نتهج أسلوب أساسي يراعي الخطر المحتمل للملوثات على صحة عند تطوير السياسات والقو  
لتقدير األخطار على األنظمة البيئية وصحة اإلنسان نتيجة للسمية واآلثار الضارة األخرى للملوثات.  ويقتضي ذلك مقارنة التركيزات اإلنسان ليستعمل 
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تصرفًا( في لق" )مستويات تستوجب قبها" التي تم إثباتها "والمستويات التي تثير ال حوثات في البيئة مع "الحد األعلى للمستويات المسمو المالحظة للمل
ناقشتها في )هذه ستتم ملكل مستويات هذه الملوثات في األوساط المختلفة  قيماً األوساط المعنية,  هناك عدد من الموجهات والوثائق المعيارية التي تعطي 

 (.3الوحدة  – 1 مستوى 

تناولونه والهواء الذي ئاتهم ونتيجة لذلك يتعرضون إلى نطاق واسع من الكيماويات المصنعة الموجودة في الغذاء الذي ييتفاعل الناس مع بي
المستويات المسموح بها من هذه الملوثات في يستنشقون والماء الذي يشربون. وحيث أن الهدف هو حماية الصحة العامة، فإن الوكاالت الرسمية حددت 

 (.3الغذاء )أنظر تقييم الخطر للموقع المحدد في الوحدة 

مي األخطار لإلنسان أن المسرطنات يبدو واضحًا للعاملين في المهن الصحية ومقي   ،حين توضح المعايير التي تنبني عليها الموجهات
. هذه األساليب تحددها نظريات نشوء السرطانات والتي ت تحتاج إلى أساليب تعامل مختلفةالمسرطنا وغير)الكيماويات التي تحدث أورامًا سرطانية( 

ارة الخطر مواجهون تفترض عدم وجود مستوى أدنى للتأثيرات ، أي أنه ال توجد مستويات تحدد التركيزات اآلمنة أو الضارة.  لذا فإن المسئولين عن إد
لكيمائية المعنية أو بضبطها عند مستويات تؤدي إلى درجة مقبولة من الخطر.  األرقام الدليلية للخطر والتعرض تساعد بأحد خيارين: إما بمنع المادة ا

 مديري الخطر للتوصل إلى القرار الصائب.

من المركب  ضت لجرعة سامة واحدةالفهم الحالي لسمية هذه المركبات أساسًا على دراسات أجريت على حيوانات المختبر والتي ع ر  ب ني 
 ائي.  فاآلثار المعلنة تمت في كل الحاالت بتعريض الحيوانات لمستويات عالية نسبيًا من الكيماويات.  ولكن الجنس البشري يتعرض، في كليالكيم

ي دراسة السمية، كما أن ، غير أن الجرعات التي يتعرضون لها أقل كثيرًا من تلك التي تتعرض لها الحيوانات فاألحوال، لخليط معقد من هذه الملوثات
لتعرض المواطنين لمركب معين، فإن كل السمية اآلثار التفاعلية بين هذه الملوثات على سميتها غير معروفة بصورة فعلية.  ولتقدير المستويات اآلمنة 
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للتعرض يمكن أن يحدث خالل فترة معقولة من بواسطة طريقة متفق عليها، أعلى معدل المتوفرة لذلك المركب تؤلف منها قيمة لجرعة تعتبر، نظريًا، 
يتها، أو أن الزمن من دون أن تحدث أي آثار ضارة بالصحة.  وبما أن هذه الطريقة تفترض أن التفاعل بين هذه المواد الكيمائية ذو تأثير قليل على سم

 أن الدراسات التي تنظر في صحة هذه االفتراضات قليلة نسبيًا زيادة السمية بالتآزر بين هذه الكيماويات، لن يتعدى المستويات اآلمنة المحددة ، إال
(Wade et al., 2002.) 

من األشياء المهمة، و بها الكثير من الشكوك .   ،في حالة الملوثات العضوية الثابتة،، فإن الطريقة المتبعة لحساب الحدود اآلمنة ومما يؤسف له
العضوية الثابتة من فئة المبيدات ا متوفرة لكل الملوثات هال يوجد بها حدود آمنة بتاتًا.  الحدود المسموح بمن الملوثات العضوية الثابتة ربما  اً أن كثير 

قد أنشأ أقصى المستويات المسموح بها (.  وحديثًا فإن االتحاد األوربي 1996) Ericksonوالبيانات حول البيفنيالت متعددة الكلور مدرجة في قوائم 
المركبات شبيهة الدايوكسين ، على التوالي، في لحم عضالت زائدَا  PCDD/Fsنانوجرام/كيلوجرام من مكافئ السمية لـ  8و 4وهي لالستعمال اإلنساني 

 (.Commission Regulation, 2006; Szlinder- Richert et al., 2009 ECاألسماك والمنتجات السمكية )

سمية متشابهة، ولكنها تختلف في درجة السمية.  لذلك كان ال بد من تطبيق عامل بعض الكمياويات تنتمي لنفس العائلة وتظهر خصائص 
تركيزات الملوثات العضوية الثابتة  . تفيد(Van der Berg et al., 2006مكافئ السمية لضبط التركيزات التي يتم تقديرها وتحويلها لتركيزات سمية مكافئة )

ناقشتها الحقًا في المسموح بها في الغذاء والبيئة في تسوية النزاعات التي تقع في دائرة قانون إلحاق الضرر بالسميات والقانون المدني للتعويضات )تتم م
 هذه الوحدة(.

هذه المعايير فإن ذلك يكلف ماليين الدوالرات .  وفي مثل هذا الوقت  المستويات المسموح بها وطرق التقويم من بلد آلخر.  ولتطوير مثلتختلف 
ويات المسموح بها ، فإنه من غير المتوقع أن تتحمل البلدان النامية مثل هذه الدراسات المكثفة من حيث التكلفة والوقت .  هذا الدليل قدم تلخيصًا للمست
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وحساب العينات تأسيسًا  اتيميللتق 3النامية التي تتعامل مع هذه الملوثات.  أنظر الوحدة للبلدان لكل الملوثات العضوية الثابتة االثنتي عشرة كمراجع 
(.  وحينما يحين الوقت فإن الدول النامية يمكن أن تطور مستويات 1997( ووكالة حماية البيئة األميركية )2004 a,b)Health Canadaعلى معلومات من 

 ييرها واحتياجاتها الخاصة.ل حسب معاو موح بها الخاصة بتلك الدالملوثات العضوية الثابتة المس

 

 إجراءات قضايا إلحاق الضرر بالسميات  6.1

ماية في هذا القسم، مفهوم إلحاق الضرر بالسميات في القضايا البيئية القانونية ونركز على أهمية السياسة البيئية، القوانين والتشريعات لحنقدم  
 بعاليه فيما يختص بالمسئولية القانونية وتبعاتها. 5.1إلى  2.1ا يرتبط مباشرة باألقسام صحة اإلنسان .  كل هذ

الحقًا نتيجة للتعرض لمدة طويلة للملوثات ، سواء أكان هذا التعرض معلومًا أو بغير علم اإلنسان، فإن صحة اإلنسان تكون قد تأثرت بالفعل.  و  
بالسميات.  هذه اإلجراءات تساعد أولئك  والمسئولية القانونية تتم من خالل إجراءات قانونية تسمى إجراءات إلحاق الضرر ،عويضات، االستجابةتفإن ال

.  فهي الذين تضرروا ليتم تعويضهم لما لحق بصحتهم من أذى.  إن إلحاق الضرر بالسموم يشمل عددًا كبيرًا من الدعاوى القضائية الخاصة والعامة
ة في متنوعة تسببها أنواع عديدة من الكيماويات السامة.  وفي الواليات المتحدة فإن مثل هذه القضايا تشمل مسئوليات قانونية موصوف تشمل أضراراً 

نبعاث مرسوم المسئولية القانونية والتعويضات.  عمومًا فإن الدعاوى تتصل بانبعاث والتعرض لمواد سامة.  أو التهديد با –االستجابة البيئية الشاملة 
تعريف عملي عام، فإن الخطر الوشيك يوصف  والتعرض لتلك السموم.  إن تعريف ما هو سام قد يختلف اعتمادًا على السياق الذي ورد فيه.  وبحسب 

 ،فيوعموماً   ".من مواد من المحتمل أن ينتج عنها ضرر لصحة اإلنسان أو البيئةالتخلص و معالجة ، توزيع تجاري، استخدام بأنه متعلق بـ "تصنيع، 
قد ال يظهر أعراضًا بصورة فورية أو ألن اكتشافه اآلثار الكاملة للتعرض في الحال.  وهذا ألن الضرر الذي يحدث قدال تظهر الضرر الناتج عن السموم، 
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ت الوراثية تحتاج لفترة كمون لتظهر للسميات كالسرطان ، تشوهات األجنة والطفراالتعرض  عناألضرار المتسببة  ،ال يتم إال بعد مدة من الزمن.  فمثالً 
 عامًا في بعض األحيان. 30إلى  10نتائجها، وقد تمتد فترات الكمون هذه من 

دليل احتمالي.  وهذا الدليل ال يمكن أن ي ثبت بصورة قاطعة أن التعرض للمادة المعينة هو  وإن أقوى دليل لتسبيب الضرر في قضايا السمية ه 
ه المدعي من ضرر، ألن الدليل يعتمد على االحتماالت وليس على اليقين.  مشكلة السببية هي مثال واحد للدور الذي يلعبه ل السبب الحقيقي لما تعرض

يفيد المحكمة أو هيئة المحلفين بدليل الخطر الذي يمكن أن يحدث الخطر في دعاوى ضرر السميات، فالدليل االحتمالي مبني على الخطر بمعنى أنه 
نماذج يمكن أن تقدر مستوى الخطر للمرض الذي في علم األوبئة طورواالمتخصصون  اإلحصائيينتعرض لنوع معين من الكيماويات.  مرضًا حين ال

صار مشكلة وقد وجدت من هذه الدعاوى مقاومة يحدث نتيجة التعرض لمادة معينة.  ولكن ترجمة الخطر اإلحصائي لمرجعيات قانونية يمكن إدراكها 
 (.Eggen, 2005شائعة )كبيرة بصورة 

 هداف المعالجة المبنية على الخطرتحديد أ  7.1

.  إن الملوثات العضوية الثابتة لها تأثيرات ضارة بصحة اإلنسان ، لذا فإن المواقع الملوثة بها يجب أن تخضع إلدارة ومعالجة على نحو مالئم 
لى صحة اإلنسان مع إدارة المواقع الملوثة.  تقييم الخطر على صحة اإلنسان هو أحدث األساليب إلدارة المواقع الملوثة هي تكامل تقييم الخطر ع

ه .  مفردات تشخيص اآلثار الضارة المحتملة على صحة اإلنسان نتيجة تعرضه لألخطار البيئية.  تقدير الخطر يمكن أن يكون كميًا أو نوعيًا في طبيعيت
الحظة، األخطار الحادة ، تقييم السمية، تقييم التعرض وتشخيص األخطار.  إن تقييم الخطر على اإلنسان تشتمل التخطيط والمتقييم الخطر على صحة 

.  وبما أن األنظمة البيئية شديدة التعقيد فإن تقييم الخطر البيئي لم يتم التطرق 3صحة اإلنسان هو بؤرة اهتمام لهذا الدليل مع تفاصيل أخرى في الوحدة 
 له في هذا الدليل.
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من خطر  ة حماية البيئة األميركية ، نجد أن برامج النفايات والتنظيف تساعد القرارات اإلدارية والبرامجية في حماية صحة اإلنسان والبيئةفي وكال 
حماية البيئة كالة األساس لتقييم األخطار لبرامج النفايات والتنظيف لو  ،نموذج تقييم الخطر لألكاديمية الوطنية للعلوم ويمثلالتلوث والحوادث الكيميائية.

دليل تقييم  يوفرر. األميركية .  فالسياسة الموجودة حاليًا ، والبحوث المتطورة والتقدم في تقييم الخطر ، كلها تلتقي لتسهم في تكوين قرارات إدارة الخط
ساسي، وهو الخطوة األولى في دراسة جدوى الفحص يم صحة اإلنسان والتي تجرى من خالل تقييم الخطر األياإلرشادات لنشاطات تق،Superfundل الخطر

والناتجة عن مواد خطرة منبعثة من موقع في غياب أي العالجي .  تقييم الخطر األساسي هو تحليل اآلثار المحتملة الضارة بالصحة )حاليًا ومستقباًل( 
تقييم الخطر األساسي في فحص وتوصيف الموقع والحقًا في تطوير، هم يسا.  (بافتراض عدم اتخاذ أي إجراء ي،محاوالت للتحكم بها أو تقليل انبعاثها )أ
(.  ونستخدم نتائج تقييم الخطر األساسي للمساعدة في تحديد مدى ضرورة تحرك الستجابة 3في الوحدة  1مستوى تقويم واختيار خيار االستجابة األمثل )

ع واألسباب قدعم اختيار خيار "ال عمل" إن كان مناسبًا، وتوثيق مدى الخطر في المو  تعديل أهداف المعالجة األولية، المساعدة في الموقع، يإضافية ف
 شبيهة بتلك التي تجريها وكالة حماية البيئة األميركية. عملياتطار أخذت بتبني قالعديد من األ .(EPA, 1989األساسية لذلك الخطر )

المدى والتفصيل فيما يختص بالتحاليل الكمية والنوعية التي تستخدم وذلك اعتمادًا ( ربما يختلف في 3نظر الوحدة اتقييم الخطر في موقع محدد ) 
ألحوال الخاصة بالموقع، باإلضافة إلى توفر االحتياجات المناسبة والقابلة للتطبيق ومع توفر المعايير المناسبة واإلشراف الموجودة وا عقيداتتعلى ال

؛ تقييم السمية، تقييم التعرض المشكلة )تجميع البيانات وتحليلها( صياغةهناك أربع خطوات في عملية تقييم الخطر:  ،واإلرشاد.  بعد مرحلة تخطيط أولية
/أو للسموم وفحص وتوصيف الخطر .  عند الحصول على خصائص الخطر لموقع ملوث بالملوثات العضوية الثابتة، يمكننا تطوير إستراتيجية إلدارة و

 معالجة الموقع.

 لمعالجة المستدامةا 8.1
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عن سبيل االستدامة البيئية . وعلى الرغم من أن ذلك ليس جزءًا من أي سياسة أو  واج الحديث للوصول إلى كوكب أرض معافى هإن المنه 
واقع الملوثة بالملوثات األرض األم".  وفي معالجة المقوانين بيئية، إال أن الوكاالت البيئية في كثير من الدول المتطورة تشجع ذلك المنحى لحماية "
 العضوية الثابتة، فإن إعادة استخدام األرض وترميم البيئة الطبيعية البد أن يوضع في الحسبان.

لت مفوضية  1987في العام   احتياجات الحاضر من دون التنازل عن قدرة تعريفًا أصبح شائع القبول عن االستدامة "مقابلة Brundtlandفصَّ
منذ ذلك الحين صارت فكرة (.  و and Development, 1987World Commission on Environmentالحصول على احتياجاتها" )األجيال القادمة على 

االستدامة عاماًل مهمًا عند معالجة المواقع استدامة رفاهية اإلنسان مرتبطة بتكامل المجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية.  وكنتيجة لذلك صارت 
 وسميتها العالية. تعلق األمر بمعالجة المواقع الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة وذلك لثباتهايالملوثة.  ويصدق ذلك بصفة خاصة حينما 

( للتأكد من أن 4مناقشة تقنيات المعالجة في الوحدة  لطرق المعالجة )ستتم "الفوائد الخضراء"وتأسيسًا على أهمية االستدامة ، من المهم أن تظهر  
دها الدنيا.  ومن المهم أن يكون التأثير على البيئة )متمثلة في ون في حدو كعمليات المعالجة ال تفرز نواتج ثانوية خطرة وأن استغالل الطاقة والماء ت

ن الماء والهواء والتربة والرواسب( المحلية واإلقليمية والعالمية في حد فيجب أال تنتج تقنيات المعالجة أي نواتج ثانوية تضر  ،ً كان ممكناه األدنى.  وا 
 المعالجة يجب أن تصبح األرض قادرة على أن تمد الكائنات الحية والنباتات بأسباب الحياة. دباإلنسان أو البيئة، وبع

 الحوافز الضريبية والال ضريبية  9.1

ع الملوثة هو موضوع في غاية األهمية بالنسبة للبلدان النامية حيث أن التمويل هو دائمًا من القضايا تمويل عمليات معالجة المواقكيف يتم  
ور عددًا من طرق التمويل لمزيد من المعلومات عن اختيار ميكانيكية التمويل(.  تعتبر الواليات المتحدة مثااًل جيدًا لبلد ط   5الملحة )أنظر الوحدة 

 مشاكلها البيئية.  ولألسف فإن المعلومات المتوفرة عن البلدان األخرى محدودة.لمساعدة المجتمعات لحل 



- 34 - 

 

ا يوفر في الواليات المتحدة األميركية هناك عدة أنواع من الحوافز الضريبية متوفرة لتسليف أولئك الذين يسعون لمعالجة أراضيهم الملوثة، وهذ 
واإلجراءات التي تتطلبها هذه المواقع.  إن  باإلضافة لتكلفة العمليات المعقدة للتخطيط والمعامالتالتمويل األساسي لتقييم الموقع وعمليات التنظيف 

مخفف ضد زيادة التقديرات الضريبية )التي تنتج عن القيمة الزائدة للملكية بعد الهدف األساسي للحوافز الضريبية هو تعويض تكاليف المعالجة و/أو توفير 
الضريبي الطوعي للتنظيف  عتمادبخلق ما سمي باالبوالية فلوريدا ، قام المشرعون 1998يتم دفع تكلفة المعالجة.  فمثاًل في العام معالجة الموقع( قبل أن 

 Brownfieldكحد أقصى من تكلفة معالجة الموقع.  باإلضافة لذلك فإن حافز  %35دمي الطلبات المؤهلين بالحصول على تمويل يبلغ قسمح لميوالتي 
دوالر عن كل  2.5من خالل إعادة ضريبية مقدارها Brownfieldالتعمير في فلوريدا يشجع خلق وظائف جديدة في أماكن مخصصة في منطقة  إلعادة

 من متوسط الرواتب للوظائف الجديدة، أيهما أقل. %20وظيفة جديدة أو 

مح لسلطا1996أ تبع أسلوب آخر في العام  ،في والية متشجان  المقاطعات باستعمال تمويل زيادة الضريبة لمعالجة المواقع المدن و  ت، حيث س 
لمشاريع عامة ما  الملوثة، وذلك ألن المعالجة ترفع قيمة الموقع ومن ثم ترتفع عائداته الضريبية.  وفي الخالصة، فإن طريقة التمويل هذه قد وفرت تمويال

اعتماد براونفيلد إلعادة  –أيضًا التقديم لتمويل من ضريبة األعمال الفردية تشجان أصحاب األمالك في مكان باستطاعة كان للمحليات تحمل تكلفتها.  
، فإن مالك األرض  "مقاطعة إلعادة إعمار الملكيات المهملة"، إن كانت مضمنة في خطة براونفيلد.  وفي المجتمعات الحضرية التي خلقت  راإلعما

 سنة. 12ن الضرائب الحقيقية للملكيات في موقع براونفيلد ولمدة م %100يمكن أن يتحصلوا على تخفيض ضرائبي يصل إلى 

عوضت  عتمادات الضريبية،تنظيف براونفيلد.  هذه اال ، قامت والية نيويورك بتوفير اعتمادات ضريبية للمساهمين في برنامج2005في العام  
السلفيات في  المساهمين عن تكاليف تحضير الموقع، تحسين الملكية، تنظيف الماء الجوفي، ضريبة الملكية وأقساط التأمين البيئي.  ويمكن االستفادة من

 .ةمعالجة الموقع وأيضًا في تأمين المعالجة البيئي
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باإلضافة لكيات الملوثة والمتهربة ضريبيًا. الحكومات المحلية في نظافة الم ، تبنى مشرعو والية وسكنسن احتياطيًا ضريبيًا ليساعد1999في العام  
للمستلفين.  مباشرة السلفيات الموارد المالية ،توفر رؤوس األموال لتساعد مشروعات المعالجة.  فمثالً  بللحوافز الضريبية، تطلب األمر إستراتيجيات لجذ

تأمينى على المستوى الوالئي لحماية تجمع مستويات القرار لدى الحكومات المحلية وبتطوير مثل هذه السياسات يمكن أن تحرر التمويل بجعل 
 المستثمرين.

 مستقبل السياسات والقوانين البيئية  10.1

ات المسموح هذه الوحدة معلومات عامة عن المبادئ األساسية التي تستعمل قوميًا وعالميًا إلرساء النظم وتطوير المعايير وتحديد المستويقدمت  
واستخدام الكيماويات سعيًا وراء تحسين بها من تركيزات الملوثات في مسعى لحماية البيئة وصحة اإلنسان.  وحينما تشارك البلدان النامية في إنتاج 

ت، يمكن أن تحدث عواقب بيئية لسياسالبتحديات بيئية خطيرة للغاية.  ونظرًا لعدم وجود نظم وقوانين و/أو تطبيق  نمستوى المعيشة، تجابه هذه البلدا
ضح ذات تأثيرات سالبة على صحة اإلنسان والبيئة.  هناك دروس لالعتبار من الدول المتطورة حيث عانى الناس من آثار السموم الكيمائية.  اتخطيرة 

 أيضًا أن األراضي الخصبة حين تتلوث فإن الضرر غير قابل لإلصالح.

لتطوير وتطبيق النظم والسياسات البيئية غالبًا تقع على عاتق وزارة البيئة في البلد المعني ، فإن بلوغ الغايات على الرغم من أن المسئولية  
منسقة مع الوزارات األخرى عامالت مالمطلوبة يعتمد كثيرًا على التعاون بين القطاعات ذات الصلة.  فعلى وزارة البيئة أن تنمي عالقات طيبة ووثيقة و 

ت حكومية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.  هذا الدليل يسعى للمساعدة في بناء القدرات فيما يختص بمعالجة المواقع الملوثة بالملوثاوالمؤسسات ال
ت البيئية لتعديل وكلما تقدم البلد، تحتاج السياسا أو وكالة حماية البيئة أن تحتفظ بسجل لجرد كل المواقع الملوثة.يجب على وزارة البيئة العضوية الثابتة.
 وعلى الرغم من المشاكل االقتصادية واالجتماعية التي تواجه معظم البلدان النامية ، فإن وضع سياسة استباقية تختص بالملوثات .حسب المستجدات
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، تتيح للمواطنين في البلدان النامية العضوية الثابتة والسموم الكيمائية األخرى تعتبر استثمارًا في مستقبل صحة اإلنسان وفي خلق بيئة معافاة مستدامة 
 البعيد. ىبيئة ذات نوعية أفضل للحياة على المد

 

 

 2الوحدة 

 تنفيذ فحص الموقع

 هذه الوحدة خطوات إرشادية عن فحص الموقع المحتمل التلوث بالملوثات العضوية الثابتة خالل طورين محددين.توفر 

 هذا الفحص إن كان الموقع ملوثًا أم ال.األولي للموقع: مكون من مرحلتين ويؤكد الفحص  

 الفحص المفصل للموقع:  يحدد مدى التلوث 

ستجد أيضًا بعض القوائم المرجعية المفيدة الستخدامها إلجراء فحوصات الموقع باإلضافة لفورمات معيارية لتحضير تقرير فحص 
 ربما تكون مفيدة في تحضير التقرير. ،غانافي  وأكراالغوس نيجيريا بهنا اثنتان من دراسات الحالة المفصلة في مواقع وتوجد الموقع.  
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 مقدمة  1.2

فحص الموقع،  المعايير المنظمة لتلك الملوثات.يوفريعتبر الموقع ملوثًا بالملوثات العضوية الثابتة عندما يتعدى واحد أو أكثر من هذه الملوثات  
 معلومات قيمة عن الموقع تشمل: ويشمل ذلك الفحص األولي والفحص المفصل للموقع،

 ح الماء الجوفيططبيعة ومكان الملوثات بالنسبة للتربة وس 

 ة لحركة الملوثلالمسارات المحتم 

 ةفي الجوارالحساسالت مكان المستقب 

 احتمالية التعرض المباشر لإلنسان لهذه الملوثات 

ن عالقة بين الملوثات ، مسارات التعرض ، والمستقبالت باستخدام نموذج يمكن  البيانات المجمعة وتحليلها  ،فإن صحةلذلكو . تصوري بعد ذلك أن نكو ِّ
، ومن ثم ونوع العمل العالجي،(، التخاذ قرارات الحاجة إلى3نظر الوحدة اأثناء عملية الفحص مهمة للغاية ألنها تمثل األساس لمرحلة تقييم الخطر )

 (.4نظر الوحدة التصميم وتنفيذ اإلجراءات الضرورية )
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طانية ومقاطعة البرتا في تحضير هذه الوحدة، موجهات من مختلف الصالحيات القانونية وهي تشمل حكومة مقاطعة كولومبيا البريلقد اتبعنا  
اعتمدت أساسًا على موجهات حكومة كولومبيا البريطانية بكندا والتي وثقت أفضل  1نيوزلندا ، غير أن هذه الوحدة، الحكومة االتحادية بكندا وحكومة 1بكندا

 الممارسات التي يمكن تبنيها بسهولة بواسطة معظم بلدان العالم النامي.

لمستثمرين ، المقرضين )مؤسسات التمويل(، هذه الموجهات مفيدة لعدد من المهتمين مثل المجموعات الصناعية، سلطات التنظيم والتخطيط، ا 
 المقي ِّمين، أصحاب األمالك والمهتمين من أعضاء المجتمع. ،مؤسسات التأمين

 

باإلضافة لصور الموقع والمنطقة المجاورة لمدى نصف  ،على الورق خالل عملية فحص الموقع، كل مفردة من المعلومات تم تجميعهايجب رصد         
( حيث أن 4.2نظر القسم اكتابة التقارير مهمة في كل مرحلة من مراحل الفحص ) تعتبرمتر )اعتمادًا على حجم الموقع(.  100إلى  50 حوالي قطر

 معلومات الموقع المحدد تعتبر ذات فائدة عظيمة لمتخذي القرار في سعيهم لحماية البيئة.

 كيف تنفذ فحصًا أوليًا للموقع 2.2

 للموقع من مرحلتين كبيرتين:يتكون الفحص األولي  

 :  الحصول على وتجميع معلومات عن الموقع من الوثائق المناسبة والموثوقة المتوفرة1المرحلة  

 للموقع وأخذ عينات من األوساط البيئية المناسبة لفحص الملوثات المحتملة ذات االهتمامتصوري :  إنشاء نموذج 2المرحلة  
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 1المرحلة  –الفحص األولي للموقع 

وساط هدف هذه المرحلة هو جمع بيانات كافية لتقدير إمكانية التلوث بالملوثات العضوية الثابتة والتي ربما توجد في الموقع .  أخذ عينات األ 
 البيئية المناسبة وفحص األحوال تحت السطحية غير مطلوبة في هذه المرحلة.

 هذه المرحلة تحتوي على النشاطات اآلتية:

االستعمال التاريخي ، والسجالت لتحديد األنشطة أو االستخدامات الحالية والسابقة، الحوادث والتدفقات :  مراجعة الموقع من حيث مراجعة تاريخية 
 والممارسات واإلدارة المتعلقة باحتمالية تلوث الموقع والمواقع المجاورة.

 معلومات المستقاة من المصادر المختلفة حول وجود تلوث أو عالمات لوجوده.زيارات للموقع:  زيارة الموقع والمرور عبره مرة أو اثنتان، لتأكيد ال 

ين، وموظفي الحكومة الذين يمكن االتصال بهم لمع المالك السابقين، السكان، الجيران، المديرين، العامعاينات المقابالت الشخصية:  إجراء م 
 .كانت صناعية أو زراعية، سواء لالستفسار عن النشاطات التي قد تكون سببًا في التلوث

ون متوفرة على تجرد اإلشارة إلى أن المعلومات المطلوبة في هذه المرحلة من الفحص يمكن الحصول عليها بسهولة في البلدان المتقدمة ولكنها ربما ال تك
مواقف المواطنين والنظم في البلدان النامية تجاه الدوام أو سهلة الحصول في معظم البلدان النامية.  ومن المؤمل ، مع مرور الزمن ، أن يحدث تغيير في 

 فإن على فاحصي المواقع أن يتعاملوا حاليًا مع الجيد من البيانات التي يتم تجميعها. هذه المسائل.  وعلى كل  

 مراجعة تاريخية

 هذا النشاط يجب أن يشمل األعمال اآلتية:
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 ة المجاورة المنطقو  للموقعالقديمة والحديثة  ،لصور الجويةامراجعة  

 لخإبقين أو المزارعين أو الجيران .... اليين والساحمع أناس ذوي دراية بتاريخ الملكية بما في ذلك المالك العاينات إجراء م 

ارير مراجعة الدراسات الموجودة بما في ذلك دراسات التأثير على الصحة، اإلحصائيات، التأثير على البيئة، المراجعات البيئية السابقة، التق 
 مثل سجالت اآلبار .... الخالجيوتقنية، والبيانات تحت السطحية 

وجغرافيا الموقع، المناخ، التضاريس، الجيولوجيا، الماء السطحي ، الماء تجميع بيانات الجغرافيا الطبيعية للموقع متضمنة الجغرافيا اإلقليمية  
 الجوفي ، إمداد المياه، الغطاء النباتي والحشائش

 مطالعة تقارير جرد االنبعاثات الكيمائية 

 مراجعة تسجيل الملكية أو الموقع 

 مراجعة جرد المواقع المحتملة التلوث بالملوثات العضوية الثابتة 

 مات األرض السابقة والتصاريح الممنوحة )أرشيف المدينة(فحص استخدا 

 مراجعة أي تقارير عن حوادث بيئية بما في ذلك التسرب والتدفقات 

 

 زيارات الموقع

 يتضمن هذا النشاط زيارة أو اثنتين للمرور خالل الموقع لمشاهدة وتفتيش:

 المباني والممتلكات 

 األجهزة والمعدات 
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 األرض 

 الماء السطحي 

 األحياء كمؤشرات 

 وجود تلوث 

 عايناتالم

مات عن و شخصية مع أصحاب المصلحة والذين يمكن ، بمحاولة معقولة، االتصال بهم بخصوص معلعاينات على فاحصي الموقع عمل م 
 ضموا:ة هؤالء يمكن أن يحاألنشطة التي يمكن أن تكون قد أحدثت تلوثًا.  أصحاب المصل

 المالك الحاليين والسابقين 

 السكان 

 الجيران 

 المديرين 

 الموظفين 

 المسئولين الحكومين 

 1المرحلة  –كتابة التقرير للفحص األولي للموقع 

 لمعرفة التفاصيل. 4.2أنظر القسم  
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 2المرحلة  –الفحص األولي للموقع 

إمكانية وجود تلوث بالملوثات العضوية الثابتة في الموقع المعني أو إن لم تكن هناك  1يجب تنفيذها فقط إذا أظهرت المرحلة  2المرحلة  
هو إثبات وجود أو عدم وجود ملوثات مشتبهة تم التعرف عليها في  2للتلوث.  الهدف من المرحلة معلومات كافية الستنتاج أنه ليس هناك احتمال 

 ، وللحصول على مزيد من المعلومات عنها.  ولبلوغ هذا الهدف يجب على فاحصي الموقع إجراء النشاطات اآلتية:1لمرحلة ا

 للموقع تصوري نموذج  تطوير 

 خطة ألخذ العينات تطوير 

 أخذ العينات من األوساط البيئية المناسبة 

 تهدد بتسبيب التلوث. تسبب أو أنلبيئية للبحث عن وجود مواد يمكن التحاليل الحقلية أو المختبرية للعينات المختارة من األوساط ا 

 للموقعتصوريتطوير نموذج 

للموقع هو منظومة شكلية للتعرف على مصادر التلوث ، مسارات التعرض ، والمستقبالت التي تتأثر بالملوثات المتجهة عبر  تصوري النموذج ال 
، يحدد مناطق الموقع التي تظهر خصائص مختلفة 2عند بداية الفحص األولي للموقع بالمرحلة تلك المسارات .  هذا النموذج ، والذي يجب تطويره 

"(.  يجب أن يتم تحديد نقاط ساخنة"كان تلوث التربة المحتمل سطحيًا أو في أعماق بعيدة أو موزعًا على كامل المنطقة أو محصورًا في للتلوث )أي إذا 
تم  للموقع ينبني على مراجعة كل البيانات المتوفرة التي تصوري مسارات التعرض والمستقبالت ألجل االستخدام الحالي والمستقبلي للموقع.  النموذج ال

 وخالل الفحص التفصيلي للموقع. 2ويجب أن يعدل باستمرار كلما وردت بيانات أو معلومات جديدة خالل المرحلة  1جمعها في المرحلة 

 وضع خطة ألخذ العينات
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)الحظ  1مرحلة خطة أخذ العينات يجب أن توضع للحصول على بيانات أكثر دقة حول وجود ملوثات في النقاط الساخنة التي تم اكتشافها في ال 
حديد مدى التلوث في هذه تيجب أن تنفذ بإتقان بإتباع الخطوات الموضحة أعاله(.  ليس من الضروري إنشاء خطة شاملة ألخذ العينات ل 1حلة أن المر 

العام ودرجة التلوث.  يجب تمكن من تقدير الموقع المرحلة، ألن ذلك سيكون غرض الفحص التفصيلي للموقع، ولكن خطة أخذ العينات البيئية ال بد أن 
التقنيات المطلوبة ألخذ  ،خطة أخذ العيناتيجب أن تشمل على الباحث تفسير األساس المنطقي وراء أخذ العينات المراد بها تحقيق أهداف الفحص.  

التصفية الحقلية وطرق ضمان الجودة/ضبط  نظر أدناه(، تقنياتانظر أدناه(، المالحظات الحقلية وسجالت البيانات، طرق االختبار المعملية )االعينات )
عها العام.  هذا الجودة.  إذن ، فالخطة الجيدة ألخذ العينات يجب أن تكشف بصورة وافية الملوثات العضوية الثابتة وغيرها من الملوثات التي توجد وتوزي

 بتة.سيوفر مؤشرًا على المصادر المحتملة، المسارات والمستقبالت للملوثات العضوية الثا

تحددها التعقيدات الناتجة عن استخدامات الموقع الحالية والسابقة ، حجم الموقع ، األنواع المحددة للملوثات العضوية  2كثافة العمل في المرحلة  
ضع نقاط أخذ العينات في أماكن في نسق شبكي لتعطي تمثياًل جيدًا لمدى وطبيعة (.  يجب أن تو 1الثابتة والميكانيكية المحتملة لحركة الملوث )المرحلة 

وجودة تحت التلوث.  ويجب كذلك وضع نقاط إضافية في أو بالقرب من مصادر محتملة للتلوث بالملوثات العضوية الثابتة مثاًل قرب صهاريج التخزين الم
ملة التلوث )النقاط الساخنة المشتبهة( ويجري أخذ العينات على أساس نظام شبكي خشن على تركز على المساحات محت 2األرض أو فوقها.  المرحلة 

 .(BCMOE, 2009مترًا بين أماكن العينات ) 50 – 25مسافات 

الفحص األولي  تعتبر تكلفة تحليل الملوثات العضوية الثابتة عالية جدًا خاصة في البلدان النامية.  لذلك فإن إجراء تحاليل شاملة غير ممكن في 
باإلضافة لدراسة الحاالت  1.2والشكل  3.2ر القسم ظيتبنى نظام النقاط الساخنة.  ولمزيد من المعلومات ، أن نللموقع، وفي هذه الحالة يمكن للباحث أ

 من نيجيريا وغانا.



- 44 - 

 

 أخذ عينات األوساط البيئية المناسبة

حية للتربة وعينات الماء السطحي والماء الجوفي .  عينات التربة تحت السطحية برنامج أخذ العينات عينات سطحية وتحت سطيجب أن يشمل  
حفر بئر .  عينات الماء الجوفي تجمع بتركيب آبار أو ب، المتحرك و المثفاب اليدوية، باستخدام البريمة  اختبار يمكن أخذها بصفة روتينية بشق حفر

" لمزيد من طرائق أخذ العينات للتربة والماء الجوفي باإلضافة للخصائص البيئية للملوثات أدوات وموارد" 5.2في أماكن إستراتيجية.  أنظر القسم مراقبة 
 تحت ظروف الموقع المحدد. اً كون مبرر يحياء المائية يمكن أن األات و باتالعضوية الثابتة ذات االهتمام، أخذ عينات إضافية للرواسب والن

 التحاليل المختبرية أو الحقلية

.  هذه التحاليل يمكن أن تصير أكثر دقة مع تقدم 1تحاليل العينات إلى كل الملوثات المحتملة والتي تم التعرف عليها في المرحلة بد أن توجه ال  
الطرائق الفحصية وفي حال التعرف الصحيح على أنواع الملوثات التي يجب تحليلها أو إلغاء بعض المساحات من االهتمام البيئي المحتمل.   األنشطة

ينات لعدد من الملوثات بطريقة فعالة من حيث التكلفة والزمن.  العينات التي تحمل أعلى تركيزات الموقعية يجب أن تستكشف حيث أنها تسمح بتصفية الع
عمل الطريقة الموقعية لتحديد الملوث ، والتي أفرزتها طريقة التصفية، يجب حينها أن ترسل لمزيد من التحاليل المفصلة.  باإلضافة لذلك ، يمكن أن تست

 الحاجة والمكان األنسب لمزيد من الحفر ، لو دعت الضرورة لذلك.

 2المرحلة  –كتابة تقرير الفحص األولي للموقع 

 لمزيد من التفصيل. 4.2أنظر القسم  
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 كيف نستعمل القائمة المرجعية للفحص األولي للموقع:

المالمح المهمة  –ولكن ليس بالضرورة كل  –، تلقي الضوء على العديد  أدوات وموارد،  5.2القائمة المرجعية للفحص األولي للموقع في القسم  
حدد وفائدة يجب أن تعتبر كموجه فقط، ومستشارو البيئة يجب عليهم مراعاة العوامل المؤثرة على الموقع المللفحص األولي الجيد للموقع.  هذه القائمة 

 للموقع. األوليالمعلومات التي يوفرها الفحص 

.  2يجب أن تستعمل في المرحلة  24إلى  15، بينما البنود 1من القائمة المرجعية يجب أن تراعى في المرحلة  29إلى  25و 14إلى  1البنود  
ن أخرى .  وهي أيضًا ال تحوي كل الشروط المرتبطة بالفحص األولي هذه القائمة المرجعية ال تحل محل قانون إدارة البيئة للقطر المعين أو أي قواني
 وانين المنظمة الخاصة بذلك البلد.للموقع .  فإذا كان هناك اختالف أو نقصان في هذه الوثيقة ، فيجب تطبيق الق

راجعة على الباحثين والوكاالت الحكومية واآلخرين الذين يجرون الفحص األولي للموقع أن يتبعوا الخطوات الموجودة في هذه الوحدة كما عليهم م 
روز أي معلومات الفحص الموقعي.  هذه القائمة المرجعية يجب أن ينظر إليها كوثيقة ديناميكية تحتاج للتجديد باستمرار حسب بالقائمة المرجعية قبل بدء 
 جديدة عن الموقع المعين.

 مفصاًل للموقع كيف تجرى فحصاً   3.2
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طبيعة ومدى التلوث في الفحص المفصل للموقع مطلوب للمواقع التي ثبت من الفحص األولي أنها ملوثة.  فالفحص المفصل يستعمل هنا لتقدير  
ًا مساحات محددة ، أعماق، درجة احتمالية حراك الملوث.  تختار أماكن العينات بناءًا على منفي( متضو كل األوساط ذات االهتمام )مثاًل التربة، الماء الج

زمنية العينات ، حيث أن هناك فترة خذ نتائج الفحص األولي والظروف الطبيعية للموقع .  هذه المرحلة من أخذ العينات تتطلب العديد من الفترات أل
 لنتائج المختبرية.فاصلة ، حوالي أسبوع، يتطلبها ظهور ا

( وفي تطوير خطة للمعالجة )أنظر 3المعلومات المستقاة من الفحص المفصل للموقع ستستخدم الحقًا في تقييم الخطر )كما مفصل في الوحدة  
 ( إذا لزم األمر.  الفحص المفصل للموقع يجب أن يجيب على هذه السؤالين:4الوحدة 

 مقبولة للمستقبالت المعنية؟هل وجود الملوثات يشكل أي أخطار غير  

 في حالة اإلجابة بنعم، ما هي حدود التركيز المقبول المبني على خطر التلوث؟ 

 نطاق الفحص المفصل للموقع اآلتي:ويشمل 

 التعرف على األوساط التي تؤخذ منها عينات )التربة ، الرواسب، الماء الجوفي، الماء السطحي، بخار ماء التربة، الهواء(. 

 على نوع ، تركيز وتوزيع الكيماويات الموجودة . التعرف 

 تشخيص الجيولوجيا ، الهايدروجيولوجيا والوضع الطبيعي للموقع بتفصيل كاف حتى يمكن تفسير بيانات الملوث بطريقة صحيحة. 

 الحصول على بيانات لتقييم خيارات المعالجة، إذا لزم األمر. 

 الخطر.توفير بيانات لتقييم مسارات التعرض وتحليل  
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 كيف يتم عمل فحص مفصل للموقع؟

 ص المفصل للموقع.حفيما يلي ست خطوات أساسية لتتبع عندما نجري الف 

 

 

 

 تطوير خطة عمل مفصلة: 1الخطوة 

حسين تشخيص الموقع الذي تم فيه الفحص األولي وكذلك لتعريف يجب تصميم خطة عمل مفصلة لرسم الطريق لتجميع معلومات من شأنها ت 
 المدى والتركيز ألي ملوث.النشاطات الحقلية التي توصف في هذا الخطة يجب أن تتضمن:

 أماكن العينات 

 أوساط العينات 

 األسباب المنطقية ألخذ العينات والتصميم 

 التحاليل الكيمائية 
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 ضمان الجودة/ضبط الجودة 

 

 

 التحضير لفحص الموقع:2الخطوة 

 السالمة وخطة طوارئ ويجب أن تتطرق لآلتي:هذه التحضيرات يجب أن تشمل خطة للصحة و  

 التعرف على األخطار المحتملة للكيماويات 

 التعرف على األخطار الطبيعية المحتملة 

 تقليل األخطار بالتحكم واألجهزة الوقائية الخاصة 

 اإلجراءات الحقلية التي يجب أن تتبع لمواجهة األخطار المحتملة. 

 المنافع تحت األرضية. 

 للموقع تصوري النموذج ال ثتحدي: 3الخطوة 

 كما ذكرنا سابقًا، هذا النموذج ال بد أن يتم تحديثه باستمرار كلما طرأت معلومات جديدة خالل الفحص األولي والفحص التفصيلي للموقع. 

 : إجراء أخذ العينات والتحليل4الخطوة 
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للمساحات ذات االهتمام البيئي المحتمل.  هذا يعني أخذ عينات من أمكنة لم ال بد من تحديد عدد كاف من أماكن أخذ العينات للتخطيط الواضح  
 يكن فيها اشتباه للتلوث من قبل.

 

 

 تصميمات أخذ العينات:

قع لتحديد توزيع الملوثات في موقع ما ، تجمع كميات قليلة من التربة وترسل للتحليل.  هناك دائمًا شك في تمثيل هذه العينات ألحوال المو  
 قيقية وذلك لعدد من العوامل، من ضمنها:الح

 التلوث العابر 

 المحلية ، والتي يمكن أن تؤثر على التوزيع الرأسي واألفقي للملوثات.البيئية االختالفات في األحوال  

 مستخدمون وسيلة أخذ عينات أكثر تناسبًا مع األحوال الخاصة بالموقع.يجب أن يختار ال

 ، هي كما يلي:1.2، والتي تظهر في الشكل  (SW-846-USEPA)األنواع األربعة لوسائل أخذ العينات 

 العشوائي:  وتستخدم في المواقع التي ليس بها معلومات خلفية ، وال توجد بها عالمات ظاهرة للتلوث. 

األكثر شيوعًا في أخذ  ةبكي.  وهو يعتبر االستراتيجيالعينات على مسافات منتظمة ومحددة مسبقًا من خالل نمط شالنظامي: يقتضي تجميع  
 أو حركة الملوثات.العينات وليس به افتراضات حول توزيع 
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حركة والتوزيع عبر الزمن والمسافة التي يقطعها الملوث ،التحريرأشكال الالتقديري: ويعمل به حينما تكون هناك معلومات محددة معروفة عن  
 )المصير والحركة(.

 ي مع النظامي أو العشوائي لالستفادة من األسلوبين المختلفين.:  كثيرًا ما يجمع التصميم التقدير التوافقي 

 .، لمزيد من التفاصيل عن منهجية أخذ عينات التربةأدوات وموارد،5.2أنظر القسم 
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 (Keith, 1983:  نماذج ألنواع أخذ العينات )بتصرف من 1.2الشكل 
 عشوائية، تقديرية، توافقية.من أعلى إلى أسفل: منتظمة، 
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 العدد األدنى لعينات االختبار

تعقيد العوامل اآلتية:  االستخدامات السابقة والحالية، حجم الموقع، أنواع الملوثات العضوية كما ذكر سابقًا، فإن كثافة فحص الموقع يحددها  
سي، أالمدى األفقي والر  لفحص التفصيلي  للموقعيبين االثابتة، الحالة الجيولوجية والهيدروجيولجية، أنواع التربة والميكانيكية المحتملة لحركة الملوث.  

العدد األدنى المقترح لعينات االختبار في الموضع األصلي بكومة  وضحي 1.2توزيع الملوث بناًء على حالة الموقع .  الجدول  مقدار وتنوع التلوث ويقدر
 متر أو أقل. 200من التربة بحجم 

 متر أو أقل. 200:  العدد األدنى لعينات االختبار لكومة من التربة في موضعها بحجم 1.2الجدول 
 

 دد العيناتع 3 متر –حجم التربة 
<25 – 50 3 

50 3 
75 4 

100 5 
125 7 
150 8 
175 9 
200 10 

>200 1  :25 
 (BCMDE)المصدر: الخطوات اإلرشادية للمواقع الملوثة

 عتماد المختبرإ

 .البيئية المختصة سلطةوالرواسب بواسطة ال ةيه الجوفايالمو عتماد المختبرات التي يتم بها التحليل الكيميائي لعينات التربة إ ال بد من 
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 : تفسير وتقييم البيانات5الخطوة 

( تقييم بيانات ضمان/ضبط الجودة 2( مقارنة بين أهداف البيانات والمعطيات الموضحة في البرنامج الحقلي 1يتضمن تفسير البيانات المعملية 
ت مثل بصورة حقيقية أحوال الموقع.  إذ البد أن تكون البيانات المجمعة ( استقراء للمعلومات المقدمة وجعلها في صيغة يمكن أن 3مع البيانات المعطاة 

 ممثلة للموقع الملوث الذي يراد فحصه.

في القائمة  درجةالتلوث ، عندها يمكن استعمال المعايير الم قدارعندما يتم تحديد موقع ملوث وأفرزت نتائج االختبارات معلومات عن طبيعة وم
 تقييم:وذلك بغرض  3الوحدة في 

 .درجة التلوث في الموقع 

 .الحاجة لمزيد من الفحوصات 

 كتابة تقرير الفحص المفصل للموقع

 للتفاصيل. 4.2انظر القسم  

 

 

 كيف تستخدم القوائم المرجعية للفحص المفصل للموقع؟
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 وصفها" على قائمة مرجعية للفحص المفصل للموقع وهي تعطي الخطوط العريضة للنشاطات والخطوات التي تم أدوات وموارد" 5.2يحتوي القسم  
 في هذا القسم.  هذه القائمة تغطي المجاالت اآلتية:

 تاريخ وتوصيف الموقع 

 البيانات التي يجب تجمعيها 

 التحليل اإلحصائي والتفسير 

 واألنشطة التي تضم:وتعطي القائمة أيضًا تفصياًل للمواد 

 المواد والمعدات المطلوبة 

 وأدوات السالمة تجهيزات الوقاية الشخصية 

 حفر وتركيب آبار الرصد والمراقبة 

 أنشطة أخذ عينات التربة والماء السطحي والجوفي 

جراءات الصحة والسالمة   الفحص الجيوفيزيائي والمسح الطبوغرافي وا 

 رصد بيئي للموقع في الحقل 

ظيم لفهم حالة " أيضًا على قائمة مرجعية ثانية بها فورمات مفصلة إلدخال البيانات التي تساعد المستشارين والمهندسين ووكالء التنت ومواردأدواتحتوي 
 لسالمة والصحة والبيئة.باذات الصلة  مسائلالحقل بمجرد إلقاء نظرة ولالمتثال مع ال

 كيف تنشئ تقريرًا عن فحص الموقع؟  4.2
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.  ويمكن للمستخدم تعديل الخطوط العريضة للتقرير حسب االحتياجات القسم إرشادات عن كيفية إنشاء تقرير عن فحص الموقعهذا يوفر  
 الخاصة بالموقع.

 يتكون التقرير من المكونات األساسية اآلتية:نموذجيًا، 

أو الفحص التفصيلي للموقع.   2، المرحلة 1المرحلة  –الفحص األولي للموقع  صفحة العنوان:  يوضح العنوان بدقة نوع الفحص، مثاًل تقرير  -أ
 ويوضح أيضًا مكان/ عنوان الموقع، الشركة االستشارية، الوكيل وتاريخ التقرير

 قائمة باالختصارات  -ب

 ملخص تنفيذي: شرح موجز للتقرير، ملخص للعمل الذي تم، والنتائج األساسية واالستنتاجات -ت

 ونطاق العملمقدمة:  تشرح الغرض واألهداف  -ث

 متن التقرير: انظر التفاصيل أدناه -ج

 االستنتاجات: استنتاجات عن احتمالية التلوث/ درجة التلوث، انظر التفاصيل أدناه -ح

 / التجاوز في الموقع وخارج نطاق الموقعالتوصيات: توصية بمزيد من العمل في إطار جدول زمني لدراسة االحتمالية  -خ

ديد المسئولية القانونية ح األطراف المفوضة باستخدام المعلومة التي يحويها التقرير وا عطاء معلومات عن تالمحددات: عبارات قانونية ، مثالً  -د
 واإلفشاء

 المراجع والمستندات المساندة -ذ

 متبوعًا بالفحص المفصل للموقع. من الفحص األولي 2والمرحلة  1ويتم عادة بناء التقرير حسب بيانات ونتائج المرحلة 
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 1المرحلة  –الفحص األولي للموقع 

 .  يجب أن يحتوي متن التقرير على المفردات اآلتية:هو تقدير احتمال التلوث 1المرحلة  –إن الهدف األساسي للفحص األولي للموقع 

 مكان الموقع

 وصف عام 

 البلدية 

 العنوان المدني 

 تعريف الملكية 

 وصف قانوني 

 ديسية لمنتصف الموقعاإلحداثيات الجيو  

 الجغرافيا الطبيعية للموقع

 وصف عام للمنطقة 

 وصف عام للموقع 

 الجيولوجيا اإلقليمية 

 جيولوجيا الموقع 

 التضاريس 
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 الغطاء النباتي 

 الماء السطحي  

 الماء الجوفي 

 مداد المياهإ 

 الطقس 

 استخدامات وأنشطة الموقع والمناطق المجاورة

 صور جوية 

 دليل المدينة 

 بحث عنوان 

 الحرائقخرائط تأمين  

 سجالت الموقع 

 عايناتم 

 استطالع الموقع والتلوث المحتمل الذي تم التعرف عليه

 يجب أن يتضمن هذا القسم صورًا وبيانًا مفصاًل عما تمت مالحظته خالل زيارة الموقع

 الستنتاجا
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 التلوث المحتمل من خالل:يجب أن يحدد االستنتاج 

 المصدر المحتمل للتلوث  -أ

 ات االهتمامالملوثات المحتملة ذ -ب

 األوساط( ،المناطق ذات القلق البيئي المحتمل )المدى األفقي المحتمل، المدى الرأسي -ت

 2المرحلة  –الفحص األولي للموقع 

 / عدم وجود التلوثمن الفحص األولي للموقع هو تحديد وجود 2الهدف من المرحلة 

 يجب أن يحتوي متن التقرير على المفردات اآلتية:

 موجز عن الموقع

 للفحص األولي للموقع. 1يتم تحضيره وتسليمه منفصاًل عن تقرير المرحلة  2الموجز إذا كان تقرير المرحلة تضمين جب ي

 خطة الفحص

 حفر االختبار، حفر المثقاب، بئر الرصد( فيما يتعلق بمنطقة القلق البيئي المحتملتوضيح األسباب المنطقية وراء اختيار أماكن الفحص )مثاًل  

 سباب وراء أخذ العينات لكل عينة تم تجميعهاعرض األ 

 .عرض األسباب لكل التحليالت فيما يخص الملوثات المحتملة ذات االهتمام 

 منهجية الفحص
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 تفصيل المعدات المستخدمة 

 تالت أخذ العيناو تفصيل بروتوك 

 إفادة عامة عن تقنية التحاليل 

 بروتوكوالت ضمان الجودة 

 اإلطار التنظيمي

 ، الماء(التربة الملوثةلوائح  المستخدمة واألسباب )اللوائح  

 لوائح عامة للتربة، وصف استخدام األرض المالئم واألسباب وراء ذلك 

 تها للتطبيق واألسباب المنطقيةبليوقع، قالوائح خاصة بالتربة، وصف كل العوامل الخاصة بالم 

 للتطبيق واألسباب المنطقية وتوضيح إن كانت سطحية أو جوفيةلوائح عامة للماء، وصف لكل استخدامات الماء مالءمتها  

 نتائج الفحص

 الطبقات الجيولوجية التي تم التعرف عليها 

 الهيدروجيولوجيا الموجودة 

 مالحظات حقلية عن التلوث 

 ائج التحليلتن 

 نتائج ضمان الجودة 
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هذه البيانات في سجالت التحليل، كما يجب إال أنه من الضروري تلخيص وعلى الرغم من أن تفاصيل المفردات الثالث األولى موجودة في السجالت ، 
 ضم رسومات تظهر التجاوزات .  كذلك يجب مناقشة بيانات النقطة المرجعية وضبط جودة المختبر.

 االستنتاجات

 لتلوث والتلوث المحتمل بتضمين اآلتي:ااالستنتاجات  بينيجب أن ت

 مصدر التلوث  -أ

 للقلق )أي أنواع الملوثات العضوية الثابتة(الملوثات المثيرة  -ب

 البيئية المثيرة للقلق )المدى المحتمل األفقي ، الرأسي، األوساط(المناطق  -ت

 توصيات للعمل -ث

 تحرير تقرير الفحص المفصل للموقع

من الفحص األولي للموقع مع بعض  2لة درجة التلوث الموجود.  مكونات التقرير عمومًا، شبيهة بتقرير المرحو األهداف من هذا الفحص هي تقدير مدى 
 االختالفات األساسية:

 يجب أن يحتوي التقرير المفصل على مقاطع عرضية للمظهر الجانبي للملوث 

 يجب أن يحتوي كذلك على حسابات حجمية للملوث 

 ذلك المسارات المفضلة.يجب أن يتم التركيز على الهيدروجيولوجية بما في  

 الستنتاج ا
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 االستنتاج التلوث والتلوث المحتمل ويتضمن ذلك: بينيجب أن ي

 مدى ودرجة التلوث  -أ

 النزوح داخل وخارج الموقع -ب

 األوساط والمسارات )أي، الهواء، الغبار، الماء، التربة، الرواسب .... الخ( -ت

 التوصيات للعمل -ث

 

 أدوات وموارد 5.2

 القائمة المرجعية للفحص األولى للموقع

 الحالة (29 – 25و  14 – 1)المفردات  1المرحلة  –القائمة المرجعية للفحص األولى للموقع  1القسم 

 نعم/ال

 الخالصة

 

 التحاليل

 . هل حّدد الباحث:1

 أ( من هم المشاركين األساسيين في الفحص

 ب( مؤهالتهم

 من الفحص األولى  2أو المرحلة  1ت( إن كانت الدراسة هي المرحلة 
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 وهل سار في مراحلث( وضعية الفحص 

 ج( األهداف والطرائق واإلجراءات التي ات بعت 

 في كل مرحلة    

 ح( العالقة بين المرحلتين

خ( ملخص النتائج مضمنًا تقييم البيانات الذي ي ظهر بوضوح التصنيف ، الموقع العام ، درجة التلوث في 
 التربة، الماء الجوفي، الرواسب والماء السطحي؟

 الخالصة:. هل بينت 2

 أ( ماهية الملوثات التي ركز عليها برنامج التحليل.

 ب( إعتمادية طريقة أخذ العينات والتحاليل المختبرية؟

 

 األهداف 

 

 الغايات

 . هل كل أهداف الفحص:3

 أ( مذكورة بوضوح

 ب( تتماثل مع نطاق العمل الذي اتفق عليه مع العميل

 ت( تتطابق مع أهداف ومرامي وزارة البيئة؟

 

خلفية تاريخية للموقع 
 ووصف الموقع

  . هل وفر الباحث:4
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 وصف الموقع

 أ( وصفًا قانونيًا للملكية

 ب( العنوان المدني للملكية

 ت( نتائج بحث عنوان

 ث( خطة قانونية من مكتب حقوق األراضي

 متر من الملكية 500ج( معلومة من الوزارة عن وجود مواقع ملوثة في حدود 

 المياه الجوفية للوزارة )تنطبق أكثر علي الملكيات الريفية( ح( معلومة من قسم

 خ( خطط خدمات البلدية )إذا كانت ذات صلة(

 د( موجز عن خطط البناء من مصلحة تفتيش المباني بالبلدية

 ذ( صور للملكية المعنية والملكيات المجاورة

 ر( التواريخ التي تمت فيها زيارات الموقع؟

 هل قام الباحث:. 5 مراجعة تاريخية

 أ( بمراجعة المعلومات اآلتية:

 خرائط ورسوم الموقع 

 الصور الجوية 

 تضمين تقارير مفصلة( –سجالت تسجيل الموقع )إلزامية  
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 دليل المدينة 

 حقوق الملكية 

 سجالت التأمين ضد الحريق 

 معلومات قدمها مالك الموقع أو أناس علي دراية بالموقع 

 قة متعلقة بالموقعتقارير جيوتقنية أو بيئية ساب 
 ب( بتفتيش دليل المدينة عن تاريخ سكان تحت العنوان المدني

 ت( بتفتيش إضافي للحقوق للتحقق من أصحاب الملكية 

 السابقين    

 ث( بوصف النشاطات السابقة في الموقع

 ج( بأدراج قائمة بأسماء الملوثات التي ربما تكون موجودة 

 قًا وحاليًا(بسبب كل نشاط في الموقع )ساب    

 ح( بوضع خطوط عريضة آللية التلوث )كيف ومن ولماذا ، المصدر ،  المسارات(

 خ( بتخمين عمر التلوث؟

 . هل قام الباحث:6 الخرائط

أ( بتوفير خريطة للموقع تتضمن إستغالل األرض ، المباني الموجودة في الموقع ، األبعاد بالمتر ومساحة 
 الملكية بالهكتار
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 الصور الجوية التي أخذت للموقع والمواقع المجاوة قبل وبعد تطوير المواقع إلستخدامات سابقة ب( بمراجعة

 ت( بإدخال المعالم الطبيعية كالبرك واألنهار والجداول التي توجد ولو جزئيًا ضمن حدود الموقع

كن حفظ ث( بضم المعالم المصنعة كصهاريج التخزين التحت أرضية، قنوات المصارف والمجاري وأما
 المخلفات.

 أو أكبر؟ 20000:  1ج( بوفير خريطة مساحة طبوغرافية بمقياس 

 . هل وفر الباحث:7 حاالت السطح

تجاه الجريان السطحي للماء  أ( معلومات عن طبوغرافية الموقع )كيف تؤثر علي سريان الماء األرضي وا 

 المرصوفة حالياً ب( النسبة المئوية من الموقع التي تحتلها المباني والمساحات 

 ت( النسبة المئوية التي تحتلها مباني ومساحات مرصوفة في اإلستخدامات السابقة )تجارية/صناعية(

 ث( وصفًا عامًا للملكية المجاورة ومصادر المياه

 ج( تحديدًا لبعد الماء السطحي وماء الشرب

 ح( مناقشة إحتماالت الفيضان علي الموقع

 

 . هل:8 الماء الجوفي

 جرت محاولة لمعرفة وجود أنظمة صحية في الموقع )من سجالت الحكومة المحلية(أ( 

ب( توفر تقييم لقابلية الماء للتلوث من خالل معلومات عن ظروف التربة مثاًل قوام ، بناء ، سماكة، 
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 ومحتواها من الطين والمواد العضوية

 يات( توفر تفسير عام لسريان وعمق الماء بواسطة متخصص هيدروولوج

 ث( توفرت فرضية لتفسير إتجاه سريان وعمق الماء الجوفي؟

 . إن كانت هناك آبار مراقبة جري حفرها وتركيبها قبل بداية هذا الفحص:9 اآلبار:

 أ( هل تمت مراجعة نتائج المراقبة

 ب( هل توجد معلومات تفيد لماذا ومتى تم تركيب آبار المراقبة ومن قام بذلك

 أي دراسات جيوتقنية سابقة وهل تمت مراجعتها في حال وجودها؟ ت( هل تم التعرف علي

 

 

 أنواع التربة و

 أعماق التربة

 . هل قام الباحث:10

 أ( بتوفير معلومات عن فحص التربة

 ب( باالتصال بأخصائي فحص التربة أو علماء التربة في حال عدم وجود معلومات عن فحص التربة

 أو مصادر للتلوث علي سطح التربة؟ت( باإلشارة لوجود عالمات ظاهرة 
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 الظروف الجوية

 المواقع الصناعية

إفتراضات أولية عن 
 الملوثات وآلية نزوحها

 إفتراضات أولية عن

 المساءلة القانونية

 . هل وفر الباحث:11

 أ( سجالت التساقط السنوي 

 ب( وصف التباينات الموسمية للتساقط

 ت( تقديرات لمعدالت التسرب

 

 للمواقع الصناعية / التجارية التي تعمل حالياً . 12 

 أ( هل عرف الباحث عمليات التصنيع ، المواد الخام ، الكيماويات والوقود المستعمل

 ب( هل وضح الباحث مصادر النفايات المحتملة

 ت( هل تم تقدير الخصائص الكيميائية ، حجم ، وطرائق معاملة والتخلص من مصادر النفايات

 تحديد وجود محوالت كهربائية أو مكثفات؟ث( هل تم 

 

 . هل الباحث:13 

أ( وفر تقديرات لتركيز وأماكن الملوثات )عشوائية أو غير عشوائية، ممتدة علي مساحة أو محصورة ، علي 
 السطح أو تحت سطح التربة(

نيف السمية )لإلنسان ب( ناقش التفاعلية )للملوثات الذائبة وغير الذائية ، المتطايرة وغير المتطايرة( وتص
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 والبيئة( للموثات ذات اإلهتمام

 متر من الموقع تحت الدراسة 300ت( قام بحصر النشاطات في الملكيات المجاورة لمسافة ال تقل عن 

 ث( قدم دلياًل علي حدوث تحرك للموثات

 ج( قام بفحص الماء السطحي )بما في ذلك قنوات الصرف( بحث عن عالمات للتلوث؟

وفر الباحث معلومات كافية عن أي إجراءات قانونية أو إدارية أو أوامر وزارية أو تهم فدرالية تحت  هل. 14 
 قانون األسماك ... الخ؟

 

 

 الحالةنعم/ال 24 – 15يمكن أن تستوعب المفردات  2المرحلة  –الفحص األولى للموقع  2القسم 

 البيانات

 أهداف الدراسية

 

 

 المحتملة الوجود بالموقع ، هل ناقس الباحث ما يلي:. فيما يختص بالملوثات 15

 أ( ما هي أهداف الفحص األولى للموقع ، و

 ب( هل سيؤدي تحليل العينات التي تم تحديدها إلي تحقيق تلك األهداف؟

 

 . هل تؤدي خطة أخذ العينات والبيانات المجمعة16 العينات

 كافية توزيعها العام أ( إلي التعرف علي الملوثات الموجودة وتمثل بصورة
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 ب( لوضع الضوابط الكيميائية والفيزيائية علي توزيع الملوث؟

 . هل قام الباحث:17 الخطط

 أ( بشرح األسباب المنطقية لخطة أخذ العينات

 ب( بتوفير خطة ألخذ العينات تعكس المصادر المحتملة ، المسارات ، والمستقبالت للملوث

 الفاقد من العينات والنتائج ت( بأخذ عينات إضافية لتعويض 

 ث( بإجتناب أخذ العينات المركبة

 ج( بتقديم أسباب أخذ عينات مركبة أوخليط من العينات المركبة أو عينات منقطعة

 ح( بتفصيل الطرائق المستخدمة لتجميع ، تسجيل ، تحقيق وتأكيد قاعدة البيانات ،

 ددة اإلحداثيات(؟خ( بتوفير المكان المالئم لكل عينة )شبكة عينات مح

 ذ( بمحاولة لتقدير العوامل المراد فحصها في تربة الخلفية ، 

 د( بتوفير األسباب المنطقية إلختيار المساحة التي تمثل الظروف المحيطة؟

 

 

 . إذا تم إستخدام دراسات سابقة:18 

 أ( هل تم تلخيص وعرض البيانات في التقرير ، 
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 لكثافة أماكن العينات ،ب( هل إستخدمت البيانات لتضيف 

 ت( هل مصدر البيانات اإلضافية تم التعريف به وتبرير إستخدامه ،

 ث( هل أعطي الباحث أسبابًا إلضافة أو إستبعاد بيانات من دراسات سابقة؟

 بروتوكوالت

 

 . هل تمت طرائق أخذ العينات تبعًا لـ :19

 أ( بروتوكوالت الوزارة إن وجدت ، و

 لهذه الطرائق ، هل عرض تبرير لتلك التعديالت؟ب( إذا تم تعديل 

 

 . هل قام الباحث:20 

 أ( بتضمين خطة أصيلة لضمان الجودة ،

 ب( بمراجعة شاملة لكل البيانات مقارنة بالبيانات األصلية ،

 ت( بتوثيق أي بيانات معنوية موثوقة في إستنتاجات الدراسة

 تلك الموصي بها من الوزارة ،ث( بتوضيح تطابق الطرق التحليلية للعينات مع 

 ج( بتحليل مزدوج لعينات ثنائية أخذت من نفس المساحة 

 ح( بتحليل عينات فرعية ثنائية من نفس العينة، خاصة في األماكن المشتبهة بوجود تركيزات عالية للملوث ، 

 الفرعية ،  خ( بمناقشة األسباب الممكنة ألي اختالفات بين العينات المزدوجة والعينات الثنائية
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 د( بإتباع البروتوكوالت الموصي بها من قبل الوزارة لضمان/ ضبط الجودة ،

ذ( بتوثيق أي إجراءات تصحيحية إتخذت في حال أظهرت بروتوكوالت ضبط/ضمان الجودة أي تحيز أو نتائج 
 بعيدة عن الدقة.

تحليالت البيانات 
 اإلستطالعية

 قام الباحث ،. في توزيعات المتغير األحادي ، هل 21

 أ( بوضع كل فرضيات التوزيع بصورة واضحة في التقرير

 ب( بتوثيق أمانة البيانات ،

 ت( بإستخدام األشكال التوضيحية للبيانات ، مثل المخطط الدرجي )الهستوغرام( ، أو منحنيات اإلحتمالية؟

 للمتغير األحادي ،ث( بإستخدام ملخصات إحصائية لوصف المنتصف ، الموقع، التشتت وشكل التوزيع 

 ج( بإستعمال التدرج اللوغارثمي ، إن كانت البيانات منحرفة لليمين أو اليسار ، لجعل الشكل البياني أكثر وضوحاً 

 

 . في توزيعات المتغيرات الثنائية ، هل قام الباحث:22 

 أ( بتوضيح كل فرضيات التوزيع بصورة جلية في التقرير ،

 يانات؟ب( بتوثيق أمانة وسالمة الب

ت( بإستخدام رسوم توزيع بيانية توضح العالئق الثنائية بين المتغيرين ومعامالت اإلرتباط الخطية والتدرجية 
 لتلخيص قوة العالقة.

 

  . في كل التوزيعات األخري ، هل قام الباحث:23 النقاط الغاربة
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أ( بإستخدام اإلرتباطات التدرجية بداًل عن الخطية ، لتقليل الحساسية للنقاط الغاربة، عند تلخيص العالقة بين  
 المتغيرات 

 ب( بإستخدام رسوم بيانية إحتمالية وتشتتية لتحديد النقاط الغاربة ،

 ت( بتقدير إحتياج النقاط الغاربة لتعديل أي إفتراضات ،

 ث( بتقدير أسباب وجود هذه النقاط الغاربة ، 

 ج( بتوثيق األسباب وتقديم المعلومات عن أي قيمة غاربة تم إستبعادها

 ح( بأخذ عينة جديدة من مكان عشوائي علي مسافة متر من مكان العينة المستبعدة؟

 

 التحليل اإلحصائي 

 والتفسير 

 إفتراضات

 

 . هل قام الباحث:24

 ت واإلجراءات اإلحصائية التي إستخدمت لتحليل وتفسير البيانات مع توضيح اإلفتراضات؟أ( بوصف األدوا

 ب( بتضمين الحسابات واإلفتراضات للمنحني المعياري للمجتمع والذي تم تقديره لحساب فاصل الثقة

 ت( بتوضيح األسباب إلستعمال الطريقة التي إستخدمت للتعامل مع البيانات دون حد الكشف

 تخدام خيار غير عاملي لمراجعة حساسية إستنتاج فرضية التوزيعث( بإس

 ج( بتضمين إفادة عن الشك في كل القيم المقدرة والمتنبأ بها؟
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 اإلستنتاجات

 والتوصيات

 

 اإلستنتاجات

 . هل قام الباحث:25

 أ( بتحديد مناطق الخطر العالي اإلهتمام

 مبنية علي التحاليل والتفسيرات الداعمة ،ب( بتقديم إستنتاجات واضحة وبعيدة عن اللبس 

ت( بمناقشة كيف أن كل إستنتاج قد تأثر باإلفتراضات األساسية ، وبصحة ودقة البيانات وبالشك في التقديرات 
 والقيم المتنبأ بها؟

 

 . هل قام الباحث:26 التوصيات

 أ( بتقديم توصيات واضحة ، بعيدة عن اللبس ،

 قضايات أخري مثيرة للقلق خارج نطاق األهداف األصلية للدراسة ،ب( بإعالم العميل بأي 

 ت( بتقديم األسباب المنطقية ألي توصيات بمزيد من البحث والتقصي .

 

 المراجع

 معلومات شاملة

 . هل أشار الباحث لمراجع:27

ساهمت في تقديم بيانات أو أ( كل مصادر البيانات ، الدراسات السابقة وأي مصادر أخري )بما في ذلك المعاينات( 
 معلومات للدراسة ،

 ب( ألي معلومات تقنية وفرت تفاصيل إضافية للطرائق واإلجراءات التي إستعملت في الدراسة ؟

 

 المالحق

 ضبط/ضمان الجودة

 . هل وفر الباحث:28

 لزامي(أ( نتائج التحاليل المختبرية ، مطبوعة أو في أسطوانة مدمجة )يفضل إكسل( )مطلب إ
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 توثيق

 ب( وسائل ضبط/ضمان الجودة المختبرية ، بروتوكول أخذ العينات ، ونتائج المراجعة التدقيقية )مطلب إلزامي(

 ت( سجالت الحفر وسجالت حفر اإلختبار )مطلب إلزامي(

 يمكن تضمينها في التقرير األساسي( –ث( خريطة للموقع تبين مكان العينات )مطلب إلزامي 

 الباحث:. هل ضّمن 29

 أ( تفاصيل الحسابات اإلحصائية التي لم تضمن في التقرير

ب( إسم ونوع برمجيات الحاسوب التي إستخدمت إلدخال البيانات وتحليلها إحصائيًا أو وصف مختصر ومرجع 
 ألي أدوات غير حاسوبية تم إستعمالها في الدراسة

 

 ملخص الفحص األولي للموقع

 في القائمة المرجعية أعاله، الرجاء كتابة ملخص يحتوي على المعلومات اآلتية:باستعمال المعلومات الواردة 

 نوعية وشمولية العمل الفحصي 

 الحاجة لمزيد من الفحوصات 

 الحاجة لزيارة من موظفي الوزارة للموقع 

 اليقين اتدرج 

 قابلة للتطبيق( واإلرشادات التوجيهيةكانت االمتثال للتشريعات الوزارية للوالية )إن وجدت(، اللوائح والسياسات، والمعايير )إن  

 التوقيع بشكل مناسب على صحائف التوقيعات 



- 75 - 

 

 إفادة عن األهداف

 توصيف الفحوصات

 العوامل التي تم اختبارها واألسباب وراء ذلكتتضمن  

 سباب المنطقية لبرنامج أخذ العيناتاأل

 ناصرأماكن أخذ العينات والع 

 األسباب المنطقية ألخذ العينات 

 عرض البيانات 

 البيانات الكيمائية 

 البيانات الهيدروجيولوجية 

 أخرى  

 تفسير وتقييم البيانات

 القلق البيئيالمناطق ذات  

 المناطق غير المقلقة بيئياً  

 نزوح الملوثات 
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 وقية البياناتثدرجة و  

 التوصيات

 الحاجة لمزيد من الفحص 

 تقييم التوصيات 

 
 

 للموقعللفحص التفصيلي  1القائمة المرجعية 

 الوحدات ال يوجد نعم أ( المواد المطلوبة:

    معدات الحماية الشخصية

 مالبس للوقاية من الكيماويات )مثال بدلة تايفك إطراحية( للخطر العالي 

 أدوات وقاية خريفية 

 صورة عاكسة و/أو لوازم أخري عاسكة للضوء 

 قناع للوجه 

 األبخرة العضوية والجسيمات السامة(قناع لكامل الوجه مع كمامة ومرشحات )تقي من  

 خوذة سالمة 

 نظارات سالمة غير قابلة للكسر 

 وقاية سمعية 

   



- 77 - 

 

 قفازات عمل وقفازات لإلستعمال الواحد من النترايل 

 حذاء عالي للسالمة 

 غطاء الحذاء 
    معدات الحماية الجماعية

 طقم إسعافات أولية 
 حمامات )دش( طواريء 

 ماء لغسل العيون  

 تلقائي باألكسجينإمداد  

 مطفأة حرائق 

 أجهزة كشف غازات 

 ورق نشاف 

 ماكينة الحفر 

 مواسير الحفر 

 رؤوس الحفار 

 مواسير بولي كلوريدالفينيل )بي في سي( 

 مواسير بفتحات 

 سدادة 

 غطاء مواسير 

 حصي 

 أسمنت 

 بنتونايت 
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 غطاء 
    معدات لغاز التربة ، التوصيلية المائية وأنشطة أخذ العينات:

 يدوي  مثقاب 
 كاشف التأين الضوئي 

 أنبوب تفلون  

 أكياس تجميد 

 جهاز قياس اإلنفجارات 

 جهاز قياس نشاط أيون الهيدروجين 

 جهاز قياس الملوحة وقياس الحرارة 

 جهاز قياس األكسدة واإلختزال 

 جهاز قياس األكسجين الذائب 

 مجس الطوربيني 

 حازمة صغيرة 

 مضخة صغيرة 

 صندوق تبريد 

 أكياس لعينات التربة 

 قنينات لعينات الماء 

 ورق الصق لكتابة البيانات )ديباجات( 

 

   

    األعمال الجيوفيزيائية
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 جهاز جيوفيزيائي 
 البتوب والشاحنة الكهربائية خاصته 

 منظومة تسجيل وحفظ بيانات 

 سلك توصيل 

 معد  ل كهربائي 

 ملف سلكي 

 كابالت شبكة 

 مجس أو أداة للقياسات الصغيرة 

 ونش كهربائي 

 بين المجس وجهاز تسجيل وحفظ البياناتكابل وصل  

 جهاز مقياس التيار الكهربائي )فولتمتر( 

   

    مواد أخري 

 صندوق أدوات 
 مطرقة جيولوجية 

 مفتاج ألن 

 مفك 

 مطرقة خشبية 

 زردية/كماشة 

 GPSبوصلة / منظومة الموقع العالمي  

 بخاخ أو طالء للتعليم 

 شريط عازل 
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 شريط حزم 

 شريط قياس 

 كاميرا تصوير 

 دفتر وقلم 

 قاطعة 

 مقص 

 مدية جيب 

 خيط 

 مصباح 
 

   ب( إجراءات الصحة والسالمة

 هل هناك خطة مجازة للصحة والسالمة؟ 
 هل تم إخطار كل فرد من فرق العمل بخطة الصحة والسالمة؟ 

 هل تم تحذير الناس/المنظمات المتأثرة باألعمال الجارية؟ 

 والسالمة؟هل من الممكن تحقيق كل مطلوبات خطة الصحة  

  

   ت( التقييم البيئي للموقع:

   ( تحليل غاز التربة:1ت

 أداء مسح المنفعة 
 تقدير توزيع نقاط تخص غاز التربة 
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 تقدير عمق أخذ العينات 

 ما قبل الحفر 

 حفر اآلبار 

 تجميع عينات غاز التربة 

 التحليل الحقلي لعينات غاز التربة 

 التحليل العملي لعينات غاز التربة 
   ( تطبيق الطرائق الجيوفيزيائية2ت

 تصميم لتحديد أماكن قطاعات التربة المراد تحليلها 
 تحديد اإلتجاه والطول للقطاعات المراد تحليلها 

 تحديد الفواصل بين قطاعات التربة المراد تحليلها 

 تحديد عدد قطاعات التربة المراد تحليلها 

 تحديد الفواصل بين نقاط القياس 

 أخذ القياسات 

 

  

   ( َثقب الُحَفر3ت

 موقع حفر التربة 
 تصميم توزيع الحفريات في منطقة الدراسة 

 تعليم نقاط أخذ العينات في المكان المضبوط بالطالء 

 تنفيذ عمليات الحفر )لكل موقع تم تحديده( 

 أداة مسح المنفعة 
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 أمتار( 4 – 3ثقب الحفر المركزية ) 

 أمتار( 5 – 4ثقب الحفر للفحص )بعمق أكثر من  

 ردم كل حفرة بالحصي حتي السطح بعد اإلنتهاء من أخذ العينات 

 جمع المعلومات التالية خالل أعمال الحفر: 

 إسم أو رقم التعريف للحفرة 

نتهاء العمل   تاريخ بدء وا 

 مالحظات عن طبقات التربة 

 مظهر ولون التربة 

 وجود رطوبة 

 مستوي الماء ومستوي الطور غير السائل 

 شركة الحفر 

 التصنيف النوعي للحافرة 

 عمق الحفر 

 قطر آلة الحفر 

 العينات المجمعة مع العمق النسبي للعينات وكود التعريف 

 ترامي الطبقات مع كثافة المالحظات بالعين المجردة 

 أخذ صور للعينات وأماكن أخذ العينات 
   ( تركيب آبار المراقبة4ت

 وتركيب جهاز قياس ضغط الماء)بيزومتر(إكمال حفر الفحص اإلستراتيجية كآبار مراقبة  
 تطوير البئر حتي تجري مياه نظيفة ، ذات خواص كيموفيزيائية ثابتة 

 قياس العناصر التالية قبل ، خالل وبعد إنشاء البئر 
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 مستوي الماء الثابت 

 وجود الماء األرضي ومستواه 

 لون الماء 

 التعكير 

 الرائحة 

 مقياس الحموضة 

 درجة الحرارة 

 النوعيالتوصيل  

 وجود طور سائل غير مائي 

 تسجيل بيانات مرتبطة بنشاطات تركيب البئر ، تحديداً  

 رقم تعريف البيزومتر 

 بيانات القياسات التي أجريت 

 عمق البيزومتر 

 إحداثيات أمكنة البيزومترات 

 اإلشراف علي تركيب آبار المراقبة بواسطة إختصاصيين 
   ( المسح الطبوغرافي5ت

   GPSقياس اإلحداثيات المحورية الثالثة لكل بئر وحفرة وقطاع تربة بواسطة تقنية الـ  

   ( إختبارات التوصيلية المائية6ت

 أداء اإلختبارات البطيئة ، بإضافة أو أخذ كمية معلومة من آبار المراقبة 
 القياسات السريعة لمستوي الماء في فترات زمنية منتظمة 
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 العينات ( نشاطات أخذ7ت

 

  

 عينات التربة

 إستخالص عينات أسطوانة التربة ووضعها في صناديق خاصة 
 التأكد من وجود أي مؤشرات بصرية أو رائحية كدليل للتلوث خالل عملية الحفر 

 إستخدام جهاز كشف التأين الضوئي للتحليل السريع للعينات الحقلية 

 ربة ، لونها ، توزيع الحبيبات ، تغيرات القوام ... الخ.التصنيف الصحيح لعينات التربة بإختبار نوعية الت 

 إختبارات عينات مثيلة 

 تحضير عينات التربة ووضعها في أوعية العينات 

 كتابة البيانات علي األوعية 

 مئوية في الظالم 4حفظ أوعية العينات في درجة حرارة  

 ساعة 48 – 24إرسال العينات في صناديق تبريد للمعمل خالل  

 إجراءات الضمان بكتابة المعلومات المطلوبة إكمال 

 أخذ صور للعينات وأماكن جمعها 

 عينات الماء األرضي 

 تجميع عينات الماء األرضي من آبار المراقبة بعد إكتمال تكوينها 

 حفظ الماء مباشرة في آنية العينات 
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 كتابة البيانات في أواني العينات 

 مئوية في الظالم 4حفظ عينات الماء في درجة حرارة  

 ساعة 48 – 24إرسال علينات الماء للمعمل في صناديق تبريد خالل  

 أخذ صور فوتوغرافية لعينات الماء وأماكن أخذ العينات 
   ث( المراقبة البيئية للموقع في الحقل

   ضبط تلوث الماء األرضي من خالل آبار المراقبة

 المكان المالئم وعدد البيزومتراتتصميم شبكة مراقبة إستراتيجية: تحديد  
 تصميم برنامج مراقبة يحتوي علي: 

 تكرارية قياس مستوي الماء األرضي -
 تكرارية جمع عينات الماء األرضي -

 نوعية تحاليل عينات الماء -

  

 

  للفحص التفصيلي للموقع 2القائمة المرجعية 

 الحالةنعم/ال القائمة المرجعية القسم

 الخالصة 

 معلومات مهمة

 . هل قام الباحث:1

 أ( بتعريف من هم المشاركين األساسيين في عمل الفحص ، 

 ب( بتوفير حقائق مهمة ونتائج دراسات في بداية التقرير ، 
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 ت( بتقديم البيانات في متن التقرير بطريقة واضحة ومفهومة

 ث( بمناقشة نتائج الفحص األولي للموقع؟

 معلومات أخذ

 العينات

 . هل الخالصة:2

 أ( أفادت إن كان نمط أخذ العينات والتحاليل ممثلة لخصائص وظروف التربة ،

 ب( أفادت حدوث إحتمال اإلجابات الزائفة موجبة كانت أم سالبة ،

 ت( عرفت التحاليل الكيميائية التي تم التركيز عليها ،

 ث( أشارت إلي موثوقية منهجية أخذ العينات والتحاليل المختبرية؟

 

 هل األهداف من الدراسة:. 3 األهداف

 أ( منصوص عليها بوضوح ، 

 ب( في نطاق العمل المتفق عليه مع العميل ،

 ت( متطابقة مع أهداف وغايات الوزارة

 

 تاريخ ووصف 

 الموقع

 وصف الموقع

 . هل قام الباحث:4

 أ( بتحديد أوقات زيارات الموقع التي تمت

ب( بتوفير خريطة للموقع تحتوي طريقة إستخدام األرض ، المباني الموجودة ، األبعاد باألمتار ومساحة 
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 الموقع بالهكتار

 ت( بتضمين المالمح الطبيعية كالبرك واألنهار والجداول التي توجد علي األقل جزئيًا في الموقع ،

، بحيرات ، جداول ، بالوعات ومناطق ث( بتضمين المالمح المشيدة مثل صهاريج التخزين تحت األرض 
 تخزين النفايات

 ج( بتوفير بديل مناسب في حال عدم وجود خريطة للموقع

 ح( بتضمين صورة جوية للموقع والبيئة المجاورة

 . بالنسبة للفحص التفصيلي للموقع ، هل5 الظروف المناخية

 أ( تم توفير سجالت التساقط السنوي 

 مية للتساقطب( تم وصف التغيرات الموس

 ت( تم توفير تقديرات معدل التسرب؟

 

 . هل:6 الماء الجوفي

 أ( تم حساب عمق الماء الجوفي من سطح األرض وعمق وسماكة التكوينات المائية المتعددة ،

 ب( تم توثيق التقلبات الموسمية للماء الجوفي ،

 ت( تم وصف الصخور والنفاذية الرأسية للحزام غير المشبع

تجاه سريان  ث( تم وصف التراصف الطبقي ، بناء ، هندسية ، مسامية ، نفاذية ، خصائص حفظ الماء ، وا 
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 الماء الجوفي في النطاق المشبع؟

 . إذا تم تركيب آبار مراقبة بالقرب من مناطق التخلص من النفايات قبل البدء في هذا الفحص:7 اآلبار

 أ( هل تمت مراجعة نتائج المراقبة ،

 هل تم تضمين بيانات توضح كيف ولماذا تم تركيب آبار المراقبة ومن وراء تركيبها ، ب( 

 ت( هل تم التعرف علي ومراجعة أي دراسات جيوتقنية تمت سابقا؟

 

 . هل قام الباحث:8 أنواع وأعماق التربة

 أو أكبر 20000:  1أ( بتوفير معلومات فحص التربة بمقياس 

 التربة أو أخصائي التربة المحليين ،ب( باإلتصال بإخصائي فحص 

ت( بتوفير خريطة موقعية والقطاعات المناسبة التي توضح نوعية التربة واألعماق وخصائص التربة ذات 
 العالقة بأمكنة وتوزيع الملوث ،

 ث( بتوضيح العالقة بين الماء األرضي وقطاعات التربة ؟

 

 معلومات أولية

 أساسية عن المسئولية

 القانونية

 . هل قام الباحث:9

أ( بتوفير معلومات كافية عن أي إجراءات قانونية أو إدارية مراسيم وزارية ، تهم إتحادية تحت قانون 
 األسماك ... الخ 

 ب( بتخمين أي إحتمال لدعوي في هذه الحالة؟
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 بيانات أهداف 

 الدراسة

 . هل ناقش الباحث األشياء التالية عن أهداف الدراسة:10

 أهداف البحث المفصل للموقع ،أ( ما هي 

 تحقيق هذه األهداف ، التحاليل التي ح ددت في الدراسة إلىب( هل تؤدي 

 ت( هل األهداف شاملة بدرجة كافية بحيث تحدد المساحات المثيرة للقلق البيئي؟

 

 . بالنسبة للفحص التفصيلي للموقع ، هل قام الباحث:11 المجتمعات

 تاريخية ومعلومات الفحص األولي للموقع للمساعدة في وصف المجتمعات المختلفة ،أ( بإستخدام معلومات 

 ب( بمحاولة تحديد عدد توزيعات الملوثات ،

 ت( بمحاولة تحديد مستويات الملوثات الخلفية في المناطق المجاورة؟

 

 . بالنسبة للفحص التفصيلي للموقع:12 الخطط

 ذ العيناتأ( هل شرح الباحث األسباب وراء خطة أخ

 ب( هل تعكس خطة أخذ العينات المصادر ، المسارات والمستقبالت المحتملة للملوثات ، 

 ، IIو  Iت( هل تقلل الخطة من إحتماالت الخطأ من النوع 

 ث( هل أخذ الباحث عينات إضافية لتعويض النتائج التي أ بطلت ،

 للموقع ،ج( هل تحاشي الباحث أخذ عينات مركبة في الفحص األولي 
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 ح( هل أعطي الباحث األسباب ألخذ عينات مركبة أو خليط من العينات المركبة والمنفصلة ،

ثبات قاعدة البيانات ،  خ( هل وصف الباحث بالتفصيل الوسائل التي إستخدمت لجمع ، تسجيل ، تأكيد وا 

 د( هل حدد الباحث األمكنة المالئمة لكل عينة )شبكة محددة األحداثيات( ،

 ل حدد الباحث ظروف التربة الخلفية للعناصر تحت الدراسة ،ذ( ه

 ر( هل أعطي الباحث األسباب إلستعمال المساحة التي حددها لتمثل الظروف البيئية السائدة؟

 . في حال إستخدام دراسات سابقة في الفحص المفصل:13 

 أ( هل تم تلخيص البيانات وعرضها في التقرير ،

 البيانات لتضيف لكثافة أمكنة العينات ،ب( هل إستخدمت 

 ت( هل تم بيان مصدر المعلومات اإلضافية وتبرير إستعماله

 ث( هل أعطي الباحث أسبابًا إلضافة أو إستبعاد بيانات من الدراسات السابقة؟

 

 . هل قام الباحث:14 

مساحات غير مثير للقلق البيئي أ( بإستعمال شبكة عادية في موضع محدد عشوائيًا لتقدير توزيع الملوث في 
، 

ب( بجمع كمية العينات المطلوبة لتطابق مستوي الثقة المطلوب لتحديد مستويات الملوث في تلك المساحات 
، 
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 ت( بإستخدام معامل التباين لتحديد عدم تأثر المساحات غير ذات القلق البيئي بتلك المثيرة للقلق محليًا؟

 

 نات هل قام الباحث:. بالنسبة لخطة أخذ العي15 

أ( بتوجيه شبكة العينات في إتجاه سريان الملوث )إن كان معلومًا( والذي قد يكون مرتبطًا بطبوغرافية الموقع 
 أو إتجاه الرياح ،

 ب( بإختيار عينات ، أماكن و/أو نقاط بداية عشوائية بإستخدام وسائل مبنية علي أرقام عشوائية منتظمة ،

 ام العشوائية؟ت( بتضمين جدول لألرق

 

 . بالنسبة للفحص المفصل للمخزونات هل قام الباحث:16 

 أ( بتصميم برنامج ألخذ العينات يضمن تمثياًل عاداًل لتركيزات الملوث في جميع أجزاء الكومة ،

 ب( بتأسيس تصنيف المخزون علي خمسة تحاليل منفصلة علي األقل ،

متجانسة بدرجة تكفي لتصنيف الكومة بإجمعها تحت تصنيف ت( بتقدير ما إذا كانت المادة داخل الكومة 
 واحد؟

 

 . بالنسبة لفحص الماء الجوفي:17 

 أ( هل إستعمل الباحث أي بيانات متوفرة عن الماء الجوفي من الفحص األولي للموقع ،

 ب( هل تم إستخدام ثالث آبار رصد علي األقل حفرت واحد منها في مكان عكس منحدر سريان الماء ،
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 ساعة من تأسيس البئر، 24ت( هل جمعت عينات الماء بعد 

 ث( وهل جمعت بعد تنظيف وتطهير الماء ،

ج( وهل أجريت إختبارات السالمة لصهاريج التخزين تحت األرض بالقرب من المستقبالت الحساسة مثل 
 إمدادات المياه الصالحة للشرب؟

 . هل قام الباحث:18 بروتوكول

 صلية لضمان الجودة ،أ( بتضمين الخطة األ

 ب( بإجراء مراجعة تامة للبيانات مقارنة مع السجالت األصلية 

 ت( بتوثيق إعتمادية أي بيانات مهمة إلستنتاجات الدراسة ،

ث( بتوضيح عدم وجود أي تحيز نظامي قد إستخدم خالل إجراءات أخذ العينات بما فيها التجميع 
 والتحضير والتحليل؟

 الطرائق التحليلية التي إستخدمت لكل العينات مقبولة لدي الوزارة ،ج( بتبيان أن كل 

ح( بإستعمال رسومات بيانية ضابطة للتحكم والرصد لدقة وصحة التحاليل للدراسات الكبيرة التي تحتوي 
 عينة ، 100علي أكثر من 

 ن القيم المرجعية ،خ( بإستعمال إختبار "تي" لتقدير ما إذا كانت التحليالت المكررة تختلف معنويًا م

 د( بإستعمال تحاليل مزدوجة لعينتين من نفس المادة خاصة في حال اإلشتباه بوجود أعلي التركيزات بها ،
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أو  0.95( بتوضيح أن التحاليل المزدوجة لعينة نصفت في الحقل أظهرت إرتباطًا صفيًا وخطيًا مقداره 1
 ر للملوثات العضوية ،أو أكث 0.90أكثر للملوثات المعدنية والالعضوية و 

 ر( بإتباع بروتوكوالت ضبط/ضمان جودة خدمات المعمل الموصي بها من الوزارة ،

 ز( بتوثيق أي عمل تصحيحي أ تخذ في حال ظهور تحيز معنوي أو عدم دقة ملحوظة؟  

 . بالنسبة للمساحات المثيرة للقلق البيئي: 19 

 قل من مدي اإلرتباط ،أ( هل ضمن الباحث أن المسافات بين العينات أ

ب( وهل إستعمل الباحث خطط متعددة المراحل ألخذ العينات لكشف وتحديد نطاق النقاط الساخنة بما في 
 ذلك الشبكات الدقيقة والخطوات الخارجة؟

 

 

 تحليل البيانات 

 اإلستطالعية 

 الطريقة الالعاملية

 . بالنسبة للفحص التفصيلي للموقع ، هل قام الباحث:20

 بوضع إفتراضات التوزيع بوضوح في التقرير ،أ( 

 ب( بإستعمال طرق ال عاملية لتوضيح البيانات غير الموزعة بطريقة نظامية ،

ت( بإستعمال اإلحصاء المئوي مثل الربعي والوسيط لدعم األساليب التقليدية مثل المتوسط واإلنحراف 
 المعياري ،

 م خاصة عند مقارنة مجموعتين أو أكثر من البيانات؟ث( بإستخدام رسومات صندوقية كبديل للهستوغرا
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 أوصاف المتغير 

 األحادي

 . بالنسبة لتوزيع المتغير اآلحادي ، هل قام الباحث:21

 أ( بوضع كل إفتراضات التوزيع بصورة واضحة في التقرير

 ب( بتوثيق سالمة البيانات

 رسوم اإلحتمالية ،ت( بإستخدام العروض الشكلية للبيانات مثل الهوستوغرام أو 

 ث( بإستعمال ملخصات إحصائية لوصف المركز ، الموقع ، التوزيع ، وشكل توزيع المتغير األحادي ،

ج( بإستعمال التدرج اللوغارثمي ، إذا كانت البيانات مائلة أو منحرفة ألخذ الجهات ، حتي تبدو العروض 
 الشكلية أكثر وضوحًا؟

 

 أوصاف المتغير 

 الثنائي

 

 بالنسبة للمتغير الثنائي ، هل قام الباحث:. 22

 أ( بوضع كل إفتراضات التوزيع بصورة واضحة في التقرير 

 ب( بتوثيق سالمة البيانات ، 

ت( بإستعمال رسوم تشتت بيانية توضيح العالقة بين زوجين من المتغيرات وبإستعمال اإلرتباط الخطي 
 والصفي اللذان يلخصان قوة اإلرتباط؟

 

 . هل إستعمل الباحث:23 المكانيالوصف 

 أ( خرائط كنتورية وقطاعات لتوضيح التوزيع المكاني للملوثات 

 ب( عروض رسومية تعرض البيانات المتوفرة في سياقها المكاني ،
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 ت( قيم العينات للبيانات علي الخريطة أو القطاعات ،

 عينات ذات القيم األعلي ،ث( ألوان ، تدرجات رمادية ، أو رموز إللقاء الضوء علي أماكن ال

 بغرض اإلستكمال وليس اإلستنتاج ، رسم التوزيع المكانيج( 

ح( الربعية أو أي شكل من اإلحصاء المحلي لمساعدة القارئ لفهم وتقييم القرارات التي تخص المجمعات 
 اإلحصائية واإلتجاهات النمطية؟

 الباحث:. بالنسبة لكل التوزيعات ، هل قام 24 القيم المتطرفة

أ( بإستعمال اإلرتباط الصفي كبديل لإلرتباط الخطي لتقليل الحساسية للنقاط المتطرفة)الغاربة( عند عمل 
 تلخيص للعالقة بين متغيرين،

 ب( بإستعمال رسوم اإلحتمالية ، رسوم التشتت ، لتحديد النقاط المتطرفة،

 اإلفتراضات األساسية ،ت( لتحديد ما إذا كان وجود هذه النقاط يتطلب تغيرًا أي من 

 ث( بتحديد األسباب لوجود النقاط المتطرفة ،

 ج( بتوثيق األسباب لوجود النقاط المتطرفة وا عطاء المعلومات ذات الصلة حول أي نقاط تم إستبعادها ،

 ح( بأخذ عينة جديدة من مكان عشوائي ال يبعد أكثر من متر من مكان العينة المتطرفة المستبعدة؟

 

 

  . هل قام الباحث:25 ل اإلحصائي التحلي



- 96 - 

 

 والتفسير

 اإلفتراضات 

أ( بوصف األدوات والوسائل اإلحصائية التي إستخدمت لتحليل وتفسير البيانات مع بيان اإلفتراضات وراءها 
، 

 ب( بتضمين الحسابات واإلفتراضات إلنحرافات المعيارية المجتمعية المقدرة بفرض حساب فواصل الثقة ،

 األسباب وراء الطريقة التي إستخدمت للتعامل مع البيانات غير القابلة للكشف ،ت( بتوفير 

 ث( بإستعمال خيار ال عاملي كطريقة لمراجعة حساسية اإلستنتاج لفرضية التوزيع ،

 ج( بتضمين إفادة عن الشك في كل القيم المقدرة والمتنبأ بها؟

 . هل قام الباحث:26 حسابات

 نماذج توزيع نظامي ، لونظامي أو أ سيأ( بحساب المئينات في 

 ب( بوصف كيف تم حساب المئينات؟

 

 خرائط اإلحتماالت

 

لعمل خطأ سالب زائف عن  %50هل تم تضمين خرائط إحتماالت توضح أن هناك فرصة أقل من . 27
 نوعية المادة؟

 

 اإلستنتاجات والتوصيات

 اإلستنتاجات

 . هل قام الباحث:28

 واضحة وغير ملتبسة مع إشارة محددة للتحاليل والتفاسير التي تدعمها ، أ( بتوفير إستنتاجات

ب( بتوضيح كيف تأثر كل من اإلستنتاجات باإلفتراضات التي وضعت ، بدقة وصحة البيانات المتوفرة ، 
 وبالشك في التقديرات أو القيم المتنبأ بها ،
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جتمعات ، وبالنسبة لتلك المجموعة من ت( بتصنيف المادة بحيث تكون البيانات ممثلة لواحدة من الم
األعلي  %95البيانات ، تكون المثبتة التسعينية العليا من تركيزات العينات أقل من التركيز المعياري والحد 

لحد الثقة لمتوسط تركيزات العينات أقل من التركيز المعياري . كما أنه ال توجد أي عينة ضمن مجموعة 
 فوق ضعف التركيز المعياري؟البيانات تحتوي علي تركيز ي

 . هل قام الباحث:29 التوصيات

 أ( بإعطاء توصيات واضحة وغير ملتبسة ،

 ب( بإعالم العميل عن أي قضايا أخري محتملة تثير القلق خارج إطار أهداف الدراسة ،

 ت( بتوضيح األسباب ألي توصية بمزيد من الدراسة؟

 

 المراجع

 معلومات شاملة

 

 باحث إلي مراجع:. هل أشار ال30

أ( كل مصادر البيانات ، الدراسات السابقة ومصادر أخري )بما في ذلك المقابالت الشخصية( والتي 
 ساهمت في توفير معلومات للدراسة ، 

 ب( أي مصادر تقنية وفرت تفاصيل إضافية عن الطرائق واإلجراءات التي إستعملت في الدراسة؟

 

 المرفقات

 ضبط/ضمان الجودة

 قام الباحث بتوفير: . هل31

 أ( نتائج المختبر التحليلية في صورة مطبوعة أو قرص مدمج ، يفضل إكسل )مطلب إلزامي( ،

ب( إجراءات ضمان/ضبط الجودة المختبرية لإلجراءات ، بروتوكوالت أخذ العينات ، ونتائج مراجعة التحاليل 
 )مطلب إلزامي( ،
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 امي( ،ت( تسجيل الحفريات وحفر اإلختبار )مطلب إلز 

 ث( خريطة للموقع توضح أماكن أخذ العينات )مطلب إلزامي(؟

 . هل قام الباحث بتضمين:32 التوثيق

 أ( تفاصيل الحسابات اإلحصائية التي لم تضمن في متن التقرير ،

ب( إسم ونوعية البرمجية الحاسوبية التي إستخدمت في تجميع قاعدة البيانات والتحليل اإلحصائي أو وصف 
 ومراجع ألي وسيلة أخري ال برمجية إستخدمت في الدراسة؟ مختصر

 

 

 

 

 

 ملخص الفحص التفصيلي للموقع

 حتوي على المعلومات اآلتية:باستخراج المعلومات المجمعة من القوائم المرجعية السابقة، الرجاء تجهيز ملخص في تقرير فحص الموقع لي 

 نوعية وشمولية عمل الفحص 

 لمزيد من الفحصالحاجة  
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 الحاجة لزيارة من موظفي الوزارة للموقع 

 درجة اليقين 

 شريعات الوزارة، اللوائح والسياسات، المعايير واإلرشادات االمتثال لت 

 توقيع صحيفة التوقيعات 

 
     إفادة عن األهداف

 وصف الفحص

    اذاويتضمن العناصر التي تم اختبارها ولم 

 األسباب وراء برنامج أخذ العينات
 العينات والعناصرمكان أخذ  

 األسباب المنطقية ألخذ العينات 

 عرض البيانات

 بيانات الكيمياء 

 بيانات الهيدروجيولوجيا 

 أخرى  
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 تفسير وتقييم البيانات

 المناطق ذات القلق البيئي 

 المناطق غير ذات القلق البيئي 

 نزوح الملوثات 

 درجة الوثوق  

 التوصيات

 الحاجة لمزيد من الفحص 

 تقييم التوصيات 

 2منهجية أخذ عينات التربة

ضعية هي عينة تؤخذ من موضع معين في وقت واحد، هناك نوعان شائعان لطرائق أخذ عينات التربة، العينات الموضعية والعينات المركبة.  العينة المو 
أخذ عينات موضعية.  بينما تمثل العينة المركبة خليط من العينات تؤخذ من أماكن متفرقة أو أوقات مختلفة.  وللتعرف على الملوثات المتبخرة ، يجب 

 .كما يجب أن تسير عملية أخذ العينات من المواقع األقل لوثًا )إن كان ذلك ممكنًا(

                                                             
 ينات من المرشد التقني للمواقع الملوثة.أسلوب أخذ العينات المقترح: األشخاص الذين يبغون تقدير تركيز التلوث للتربة الخلفية للموقع المعني ، يمكنهم استخدام أسلوب أخذ الع2

(BC Tech. Guidance on Contaminated Sites 16 Annex 1) . 

 Sampling Analysis of Hydrocarbon Contaminated Soil: 4هذا القسم تم استخالصه من الحاشية رقم 

 الموقع اإللكتروني:
manual-www.env.gov.bc.ca./epd/wamr/labsys/lab_methhtml  

http://www.env.gov.bc.ca./epd/wamr/labsys/lab_meth-manual
http://www.env.gov.bc.ca./epd/wamr/labsys/lab_meth-manual
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ن كان ممكنًا، يجب اختيار هذه العينات عشوائيًا يجب تجميع عينات موضعية فردية في  وعلى مسافات مواضع تغطي موقع النقطة الساخنة برمته.  وا 
 ماكن أخذ العينات.متساوية .  ولكن وجود اختالفات ظاهرة في الخصائص الطبيعية للتربة )مثاًل اللون( قد يستوجب اختيارًا تفضيليًا لمجموعة بديلة من أ

جمع العينات باستخدام مالج أو مجرفة من الصلب من السنتمترات العشر أعلى التربة )التربة السطحية( ثم توضع العينات في حوض من الصلب يجب 
 .ملم125/250نات الزجاجية سعة امرطبغير قابل للصدأ وتخلط لتعطي خليطًا متجانسًا ومن ثم توضع العينات في واحدة أو أكثر من ال

.  ويسمى موضع العينة برقمين ، أولها مترًا( 40×40* اختر بطريقة عشوائية، موضعًا ألخذ العينة لكل من األرباع )المساحة الموصى بها لألرباع هي 
 ربع الذي تعمل به.عدد األمتار عموديًا من خط التقسيم، وثانيها المسافة باألمتار عن يمين أو يسار الخط العمودي ، اعتمادًا على وضع ال

 وعندما يتم اختيار أمكنة أخذ العينات ، يجب جمع ثالث عينات تربة من كل نقطة من نقاط أخذ العينات التي تم تحديدها:

 متر من سطح التربة. 0.1متر إلى  0.0عينة سطحية تؤخذ من  

 متر من سطح الموقع. 0.6 – 0.5ضحلة تؤخذ من عمق عينة تحت سطحية  

 متر من سطح التربة. 1.0 – 0.9عينة تحت سطحية تؤخذ من عمق  

 عينة منفصلة كحد أدنى من األرباع األربعة للموقع المرجعي. 12جمع باستخدام هذا األسلوب ، ت  

أمتار  7إلى  5ارجية التي تستعمل، من أماكن بين بالنسبة لموقع مشتبه التلوث، يركز الفحص المفصل للموقع على المساحات المشتبه بها والخطوات الخ
 .BC Technical Guidance on Contaminated sites))مترًا في المساحات المشتبهة األكبر  20 – 10وشبكة عينات بين 
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توسطات تركيز المادة الملوثة، بجانب يحدد الفحص المفصل للموقع، المدى الجانبي والرأسي، المقدار ، وتباين التلوث.  ويوفر تقديرًا لتوزيع الملوث وم
 وية للمتوسطات، المئينات التسعينية، وأي تفاصيل أخرى مناسبة.حدود الثقة العل

 قليةحملء صحيفة البيانات ال

ظر القائمة المرجعية ناصحيفة بيانات الملوثات العضوية الثابتة هي عبارة عن فورمات مسح للنقاط الساخنة وتضم استبيانًا للتعرف على النقاط الساخنة.  
 للفحص التفصيلي للموقع.

 تحضير برطمانات العينات

ًا متجانسًا.  ثم تنقل كل واحدة من العينات وتوضع في واحدة أو أكثر من البرطمانات تجمع العينات في أحواض غير قابلة للصدأ وتخلط لتكون خليط
 مل. 125/250الزجاجية سعة 

 

 عينات التربةجمع ومناولة اإلجراءات العامة ل

 المتطلبات األساسية هي كما يلي:

 للصدأ.غير قابل  فوالذياستعمل أدوات نظيفة مصنعة من مواد غير قابلة للتفاعل مثل مثقاب يدوي  

 األدوات  تمامًا بالبخار، ماء مغلي تحت الضغط.ال بد من تنظيف  

 العينات في برطمانات زجاجية نظيفة ، محكمة اإلغالق.يجب أن تجمع  
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 ساعة. 24العينات للمعمل خالل يجب ترحيل  

 العينات طرائق جمع

 موقع المعني.هناك عدد من األساليب المختلفة التي يمكن أن تستخدم لجمع عينات التربة، اعتمادًا على عمق العينة المراد أخذها وخصائص التربة في ال

أن هذه التقنية مفيدة في الكشف عن وجود تلوث، إال أنها التربة وعلى الرغم من  من الممارسات الشائعة استخدام كاشفات األبخرة العضوية لفحص تلوث
مسح للموقع  تاو كأدكاشفات األبخرة العضوية يمكن أن تستغل ليست مثالية لعمل تقديرات كمية، والنتائج تكون غالبًا مختلفة جدًا عن النتائج المعملية .  

 التلوث ولكن من المهم جدًاجمع العينات للتحليل المعملي.درجة و  لتقدير األماكن العامة للتلوث

ولبس قفازات نظيفة  كل أدوات ومعدات أخذ العينات يجب أن تكون مصنوعة من الفوالذ أو التفلون.  يجب أخذ عينات التربة باستعمال مغرفة من الفوالذ
كشفت حديثًا ويتم حفظ العينات في اليدين.  إن لم يكن ذلك ممكنًا، يمكن استخدام حفار.  ولتجنب فقدان الغازات المتطايرة، يجب جمع العينات من تربة 

صلة الحفر.  ال بد من لبس قفازات نظيفة حال أخذها من الحفرة.  األداة المستعملة للحصول على العينة يجب أال تكون نفس األداة التي استخدمت لموا
ن لم يكن ذلك ممكنًا، فيجب تنظيف المعدات وتغييرها  ذا كان ممكنًا، يجب استعمال مجموعة معدات مختلفة لكل عينة جديدة ، وا  بين عينة وأخرى.  وا 

 بين كل عملية ألخذ عينة.

لعينات المطلوبة يحددها الموقع ويعتمد على نوع الملوث وحركته في البيئة والمالمح حفرة اختبار ، بئر ، والعينات السطحية ، فإن المكان وعدد الكل 
 .الطبيعية للموقع

جراءات مسح الموقع لتقدير العدد واألمكنة المالئمة ألخذ العينات.يجب استعمال   التقييم األولي للموقع وا 
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، أفقيًا ورأسيًا.  كذلك يجب زيادة كثافة العينات في المساحات التي بها لتربةيجب أن يحدد عدد كاف من أماكن العينات حتى يمكن تقدير مدى تلوث ا
ن لم يكن هناك معلومات متوفرة للتنبوء   بأماكن النقاط الساخنة، يمكن عمل نمط شبكي لتحديد أماكن أخذ العينات.مفارقات )شذوذ عن القياسات(.  وا 

 .المطلوبة وخصائص التربة لمحددة ألخذ العينات حتى يتمكن الباحثون من تحليل كل العوامليجب تجميع عدد كاف من العينات من كل من األمكنة ا

فهذا النوع من الترب يتطلب عددًا أكبر من العينات الموزعة مكانيًا أكثر من تجعل من العسير تجميع عينات ممثلة، لذا  الطبيعية المتباينة للتربة مكانياً 
 التباينات الزمانية فيمكن عمومًا تجاهلها.األوساط األخرى.  أما 

 توجيه عام للفحص والتشخيص الموضعي

 العينة الموضعية المنفصلة هي المادة التي:

 جمعت من نفس الطمر أو التربة في مكان واحد 

 .3متر 1ينحصر التجميع داخل حجم متصل مقداره  

عمق  الموقع، أو من سطح موقع تاريخي معروف أو من خالل متر من سطح 1متر داخل حدود  0.5جمعت من خالل عمق بطول أقصى  
 متر من السطح. 1ر على عمق أكثر من تم 1بطول 

 لم تجمع من مكانين مختلفين من طمر أو تربة. 

 شبعة(طح البيئي لهواء/ماء )أو السطح البيئي لنطاق تربة مشبعة/ غير ملم تجمع من جانبين من الس 

لم تتكون من خليط من مادة واضحة التلوث وأخرى وضح أنها غير ملوثة، )من المالحظات الحقلية كالنظر والشم ومقياس الغازات .... الخ(  
 )مثاًل نفس القوام(.حتى لو كانت تلك المواد ذات خصائص طبيعية متشابهة 
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 الحجم الذي تمثله العينة الموضعية المنفصلة هو:

 نعة كنفايات من نوعية صناعية أو تجارية أو من مواد مص 3متر 10 

 من مواد مصنعة كنفايات خطرة. 3متر 5  

 الخارجة للنقاط الساخنةستخدام أخذ العينات بالخطوة ا

الخطوة حينما تزيد نتيجة تحليل عينة موضعية منفصلة عن األرقام القياسية المالئمة لالستخدام الحالي أو المطلوب للموقع ، يوصى بأخذ عينات ب
 ، وفي كل موقع خارج النقط الساخنة ، تؤخذ عينات من نفس الطمر أو التربة على أعماق متساوية نسبيًا.الخارجة 

أمتار من  7صناعية ، يجب جمع ثالث عينات خارجية للتحليل على مسافة ال تزيد عن ضعية المنفصلة ذات نوعية تجارية أو وحين تكون المادة المو 
حد أقصى من أمتار ك 7موضع العينة المنفصلة األصلية، ويفضل أن تكون العينات على مسافات متساوية من بعضها داخل محيط دائرة نصف قطرها 

 األصلية.موضع العينة المنفصلة 

أمتار من الموضع األصلي للعينة  7وحين تصنف المادة الموضعية المنفصلة كنفايات، يجب جمع أربع عينات للتحليل على مسافة ال تزيد عن 
 أمتار كحد أقصى من الموضع األصلي للعينة المنفصلة. 7حول محيط دائرة بنصف قطر المنفصلة، ويفضل أخذ العينات على أبعاد متساوية 

أمتار من الموضع األصلي،  4ت خارجة للتحليل على بعد ليس أكثر من ين تصنف المادة الموضعية المنفصلة كنفايات خطرة، يجب جمع أربع عيناوح
 ة.أمتار من الموضع األصلي للعينة المنفصل 4ويفضل الجمع على أبعاد متساوية حول دائرة نصف قطرها ال يزيد عن 

 تأكيد المعالجة الكافية
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الحالي أو كان تركيز المواد الكيمائية في عينات الخطوة الخارجة أقل من األرقام القياسية المطلوبة لمعالجة التربة والتي تنطبق على االستخدام إذا 
 االستخدام المطلوب للموقع المعني، عندها يجب اتخاذ اإلجراءات التالية:

من النفايات الخطرة(، حسب تشخيص العينة األصلية المنفصلة، إلدارتها ، معالجتها أو  3أمتار 5من المواد الملوثة ) 3متر 10يجب أن تحفر  
 بصورة مناسبة. التخلص منها

 فر، يجب أخذ عينات من جدار وأرضية الحفرة لتحليلها للتأكد من إزالة المواد الملوثة.حبعد عمل ال 

 اإلجراء الموصى به لتأكيد المعالجة هو:

 للحفرة بالطريقة اآلتية:كل سطح أخذ عينات منفصلة من  

أمتار  10منفصلة واحدة من أي سطح للحفرة بحيث تكون هناك على األقل عينة واحدة داخل شبكة مؤسسة على زيادات تؤخذ عينة تأكيدية  -
بقات رقيقة يمكن (.  وقد يكون من الضروري أخذ عينات تأكيدية على أبعاد أقرب حينما يشتبه بوجود طايات خطرةفأمتار إذا كانت ن 5)

 التعرف عليها.

 متر متعامدة مع سطح أو أرضية الحفرة. 0.25يجب جمع عينات على مدى  -

رأسي أو سطح بالنسبة للمواد ذات النوعية التجارية أو الصناعية، يمكن خلط ما يصل ألربعة عينات منفصلة مجمعة من اتجاه واحد )حائط  -
 أرضية أفقي(.

 ، فيجب تحليل عينات تأكيدية منفصلة فقط )أي ال يجوز أخذ عينات مركبة(.)في العينة المنفصلة األصلية( أما بالنسبة للنفايات الخطرة -
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 تحليل العينات لتأكيد التركيز 

ثلة للمعيار فقط إذا كان تركيز الملوث أقل من الحد المعياري تتبر العينة ممفي حال استخدام عينات مركبة مكونة من "س" عينة ، مثاًل، فتع -
 مقسومًا على "س".

 غير الممتثلة ، فيجب متابعة تحليل كل عينة منفصلة .أما بالنسبة للعينات  -

 إذا كانت نتائج التحليل التأكيدي أقل من معايير معالجة الموقع ، فال حاجة ألي عمل إضافي. -

ل كل عينة تأكيد منفصلة .  بعدها يجب حفر وفي حال أظهرت نتائج التحليل التأكيدي تركيزات تفوق معايير المعالجة ، فيجب حينها تحلي -
أمتار  5شرة أمتار مكعبة كحد أقصى )األماكن الملوثة التي أشارت إليها النتائج األخيرة.  ويجب أن تسير عملية الحفر بكميات تقدر بع

 مكعبة للنفايات الخطرة(، يتلوها أخذ عينات تأكيدية.

 
 

 

 تحديد التلوث اإلضافي

طبق على االستخدام تنار المعالجة التي يمع قيمة ، أعلى منstep outقي حالة وجود تركيزات للمادة الملوثة، في واحدة أو أكثر من العينات الخارجية 
 اإلجراءات التالية:الحالي أو المتوقع لألرض ، فيجب حينها اتخاذ 

ت الخطرة( حول العينة المنفصلة األصلية والعينات الخارجية ، بأنها تفوق معايير من النفايا3متر 5تصنف عشرة أمتار مكعبة من المادة الملوثة ) 
 المعالجة، وكذلك كل مادة في طبقة أو نوع في عمق مشابه بين نقاط العينات المذكورة.
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ن كل العينات الخارجية أقل من عمل مجموعة أخرى من العينات الخارجية والتحاليل وتكرار العمليات المذكورة بعاليه حتى يتم التأكد من أيجب  
 معيار المعالجة لغرض االستخدام المطلوب.

دارتها ، معالجتها أو التخلص منها. يلي ذلك أخذ عينات تأكيدية وتحليلها كما مبين أعاله.   يجب حفر المواد المصنفة وا 

 أخذ عينات سطحية

.  أما بالنسبة يجب إتباع الوسائل العامة للتجميع السترداد العينة، وكخيار آخر يمكن استعمال مثقب التربة والذي يساعد في الحفاظ على العينة سالمة 
 بة عميقة.ر من تربة سطحية وت اً ستكون خليطللعينات العميقة نسبيًا، يمكن استعمال مثقب دلوي ولكن العينة المجمعة 

 تبارحفرة االخ

ملم،  2.  في حال وجود مادة حرة في الحفرة بسمك أكثر من Trapيجب استخدام مجرفة نظيفة لعملية الحفر، كما يجب وضع كل المواد المستخرجة في 
 فيجب إبعادها قبل أخذ عينة التربة.

مع عينات ممثلة كلما ظهر نوع مختلف من التربة . ويجب أخذ العينات من المساحات يجب إتباع الوسائل العامة للتجميع السترجاع العينة.  كما يجب ج
 والتي تم تقديرها مسبقًا .التي يبدو أن بها أعلى درجات التلوث.  ويعتمد أدنى عمق ألخذ العينات، على خصائص الموقع المحدد 

 :تركيب اآلبار

 مترًا تحت قاعدة التلوث. 1.5أو على األقل  يصل الحفر إلى سطح الماء األرضييجب ثقب اآلبار بواسطة حفار ثاقب كهربائي ويجب أن 
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نما هي عبارة عن جسم من المواد تظهر عينات التربة، في الغالب، تباينًا جيولوجيًا، ويمكن القول أن عينة التربة ، في العموم، ليست كتلة متجانسة  وا 
الطبقية.  كما يجب أخذ اعتبار متر على األكثر وأخذ عينات إضافية بظهور تغيرات في الخصائص  1.5المتباينة.  لذا يجب جمع العينات على أبعاد 

 الفادوز ألنه يمثل فاصاًل بين التربة والماء األرضي.  ويجب استعمال الملعقة المنشفة ألخذ عينات من أعماق محددة.خاص ألخذ عينات من نطاق 

 (:كومة التربة )التربة المستخرجة من الحفر

 يجب أخذ العينات من األماكن التي يبدو بها أعلى درجة من التلوث . والستعادة العينة ، يجب إتباع وسائل الجمع أعاله.

 الحفرة الصهريجية

ملم في الحفرة، يجب إتباع وسائل أخذ عينات المواد الحرة.  يجب التخلص من كل المواد الحرة قبل أخذ العينات  2في وجود مادة حرة بمستوى أكثر من 
أدناه، للمساعدة  عنق الزجاجة ، الموضحكما سبق شرحه.  كما يجب أخذ عينات التربة من المناطق التي تبدو أكثر تلوثًا، ويمكن استخدام اختبار فراغ 

 في تحديد األماكن األكثر تلوثًا.

 عنق الزجاجة غطريقة فرا

في تقييم شامل للموقع .  في هذه تمثل هذه الطريقة وسيلة حقلية مبسطة وسريعة لتقدير وجود مركبات عضوية متطايرة في التربة أو الماء وذلك قبل البدء 
 ول.محكم التغطية ومن ثم يتم تحليل الفراغ أعلى العينة باستخدام جهاز تحليلي محمالطريقة تجمع عينة تربة أو ماء وتوضع في إناء 

 لتنظيف أدوات أخذ العينات، نستعمل اآلتي:

 قفازات مغسولة بماء نظيف. 
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 معدات، تحك وتنظف بالمنظفات المناسبة. 

 هكسان. معدات، تغسل ثالث مرات بالماء النظيف يليه أستون + 

قات )الزيوت والشحوم( على أجزاء آلة الحفر.  يمكن استخدام الزيوت النباتية لتزليق السطوح الخارجية آللة الحفر.  وبعد االنتهاء يجب عدم استخدام المزل
 كل األدوات ، )مثفاب، قضبان، اللقم( المستخدمة في الحفر، بمزيل ومنظف ثم غسلها بماء مقطر.من كل حفرة ، يجب غسل 

 خطوات أخذ العينات

ال بد أن تنظف بعناية بالصابون والماء المقطر قبل أخذ العينات  ومعدات أخذ العينات )كرادة، حوض لخلط العينات، ملعقة .. الخ( كل أدوات 
 في كل موقع.  ويمكن استعمال المذيبات الكيمائية كاألستون والهكسان للتأكد من أن كل الرواسب والشوائب قد أزيلت من سطوح المعدات.

 عدات من الصلب غير القابل للصدأ ألخذ العينات.يجب استعمال م 

 خلطها لتتجانس.يتم بل للصدأ و توضع العينات المجمعة في أحواض من الصلب غير القا 

 تحول العينات بعدها لتوضع في أواني زجاجية. 

 تحوطات عامة في عملية أخذ العينات

تتضمن تجميع يجب الحذر وأخذ التحوطات الواجبة لمنع تسرب كتلة الملوث في صورة غازات متطايرة أو عن طريق التحلل األحيائي.  هذه التحوطات 
ل أدوات أخذ كالعينات في أواني مناسبة وحفظها سليمة.  ولمنع تلوث العينات من مصدر خارجي، يجب العناية الكافية بالتنظيف ، كما تم شرحه سابقًا، ل

 وأخرى.  كما يجب أخذ العينات أواًل من األماكن األقل تلوثًا إلى األعلى كلما كان ذلك ممكنًا.، بين كل عينة العينات

 غيةعينات الضبط الفرا
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 تستخدم ثالث أنواع من العينات الفراغية لضبط الجودة:

 رحلة:العينات الفراغية لل 

 عينة حدث بداخل آنية العينات أو من خالل التلوث العرضي خالل الترحيل والتخزين.تستخدم هذه العينات إلثبات أن تلوث ال

 العينات الفراغية الحقلية: 

 إلثبات أن التلوث حدث بسبب الكواشف أو التلوث البيئي مثل تلوث الهواء في مكان أخذ العينة.

 لألدوات:العينات الفراغية  

زالة التلوث عن المعدات.إلثبات أن التلوث حدث بسبب المعدات ، وتعتب  ر عينات ضبط األدوات مهمة في تقييم فعالية وسائل تنظيف وا 

 تحضير عينات الضبط

ضر عينة لعملية تحضير عينات الضبط الفراغية، تستعمل نفس آنية العينات المستخدمة لتجميع العينات الحقلية وذلك بوضع ماء خالي من الملوث.  تح
 عينة. 20ضبط لكل نوع من كل 

 عينات ضبط الرحلة: 
 تحضر بملء أواني العينة قبل بدء عملية أخذ العينات.  وتوضع العينات الضابطة في نفس صندوق التبريد مع العينات الحقيقية.

 عينات الضبط الحقلية 

أخذ العينات الحقيقية في تحضر هذه العينات في الحقل بصب ماء نظيف من إناء نظيف في أحد آنية العينات المنظفة ويتم ذلك في نفس وقت 
 الحقل.
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 عينات ضبط المعدات 

تحضر بصب ماء نظيف على أدوات أخذ العينات وجمعها في آنية حفظ العينات.  تسري على عينات الضبط كل إجراءات التحاليل التي تتم 
 للعينات الحقيقية .

 طرائق حفظ العينات

 فمثاًل طرائق حفظ البيفنيالت متعددة الكلور تتضمن اآلتي: تختلف طرائق الحفظ حسب نوع الملوثات العضوية الثابتة،

 ْ  مئوية حتى وقت التحليل.20 –حفظ العينات بطريقة مثالية يجب أن يتم في درجة حرارة  

 االستعمال.ية ويمكن استعمال التفلون .  وال بد من عملية التنظيف والتسخين، المنصوص عليها مسبقا، قبل مانحفظ العينات في قوارير كهر  

 عينات ضمان الجودة

 تتضمن عينات ضمان الجودة اآلتي:

 الغرض عينة ضمان الجودة
 تلوث العينة عينة فراغية

 عينات حقلية مزدوجة
 )تحليل عينتين من نفس العينة(

 دقة عملية أخذ العينات

 دقة طريقة التحليل عينات معملية مزدوجة
 اآلثار النسيجية العينات الشائكة
 تحيز األجهزة العينات المرجعية
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 دقة األجهزة عينات مرجعية مزدوجة
 عينات حقلية مكررة

 نتان من نفس الموقع()عي
 تكرارية أخذ العينات

 

 

 نقاط لالعتبار حين أخذ عينات التربة:

 التربة هي الوسط المباشر للتعرض باللمس 

 األخرى.وهي مصدر أساسي إلطالق الكيماويات ونشرها في األوساط  

 
 

 العينات المزدوجة لضبط الجودة

مجموعة واحدة يوفر تجميع العينات المزدوجة فرصة لتقييم األداء المختبري وذلك بمقارنة نتائج عينتين جمعتا من نفس الموقع.  لذا كان ال بد من جمع 
ذلك  ذتجانس العينة قبل ملء آنية حفظ العينات.  ويمكن تنفينة .  ويتطلب الحصول على عينات مزدوجة عي 20ل لكل قمن العينات المزدوجة على األ

 نظيفة.  بعدها تقسم العينة لنصفين، وتمأل آنية العينتين بالتناوب من كل نصف.بملء آنية مناسبة من الصلب )حوض أو سلطانية( وخلط العينة بأداة 

 3منهجية أخذ عينات الماء الجوفي
                                                             

British Columbia Field Sampling Manual (Ministry of Environ. 2003)3 
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وأسهل قياسًا مقارنة مع تلوث التربة.  ويمكن أن تكون التباينات الزمانية وسطية اعتمادًا على خصائص الوسط تعتبر سحابة الماء األرضي متواصلة 
.  من االعتبارات المهمة، إزالة العوالق من الماء المجمع )يتراوح السريان من بضع أمتار/اليوم للوسط الحصوي إلى جزء من المتر في السنة لوسط طيني(

 سيمات تأتي في الغالب نتيجة لتركيب البئر أو عملية أخذ العينات وال تعكس بالضرورة الظروف الحقيقية للماء الجوفي.وذلك ألن هذه الج

 العينات )سحب( استخالص

 لتر/الدقيقة بالتقريب. 0.1أن ال يتعدى سحب الماء للعينات معدل التنظيف.  ويوصى بأخذ معدل منخفض ألخذ العينات ، يجب 

، مراقبة العينات والدالء ويجب أن تبنى طريقة أخذ عينات الماء على العوامل التي يراد الماء استخدام المضخات ، الهواء المضغوط  تتضمن طرق سحب
 (.Piteau, 1990)، العمق الذي تؤخذ منه العينات وقطر البئر رصدها 

العينة بماء ساكن في اسطوانة البئر.  ويمكن التأكد من ذلك بالتطهير  إنه من المهم الحصول على عينة ممثلة لجسم الماء الجوفي وذلك بتفادي اختالط
 العينات.الكافي للماء قبل أخذ 

 تحليل بعض العناصر الروتينية

ستقتصر  روتينية لبعض الخصائص لتحديد ما إذا كانت إستراتيجية المعالجةبجانب تحليل الملوثات العضوية الثابتة، فإنه من المهم أحيانًا إجراء تحاليل 
للمياه الجوفية درجة الحموضة، جهد األكسدة واالختزال، األكسجين  على معالجة/ إزالة التلوث للملوثات العضوية الثابتة,  وتشمل هذه التحاليل الروتينية

أي تحاليل أخرى بناءًا على المواصفات  ة النوعية، المعادن ، نتروجين األمونيا، الكلوريد، والمطلب الكيميائي لألكسجين.  ويمكن إضافةيئب ، التوصيلالذا

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Barcelona et al. 'Practical Guide for Ground – Water Sampling' (1985) 
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التوصيلية النوعية وذلك في الممارسة المرجعية و درجة الحموضة ، سري من خاللها الماء لتحليل األكسجين الذائبيخلية الخاصة بالموقع.  وتستعمل 
 للصناعات.

وأي تغييرات معنوية إحصائية ، ذلك في تحديد نقاط مركزة للملوث  صلية الروتينية والمراقبة الموضعية في إيجاد أي اتجاهات نمطيةتساعد العينات الف
 ابق المعايير السائدة.طذات القيم التي ال توفي تعريف العناصر 

وتقع   ية أو التجاوز للمستويات المرجعية لكل عنصر أو مكون يجري رصده .فونعني بالقيم المعنوية إحصائيًا تلك التي تزيد أو تقل معنويًا من القيم الخل
 نمط توزيع العنصر.المسئولية على المالك / المستأجر أو وكيله الختيار الطريقة اإلحصائية المناسبة والتي تتالءم مع عدد العينات المجمعة و 

 

 

 

 الطبقات غير القابلة لالمتزاج

في الماء ليست باألمر غير الشائع.  إن وجود صيغة منتج ألحد الملوثات العضوية الثابتة المذابة في مذيب غير قابل لالمتزاج بالماء أو القليلة الذوبان 
س الطبقة غير القابلة نطوري لقياهذه الطبقات غير القابلة لالمتزاج ربما تكون طور غير مائي لسائل خفيف قبل تنظيف البئر .  ويستخدم المجس البي

 المجس في الطبقة الذائبة حتى يصل للسطح البيئي )بين السائل والماء( حينذاك يمكن قياس عمق وسمك الطبقة القائمة.ج .  ويجب إدخال ز للم

عينات  المختبري.  لحفظكير بأنه ال يجوز أن ترشح عينات الماء الجوفي والتي جمعت لتحليل أي مكونات عضوية  في الحقل قبل التحليل يجب التذ
 لون.فية اللون مغسولة ومغطاة برقائق األلمونيوم أو غطاء من التنفإن التوصية هي أن تستعمل آنية زجاجية كهرما ،الماء
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 الليئية ةخواص الملوثات العضوية الثالت

POPs توكسافين ميركس هكساكلورولنزين هلتاكلور أندرين دايلدرين ددت كلوردان الدرين 

الكتلقققققققة الجزيئيقققققققة 

 جم/مول

 )متوسط( 414 545.55  373.32 380.92 380.91 354.49 409.76 364.93

 o 20) 1.75 1.6 1.63-1.59 م( o 20) 1.6 3الكثافة جم/سم

 م(

1.64 (20 o )1.63 2.00 2.044 1.58 م 

 105.5-104 م oنقطة  األنصهار 

 )نقى(

)مقققققققققققاد   49-60

 فاعلة(

106-107 108.5-109 175-176 

 )نقى(

)مقققققققققققققققققاد   95

 فاعلة(

اعلقققى مقققن  226-230

200 o   (لليتح)م 

95.96 227-230 

 )يتسامى(

485    65-90 

 2)علققققققى  175 لليتح م oنقطة الغليان  

 مم زئل (

)علققققققققى  145-135 ()يتحلل 245 لليتح 260

 مم زئل ( 1-1.5

 لليتح 120<  غير متوفر 323-326

معامقققققل امتصقققققاص 

 log Kocالترلة  

 5.00-2.47 3.76 6.06-2.56 4.38 )المحسولة( 4.532 6.67 6.26-5.146 5.57-4.58 7.67الى  5.38

ان صقققققققققققققققققققققققققققققققققال 

 logاوكتان/المققاء 

Kow 

 5.50-3.23 5.28 6.42-3.03 5.5-4.4 5,339-3,209 6.2الى  4.32 6.914-4.89 6.00 7.40الى  5.68

 56مجم/ليتققر  0.011القققاولان فقققى المقققاء 

ميكروجرام/ليتر 

1.2-5.5 

ميكروجرام/ليتققققققققققر 

0.110 

مجم/لينقققر علقققى 

220-260 

ميكروجرام/لينقققر علقققى 

180 

ميكروجرام/ليتقققققققققققر 

ميكروجرام/ليتقققر  550 غير متوفرميكروجرام/ليتققققر  6
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Sw  20على o  25على  م o25على  م o20 م o 25 م o 25على  م o  20على   م o 20على   م o م 

مققققققققم x 10-6 3.1 الضغط اللخارى

 o 20زئل  على  

 م

مققققم زئلقققق  10-6

 م o 20على  

2.53 x 10-5   لقققار

 م o 20على  

7.50 x 10-5 

مققم زئلقق  علققى  

20 o م 

3.6 x 10-5  لقققققا علقققققى

25 o م 

3 x 10-4   مم زئلق

 م25oعلى  

1.089 x 10-5  مققم

 م20oزئل  على  

3 x 10-7  مقققققققققم

زئيققققققققق  علقققققققققى  

25oم 

مقققققم زئيققققق   0.2-0.4

 م25oعلى  

ثالققت نققانون هنققرى 

-atm 1KH

Lmol2m 

5.2x 10-6  علقققى

25 oم 

4.8 x 10-6 

 مo 25على 

1.29 x 10-5  4.9  10-5  مقققققم

 25زئل  علقى  

o م 

2.7 x 10-7  مقققم زئلققق

 5.0م،أو  o 20علققققى  

x 10-7 

2.3 x 10-3 7.10 x 10-2 1.0 x 10-5 HK =0.005-0.21 

، اءليضقققققققققلللورات المظهر

الرائحققققة  ةعديمقققق

 عندما تكون نقية

المقققققاد  ال اعلققققققة 

 لنقققق مر الققققى سققققا

داكققن مققئ رائحقققة 

 كيميائية خ ي ة

نقيققةم مسققحو  

 أليض

المققاد  ال اعلققةم 

عديمقققققة اللقققققون 

لنق  مصق ر الى 

سققققائل لققققز  او 

رائحقققة عطريقققة 

 شليهة لالكلور

 

ددت النقى لللورات 

ليضقققققققققاء صقققققققققللة 

عديمقققققققققة الطعقققققققققم 

 والرائحة

ددت الماد  ال اعلقة 

ليضققاء الققى كريمققى 

شقققمعى صقققللة مقققئ 

أو نليلقققققققة رائحقققققققة 

 معدومة

توجد على هيئة 

 لللورات ليضقاء

أو رنققققققققققققققققققائ  

عديمققة   اءمرسق

أو رائحقققققققققققققققة ال

كيميائيققة رائحققة 

 خ ي ة

اء ليضققلللققورات نقققىم 

 الرائحة  ةعديمصللة

لقققون المقققاد  ال اعلقققةم 

مر خ لققققف اللققققون سققققا

 خ ي ةرائحة كيميائية 

نقققققققققىم مسققققققققحو  

ائحققققققققة لرالقققققققيض، 

 الكافور 

المقققققققاد  ال اعلقققققققةم 

مسقققحو  احمقققر لققق  

 رائحة الكافور

أو  ليضقققاء للقققورات

 لللورية صللة

نققققققىم لللوريقققققة 

ليضقققققاء صققققققللة 

 عديمة الرائحة

صقق راء شققمعية صققللة 

لها رائحة  مثل الكلور 

 والترلينات



- 118 - 

 

 اللي ني ت متعدد  الكلور  

النححححو   مجموعححححة 

 المتجانسة

ئنائى الفيناي  

 احادية الكلور

ئنحححائى الفينايححح  

 ئنائية  الكلور

ئنححححححححححححححححححححائى 

الفينايحححححححححححححح  

 ئكائية الكلور

ئنححححححححححححححححححححائى 

الفينايحححححححححححححح  

 رباعية الكلور

ئنححححححححححححححححححححائى 

الفينايحححححححححححححح  

خماسححححححححححححححية 

 الكلور

ئنائى الفينايح  

سلاسححححححححححححححححية 

 الكلور

ئنائى الفينايح  

 سباعية الكلور

ئنائى الفينايح  

 ئمانية الكلور 

 ئنححححححححححححححححححححائى

الفينايحح  تات 

 تسعة كلور

ئنائى الفينايح  

 تات عشر كلور

الححححولن الج ي يححححة 

 جم/مول

188.7 223.1 257.5 292.0 326.4 360.9 395.3 429.8 464.2 498.7 

لاتوجحححححححححححححححححححل  2الكثافة جم/سم

 معلومات

لاتوجححححححححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجحححححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجحححححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجحححححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجحححححححححححححححححححححل 

 معلومات

 oنقطة  الأنصهار 

 م

لاتوجحححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجححححححححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجحححححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجحححححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجحححححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجحححححححححححححححححححححل 

 معلومات

 oنقطحححة الغليحححان  

 م

لاتوجحححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجححححححححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجحححححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجحححححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجحححححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجحححححححححححححححححححححل 

 معلومات

معام  امتصاص 

 log Kocالتربة  

لاتوجحححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجححححححححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجحححححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجحححححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجحححححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجحححححححححححححححححححححل 

 معلومات

انفصحححححححححححححححححححححححححال 

 logاوكتان/الماء 

Kow 

4.3-4.6 4.9-5.3 5.5-5.9 5.6-6.5 6.2-6.5 6.7-7.3 6.7-7 7.1 7.2-8.16 8.26 

الذوبان فى المحاء 

Sw 

1.21-5.5 0.008-0.60 0.003-0.22 0.004-

0.010 

0.004-0.02 0.0004-

0.0007 

0.000045-

0.0002 

0.0002-

0.0003 

0.00018-

0.0012 

0.000001-

0.0000761 

-0.0023 0.002 0.22-0.003 0.60-0.008 2.5-0.9 الضغط البخارى

0.051 

0.0007-

0.012 

0.00025 0.0006 - 0.00003 

ئابن دانون هنرى 

-atm 1KH

Lmol2m 

لاتوجحححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجححححححححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجحححححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجحححححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجحححححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجححححححححححححححححححل 

 معلومات

لاتوجحححححححححححححححححححححل 

 معلومات

ثات العضوية الثابتة سوائل شفافة لزجة. تزيد اللزوجة مع عدد ذرات الكلور معظم األنواع المتجانسة من الملوثات العضوية الثابتة  فى صورتها النقية، بللورات عديمة اللون والرائحة. الخلطات التجارية من الملو

 م، لكنها تذوب فى العديد من المذيبات العضوية، الزيوت والدهون  25منخفضة الذوبان فى الماء ولها ضغط بخار منخفض على درجة المرتبطة مع ثنائى الفينايل. عموماً الملوثات العضوية الثابتة  

 

 PCDFs)ثنائى بنزوفيوران عديدة الكلور)

مجموعةةةةةةةةة النةةةةةةةةو   

 المتجانسة

1 ،3 ،7 ،8- 

ربةةاعى الكلةةور 

ثنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائى 

 ورانيبنزوف

2 ،3 ،6 ،8- 

ربةةاعى الكلةةور 

ثنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائى 

 ورانيبنزوف

2 ،3 ،7 ،8- 

ربةةةةةةاعى الكلةةةةةةور 

 ورانيثنائى بنزوف

1 ،2 ،3 ،4 ،8- 

خماسةةةةةى الكلةةةةةور 

 ورانيثنائى بنزوف

1 ،2 ،3 ،7 ،

خماسةةةةةةةةةةى  -8

الكلةةةةور ثنةةةةائى 

 ورانيبنزوف

1 ،2 ،3 ،7 ،

خماسةةةةةةةةةةى  -8

الكلةةةةور ثنةةةةائى 

 ورانيبنزوف

1 ،2 ،3 ،4  ،

سداسةةى  -8، 7

الكلةةةةور ثنةةةةائى 

 ورانيبنزوف

1 ،2 ،3،6 ،

اسةةى سد -8، 7

الكلةةةةور ثنةةةةائى 

 ورانيبنزوف

1 ،2 ،3 ،7 ،

8 ،9-  

سداسى الكلةور 

ثنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائى 

 بنزوفبوران

1 ،2 ،4 ،6 ،

سداسةةى  -9، 7

الكلةةةةور ثنةةةةائى 

 بنزوفبوران

2 ،3 ،4 ،6 ،7 ،

سداسى الكلور  -8

 ثنائى بنزوفبوران

1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،

سةةةةةةةةةةباعى  -8، 7

الكلةةةةةةةةور ثنةةةةةةةةائى 

 بنزوفبوران

 الةةةةةةةةةوزن الجزيئةةةةةةةةةي

 جم/مول

305.96 305.96 305.96 340.42 340.42 340.42 374.87 374.87 374.87 374.87 374.87 409.31 

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  2الكثافة جم/سم

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  التوجد معلومات التوجد معلومات

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 معلومات

 التوجد معلومات معلوماتالتوجد 

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  م oنقطة  األنصهار 

 معلومات

197-198 219-221 177-178 225-227 196-196.5 225.5-

226.5 

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  232-234

 معلومات

180-181 239-240 236-237 

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  م oنقطة الغليان  

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  التوجد معلومات التوجد معلومات

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 معلومات

 التوجد معلومات التوجد معلومات

معامةةةةةةةل امتصةةةةةةةا  

 log Kocالتربة  

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  التوجد معلومات )مقدرة( 5.61

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 معلومات

 التوجد معلومات التوجد معلومات

انفصةةال اوكتان/المةةا  

log Kow 

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  6.79 6.79 6.79 5.82

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 معلومات

 7.92 التوجد معلومات
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الذوبان فى الما  على 

25o( مmg/dm3) 

التوجد 

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  التوجد معلومات 10-4*4.2

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  10-5*1.8 10-6*8 10-4*2.4

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 معلومات

 5-10*1.4 التوجد معلومات

الضغط البخارى علةى 

25o)م )مم زئبق 

التوجد 

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 معلومات

التوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  8-10*3.74 8-10*6.7 8-10*6.7 7-10*1.63 7-10*2.73 التوجد معلومات 10-7*9.21

 معلومات

3.74*10-8 1.68*10-8 

ثابةةةت قةةةانون  نةةةةرى 

Lmol2m-atm 1KH 

1,48*10-5 1,48*10-5 1,48*10-5 2.63*10- 2.63*10- 2.63*10-5 2.78*10-5 2.78*10-5 2.78*10-5 2.78*10-5 2.78*10-5 4.1*10-6 

 PVCبيضاء الى صفراء شاحبة اللون، مسحوق بللورى يصنع من  انتاج قطران الفحم ، يستخدم كقاتل للحشرات، وانتاج 

 

 دايوكسينات عديد  الكلور-ب-ثنائى اللنزو

مجموعققققققققة النققققققققو   

 المتجانسة

احققادى الكلقققور 

 -ب-ثنائى لنزو

 دايوكسينات

ثنقققققال الكلقققققور 

 -ب-ثنائى لنزو

 دايوكسينات

ثنائى ث ثى الكلور 

 -ب-لنقققققققققققققققققققققققزو

 دايوكسينات

رلققققققاعى الكلققققققور 

 -ب-ثنقققققائى لنقققققزو

 دايوكسينات

خماسى الكلقور 

 -ب-ثنائى لنزو

 دايوكسينات

سداسى الكلقور 

 -ب-ثنائى لنزو

 دايوكسينات

سققلاعى الكلققور 

 -ب-ثنائى لنزو

 دايوكسينات

ثمقققققققانى الكلقققققققور 

 -ب-ثنقققققائى لنقققققزو

 دايوكسينات

الققققققققوزن الجزيئيققققققققة 

 جم/مول

218.6 253.1 287.5 322 356.4 390.9 425.3 459.8 

 توجقققققققققققققققققققققد  2الكثافة جم/سم

 معلومات

 توجقققققققققققققققققققققد 

 معلومات

 توجقققققققققققققققققققققد  1.827  توجد معلومات

 معلومات

 توجقققققققققققققققققققققد 

 معلومات

 توجقققققققققققققققققققققد 

 معلومات

  توجد معلومات

 332-330 265 286-238 206-195 306-175 163-128 210-114 105.5-89.0 م oنقطة  األنصهار 

 توجقققققققققققققققققققققد  م oنقطة الغليان  

 معلومات

 توجقققققققققققققققققققققد 

 معلومات

 توجقققققققققققققققققققققد  446.5 374

 معلومات

 توجقققققققققققققققققققققد 

 معلومات

507.2 485-510 

معامقققققققل امتصقققققققاص 

 log Kocالترلة  

 توجقققققققققققققققققققققد 

 معلومات

 توجقققققققققققققققققققققد 

 معلومات

 توجقققققققققققققققققققققد   توجد معلومات  توجد معلومات

 معلومات

 توجقققققققققققققققققققققد 

 معلومات

 توجقققققققققققققققققققققد 

 معلومات

  توجد معلومات

ان صققال اوكتان/المققاء 

log Kow 

4.52-5.45 5.86-6.39 6.86-7.45 6.6-8.7 8.64-9.48 9.19-10.4 9.69-11.38 8.78-13.37 

الاولان فى الماء على 

25o( مmg/dm3) 

0.278-

0.417 

3.75*10-3 -

1.67*10-2 

4.75*10-3 -

8.41*10-3 

7.9*10-6– 

6.3*10-4 

1.18*10-4 4.42*10--6 2.4*10-6-

1.9*10-3 

2.27*10-9- 

7.4*10-8 

الضغط اللخارى علقى 

25o) م )مم زئل 

9.0*10-5– 

1.3*10-4 

9.0*10-7– 

2.9*10-6 

6.46*10-8– 

7.5*10-7 

7.4*10-10– 

4*10-3 

6.6*10-10 3.8*10-11 6.7*10-8 6.7*10-8 

ثالقققت نقققانون هنققققرى 

Lmol2m-atm 1KH 

82.7*10-6– 

146.26*10-6 

21.02*10-

6– 

80.04*10-6 

37,9*10-6 7.01*10-6– 

101.7*10-6 

2.6*10-6 44.6*10-6 1.31*10-6- 

2.18*10-5 

6.74*10-6 

 غير معروفة  PCDDsعديمة الرائحة. رائحة بقية  TCDD-8، 7، 3، 2اللون صلبة أو بللورات.  ةعديم PCDDsالمظهر: فى الصورة النقية 
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 دراسة حالة 6.2

اإلرشادي في نيجيريا وغانا ، كان من المنطـق إختيـار مواقـع ملوثـة بالملوثـات العضـوية الثابتـة تـم بما أن النية كانت أن يبدأ تبني العمل بهذا الدليل 
لفحــص التعــرف عليهــا مســبقًا فــي هــذين البلــدين،  وذلــك بغــرض اإلختبــار التجريبــي لعمليــة الفحــص التــي تمــت مناقشــتها فــي هــذه الوحــدة وكــان علــي فــرق ا

. 4.2ي فحصهم للمواقع وكذلك تنظيم تقـاريرهم حسـب الخطـوط العريضـة المقترحـة والتـي تـم عرضـها فـي القسـم الحرص علي إتباع الخطوات الموصي بها ف
يفهـا فقـط الحاالت الموضحة هنا ع رضت في شكل فورمات . ع وملت كل دراسة حالـة كوثيقـة منفصـلة )مـن ثالثـة أجـزاء( ، ولـذا فـإن اإلختصـارات قـد تـم تعر 

 فيها. في المرة األولي التي استعملت

ت تــم اختيــار محطــة إيجــورا للطاقــة فــي الغــوس ، نيجيريــا لعمليــة الفحــص وذلــك ألن شــركة الطاقــة النيجيريــة القابضــة كانــت المســتخدم الرئيســي لزيــ
 المحلية. . وتقع المحطة بالقرب من بحيرة الغوس محاطة باألسواق1989 – 1921المحوالت المحتوي علي بيفنيالت متعددة الكلور في الفترة ما بين 

ة الغانيـة في غانا ، تـم إختيـار المحطـة الوسـطي لشـركة الكهربـاء الغانيـة بـأكرا وذلـك ألن المحطـة تعتبـر أحـد مواقـع القلـق البيئـي المسـجلة فـي الوكالـ
لخدمــة محــوالت الشــركة ،  لحمايـة البيئــة . كمــا أن هنــاك خططــًا إلعــادة إعمـار الموقــع إلســتخدامه كمجمــع تجــاري حــديث. هــذا الموقـع يضــم الورشــة الرئيســة

تجاريــة كثيفــة ويشـتبه أن يكــون ملوثــًا بــالبيفنيالت متعـددة الكلــور ، بســبب التــدفقات والـتخلص غيــر المــأمون لزيــت المحـوالت . ويقــع الموقــع فــي وسـط منطقــة 
 النشاط.

ف بروفسـير لوريتـا لـي ، رئيسـة هيئـة الخبـراء عمليات فحص الموقع ، والتي شملت حفر آبار وأخذ عينات وتحاليـل وتقيـيم للموقـع ، تمـت تحـت إشـرا
 ومحررة هذا الدليل اإلرشادي كما أنها واحد من مؤلفي الدليل.

فضائه لتحسين الوحدة ، ساعد هذا التمرين فـي بنـاء القـدرات كجـزء مـن الـدورات التدريبيـة التـي أجريـت فـي  2بجانب إختبار الوحدة  من هذا الدليل وا 
م . كان من مخرجات هذه المشاريع توفير دراسة حالتين من أفريقيا لتضمن كأمثلـة فـي هـذا الـدليل. هـذه الفحوصـات كانـت 2009إكتوبر  16 – 3الفترة من 

اإلستكشـافي قاصرة بسـبب نقـص الـزمن والتمويـل . فمـثاًل ، كـان البـد مـن جمـع المعلومـات مسـبقًا للمرحلـة األولـي مـن الفحـص األولـي للمواقـع وكـذلك العمـل 
بمـا فـي ذلـك التحاليـل الكيميائيـة ،  2و  1المرحلـة  –يوبيئي والقـدرات المختبريـة. كـان لكـال البلـدين سـبعة أيـام فقـط إلكمـال الفحـص األولـى للموقـع للحفر الج

خفـض عــدد  ومـن ثـم السـير نحـو الفحـص التفصـيلي للموقـع حتـي إكتمـال أخـذ وتحليـل العينـات ، والمناقشـة وبـدء تحضـير التقريـر . أدي قصـور التمويـل إلـي
لك ، لـم تكـن مثاليـة العينات السطحية التي يمكن تحليلهـا ، وعـدد اآلبـار وعـدد العينـات التـي كـان يمكـن أن ترسـل للتحاليـل الكيميائيـة ، فالنتـائج ، والحـال كـذ

 لإلختبار التجريبي ، ولكنها تسمح لنا بالفعل بتوضيح اإلجراءات والمبادئ المستخدمة.

 التحضير لفحص الموقع

 التحضير لفحص الموقع ، كلفت فرق العمل في نيجيريا وغانا بالقيام باألعباء اآلتية: عند

 إختيار الموقع

عـن الموقـع إختر موقعًا صغيرًا وبسيطًا ملوثًا بالملوثات العضوية الثابتة ، تع رف علـي الملـوث المحتمـل المثيـر للقلـق وأبحـث عـن معلومـات تأريخيـة 
 متضمنة اآلتي:

 ة للموقع ، مقابالت شخصية.زيارات ميداني 
 تصريح مباني ، سجل تاريخ التخزين ، تخطيط ، منافع. 

 إرشيف ، تقارير سابقة : بيئية ، جيو تقنية ، تفتيش حرائق. 



- 121 - 

 

 توصيالت المنافع. 

ذا كانـت المعلومـات  جغرافية طبيعية ، معلومات إقليمية: الجيولوجيا السطحية ، آبار مياه ، أنهار ، معلومات عن الطقـس، السـهول الفيضـية.  وا 
 ه.الجيولوجية والهيدروجيولوجية ومعلومات عن التربة السطحية غير متوفرة ، فال يبق إال التقنيات غير التدخلية للتعرف علي العوامل إعال

الجيوتقنيــة مـــع التعليمــات األخــري للفرقــة: ال تعمـــل أي شــيء ، أتــرك الموقـــع علــي حالــة )أي : ال عمـــل(. ســنعمل علــي دمـــج معلومــات التربة/
 الفحص البيئي.

 

 عمل: فرق العمل في غانا ونيجيريا

 عيناتالتحليل وأخذ ال

للتحليـل  المختبر لتحليل البيفتيالت متعددة الكلور: ت وف ر األجهزة ، طرق اإلختبار ، ضمان/ضبط الجـودة ، حـدود الكشـف . كميـة العينـات المطلوبـة (1
 لتخزين( ، الفترة بين تحليل العينات. ، التخزين )درجة الحرارة ، أقصي فترة ل

 عمل فرق العمل في غانا ونيجيريا

القــوارير  تأسيســًا علــي الملوثــات المحتملــة ذات اإلهتمــام )مــثاًل البيفنــيالت متعــددة الكلــور( ، تحتــوي التجهيــزات الضــرورية ألخــذ العينــات علــي : نــوع (2
 حالة إرسال العينات واإلطار الزمني.التي ستتعمل ، ظروف التخزين )مثاًل درجة الحرارة( ، 

 عمل : لوريتا لي

فرها مختبر تجاري معتمد . هنا معلومات قدمتها لوريتا في لتحضيرات غانا ونيجيريا.  عادة هذه المعلومات يو 

الســهل تــوفير إجابــات المســائل أدنــاه تحتــاج إلــي تــدخل مــن كيميــائي بيئــي مــع خبــرة فــي تحليــل الملوثــات. هــذه ليســت مســائل تافهــة ولــن يكــون مــن 
 تناسب كل السيناريوهات ، فهي تخص الموقع الفعلي وتعتمد علي أنواع الملوثات العضوية الثابتة ذات الصلة.

رة وفي الحقيقة ، فإنه يعتمد علـي نـوع التلـوث ونـوع العينـة المتـوفعمق العينات يعتمد علي الحالة الجيولوجية وعلي مدي التلوث.  –العينات: الكاتبة  )أ(
بــل لتعطــي أكثــر النتــائج تمثــياًل لحقيقــة موقــف التلــوث . يحتــاج الباحــث أن يكــون قــد جمــع كــل التفاصــيل المطلوبــة )أنظــر : عمــل إختبــار الموقــع( ق

 إقرتاح خطة أخذ العينات. 

تعتمــد علـــي مســتوي التلـــوث المتوقـــع بالنســبة لعينـــات التربــة تحتـــاج لمائــة جـــرام علــي األقـــل ، أمــا بالنســـبة لعينــات المـــاء فــإن كميـــة المــاء المطلوبـــة 
ي ومستوي المواد الوثائقية . أو يمكن أن يمرر الماء خالل مرشحات واإلحتفاظ بالمرشحات وما علق بها عوضًا عـن عينـة المـاء. علـي اإلختصاصـ

 أن يقيم الموقف.

 لترات لكل عينة. 4األفضل أخذ  ويقرر أفضل طريقة ألخذ العينة . وفي حال عدم وجود كيميائي متخصص لتقديم المشورة ، فمن

 العينات التي ترسل إلي المختبر يجب أن تحفظ في إناء به ثلج.

لتـرات لعينـات المـاء(. كـل الزجاجـات يجـب  4مـل للتربـة و 500عينات التربة والماء يجب وضعها فـي قـوارير زجاجيـة أو مـن ال     زجاجـات سـعة  )ب(
 اإلستعمال.تنظيفها بالمزيالت وتعريضها للحرارة قبل 

درجة مئوية من وقت أخذ العينـات وحتـي زمـن التحليـل . وفـي حـال عـدم وجـود مجمـد  20 –الطريقة المثلي هي تخزين كل العينات في درجة حرارة  )ج(
 درجة مئوية. 4، يمكن حفظها في درجة حرارة 

مختلفــة. تصــف هــذه الطرائــق أســاليب التحليــل والمعــدات واألجهــزة هنــاك عــدد كبيــر مــن الطرائــق المنشــورة والتــي تســتخدم فــي المختبــرات التجاريــة ال )د(
التـي يسـتخدمونها المطلوبة لتحليل البتفنيالت متعددة الكلور. د. لوريتا وفرت تقريرًا تقنيًا لمصلحة األسـماك والبحـار الكنديـة يصـف الطريقـة التحليليـة 

 لهذا التحليل. وقد أرسل التقرير إلي غانا ونيجيريا.
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 للفحص التفصيلي للموقع حفر آبار

 أوجد متعهدي الحفر وتقنية الحفر المتوفرة لفترة اإلسبوع المجدول ألخذ العينات. (1

 عمل: فرق العمل في غانا ونيجيريا

 أبحث عن شركة الحفر والتي لها خبرة في مجال الحفر البيئي. (2

 

 األسئلة التي توجه لشركة الحفر تتضمن اآلتي:

 تستخدمونها عادة ألخذ العينات البيئية؟ ما هي التقنيات التي 
 هل لديكم الوسيلة للتنظيف التجاري لماسورة الحفر بعد أخذ كل عينة؟ 

 هل يمكنكم تركيب بئر مراقبة؟ 

 كم الزمن الذي يستغرقة حفر وتركيب بئر مراقبة؟ 

 ما هو أقصي عمق لكل حفر؟ 

 لحفر بئر. ما هي التكلفة وهل هي بالساعة / باليوم أم بالتكلفة الكلية 
اقبـة لتخفيض التكلفة والزمن ، فإن حفـر بئـر واحـدة يمكـن أن يخـدم ثالثـة أغـراض: تـوفير عينـات جيوتقنيـة ، تـوفير عينـات بيئيـة ، ولتركيـب بئـر مر مالحظة: 

 للماء الجوفي )مهمة لمراقبة الموقع بما في ذلك المراقبة الالحقة(.

 إختر شركة الحفر وأحجز المعدات. (3

(. د. لي وفرت معلومات إضافية تخص الحفـر ، منـع التلـوث العرضـي ، وتركيـب آبـار المراقبـة بعـد 3( لتحديد )2( و )1تحتاج إلي ) لوريتا لي 
 الحفر.

 ويجب تحضير قائمة بإجراءات إحتياطات سالمة العاملين والمعدات المساعدة. 
 إحتياجات السالمة الشخصية لزيارة الموقع الملوث

 زود باآلتي:علي كل مشارك أن يت

 قفازات إطراحية )كمية كافية للتغيير بعد التفاعل مع كل عينة(. 

 .N95قناع  

 نارات وقاية. 

 بذلة إطراحية )بذلة لكل يوم بعدد أيام العمل(. 

 قبعة صلب. 

درة سالمة.   ص 
 إجراءات السالمة للزيارات الميدانية

 ألبس قفازات إطراحية لحماية اليدين من مالمسة الملوث. 
ستنشاق الملوثات.ألبس    قناع للحماية من إبتالع وا 

ون إسـتخدم معــدات حمايــة لمنــع المالمســة المحتملــة مــع العيــون والجلــد وا عتمــادًا علــي طبيعــة العمــل ، األدوات والمعــدات التــي يحتــاج لهــا العــامل 
 حــذاء مــن المطــاط أو النيــوبرين( ، المالبــس تشــمل نظــارات وقايــة ، قفــازات مــن النترايــل ، مئــزر ، رداء ســروالي ، بذلــة ، ســروال ، حــذاء )مــثال

الوقائيــة يجــب أن تكــون إطراحيــة مــن نــوع تابفــك أو مــن النيــوبرين التــي يمكــن إســتخدامها أكثــر مــن مــرة . إذا تــم إســتخدام األلبســة التــي يمكــن 
يجـب أن تنظـف وتحفـظ جيـدًا . هـذه المالبـس إستخدامها مرارًا ، فيجب قصر إستعمالها لألعمـال التـي لهـا عالقـة بـالبيفنيالت متعـددة الكلـور ، و 

 ساعة عمل( أو حينما تبدأ المالبس بالتشقق أو اإلهتراء ، أيهما يأتي أواًل. 80يجب التخلص منها بعد عشرة أيام )

جلـد ، يجـب علـي أمنع التعرض إلبتالع أو إستنشاق البيفنيالت بإتبـاع إسـلوب صـحي جيـد . باإلضـافة إلرتـداء القفـازات لمنـع مالمسـة التلـوث لل 
ب العاملين بالنشـاطات المتعلقـة بـالبيفينالت المحافظـة علـي غسـل اليـدين بـين األسـتراحات ، بعـد الوجبـات والشـراب والتـدخين . غسـل اليـدين يجـ

 أن يتم بإستعمال المناشف األطراحية ، المنظفات عديمة الماء أو بالماء والصابون.

 نشاق وذلك بتحسين التهوية وبإستعمال أقنعة الوقاية.قلل من التعرض للبيفنيالت عن طريق اإلست 
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 أزل وتخلص من كل المالبس الوقائية عند مغادرة الموقع أو إحتفظ بها في كيس نفايات للتخص منها الحقًا. 
 

 الدروس المستفادة

صــورة جيــدة جــدًا وهــي مناســبة لمثــل تلــك مــن هــذا الــدليل اإلرشــادي تصــل ب 2أثبتــت هــذه اإلختبــارات التجريبيــة أن العمليــات الموضــحة فــي الوحــدة 
 المواقع في البلدان النامية. وهذه هي الدروس الخاصة المستفادة من تجربة غانا ونيجريا:

مـن الفحـص  2من الفحص األولي للموقع مهمة للغاية لنجاح مشاريع الفحـص وفـي التخطـي ألخـذ عينـات للمرحلـة  1الجوية في إجراء المرحلة  (1)
 2المفصــل الـذي يلــي تلــك ألن عـدم وجــود معلومــات خلفيـة كافيــة ســيؤدي لتأسـيس غيــر كــاف للتخطـيط ألخــذ عينــات المرحلــة األولـي وللفحــص 

 من الفحص األولى للموقع.
قـة بالنسبة للموقعين في غانا ونيجيريا ، كان هناك إفتقار كبير للمعلومات عن جيولوجية وهدروجيولوجية الموقـع وكـذلك عـن بيانـات محطـة الطا (2)

لمرتبطـــة بـــأنواع وتركيبـــة زيـــوت المحـــوالت المســـتخدمة . إن عـــدم وجـــود مثـــل هـــذه المعلومـــات شـــائع فـــي عـــدد مـــن األقطـــار الناميـــة . وبمـــا أن ا
المعلومــات الجيولوجيــة والبيدوجيولوجيــة وظــروف التربــة كانــت غيــر معلومــة فــي كلتــا الحــالتين ، فقــد أجريــت عمليــات أخــذ العينــات الجيوتقنيــة 

نفس الوقت مع األوجه اآلخري للدراسة . مـن المهـم مالحظـة أن حفـر فـي اآلبـار اللتـين لـم يـتم إسـتخدامها كآبـار مراقبـة قـد تـم إعـادة  والبيئية في
 ردمهما بالبنتونايت لمنع أي تسرب للملوثات.

الت الدراســة الحاليــة فـــإن يجــب أن يوجــد فــي الموقــع أخصـــائي حفــر ذو خبــرة ومســئولية ليعطـــي التعليمــات الصــحيحة لفريــق الحفــر . وفـــي حــا (3)
 تجهيزات السالمة الضرورية لفريق الحفر وأخذيه السالمة كانت غير متوفرة.

معــدات الحفــر األساســية ألخــذ عينــات قطــاع التربــة مثــل بريمــات الحفــر الفارغــة والمضــمنة لــم تكــن موجــودة فــي دراســة نيجيريــا. ماســورة الحفــر  (4)
نـــوع قـــديم وهـــو لـــيس مناســـبًا ألخـــذ العينـــات الجيوبيئيـــة . ولـــذك كـــان مـــن الضـــروري إتخـــاذ  اليدويـــة والتـــي تـــوفرت للفحـــص التفصـــيلي هـــي مـــن

 اإلحتياطات لمنع التلوث الجانبي.

هنــاك دروس كثيــرة يمكــن نقلهــا مــن هــذه التجــارب ، لــيس فقــط دروس تقنيــة ، ولكــن أيضــًا تعلــم تحســين إدارة الوقــت والحاجــة للعنايــة والدقــة فــي  (5)
تخاذ القرارت الفعالة والعمل الجماعي كفريق متجانس. تسجيل البيانات وتحضير  التقارير ، وا 
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 الخبراء متعددو التخصصات الذين شاركو في دراسة الحاالت:

 نيجيريا:

 لطيف ، شابط فني أول ، جوارا للحرفات البيئية المحدودة. –أدبيسي 
 لوكمان ، جامعة الغوس للجيوفيزياء. –د. أديوني 

 كونلي ، تقني بيئة ، مستشار اليونيدو. –أديسبي 

 فوفاوسات ، أخصائي أولي بيئة ، وزارة البيئة اإلتحادية. –أفوالبي 

 تيريزا ، مساعدة كبيرة التقنيين بالمختبر ، وزارة البيئة اإلتحادية. –أجيبوي  

 جامعة الغوس. –باباجيري ، أستاذ الكيمياء  ألوبروفسير  

 وزارة البيئة اإلتحادية. –سوديكو آنو ، مساعد المدير  باسل 

 أكور. –أوالبوس ، طالب دكتوراه ، الجامعة التكونولوجية اإلتجادية  فاتوكون  

 إبراهيم أ. ، كيميائي بيئة ، جوارا للخدمات البيئية المحدودة. عيسي 

 باباتوندي ، إداري بيئة ، مستشار لليونيود. لنيان 

 ، ضابط بيئة ، جوارا للخدمات البيئية المحدودة. نووسوشيكيأ 

 أوالديل ، مدير ، مركز المنسقية األفريقية لمعاهدة بازل ، جامعة أباران. أوسيبانجوبروفسير  

 كومفرت أديتوتو ، مساعد مدير ، أخصائي بيئة ، وزارة البيئة اإلتحادية. أودونالمي 

 جامعة أبادان. –، مركز منسقية معاهدة بازل أديبوال ، باحث مشارك  أوكيتوالد.  
ـــة  1األعمـــال الجيوتقنيـــة والهيدروجيولوجيـــة وأعمـــال الحفـــر عهـــد بهـــا للـــدكتور لوكمـــان أدبـــوتي. صـــورة تقـــارير المرحلـــة  للفحـــص األولـــى  2والمرحل

 بواسطة بروفسير لوريتا لي.والفحص التفصيلي للموقع تم تحضيرها بواسطة بروفسير باباجيدي الو وتمت مراجعتها بصورة مكثفة 

 غانا:

 سام ، المدير المناوب لوكالة حماية البيئة. ادوكومي 
 بوا كووتي ، أخصائي باحث ، مفوضية غانا للطاقة الذرية. أرشيبولد 

 سامبسون ، أخصائي باحث ، مفوضية غانا للطاقة الذرية. أتيمو 

 لذرية.كوفي بمباه ، أخصائي باحث ، مفوضية غانا للطاقة ا كرنتسيل 

 أنيتا ، مهندسة مدنية ، أيرثتك للهندسة. دوتسي 

 يبوا ديبرا ، تقنية مختبر )دور إشرافي( وكالة حماية البيئة. إيزال 

 دينيسي ، مهندس جيولوجي ، أيرنتك للهندسة. كوليكي 

 منساهارييت ، أخصائي باحث ، مفوضية غانا للطاقة الذرية. كوراندين 

 شيلو ، رئيس قسم الكيمياء ، مفوضية غانا للطاقة الذرية. د. أوساي 

 ديدي ، أخصائي باحث ، مفوضية عانا للطاقة الذرية. –ليندا مودنا  بالم 

 أوس أنيتا ، أخصائي باحث ، مفوضية غانا للطاقة الذرية. وتوت 

للفحص األولى والفحص  2والمرحلة  1مسودة تقارير المرحلة األعمال الجيوتقنية والهيدروجيولوجية وأعمال الحفر عهد بها للسيد دينيس كوليكي 
 التفصيلي للموقع تم تحضيرها بواسطة د. شيلو أوساي وتمت مراجعتها بصورة مكثفة بواسطة بروفسير لوريتا لي.

 الشكر والتقدير لكل هؤالء المشاركين.
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 دراسة حالة فحص الموقع: نيجيريا

 إيجورا ، الغوس ، نيجيريا المحطة القديمة لتوليد الطاقة ،

 1المرحلة  –الفحص األولى للموقع 

 ملخص تنفيذي

للمحطــة القديمــة لتوليــد الكهربــاء بــايجورا فــي الغــوس ، نيجيريــا ، كــان الهــدف هــو معرفــة إمكانيــة وجــود  1المرحلــة  –تــم تنفيــذ فحــص أولــى للموقــع 
 تلوث محتمل بالملوثات العضوية التالية:

اريخيـــة لهـــذه المحطـــة غيـــر متـــوفرة ، تـــم تجميـــع المعلومـــات عـــن طريـــق زيـــارة ميدانيـــة للموقـــع ، ومراجعـــة ســـجالت الطقـــس وبمـــا أن الســـجالت الت
 لشركة.والجيولوجيا من مواقع مجاورة ، ومقابالت شخصية مع رئيس شركة الكهرباء القابضة بنيجيريا ، إيجورا ، مدير المختبر وشخصيات أخري في ا

توليــد  1956بينمــا الموقــع "ب" فقــد ع هــد إليــه فــي العــام  1921الموقــع "أ" والــذي يحــوي ورشــة للتصــليح ، تــم إنشــاؤه فــي للشــركة موقعــان ، أ و ب 
. الموقــع "أ" يســتخدم 1990وفــي الموقــع "ب" فــي العــام  1978وتوزيــع الكهربــاء لمنطقــة الغــوس ومــا جاورهــا . توقــف توليــد الطاقــة فــي الموقــع "أ" فــي العــام 

 صالح للمحوالت بينما يحتوي الموقع "ب" علي مكاتب ومختبر.حاليًا كمحطة إ

قيــيم الملوثــات المحتملــة ذات اإلهتمــام فــي هــذه المواقــع هــي البيفنــيالت متعــددة الكلــور ، والمرتبطــة بإســتخدام زيــت المحــوالت فــي هــذه المحطــة . ت
المســتوي القياســي العــالمي . وبســبب إحتمــال إنتشــار التلــوث ، تــم إختيــار الموقــع أشــار إلــي إمكانيــة تلــوث محتمــل للتربــة والمــاء الجــوفي بمســتوي أعلــي مــن 

 متر إلجراء الدراسة. 500إلي  200مساحة بنصف قطر يتراوح بين 
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 . مقدمة1

، والحــرق الترميــدي. تــم  هنــاك أربعــة مصــادر رئيســية للملوثــات العضــوية الثابتــة فــي نيجيريــا: مبيــدات اآلفــات ، زيــت المحــوالت ، الحرائــق المكشــوفة
مـن الفخـص األولـى  1فحص المحطة القديمة لتوليد الطاقة في إيجورا ، الغوس ، بنيجيريا للتعرف علي وجـود ملوثـات عضـوية ثابتـة . كـان هـدف المرحلـة 

 للموقع هو تحديد إمكانية التلوث المحتمل بالملوثات العضوية الثابتة في المحطة.

 نظاق الدراسة

( . ويشـمل 5.2و  2.2)أنظـر األقسـام  3العمل تجميع وتـوفير بيانـات كافيـة للتخـذ أساسـًا لمقابلـة األهـداف المنصـوص عليهـا فـي الوحـدة يشمل هذا 
 نطاق الفحص األولى للموقع اآلتي:

 مراجعة البيانات التأريخية والسجالت الحالية. 
 دروجيولوجية.مراجعة الطقس اإلقليمي ، الجيولوجيا، التضاريس والمعلومات الهي 

إلجـــراء  2009إكتـــوبر  5لمالحظـــة أحـــوال الموقـــع . والزيـــارة الثانيـــة فـــي  2009ســـبتمبر  23زيـــارات ميدانيـــة للموقـــع: تمـــت الزيـــارة األولـــي فـــي  
 الفحص.

 مكان الموقع  2

 
 موقع محطة ايجورا لتوليد الطاقة، الغوس، نيجيريا 1.1الشكل ن 

. موقـع "أ" وموقـع "ب" تحتويـان علـي  2.1و ن  1.1محطة الطاقة ، والتي تقع في قلب الغوس ، تغطي مساحة كبيرة ، كما موضع فـي الشـكل ن 
ورقـم  ورش اإلصالح ذات األهمية لعمليـة الفحـص . المبـاني بـين المـوقعين تحتـوي علـي ورش إصـالح الماكينـات ومخـازن . ال يوجـد عنـوان مـدني مثـل إسـم

محطــة توليـــد وتوزيــع الطاقـــة )الموقــع "أ" و "ب"(. إحـــداثيات الموقــع هـــي  –شــارع كمــا أن ســـجالت البيانــات الحكوميـــة غيــر متـــوفرة . العنــوان هـــو "إيجــورا ال
3بالتقريب   22 35.45 E, 6  27 57.49 N  3و  22 35.43 E, 6  27 57.49 N. 
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 صورة باألقمار اإلصطناعية لمحطة إيجورا لتوليد الطاقة 2.1الشكل ن          

 مراجعة سجل الموقع

بمــا أنــه لــم تكــن هنــاك ســجالت متــوفرة عــن الموقــع فــي تســجيالت الحكومــة ، فقــد أجريــت مراجعــة للموقــع علــي أســاس المقــابالت الشخصــية لمعرفــة 
، فقـد إسـتعملت عـدة زيـوت 1921ية فيما يخص التلوث . عندما إبتدأت عملية التشغيل فـي الموقـع "أ" سـنة اإلستخدامات السابقة للموقع وأي معلومات إضاف

وت مثـل حكـة محوالت تحتوي علي البيفنيالت متعددة الكلور )مثل كلوفين وأسكاريل(. عامل المحطة الذي تمت مقابلته ، ذكر بعض آثار إسـتخدام تلـك الزيـ
يـوت أواخـر الثمانينـات. وقـد أكـد رئـيس معمـل المحطـة ، وهـو المسـئول عـن إختبـار جـودة الزيـوت ، أكـد أن الزيـوت المسـتعملة الجلد. توقف إستعمال هـذه الز 

 لم تحتيو علي بيفنيالت متعددة الكلور. 1989منذ عام 

أي مؤشــرات بــأن الموقــع قــد لــم توجــد خطــة أو خريطــة مفصــلة للموقــع . ولــم يعــرف وجــود صــهاريج تحــت أرضــية للتخــزين ، كمــا أنــه لــم يكــن هنــاك 
 .1921إستغل ألي نشاط قبل 

 لموقعالجغرافيا الطبيعية ل2

 وصف المنطقة

. تنقســم المحطـة إلــي مــوقعين ، 2004تقـع المحطــة تحـت ملكيــة الســلطة القوميـة للطاقــة الكهربائيــة والتـي تحولــت إلـي الشــركة النيجيريــة للطاقـة عــام 
 شارعي وجسر علي الطريق السريع. الموقع "أ" والموقع "ب" يفصل بينهما سوق 

وتـم تفويضـه للعمـل بواسـطة ملكـة إنجلتـرا. أ سـتعمل الموقعـان إلنتـاج وتوصـيل الكهربـاء  1956والموقع "ب" في العام  1921تم إنشاء الموقع "أ" في 
. وقــد تــم تحويــل الموقــع "أ" إلــي محطــة 1921فــي الموقــع "ب". هنــاك ورشــة تصــليح فــي الموقــع "أ" منــذ العــام  1982فــي الموقــع "أ" و  1978حتــي العــام 

 . الموقع "ب" توجد به مكاتب ومختبر ، ولألسف ، فإن البيانات التاريخية للموقع لم تتوفر لدينا.1985إصالح للمحوالت في البالد في العام 

 الجيولوجيا اإلقليمية

ي األفريقــي ، تقــع بــين مــنخفض الكونغــو ومــنخفض غــرب أفريقيــا العتيــق نيجيريــا ، والتــي تقــع داخــل حــزام إفريقيــا المتحــرك والمتــأثر بــالتكوين الحقلــ
 (. أنواع الصخور المتنوعة لهذه المنطقة يمكن تقسيمها إلي ثالث مجموعات رئيسية حسب العمر:3.1واألكثر ثباتًا من ناحية جيولوجية )أنظر الشكل ن 

 مليون سنة(. 2.500 – 500الصخور القاعدية ) 
 سنة(. 250 – 140)الصخور الجرانيتية  

 مليون سنة. 120 –السالسل الرسوبية )حديثة  
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لعصـر تكشف جيولوجيا نيجيريا أن وحدات عديدة من التتابع الجيولوجي تتراوح أعمارها مـن العصـر القبـل كـامبري )أقـدم العصـور الجيولوجيـة( إلـي ا
ب مليـــون ســـنة. وتغطـــي بعـــض الرواســـب الحديثـــة أجـــزاءًا مـــن الرواســـ 120الربعـــي. الصـــخور القبكامبريـــة مغطـــاة جزئيـــًا برواســـب طباشـــيرية عمرهـــا حـــوالي 

 .(Kogbe, 1978)الطباشيرية في بعض المناطق ، بينما تقع مباشرة علي الصخور القبكمبرية في مناطق أخري 

 

 
 الخريطة الجيولوجية لنيجيريا 3.1الشكل ن 

 جيولوجيا والية الغوس

(. تقـع الواليـة 4.1رسـوبية )أنظـر الشـكل ن تقع والية الغوس في الجنوب الغربي لنيجيريا والتكوينات الجيولجيـة الموجـودة تقـع فـي نطـاق السالسـل ال
يتبوبـا علي حوض داهومي والذي يمتد تقريبًا من أكـرا فـي غانـا عبـر جمهوريـات توغـو وبنـين حتـي نيجيريـا حيـث ينفصـل عـن حـوض دلتـا النيجـر بسلسـلة أوك

تظهـر حوضــًا رسـوبيًا يتصـنف تحـت خمـس تكوينــات  فـإن جيولوجيــا الجنـوب الغربـي لنيجيريـاJones and Hocke (1964)الجبليـة قـرب فواصـل بنـين. حسـب 
يـالرو ، تكـوين رئيسة تبعًا للعمر الجيولوجي من العصر الحديث إلي العصـر الطباشـيري: الرواسـب السـاحلية والبحيريـة، المنبسـط الرملـي السـاحلي ، تكـوين إ

 أويكورد ، وابيوكوتا.

تكوينــات ، بإســتنثاء تكــوين إيــالرو ، تنشــيء تكوينــات فائيــة فــي حــض داهــومي والــذي والــذي يقــع علــي الصــخور القاعديــة البلوريــة. أربــع مــن هــذه ال
قــوم علــي إســتمر منــه القطــاع الجيولــوجي لالغــوس . تكــوين إيــالرد يتكــون أساســًا مــن الطــين الطفــالي )رســوبيات صلصــالية(. التكــوين المــائي فــي أويكــورو ي

ات المائيــة فــي الرواســب الحديثــة. رمــال الســهول الســاحلية ، وتكوينــات إبيوكوتــا تحتــوي علــي ميــاه الحجــر الجيــري بينمــا تكــون الرمــال والحصــي مــواد التكوينــ
 مالحة.
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 الخريطة الجيولوجية لوالية الغوس 4.1الشكل ن 

 جيولوجيا الموقع وسريان الماء الجوفي

والتضـاريس وأحـوال المـاء الجـوفي ضـد الحكومـة أو الوكـاالت المعنيـة بما أنه لم تكن هناك بيانات جيولوجية للموقع وكذلك لم تتـوفر بيانـات الطقـس 
 ، فقد أخذت بيانات من أماكن أخري مماثلة في والية الغوس ، تظهر أنماط شبيهة للموقع من حيث الجيولوجيا والهيدروجيولوجية.

الجوفي ، عمق سطح المـاء األرضـي وسـمك التكـوين المـائي غيـر وتأسيسًا علي جيولوجية الوالية ، يتعتبر الموقع رسوبيًا . ولكن إتجاه سريان الماء 
 معروف.

 الجيومورفولوجيا ، الطقس الغطاء النباتي

واليــة الغــوس فــي نطـاق الســهل الســاحلي لنيجيريــا والــذي يتصــف بحـواجز رمليــة ، بحيــرات وخلجــان صــغيرة . األراضــي علــي كــل طوبوغرافيـًا ، تقــع 
علـي مســتوي ســطح البحــر ، ويســتمر تراجـع الســواحل فــي بعــض المنــاطق وبالواليـة مســاحات محــدودة للغايــة مــن األراضــي الحـدود الشــمالية للواليــة بهــا تــرب 

 القابلة للزراعة وهناك أربعة أنواع من التربة:

 ترب حديثة التكوين علي ترسيبات رملية حديثة )محمولة بالهواء( ، وهي توجد في النصف الغربي للهامش الساحلي. 
 ية نهربحرية )مستنقعات أشجار المنغروف( تغطي باقي المناطق الساحلية نحو الشرق.يعلي رواسب طم ترب حديثة 

 ترب تشكيالت مائية وتوجد في الوسط والقطاع الشمالي الشرقي. 

 ترب حمراء غنية بأكاسيد الحديد وتوجد في بقع غير متصلة موزعة علي الوالية. 
هنــاك موســمات مناخيــان فــي الواليــة وفــي نيجيريــا عمومــًا ، موســم األمطــار وموســم الجفــاف. ويمتــد موســم األمطــار مــن مــارس إلــي إكتــوبر وموســم 

 1600ي الجفاف من نوفمبر حتي فبراير . الغوس بها مناخ إستوائي رطـب حـار وذلـك لقربهـا مـن خـط اإلسـتواء ، األمطـار السـنوية فـي واليـة الغـوس حـوال
مـارس خـالل فصـل الجفـاف. وأدنـي درجـة حـرارة تحـدث فـي  -ديسـمبر وفبرايـر  –. أعلي درجات للحرارة تحدث في الفترات نـوفمبر (Abegunide ,1987)لم م

الريـاح تسـود الريـاح الجنوبيـة الغربيـة خـالل فصـل األمطـار . وتسـود . (Abegunide ,1987) %88يوليو )أعلي معـدالت األمطـار( مـع متوسـط رطوبـة نسـبية 
 .%70مئوية بينما تسود رطوبة نسبية عالية خالل السنة ال تقل عن  30الشمالية الشرقية في فترة الجفاف من نوفمبر حتي فبراير. ويبلغ متوسط الحرارة 

ي خلــيط مــن أشــجار أنــواع النباتــات األساســية فــي واليــة الغــوس تضــم غابــات المســتنقعات ، والغابــات المطريــة اإلســتوائية . غابــات المســتنقعات هــ
غابــات المطريــة المنغــروف والنباتــات الســاحلية والتــي تنمــو تحــت الظــروف الملحيــة للمنــاطق الســاحلية ومســتنقعات الميــاه العذبــة للبحيــرات والخيــران. تمتــد ال
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ات أهميـة إقتصـادية كبيـرة مثـل التيـك ، اإلستوائية مـن غـرب الغـوس فـي أيكيجـا حتـي إيكـورودو إليمسـاحة بـالقرب مـن إيبـي. المنطقـة األخيـرة تضـم أشـجارًا ذ
ايين تحمـل كميـات هائلـة التربوكيتون ، السلكنز وسايكلون )أريري( ، بانكليا ديدويشـيل )أوبيبـي( والتيرمناليـا )أديقبـو(. الخلجـان والبحيـرات واألنهـار تعمـل كشـر 

 من جذوع األشجار من مصادر خارج والية الغوس إلي الغوس.

ج الطاقـة مغطـاة فـي السـاس بحشـائش عمالقـة كنباتـات ثانويـة. وتقـع المحطـة فـي نطـاق الغابـات اإلسـتوائية وتحـوي العديـد مـن المحطة القديمة إلنتـا
 أنواع نباتات مستنقعات المنغروف علي الرغم من أن الغطاء النباتي بدأ في اإلندثار نتيجة للتقدم الحضري.

 اإلستخدامات واألنشطة في الموقع والمناطق المجاورة  3

 اإلستخدام الحالي للموقع

الموقــع "ب" علــي مكاتــب ومختبــر ومخــازن للمحــوالت وزيــت يحتــوي الموقــع "أ" حاليــًا كمحطــة أو ورشــة قوميــة إلصــالح المحــوالت ، بينمــا يســتخدم 
 المحوالت ومركبات مستعملة/مهملة وستودع للكيماويات المهملة.

 ستخدام الحالي للمنطقة المجاورةاإل

ال تقــع محطــة توليــد الطاقــة فــي إيجــورا أوليــا فــي محليــة أبابــا بواليــة الغــوس . يمكــن الوصــول إلــي المحطــة بطريــق إيجــورا الــذي يــربط وزارة األشــغ
رئيســة متصــلة الحركــة )جســر ايكــو وجســر تجاريــة علــي طــرق  –اإلتحاديــة ، القســم المركــزي ، إيجــورا وســوق أجيبــو . وتقــع المحطــة فــي منطقــة صــناعية 

متـر للدراسـة. المحطـة محاطــة بمبـاني مكاتـب )مـثاًل شـركة الميــاه  500إلـي  200كـارتر(. ونسـبة للمـدي المحتمـل للتلــوث ، تـم إختيـار مسـاحة بنصـف قطــر 
ء أخـري . لـم نالحـظ أي أمـاكن سـكنية بـالجوار وشركة جي بي( ، بحيرة ، طريق سريع ، سـوق للسـمك ، مراكـز إصـالح الثالجـات ، مسـتودع للتخـزين وأشـيا

 حول هذه المناطق.

، وشركة جوليوس بيرقر لإلنشاءات شرقًا ومبني شـركة الطاقـة مـن الناحيـة الغربيـة . يوجـد سـوق  الموقع "أ" محاط ببحيرة جنوبا ، مبني مكتب شماالً 
 اك مكتب هيئة مياه والية الغوس ، وخطوط توزيع الكهرباء.لألسماك بين الموقع "أ" والموقع "ب" ، الموقع "ب" يحيط به سوق األسم

مداد المياه  الماء السطحي وا 

اه )هيئـة ال توجد مياه سطحية جارية تعبـر المحطـة ولكـن البحيـرة تطفـح فـي الجـزء الجنـوبي للموقـع "أ" . تسـتمد المحطـة المـاء مـن اإلمـداد العـام للميـ
 مياه والية الغوس(.

 عرف علي التلوث المحتملإستطالع الموقع والت  4

 .2009إكتوبر  5سبتمبر و  23كما ذكر سابقًا ، تم تنفيذ زيارات الموقع خالل فصل األمطار ، في 

 األحوال السطحية وتصريف المياه

فـــي بعـــض  متـــرًا مــن العـــرض مغطـــي بالخرســانة التـــي بهـــا تشــققات 51.3متـــر عرضـــًا بالتقريــب . وحـــوالي  65× متـــر طــواًل  65.2يبلــغ الموقـــع "أ" 
لموقـع "ب" تـم األماكن ، بينما باقي الموقع أرض خالية كانت تستزرع في وقت سابق من قبـل العـاملين فـي شـركة الطاقـة القابضـة . مبنـي توليـد الطاقـة فـي ا

يصـرف مباشــرة فــي البحيــرة  بنـاؤه علــي البحيــرة . علـي الموقــع "أ" تجــري قنــاة مـن ورشــة اإلصــالح وحتــي البحيـرة ، كمــا أن نظــام تصـريف مفتــوح عبــر الموقــع
يوضـح  6.1متـرًا . الشـكل ن  64.5حتـي الحـافظ فـي الجانـب الشـمالي للموقـع، حـوالي  –ثنـاة مفتوحـة  –(. تبلغ المسافة من المصـرف 5.1)أنظر الشكل ن 

 األنشطة في الموقع "أ".
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 )ب( قناة تصريف مفتوحة علي الجانب الشرقي من الموقع "أ" علي بالط خرساني للورشة  فير )أ( فتحة تص 5.1شكل ن ال           

 كال المصرفين يصبان مباشرة في بحيرة الغوس

 

 
 الموقع "أ" المخزن السابق للمحوالت يواجه ورشة التصلح )د(  6.1الشكلن 

 )ب( محوالت قديمة داخل المجمع )ج( عامل بدون مالبس وقائية )د( ورشة تصليح

 

فيما عدا مساحة تخزين براميـل زيـوت المحـوالت ومسـاحة تخـزين المحـوالت والتـي هـي أرض عاريـة كمـا  عظمهبالخرسانة في مالموقع "ب" مرصوف 
حية )ســبتية( أو أجســام مائيــة مفتوحــة خــالل الزيــارات ، التوربينــات المهجــورة فــي الموقــع "ب" كانــت تســتخدم صــر أنظمــة هــلــم تظ 7.1يظهــر فــي الشــكل ن 
يظهـر المشـهد خـارج ورشـة التصـليح فـي الموقـع "ب" والحـال التـي عليهـا حاليـًا.  8.1. الشـكل  7.1تتسرب مباشـرة نحـو البحيـرة شـكل ن  لرمي النفايات والتي

 .2009إكتوبر  6. كل الصور تم أخذها خالل زيارة الموقع في  9.1بعض النشاطات للمنطقة المجاورة تظهر في الشكل ن 

الموقع "ب" أكثر نظافة من الموقع "أ" ما عدا المبني علي البحيرة والذي كان مبني توليـد الكهربـاء . باإلضـافة للمالحظـات التـي أبـديت  اعمومًا ، بد
 في القسم السابق ، تم مالحظة المالمح اآلتية:

 شقوق في البالط الخرساني في الموقع "أ". 
 ة.بقع زيتية داخل وحوالي الموقع "أ" غالبًا في الورش 
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 قطع معدنية في الرمل أعلي البناء الخرساني في الموقع "أ". 

 محوالت مهملة في كال الموقعين. 

 براميل زيت محوالت فارغة في الموقع "ب". 
 

 

 الملوثات المحتملة المثيرة للقلق

إسـتعمال زيـوت المحـوالت المحتويـة علـي حسب المعلومات التي تم جمعها من العاملين بشركة الطاقة القابضة وتم تأكيدها من رئيس المعمل ، فـإن 
 في هذه المحطة. 1989البيفنيالت متعددة الكلور قد تم إيقافه منذ 

لــم أنهــا كانــت تســتعمل فــي المحطــة فــي الســابق ، فــإن البيفنــيالت الم تعــددة وبمــا أن زيــوت المحــوالت المحتويــة علــي البيفنــيالت متعــددة الكلــور قــد ع 
لثابتة المثيرة للقلـق فـي هـذا الموقـع. المعـادن الثقيلـة والهيـدروكربونات األروماتيـة متعـددة الخلطـات هـي أيضـًا ملوثـات محتملـة الكلور هي الملوثات العضوية ا

 في هذا الموقع ولكن هذا التقرير يركز علي الملوثات العضوية الثابتة فقط.

 مسارات الحركة

 تشمل مسارات حركة البيفنيالت متعددة الكلور اآلتي:

 ف المباشر في البحيرة.التصري 
 الماء الجوفي. 

 التطاير في الهواء. 

 التربة والرواسب. 

 

 
 
 

 )أ( محوالت غارقة في السائل )ب( ماء غسيل ورشة اإلصالح في الموقع ب، في ارتباط مباشر مع بحيرة الغوس 7.1الشكل ن 
 التصريففي البالط الخرساني )ث( نفايات ملقاة في فتحة المحوالت )ت( فتحة تصريف  
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 متروكة في المساحات غير المبلطة في أنحاء الورشة خارج الورشة في الموقع ب: )أ(،)ب( و)ت( محوالت مهملة  8.1الشكل ن 
 الثقوب)ث( براميل زيت المحوالت متآكلة أغلبها يعلوه الصدأ و 

 
 
 
 

 
 

 استخدامات األرض حول الوقعين أ و ب: )أ( و )ب( أسواق مفتوحة تحت وبالقرب من جسر الطريق السريع، منتجات  9.1الشكل ن 
 أغذية تشمل خضروات، فواكه، لحوم، أسماك )ت( أسواق مفتوحة خارج حائط الموقع ب )ث( ورشة إصالح سيارات
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 المستقِبالت المحتملة ذات اإلهتمام

الملوثــات خــالل التربــة تحــت الســطحية والشــقوق فــي الــبالط الخرســاني ، وتحركهــا نحــو المــاء األرضــي ومــن ثــم إلــي هنــاك خطــر كبيــر مــن تســرب 
يوانـات الصـغيرة البحيرة وهي المستودع األخير . المسـتقبالت المحتملـة فـي البيئـة المباشـرة للمحطـة هـم العـاملون فـي الشـركات والمكاتـب حـوالي المحطـة والح

 النمل وديدان الرض واألسماك في البحيرة والكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في التربة والرواسـب. وبمـا أن التكـوين المـائي تحـت الموقـعبالموقع كالسحالي و 
بالت المقــالــيس مصــدرًا لميــاه الشــرب ، فــإن تلــوث المــاء الجــوفي بتســرب الملوثــات يشــكل مصــدرًا أقــل للقلــق واإلهتمــام . وتأسيســًا علــي إستصــالح الموقــع و 
تملـة التلـوث الشخصية التي أجريت فإن هناك خطرًا عاليًا علي المستقبلين من التعـرض مـن خـالل اإلستنشـاق ، التمـاس الجلـدي ، وأكـل أسـماك البحيـرة المح

ستهالك النباتات المزروعة علي األرض العادية بالقرب من الورشة في الموقع "أ".  وا 

 اإلستنتاجات والتوصيات  5

علـي التـوالي  1956و  1921في كال الموقعين "أ" و "ب" وذلك بسـبب إسـتعمال المـواد المحتويـة علـي البيفنـيالت متعـددة الكلـور منـذ  التلوث موجود
لــة "أ" هنــاك . مـن المحتمــل أن هــذه المركبـات قــد لونــت المـوقعين والبحيــرة المجــاورة والتــي يصـب فيهــا مخلفــات المـوقعين . وتأسيســًا علــي هـذا الفحــص المرح

المحطـة بتركيـزات  حتمال كبير لوجود البيفنيالت متعددة الكلور في كـل األوسـاط البينيـة )أي التربـة ، الرواسـب ، المـاء الجـوفي ، األحيـاء ... الـخ( فـي هـذهإ
تـة بصـفة عامـة فـي نيجيريـا( إذنـًا أعلي من معظم التركيزات القياسية العالمية )ال توجد تركيزات قياسية لهذه المجموعة مـن الملوثـات والملونـات العضـوية الثاب

 .2المرحلة  –فإن التوصية هي المضي نحو الفحص األولى للموقع 

 محددات التقرير  6

يـة المحددات األساسية خالل أداء هذا العمل كانت عدم وجود بيانات تاريخية ، وسـجالت حكوميـة ومعلومـات مـن الوكـاالت المعنيـة . معـدات الحما
المطلوبة لم تكن موجودة في الغوس أو كانت بكميات غير كافية األشياء مثل أقنعة السـالمة ، القفـازات اإلطراحيـة ذات النوعيـة الجيـدة والسالمة الشخصية 

 ، المبذوالت اإلطراحية الواقية ... الخ.
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    2009القائمة المرجعية لحالة دراسة )نيجيريا( اكتوبر  1الفحص األولي للموقع المرحلة

 الحالةنعم/ال (29 – 25و  14 – 1)المفردات  1المرحلة  –القائمة المرجعية للفحص األولى للموقع  1القسم 

 الخالصة

 

 التحاليل

 حّدد الباحث:. هل 1

 أ( من هم المشاركين األساسيين في الفحص

 ب( مؤهالتهم

  2أو المرحلة  1ت( إن كانت الدراسة هي المرحلة 

 من الفحص األولى    

 ث( وضعية الفحص وهل سار في مراحل

 ج( األهداف والطرائق واإلجراءات التي ات بعت 

 في كل مرحلة    

 ح( العالقة بين المرحلتين

النتائج مضمنًا تقييم البيانات الذي ي ظهر بوضوح التصنيف ، الموقع العام ، درجة التلوث في التربة، الماء خ( ملخص 
 الجوفي، الرواسب والماء السطحي؟

 

 نعم

 نعم

 

 نعم

 نعم

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 . هل بينت الخالصة:2

 أ( ماهية الملوثات التي ركز عليها برنامج التحليل.

 العينات والتحاليل المختبرية؟ ب( إعتمادية طريقة أخذ

 

 نعم

 نعم

 األهداف 

 

 الغايات

 . هل كل أهداف الفحص:3

 أ( مذكورة بوضوح

 ب( تتماثل مع نطاق العمل الذي اتفق عليه مع العميل

 ت( تتطابق مع أهداف ومرامي وزارة البيئة؟

 

 نعم

 نعم

 نعم

خلفية تاريخية للموقع 
 ووصف الموقع

 

 وصف الموقع

 الباحث:. هل وفر 4

 أ( وصفًا قانونيًا للملكية

 ب( العنوان المدني للملكية

 ت( نتائج بحث عنوان

 ث( خطة قانونية من مكتب حقوق األراضي

 متر من الملكية 500ج( معلومة من الوزارة عن وجود مواقع ملوثة في حدود 

 ح( معلومة من قسم المياه الجوفية للوزارة )تنطبق أكثر علي الملكيات الريفية(

 خ( خطط خدمات البلدية )إذا كانت ذات صلة(

 د( موجز عن خطط البناء من مصلحة تفتيش المباني بالبلدية

 لتقسيم المناطقذ( خطة البلدية 

 ذ( صور للملكية المعنية والملكيات المجاورة

 ر( التواريخ التي تمت فيها زيارات الموقع؟

 

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 

 ال

 ال

 ال

 ال 

 نعم

 نعم
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 . هل قام الباحث:6 الخرائط

 أ( بتوفير خريطة للموقع تتضمن إستغالل األرض ، المباني الموجودة في الموقع ، األبعاد بالمتر ومساحة الملكية بالهكتار

 ب( بمراجعة الصور الجوية التي أخذت للموقع والمواقع المجاوة قبل وبعد تطوير المواقع إلستخدامات سابقة

 كالبرك واألنهار والجداول التي توجد ولو جزئيًا ضمن حدود الموقعت( بإدخال المعالم الطبيعية 

 ث( بضم المعالم المصنعة كصهاريج التخزين التحت أرضية، قنوات المصارف والمجاري وأماكن حفظ المخلفات.

 أو أكبر؟ 20000:  1ج( بوفير خريطة مساحة طبوغرافية بمقياس 

 

 نعم

 

 ال

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 

 

 هل وفر الباحث:. 7 حاالت السطح

تجاه الجريان السطحي للماء  أ( معلومات عن طبوغرافية الموقع )كيف تؤثر علي سريان الماء األرضي وا 

 ب( النسبة المئوية من الموقع التي تحتلها المباني والمساحات المرصوفة حالياً 

 )تجارية/صناعية(ت( النسبة المئوية التي تحتلها مباني ومساحات مرصوفة في اإلستخدامات السابقة 

 ث( وصفًا عامًا للملكية المجاورة ومصادر المياه

 ج( تحديدًا لبعد الماء السطحي وماء الشرب

 ح( مناقشة إحتماالت الفيضان علي الموقع

 

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 . هل:8 الماء الجوفي

 حلية(أ( جرت محاولة لمعرفة وجود أنظمة صحية في الموقع )من سجالت الحكومة الم

ب( توفر تقييم لقابلية الماء للتلوث من خالل معلومات عن ظروف التربة مثاًل قوام ، بناء ، سماكة، ومحتواها من الطين 
 والمواد العضوية

 ت( توفر تفسير عام لسريان وعمق الماء بواسطة متخصص هيدروولوجيا

 ث( توفرت فرضية لتفسير إتجاه سريان وعمق الماء الجوفي؟

 

 ال

 

 نعم

 

 نعم

 نعم

 . إن كانت هناك آبار مراقبة جري حفرها وتركيبها قبل بداية هذا الفحص:9 اآلبار:

 أ( هل تمت مراجعة نتائج المراقبة

 ب( هل توجد معلومات تفيد لماذا ومتى تم تركيب آبار المراقبة ومن قام بذلك

 ل وجودها؟ت( هل تم التعرف علي أي دراسات جيوتقنية سابقة وهل تمت مراجعتها في حا

 

 

 

 ال

 ال

 

 ال

  . هل قام الباحث:10 أنواع التربة و
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 أ( بتوفير معلومات عن فحص التربة أعماق التربة

 ب( باالتصال بأخصائي فحص التربة أو علماء التربة في حال عدم وجود معلومات عن فحص التربة

 ت( باإلشارة لوجود عالمات ظاهرة أو مصادر للتلوث علي سطح التربة؟

 نعم

 نعم

 

 نعم

 الظروف الجوية

 المواقع الصناعية

إفتراضات أولية عن 
 الملوثات وآلية نزوحها

 إفتراضات أولية عن

 المساءلة القانونية

 . هل وفر الباحث:11

 أ( سجالت التساقط السنوي 

 ب( وصف التباينات الموسمية للتساقط

 ت( تقديرات لمعدالت التسرب

 

 نعم

 نعم

 نعم

 / التجارية التي تعمل حالياً  . للمواقع الصناعية12 

 أ( هل عرف الباحث عمليات التصنيع ، المواد الخام ، الكيماويات والوقود المستعمل

 ب( هل وضح الباحث مصادر النفايات المحتملة

 ت( هل تم تقدير الخصائص الكيميائية ، حجم ، وطرائق معاملة والتخلص من مصادر النفايات

 كهربائية أو مكثفات؟ث( هل تم تحديد وجود محوالت 

 

 نعم

 نعم

 

 نعم

 نعم

 

 . هل الباحث:13 

أ( وفر تقديرات لتركيز وأماكن الملوثات )عشوائية أو غير عشوائية، ممتدة علي مساحة أو محصورة ، علي السطح أو تحت 
 سطح التربة(

وتصنيف السمية )لإلنسان والبيئة( للموثات ب( ناقش التفاعلية )للملوثات الذائبة وغير الذائية ، المتطايرة وغير المتطايرة( 
 ذات اإلهتمام

 متر من الموقع تحت الدراسة 300ت( قام بحصر النشاطات في الملكيات المجاورة لمسافة ال تقل عن 

 وثاتلث( قدم دلياًل علي حدوث تحرك للم

 ج( قام بفحص الماء السطحي )بما في ذلك قنوات الصرف( بحث عن عالمات للتلوث؟

 

 ال

 

 نعم

 

 نعم

 نعم

 ال

هل وفر الباحث معلومات كافية عن أي إجراءات قانونية أو إدارية أو أوامر وزارية أو تهم فدرالية تحت قانون األسماك . 14 
 ... الخ؟

 

 ال
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 المحطة القديمة لتوليد الطاقة ، إيجورا ، الغوس نيجيريا

 2المرحلة  –الفحص األولى للموقع 

 ملخص تنفيذي

توصـل لإلسـتنتاج اآللــي : بمـا أن كـال المــوقعين "أ" و "ب" وبحيـرة الغـوس محتملــة التلـوث بـالبيفنيالت متعــددة  1المرحلــة  –الفحـص األولـى للموقـع 
 ".2الكلور ، إذن البد من تنفيذ المرحلة "

" تـم جميــع سـبع عينــات مــن التربـة الســطحية مـن أمــاكن مختلفـة فــي الموقــع "أ" ، بينمـا فــي الموقـع "ب" ، جمعــت خمـس عينــات تربــة 2لــة "حفـي المر 
بـين السـبع وعينة من زيت مستعمل من بركة مهملة في مبني توليد الطاقـة . أظهـرت النتـائج تلـوث سـطحي بـالبيفنيالت فـي الموقـع "أ" مـع وجـود عينتـين مـن 

، بينمــا لــم تنفــذ واحــدة مــن  3، الوحــدة  1.3أنظــر الجــدول  (Alberta Environ, 2009)مــن مســتويات النصــفية اللبرتــا  1ت يفــوق تلوثهــا المســتوي عينــا
 العينات الخمس في الموقع "ب" مستوي التصفية.

نـيالت متعـددة الكلـور ، فقـد جـاءت التوصـية بالمضـي وبما أنه من المحتمل أن تكون التربة تحت السطحية والماء الجوفي ملوثتـان نتيجـة لنـزوح البيف
 ص تفصيلي للموقع.حقدمًا لعمل ف

 

 . مقدمة1

مــن الفحـص األولــى للموقــع أن كـال المــوقعين "أ" و "ب" بهمــا إحتمـال التلــوث بمــواد تحـوي البيفنــيالت متعــددة الكلـور والتــي كانــت  1أشـارت المرحلــة 
التــوالي . كمــا يبــدو مــن المحتمــل أن هــذه الملوثــات قــد لونــت بحيــرة الغــوس والتــي تصــب فيهــا كــل مخلفــات ، علــي  1956و  1921متســعملة بــالمواقع منــذ 

 من الفحص األولى للموقع. 2الموقع . لذا كانت التوصية بتنفيذ المرحلة 

 اق الفحصطن

متعــددة الكلــور بمســتويات أعلــي مــن المســموح بهــا  كــان الهــدف هــو تحديــد مــا إذا كانــت التربــة والمــاء الجــوفي فــي الموقــع قــد تــم تلوثهمــا بــالبيفنيالت
 ( وذلك بسبب اإلستعمال التارخي لزيوت المحوالت في المحطة.3من الوحدة  1.3)جدول 

 موجز الموقع 2

. ، الموقــع "أ" معطــي جزئيــًا بــبالط خرســاني مـع قطــع معدنيــة مطمــورة تحــت ســطح التربــة 1المرحلــة  –كمـا هــو مالحــظ فــي الفحــص األولــى للموقـع 
باشــرة فــي هنـاك تشــققات فــي البنـاء الخرســاني ممــا يــؤدي إلحتمـال الحركــة التحتيــة للموثــات خـالل الشــقوق . هنــاك قنـاة فــي الجانــب الجنــوبي للموقـع تصــب م

فـــي ورشـــة  ( . بعـــض المحـــوالت القديمـــة مبعثـــرة فـــي بعـــض أنحـــاء الموقـــع . األرض الجـــرداء فـــي الموقـــع يســـتخدمها العـــاملون 5.1البحيـــرة )أنظـــر الشـــكل ن 
 اإلصالح بالمحطة للزراعة المحلية. خالل زيارة الموقع تم مالحظة بقع قديمة من تدفقات زيوت المحوالت علي األرضية.

خة بـالرغم مــن أن الموقـع "ب" أرض عاديــة فـي الغالــب ويبـدو أنظــف مـن الموقــع "أ" ، إال أن مسـاحة مبنــي توليـد الكهربــاء المهمـل غيــر مرتبـة ومتســ
(. بعــض المســاحة مــن األرض الجــرداء إســتغلت لتخــزين بعــض المحــوالت القديمــة بينمــا إســتغلت مســاحة 7.1علــي البحيــرة )أنظــر الشــكل ف  وتقــع مباشــرة

 (.8.1أخري لتخزين البراميل الفارغة التي كانت تحوي زيوت المحوالت )أنظر الشكل ن 

، إعتمـادًا علـي المعلومـات  1.2وذج تخيلـي للموقـع موضـح فـي الشـكل ف تـم وضـع نمـ 1لمزيـد مـن التفاصـيل عـن المـوقعين ، أنظـر تقريـر المرحلـة 
 .1المستقاة من المرحلة 
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 لموقع ملوث بالبيفنيالت متعددة الكلور صوري نموذج ت 1.2الشكل ن 

 

 خطة الفحص  3

تربـة الســطحية للنقـاط السـاخنة المحتملـة التلــوث ، تــم تجميـع عينـات مـن ال 1المرحلـة  –بنـاءًا علـي الزيـارات الميدانيـة ونتيجــة الفحـص األولـة للموقـع 
 بالبيفنيالت من كال الموقعين "أ" و "ب" . أرسلت هذه العينات للمختبر لتحليلها وتقدير تركيز البيفنيالت متعددة الكلور.

 تم تجميع سبع عينات موضعية من سبع نقاط مختلفة في الموقع "أ":

 (.1.1عينة واحدة بالقرب من الجدول )عينة  
 (.5.1و  2.1أربع عينات من موقع الخرسانة والذي تجمعت عليه التربة بمرور الزمن )عينة  

 .2.2( ، كما موضح في الشكل ن 7.1عينة  – 6.1عينات من األرض الجرداء والتي كانت تستزرع من قبل )عينة  

 المستعمل أخذت من بركة قرب مبني توليد الطاقة.في الموقع "ب" تم تجميع خمس عينات من التربة وعينة واحدة من الزيت 

 والصورة )د(. 8.1( ، أنظر الشكل ن 2-، ب 1-عينتان للتربة من منطقة تخزين المحوالت بالقرب من المدخل الرئيسي للموقع )ب 
 .والصورة )د( 8.1( أنظر الشكل ن 4-، ب 3-عينتان للتربة من منطقة تخزين براميل زيت المحوالت الفارغة )ب 

 والصور )أ( و )ب(. 1.7( أنظر الكل ن 5-عينة واحدة للتربة من داخل مبني توليد الطاقة المهمل )ب 

 (.6-عينة واحدة للزيت من البركة داخل المبني )ب 
عينـات للمـوقعين يوضح إحـداثيات أمـاكن أخـذ العينـات المختلفـة فـي الموقـع "أ" ، بينمـا لـم تؤخـذ إحـداثيات الموقـع "ب". أمـاكن أخـذ ال N 1.2الجدول 

 N 2.2"أ" و "ب" موضحة في الشكل 
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 أماكن أخذ العينات السطحية في محطة إيجورا للطاقة، الغوس، نيجيريا 2.2الشكل ن 

 : ترقيم و إحداثيات عينات التربة السطحية في الموقع أ2.1جدول 

االرتفاااف فاااوق مساااتوى  بطاقة العينة
 البحر)متر(

 خط الطول* خط العرض*

UN1 13 27. 5749`  06شرق  3 0`3543 .22 شمال 

UN2 11 27. 5835`  06 شرق 3 0 `3456 .22 شمال 

UN3 11 27. 5874` 0 6 شرق 03  `3451 .22 شمال 

UN4 10 27. 5877` 0 6 شرق 3 0 `3478 .22 شمال 

UN5 9 27. 5873`  06 شرق  3 0`3510 .22 شمال 

UN6 13 27. 5889`  06 شرق 03     '3576 .22 شمال 

UN7 14 27. 5870`  06 شرق 3 0'3571 .22 شمال 

 UNILAGمن  GISاألحداثيات تم قياسها  بواسطة مسئول ال 

 منهجية الفحص  4

 جمع ، تخزين وحفظ العينات

رقاقـات المونيـوم تمـت معالجتهـا  تم تجميع عينات من التربة السطحية بإستعمال مالح يدوي نظيف مـن الفـوالذ المقـاوم للصـدأ . وضـعت العينـات فـي
ساعة بعد أن غ سـلت بمـذيب عضـوي كالسـتون( . بعـد ذلـك تـم كتابـة البيانـات عليهـا وا عالقهـا بإحكـام ، ووضـعها فـي  15مئوية لمدة  150مسبقًا بالحرارة )

بــة وعينــة زيــت واحــدة. كــل نقــاط أخــذ العينــات مــن عينــة تر  12صــندوق ثلــح ومــن ثــم تــم إرســالها للمختبــر . كــان مجمــوع العينــات التــي تــم تجميعهــا للتحليــل 
 .GPSالموقع "أ" تم تحديد موقعها بإستخدام تنقية الـ 

 30تــم نقــل العينــات للمختبــر فــي صــناديق تبريــد ممتلئــة بــالثلج . وعنــد الوصــول للمختبــر ، أخرجــت العينــات ووضــعت تحــت الظــروف العاديــة لمــدة 
باشــرة بــدأت عمليــة اإلســتخالص وتبــع ذلــك التحليــل اإلستشــرابي الغــازي )كرومــاتوغراف( ، بعــد الغســل بحــامض دقيقــة لتصــل لدرجــة حــرارة الغرفــة. بعــدها م

 الكبريتيك.
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 المعاملة القبلية للمعدات

جــــرام ثنــــائي كرومــــات  10كــــل المعــــدات الزجاجيــــة الســــتعملة لتحليــــل العينــــات تــــم تنظيفهــــا بعنايــــة فائقــــة وذلــــك بنقعهــــا فــــي حــــامض الكروميــــك )
طـوال الليـل ثـم غسـلت بمنظـف تـاله غسـيل بمـاء  American Public Health Association [APHA] 20th Edition)(%1، محلـول يوم/لتر حـامض كبريتيـك مركـزالبوتاسـ

 لمدة ساعتين(. 105الصنوبر مرات عديدة ثم بماء مقطر أستون. تم تحويل اآلنية الزجاجية بعد عمليات النظافة إلي الفرن للتجفيف )علي درجة حرارة 

 المعاملة القبلية للعينات

تمــت إزالــة كــل الشــوائب مثــل أوراق النبــات ، الحجــارة ، الحصــي ، الصــخور ، المعــادن العصــي مــن عينــات التربــة. ثــم خلطــت كــل عينــة بقضــيب 
 زججاجي لجعلها متجانسة.

 إستخالص العينات

تخالص العينـــات لتحليلهـــا لتقـــدير تركيـــزات البيفنـــيالت . تـــم إســـتعمال الكواشـــف ، فـــي إســـ 3540إتبعـــت طريقـــة وكالـــة حمايـــة البيئـــة األميركيـــة رقـــم 
مــل مــل مــن مــذيب اإلســـتخالص  50مــل ثــم أضــيفت لهـــا  250جــرام مــن العينــة فــي كـــأس زاجــي  30والمــذيبات والممتــزات ذات الجــودة العاليــة . تـــم وزن 

بإســتعمال قمــع بختــر بواســطة مضــخة ســحب. ثــم جمــع المســتخلص فــي قــارورة  ( . ثــم إســتخالص البيفنــيالت تــم تصــفية المســتخلص1.1)هسـكان + أســتون 
مل. أعيدت عملية اإلستخالص مرة أخري وتم تجميع المستخلصين فـي القـارورة سـريعة القفـل. بعـد ذلـك تـم تبخيـر المـذيب  100القعر سعة  ةزجاجية مستدير 

 مل. 2من المستخلص في جهاز تبخير دوار حتي تقلص حجم المستخلص لحوالي 

 تنظيف المستخلص

مـل مـن حـامض الكبريتيـك المركـز فـي دوالب األدخنـة .  2مـل وأضـيف لهـا  15تم تحويل المستخلص بكامله في أنبوبة جهاز الطـرد المركـزي سـعة 
مـوالر( لمعادلـة  2تاسـيوم )مـل بيكربونـات البو  2أقفلت األنبوبة ووضعت في الجهاز لمدة دقيقة . وبعد دقيقة تم فصل الحاضـم بماصـة باسـتير ، ثـم أضـيفت 

المســـتخلص . تـــم وضـــع الخلـــيط فـــي جهـــاز الطـــرد المركـــزي لمـــدة دقيقـــة ثـــم أزيـــل الســـائل مـــرة أخـــري بماصـــة باســـتير وتـــم تكـــرار عمليـــة العســـل حتـــي صـــار 
مــل.  2ن حتــي عالمـة المسـتخلص عـديم اللــون . بعـد ذلـك تــم تحويـل المســتخلص العضـوي ألنبـوب زجــاجي مـدرج لجهـاز الطــرد المركـزي وأضــيف لـه هكسـا

المطيـاف الكتلـي. العينـات تـم اإلحتفـاظ بهـا  -المستخلص النظيف تم حفظه في أنبوب مغطاء لـولبي وتـم ترقيمـه وا عـداده للتحليـل بجهـاز اإلستشـراب الغـازي 
 في الثالجة بعد عملية التحليل.

 المطياف الكتلي –تقدير البيفنيالت متعددة الكلور بجهاز اإلستشراب الغازي 

. جهـــاز  QP2010المطيـــاف الكتلـــي موديـــل  –تـــم تقـــدير أنـــواع البيفنـــيالت كـــل عـــدة حـــدة فـــي مستخلصـــات العينـــات بإســـتخدام اإلستشـــراب الغـــازي 
مفتــوح، عمــود شـعري مــع كاشــف ســلك الكترونــات . جهــاز المطيــاف الكتلـي إســتخدم لتقــدير أنــواع البيفنــيالت المختلفــة كــل  –اإلستشـراب الغــازي كــان أنبــوبي 

 علي حدة.

 المطياف الكلي –أحوال التشغيل لجهاز اإلستشراب 

 إستعمل الجهاز تحت الظروف اآلتية:

 مئوية 250  درجة حرارة الحقن -

 دقائق 3   زمن التوازن  -

 80 رارة العمق اإلبتدائية درجة ح -

 غير مجزأة   طريقة الحقن -

 دقيقة 1   زمن أخذ العينة -

 سرعة خطية  طريق تحكم السريان -
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 كيلو باسكال 72.8    الضغط -

 مل/دقيقة 30   اإلنسياب الكامل -

 مل 3   إنسياب التنظيف -

 هبليوم   الغاز الحامل -

 مل/دقيقة 1.2  اإلنسياب العمودي -

 

 :برنامج الفرن 

C)المعدل  C)درجة الحرارة  (  زمن المسك )دقيقة( (

- 80 1.00 

10 180 2.00 

10 280 3.00 

 

 دقيقة 26زمن التشغيل الكلي :  -

 HP – IMP (Cross – Linked PH Me Silovane)العمود المستعمل  -

933 - 190915 

 ملم 0.25 متر ، العمود 30ميكرومتر ، الطول  0.25كثافة الفيلم  -

 ضبط المطياف الكتلي

 مئوية 200 درجة حرارة مصدر األيونات -

 مئوية. 250 درجة حرارة السطح البيني  -

 دقائق 5  زمن تخفيف المذيب -

 حسب ضبط المعلمة  وضع كبس الكاشف  -

 مراقبة األيون المختار  طريقة اإلكتساب  -

 مقاييس المعايرة

سالسـل مــن ســائل المعــايرة  3. ثـم تــم تحضــير  1260واروكلــور  1221القيــاس بتحضـير تركيــز متســاو مـن أروكلــور تـم تحفيــر مخــزون مـن الســائل 
 من المخزون بالتخفيف بواسطة الهكسان. 1260واروكلور  1221المرجعي تحتوي علي تركيزات متساوية من أروكلور 

 ضبط الجودة وضمان الجودة

كمـا تـم اإلبتعـاد عـن إسـتعمال المعـدات المطاطيـة خـالل عمليـة تحضـير العينـات وخـالل التحليـل . بعـد كـل  كل المعدات الزجاجية تم تنظيفها بعناية
ت وكواشـف تحليل تم إستخدام مجموعة جديدة من المعدات لمنع التلـوث العـارض . تـم إسـتخدام عينـة خاليـة مـن المـواد المـراد تحليلهـا تضـاف لهـا كـل خطـوا

عملت كانـت مـن النـوع الخـالي مـن المركبـات العضـوية. تـم تحليـل خلـيط مـن أنـواع البيفنـيالت ذات تركيـزات معلومـة بواسـطة التحليل . كل الكواشف التـي إسـت
 جزء في البليون. 2الجهاز . الجهاز المستخدم له حدود كشف 
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 اإلطار التنظيمي  5

، جــري ســوء  1988نســبة لعــدم وجــود ســجالت تاريخيــة ونظــم قوميــة عــن إدارة النفايــات الســامة فــي نيجيريــا قبــل حاديــة النفايــات الســامة بكوكــو فــي 
التـي تخـتص  ريعاتإستخدام لزيوت المحوالت المحتوية علي البيفنيالت متعددة الكلور فـي المحطـة القديمـة لتوليـد الطاقـة فـي إيجـورا. تجـدر اإلشـارة بـأن التشـ

والموجهـــات والمقــاييس للتلـــوث البيئـــي فـــي نيجيريـــا  (FEPA, 1988) 42المرســـوم القضـــائي رقـــم  –بــإدارة نفايـــات الزيـــوت الخطـــرة )متضـــمنة النفايــات الضـــارة 
(FEPA, 1991) ت التـي كانــت تـدير تلــك . لـم تكــن هنـاك ســجالت بـالموقع لتشــير بـأن الوكــاال1982أعلنـت فقــط بعـد أن توقفــت المحطـة مــن توليـد الطاقـة فــي

دير المرافــق إتبعــت أي تشــريعات صــارمة أو موجهــات لتصــنيف أو التعامــل مــع الزيــوت الجديــدة أو الــتخلص مــن الزيــوت القديمــة للمحــوالت، أو فحــص وتقــ
 المرافق. مدي التلوث بتدفقات الزيوت أو عمل إستراتيجيات للتنظيف أو بالخروج من خدمة المحوالت غير الصالحة للخدمة في تلك

لفحـص في ضوء عـدم وجـود مقـاييس مرجعيـة ومعـايير قوميـة منظمـة للتلـوث البيئـي بـالبيفنيالت فـي نيجيريـا ، تـم تقيـيم تركيـزات البيفنـيالت فـي هـذا ا
 .(AENV, 2009a) 3من الوحدة  2.3و  1.3مقارنة مع التركيزات القصوي في الجدول  2المرحلة  –األولى للموقع 

 نتائج الفحص  6

 لمالحظات الحقليةا

 أشارت إلي أن هناك ثالث مصادر محتملة للتلوث: 1الزيارات الميدانية في المرحلة 

 زيوت المحوالت المحتوية علي البيفنيالت والتي إستخدمت سابقًا وتم تخزينها في الموقع وبراميل الزيوت الفارغة المخزونة في الموقع. 
 قطع المعادن الظاهرة في الموقع "أ". 

 والت المهملة الموجودة في كال الموقعين.المح 
اء ... وكنتيجــة لــذلك هنــاك إحتمــال عــال لوجــود البيفنــيالت متعــددة الكلــور فــي كــل األوســاط البيئيــة )أي التربــة ، الرواســب ، المــاء الجــوفي ، األحيــ

س هنـاك قياسـات قوميـة موجـودة حاليـًا لمثـل هـذه الملوثـات فـي الخ(. مع إحتمال وجودهـا بتركيـزات أعلـي مـن معظـم التركيـزات القياسـية العالميـة )وبمـا أنـه لـي
 نيجيريا(.

 نتائج التحاليل

جــزًا فــي المليــون ،  132.8و  139.2( بهــا 7-و أ 6-مــن العينــات الســبع مــن التربــة الســطحية فــي الموقــع "أ" أظهــرت النتــائج أن عينتــين )العنيــة أ
جـزء فـي  1ملجرام/كيلـوجرام    1من مستويات تصفية الترب الملوثـة بـالبينفنالت )الحـظ  1من المستوي علي التوالي من تركيز البينفنالت الكلية وهي أعلي 

جـزء  33( هـو 3فـي الوحـدة  1.3مـن مسـتويات تصـفية التربـة )أنظـر الجـدول  1المليون( . المستوي المسموح به في المناطق الصناعية بناءًا علي المستوي 
ي ظهــر النتــائج المختبريــة للبيفنــيالت مقارنــة مــع المقــاييس المرجعيــة . مــن  2.2لموقــع "أ" فاقتــا المســتوي المرجعــي . الجــدول فــي المليــون إذنــًا ، عينتــان مــن ا

جــزء فــي المليــون أخــذتا مــن الــرض الجــرداء والتــي كــان يزرعهــا العــاملون بالمحطــة  130والتــي وجــدت بهــا تراكيــز تفــوق  7-و أ 6-المالحــظ أن العينتــين أ
 يظهر الزيادات في تركيز التربة السطحية في أمكنة العينات المطابقة في الموقع "أ". 3.2هم. الشكل ف إلنتاج غذائ

 

 PCBs      139.2جملة  

 PCBs    132.8      جملة  

 PCBs      6.85جملة  

 PCBs     10.97جملة     PCBs     3.15جملة  

   PCBs      0.65جملة 
 PCBs   3.66جملة  

UN6 

UN7 
UN3 UN5 

UN4 

UN2 
UN1 

N 
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      مجموع تركيزات لبيفنيالت في العينات التي تم جمعها من التربة السطحية للموقع أبمحطة التوليد بإيجورا  3.2الشكل 
                   

 والمعايير المطبقة بالتربة السطحية للموقع أ  نيالتفالبي: تحليل  2.2 نجدول 

البيفناااايالت متعااااددة تركيااااز  بطاقة العينة
 )جزء فى المليون(الكلور

 مستويات التربة الصناعية

 ملوثة؟ )جزء فى المليون(

UN1 0.65 33 ةنظيف 

UN2 3.66 33 ةنظيف 

UN3 10.97 33 ةنظيف 

UN4 6.85 33 ةنظيف 

UN5 3.15 33 ةنظيف 

UN6 139.2 33 ملوثة 

UN7 132.8 33 ملوثة 

)انظــر الجــدول صــفية تال مــن مســتويات 1ات أقــل مــن المســتوي العينــات الســطحية الخمــس فــي الموقــع "ب" نتــائج لتركيــز  عطــت كــلأ  وفــي المقابــل ،
جـزء فـي المليـون مـن البيفنـيالت الكليـة . وبمـا أن  253.6. لم تكن هناك معـايير مقياسـية موجـودة بالنسـبة لعينـة الزيـت ، ولكـن تركيـز هـذه العينـة كـان (3.2

 باشرة في البحيرة ، هناك إحتمال كبير لمزيد من التلوث البيئي.هذا الزيت يصب م

 المعايير المطبقةبالتربة السطحية للموقع ب والزيت والبيفنيالت : نتائج تحليل  2.2 نجدول 

)جازء فاى  البيفنيالتتركيز  بطاقة العينة

 المليون(
  AENV 2009 1المستوى 

 مستويات التربة الصناعية

 ملوثة؟ المليون()جزء فى 

UNB1 0.01 33 نظيف 

UNB2 0.64 33 نظيف 

UNB3 0.09 33 نظيف 

UNB4 0.17 33 نظيف 

UNB5 7.89 33 نظيف 

UNBO1 253.6 ال معلومات ال معلومات 

 

 اإلستنتاجات والتوصيات  6

الت علـي نستنتج أنه من الممكن أن التلوث بالبيفنيالت متعددة الكلور الذي وجد في عينات التربة في الموقع "أ" حدث نتيجـة إلسـتخدام زيـوت المحـو 
وثـات بينمـا الموقـع "ب" البيفنيالت خالل فترة عمل الخطة القديمة لتوليد الكهرباء. نتائج تحليل عينات التربة السـطحية أظهـرت أن الموقـع "أ" ملـوث بهـذه المل

 – 0.01ملجــرام/كجم و  139.2 – 0.65مــن غيــر المحتمــل أن يكــون ملوثــًا ، تراوحــت تركيــزات البينفــيالت متعــددة الكلــور فــي الموقــع "أ" والموقــع "ب" بــين 
 يد مدي ودرجة التلوث في ذلك الموقع.ملجرام/كجم ، علي التوالي . لذلك كانت التوصية أن يتواصل العمل إلجراء فحص تفصيلي للموقع "أ" لتحد 7.89

 محددات التقرير  7

يـوم  بسبب القصور في الميزانية ، تم تجميع عدد محدود من العينـات مـن الموقـع "أ" والموقـع "ب" خـالل فتـرة أخـذ العينـات السـطحية والتـي تمـت فـي
التــاريخ الحقيقــي ألخــذ العينــات . المرلفــون غيــر مســئولين وال يخضــعون . البــد مــن اإلشــارة بــأن المالحظــات والنتــائج المختبريــة تمثــل فقــط 2009إكتــوبر  6

 غير مدي التلوث.للمساءلة القانونية إن تم إستخدام هذه النتائج لإلستعمال المستقبلي، وذلك بسبب العوامل الزمانية والمكانية ، حيث من المحتمل أن يت

بالبيفنيالت متعددة الكلور ، فإن هناك إحتمااًل كبيرًا أن توجد في الموقع ملوثات أخري مثل بينما يركز هذا التقرير بصفة خاصة علي التلوث 
 مجاورة.المعادن الثقيلة ، والهيدروكربونات األرمائية متعددة الحلقات ، وملوثات عضوية أخري نتيجة للنشاطات المتعددة في الموقع والمناطق ال
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 2009القائمة المرجعية لدراسة حالة بنيجيريا أكتوبر  2الفحص األولي للموقع المرحلة

 الحالةنعم/ال 24 – 15يمكن أن تستوعب المفردات  2المرحلة  –الفحص األولى للموقع  2القسم 

 البيانات

 أهداف الدراسية

 

 

 الباحث ما يلي: ش. فيما يختص بالملوثات المحتملة الوجود بالموقع ، هل ناق15

 أ( ما هي أهداف الفحص األولى للموقع ، و

 ب( هل سيؤدي تحليل العينات التي تم تحديدها إلي تحقيق تلك األهداف؟

 

 نعم

 نعم

 المجمعة. هل تؤدي خطة أخذ العينات والبيانات 16 العينات

 أ( إلي التعرف علي الملوثات الموجودة وتمثل بصورة كافية توزيعها العام

 ب( لوضع الضوابط الكيميائية والفيزيائية علي توزيع الملوث؟

 

 نعم 

 نعم
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 . هل قام الباحث:17 الخطط

 أ( بشرح األسباب المنطقية لخطة أخذ العينات

 تملة ، المسارات ، والمستقبالت للملوثب( بتوفير خطة ألخذ العينات تعكس المصادر المح

 ت( بأخذ عينات إضافية لتعويض الفاقد من العينات والنتائج

 

 ث( بإجتناب أخذ العينات المركبة

 ج( بتقديم أسباب أخذ عينات مركبة أوخليط من العينات المركبة أو عينات منقطعة

 قاعدة البيانات ،ح( بتفصيل الطرائق المستخدمة لتجميع ، تسجيل ، تحقيق وتأكيد 

 خ( بتوفير المكان المالئم لكل عينة )شبكة عينات محددة اإلحداثيات(؟

 ذ( بمحاولة لتقدير العوامل المراد فحصها في تربة الخلفية ، 

 د( بتوفير األسباب المنطقية إلختيار المساحة التي تمثل الظروف المحيطة؟

 

 

 نعم

 نعم

 ال

 

 نعم 

 ال

 نعم

 نعم 

 ال

 نعم

 تم إستخدام دراسات سابقة: . إذا18 

 أ( هل تم تلخيص وعرض البيانات في التقرير ، 

 ب( هل إستخدمت البيانات لتضيف لكثافة أماكن العينات ،

 ت( هل مصدر البيانات اإلضافية تم التعريف به وتبرير إستخدامه ،

 ث( هل أعطي الباحث أسبابًا إلضافة أو إستبعاد بيانات من دراسات سابقة؟

 

 ال

 ال

 ال

 ال

 بروتوكوالت

 

 . هل تمت طرائق أخذ العينات تبعًا لـ :19

 أ( بروتوكوالت الوزارة إن وجدت ، و

 ب( إذا تم تعديل لهذه الطرائق ، هل عرض تبرير لتلك التعديالت؟

 

 ال

 ال

 . هل قام الباحث:20 

 أ( بتضمين خطة أصيلة لضمان الجودة ،

 بالبيانات األصلية ،ب( بمراجعة شاملة لكل البيانات مقارنة 

 ت( بتوثيق أي بيانات معنوية موثوقة في إستنتاجات الدراسة

 ث( بتوضيح تطابق الطرق التحليلية للعينات مع تلك الموصي بها من الوزارة ،

 ج( بتحليل مزدوج لعينات ثنائية أخذت من نفس المساحة 

المشتبهة بوجود تركيزات  ح( بتحليل عينات فرعية ثنائية من نفس العينة، خاصة في األماكن
 عالية للملوث ، 

 خ( بمناقشة األسباب الممكنة ألي اختالفات بين العينات المزدوجة والعينات الثنائية الفرعية ، 

 د( بإتباع البروتوكوالت الموصي بها من قبل الوزارة لضمان/ ضبط الجودة ،

ت ضبط/ضمان الجودة أي ذ( بتوثيق أي إجراءات تصحيحية إتخذت في حال أظهرت بروتوكوال
 تحيز أو نتائج بعيدة عن الدقة.

 

 نعم

 ال

 نعم

 نعم

 ال

 ال

 

 ال

 نعم

 ال

تحليالت البيانات 
 اإلستطالعية

 . في توزيعات المتغير األحادي ، هل قام الباحث ،21

 أ( بوضع كل فرضيات التوزيع بصورة واضحة في التقرير

 

 نعم
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 ب( بتوثيق أمانة البيانات ،

األشكال التوضيحية للبيانات ، مثل المخطط الدرجي )الهستوغرام( ، أو منحنيات ت( بإستخدام 
 اإلحتمالية؟

ث( بإستخدام ملخصات إحصائية لوصف المنتصف ، الموقع، التشتت وشكل التوزيع للمتغير 
 األحادي ،

كل ج( بإستعمال التدرج اللوغارثمي ، إن كانت البيانات منحرفة لليمين أو اليسار ، لجعل الش
 البياني أكثر وضوحاً 

 نعم

 نعم

 

 نعم

 ال

 . في توزيعات المتغيرات الثنائية ، هل قام الباحث:22 

 أ( بتوضيح كل فرضيات التوزيع بصورة جلية في التقرير ،

 ب( بتوثيق أمانة وسالمة البيانات؟

اإلرتباط  ت( بإستخدام رسوم توزيع بيانية توضح العالئق الثنائية بين المتغيرين ومعامالت
 الخطية والتدرجية لتلخيص قوة العالقة.

 

 نعم

 نعم

 ال

 النقاط الغاربة

 

 . في كل التوزيعات األخري ، هل قام الباحث:23

أ( بإستخدام اإلرتباطات التدرجية بداًل عن الخطية ، لتقليل الحساسية للنقاط الغاربة، عند 
 تلخيص العالقة بين المتغيرات 

 بيانية إحتمالية وتشتتية لتحديد النقاط الغاربة ،ب( بإستخدام رسوم 

 ت( بتقدير إحتياج النقاط الغاربة لتعديل أي إفتراضات ،

 ث( بتقدير أسباب وجود هذه النقاط الغاربة ، 

 ج( بتوثيق األسباب وتقديم المعلومات عن أي قيمة غاربة تم إستبعادها

 من مكان العينة المستبعدة؟ ح( بأخذ عينة جديدة من مكان عشوائي علي مسافة متر

 

 

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 التحليل اإلحصائي 

 والتفسير 

 إفتراضات

 

 . هل قام الباحث:24

أ( بوصف األدوات واإلجراءات اإلحصائية التي إستخدمت لتحليل وتفسير البيانات مع توضيح 
 اإلفتراضات؟

والذي تم تقديره لحساب فاصل ب( بتضمين الحسابات واإلفتراضات للمنحني المعياري للمجتمع 
 الثقة

 ت( بتوضيح األسباب إلستعمال الطريقة التي إستخدمت للتعامل مع البيانات دون حد الكشف

 ث( بإستخدام خيار غير عاملي لمراجعة حساسية إستنتاج فرضية التوزيع

 ج( بتضمين إفادة عن الشك في كل القيم المقدرة والمتنبأ بها؟

 

 نعم

 

 نعم

 ال

 ال

 ال

 اإلستنتاجات

 والتوصيات

 

 اإلستنتاجات

 . هل قام الباحث:25

 أ( بتحديد مناطق الخطر العالي اإلهتمام

 ب( بتقديم إستنتاجات واضحة وبعيدة عن اللبس مبنية علي التحاليل والتفسيرات الداعمة ،

ت( بمناقشة كيف أن كل إستنتاج قد تأثر باإلفتراضات األساسية ، وبصحة ودقة البيانات 
 وبالشك في التقديرات والقيم المتنبأ بها؟

 

 نعم

 نعم

 نعم

 . هل قام الباحث:26 التوصيات

 أ( بتقديم توصيات واضحة ، بعيدة عن اللبس ،

 ب( بإعالم العميل بأي قضايات أخري مثيرة للقلق خارج نطاق األهداف األصلية للدراسة ،

 

 نعم

 نعم
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 نعم البحث والتقصي .ت( بتقديم األسباب المنطقية ألي توصيات بمزيد من 

 المراجع

 معلومات شاملة

 . هل أشار الباحث لمراجع:27

أ( كل مصادر البيانات ، الدراسات السابقة وأي مصادر أخري )بما في ذلك المعاينات( ساهمت 
 في تقديم بيانات أو معلومات للدراسة ،

 واإلجراءات التي إستعملت في الدراسة ؟ب( ألي معلومات تقنية وفرت تفاصيل إضافية للطرائق 

 

 نعم

 

 نعم

 المالحق

 ضبط/ضمان الجودة

 

 توثيق

 . هل وفر الباحث:28

 أ( نتائج التحاليل المختبرية ، مطبوعة أو في أسطوانة مدمجة )يفضل إكسل( )مطلب إلزامي(

التدقيقية  ب( وسائل ضبط/ضمان الجودة المختبرية ، بروتوكول أخذ العينات ، ونتائج المراجعة
 )مطلب إلزامي(

 ت( سجالت الحفر وسجالت حفر اإلختبار )مطلب إلزامي(

 يمكن تضمينها في التقرير األساسي( –ث( خريطة للموقع تبين مكان العينات )مطلب إلزامي 

 

 نعم

 نعم

 

 نعم

 نعم

 . هل ضّمن الباحث:29

 أ( تفاصيل الحسابات اإلحصائية التي لم تضمن في التقرير

ونوع برمجيات الحاسوب التي إستخدمت إلدخال البيانات وتحليلها إحصائيًا أو وصف ب( إسم 
 مختصر ومرجع ألي أدوات غير حاسوبية تم إستعمالها في الدراسة

 

 نعم

 نعم

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحطة القديمة لتوليد الكهرباء ، أيجورا ، الغوس ، نيجيريا

 فصل للموقعمالفحص ال

 ملخص تنفيذي

وتم  1921من الفحص األولي لإلستنتاج بأن العينات السطحية المأخوذة من الموقع "أ" ، والذي تم إنشاؤه في العام  2توصل العمل في المرحلة 
الغوس  إنتاج وتوصيل الطاقة إلي مدينةفي  1956عام  بدأ، ملوث بالبيفنيالت متعددة الكلور . بينما الموقع "ب" والذي  1976العام  حتىإستخدامه 

، فقد كان تلوثه بقدر أقل بكثير من الموقع "أ" . ولذلك كان تركيز الفحص المفصل للموقع "أ" لتقدير مدي التلوث وحركة  1990والذي تم هجره في 
 البيفنيالت بالموقع. 

الموقــع . أظهــرت النتــائج قــراءات موجبــة  تــم إختيــار أربــع مواقــع لحفــر آبــار بنــاءًا علــي أعلــي تركيــزات البيفنــيالت فــي العينــات الســطحية وطبوغرافيــة
ربمـا كـان نتيجـة غسـيل  8-و أ 7-، أ 6-ات فـي مواضـع العينـات أثـللبيفنيالت في كل العينات ماعدا واحـدة كانـت أقـل مـن حـد الكشـف. تلـوث وحركـة الملو 
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ربمـا  2-ت السـطحية ، بينمـا تلـوث موضـع العينـة أالمحوالت وغسيل األرضيات في ورشة التصليح من خالل الجريـان السـطحي والتسـرب لطبقـات التربـة تحـ
 حدث خالل التشققات في البالط الخرساني في مكان تخزين المحوالت وكذلك عبر الجريان السطحي وسريان الماء السطحي.

عــن الموقــع "أ"  بمــا أن ســريان المــاء األرضــي يصــب فــي بحيــرة الغــوس ، خرجــت التوصــية بــأجراء مزيــد مــن الفحــص فــي إتجــاه مجــري النهــر بعيــداً 
وس ، لتقـدير مـدي هجــرة الملوثـات . يجــب أخـذ عينــات مـن الرواســب وعينـات مــن القـاع وأخضــاعها للفحـص لتقــدير الخطـر البيئــي ، واألثـر علــي بحيـرة الغــ

 ة اإلنسان.حعلي ص ،هايةنوكيف يمكن أن يؤثر ذلك ، في ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مقدمة1

لمنشــأة كبيــرة إلنتــاج وتوصــيل الطاقــة الكهربائيــة ، مثــل محطــة إيجــورا ، يشــتمل علــي إســتعمال محــوالت ومكثفــات إن اإلطــار التشــغيلي النمــوذجي 
أن زيـوت محتويــة علـي البيفنـيالت متعـددة الكلـور ، مثـل كلــوفين  2ائل عازلـة . أظهــرت نتـائج الفحـص األولـى للموقـع المرحلـة و تحتـاج إلـي زيـوت للتبريـد وسـ

دامها بالفعــل لتشــغيل المحــوالت فــي المحطــة. ونتيجــة لــذلك كانــت الحاجــة إلجــراء فحــص أوســع وأكثــر تفصــياًل لتقــدير مــدي ودرجــة واســكاريل ، قــد تــم إســتخ
إجـــراء فحــص تفصــيلي للموقـــع . هــذا الفحــص المفصـــل هــذا ســتوجب االتلــوث بهــذه الملوثــات فـــي المحطــة والمســارات المحتملـــة فيمــا وراء حــدود الموقـــع ، و 

 تقدير مدي التلوث بالبيفنيالت وباألخص في التربة والماء.سيمكن أساسًا من 

 

 ز الموقع. موج2
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. وتأسيسـًا علـي نتـائج الفحـص األولـى للموقـع ، تـم 2والمرحلـة  1المرحلـة  –تفاصيل الموقع موجودة فـي التقـارير المصـاحبة للفحـص األولـى للموقـع 
 (.1.3ن)الشكل تطوير نموذج تخيلي محسن بالتركيز علي التعرض والمستقبالت 

 

 
 نموذج التعرض للمستقبالت المحتملة 1.3الشكل ن 

 خطة الفحص  3

 لكــي يــتم فحــص التــدفقات الباديــة للعيــان ، باإلضــافة لتلــك التــي تســربت لــداخل التربــة ، ســتجمع عينــات مــن قطاعــات التربــة عبــر موقــع الدراســة ،
تــم إختيارهــا فــي أمــاكن إســتراتيجية . لــم يــتم حفــر آبــار فــي الموقــع فــي الســابق. ســيتم فحــص قطــاع التربــة لتحليــل وعينــات للمــاء األرضــي مــن اآلبــار التــي 

 خصائص التربة لكل بئر ، وفحص المسارات المحتملة للبيفنيالت في الماء اآلرضي.

 أماكن أخذ العينات

. كــان الموقــع "أ" هــو بــؤرة 2المرحلــة  –الســطحية للفحــص األولــى للموقــع  تــم إختيــار أمــاكن حفــر اآلبــار ألخــذ العينــات تأسيســًا علــي نتــائج العينــات
ين مـن العينـات السـطحية السـبع قـد وجـدتا ملـوثتين بـالبيفنيالت. ولكـن ، وبسـبب الميزانيـة المحـدودة وقصـر تـص التفصـيلي للموقـع وذلـك ألن إثنحاإلهتمام للف

في يومين أو ثالثة . تم إختيار أماكن العينات السـطحية األربعـة ، التـي أظهـرت نتائجهـا أعلـي  الزمن إلجراء الفحص المفصل ، كان يجب إتمام حفر اآلبار
، كنقاط سطحية إلجراء عملية الحفر الجيوتقني )حفر اآلبـار( حتـي يـتم جمـع وتحليـل عينـات التربـة والمـاء . وبهـذا كـان مـن  2مستويات للتلوث في المرحلة 

طــاع األرضــي وفــي أفــاق التربــة المتصــدعة والتــي تعمــل كمســارات لنقــل المــاء األرضــي محتمــل التلــوث. وقــد إســتعملت الســهل تقــدير مــدي التلــوث داخــل الق
مـن  2حلـة العينـات السـطحية األربعـة مـن كـل بئـر كمؤشـر لضـمان وضـبط جـودة التحاليـل وذلـك بمقارنتهـا مـع نتـائج العينـات السـطحية المطابقـة لهـا فـي المر 

 أماكن أخذ العينات. انيوضح 3.3و ن  2.3ل ن اشكألالفحص األولى للموقع . ا

 

 

PCBs فى التربة 

PCBs   فى

المحوالت 

 لقديمةا

PCBs   فى المياه

 الجوفية

المياه 

 السطحية

المياه 

 المسامية

 غبار

 ترسبات

 الجلد

 الهضم

 التنفس

 طيور

 حياة مائية

 الالفقاربات

 انسان

 تعرية

 سائل

ميكانيكية األنبعاث  مصدر التلوث

 المحتملة

مسالك التعرض 

 المحتملة

األنتقال فى الوسط 

 المحتمل

المستقبالت 

 المحتملة
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 فى  ذه الصورة الجوية مناطق نقاط اخذ عيناتالتربة 7-1 توضح العالمات المرقمة: 2.3الشكل ن 

 .8مناطق الحفر. لم تؤخذ عينات سطحية من المنطقة تمثل   8-6، و2رقام  األ؛  UN1-7السطحية 

 

 

 

 

 (. نظام 2BHUN ،6 ،7 ،8:  اتالعينأرقام أمكنة أخذ عينات الحفر فى الموقع أ ) 3.3الشكل ن 

 8 الحظ عدم وجود عينات نافعة في الحفرةالترقيم كما فى العينات السطحية. 

 



- 152 - 

 

 منهجية الفحص 4

( فــي 3.3)الشــكل ن  8 ،7 ،6 ،2 –أخــذ العينــات مــن حفــر اآلبــار أقتضــي حفــر التربــة وتركيــب آبــار مراقبــة . تــم حفــر أربعــة آبــار جيوتقنيــة مرقمــة 
قبـة للمـاء الجـوفي أماكن محتوية علي أعلي تركيزات للبيفنيالت حسب نتائج تحليل عينات التربة السطحية . تم تشييد ثالث من هذه اآلبـار األربعـة كآبـار مرا

ربـة لتحليـل البيفنـيالت تمـت بإتبـاع طريقـة . تم تجميع عينات موضـعية فـي أعمـاق مختلفـة مـن الحفـر لتحليـل القطـاع األرضـي. عمليـة إسـتخالص عينـات الت
،  3540C. تـم إسـتخدام الكوائـف والمـذيبات والمدمصـات ذات الجـودة العاليـة  (USEPA, 1994 – Validated Method) 1994وكالـة حمايـة البيئـة األميركيـة 

التربــة للبنفـيالت بإســتعمال جهـاز اإلسنشــراب الغــازي ( كمــذيب لألســتخالص . ثـم تحليــل مستخلصـات عينــات 1:  1إسـتعمل خلــيط مـن الهكســان واألسـتون )
 ، مواصفات الجهاز تم تفسلها سابقًا. (Shimadzu GC-MS OP2010)في معمل إيجورا بإستخدام جهاز موديل 

 تجميع ، تخزين وحفظ العينات

 .2رحلة يمكن الحصول علي تفاصيل جمع وتخزين وحفظ العينات السطحية من تقرير الفحص األولى للموقع الم

بواســطة آلــة الحفـر المجهــزة بلــوازم اإلختبــار  Shell and Augerبإســتخدام تقنيــة النقـر الســلكي لشــركة  2009إكتــوبر  9 – 8تمـت عمليــة الحفــر فـي 
 القياسي لإلختراق.

ا قبــل وبعـد أخــذ العينــات . وألخــذ العينـات الســطحية أخــذت بطريقـة الملعقــة المنقســمة. ولتفــادي إنتشـار التلــوث ، تــم تنظيــف المعلقـة بالبخــار وتجفيفهــ
 عينات التربة تحت السطحية ، إستخدمت حافرة تربة وهذه بدورها تم تنظيفها بالبخار وتجفيفها قبل وبعد اإلستعمال لمنع نشر التلوث.

 أو الماء األرضي. خالل عملية الحفر ، لم يتم إستخدام أي سوائل أو كيماويات مساعدة للحفر حتي ال ينتشر التلوث في طبقات التربة

ملم ، إعتمـادًا علـي حالـة األرض . وقـد تـم إختيـار قيـاس أصـغر للسـماح عنـد الحاجـة بتركيـب الغطـاء  250 – 150تراوحت أقطار دائرة الحفر بين 
 األسطواني ألعماق أكبر.

فـرة تـم إختيـاره لينتهـي متـر، علـي التـوالي .  5.5،  4.5،  5.6،  4.5( ألعمـاق 8، ح  7، ح  6، ح  2تـم حفـر أربـع حفـر )ح  عمـق الحفـر لكـل ح 
طينيــة تعمــل عنــد طبقــة طينيــة تــأتي بعــد طبقــة غنيــة بالرمــل . وكــان التصــور أن الطبقــة الرمليــة يمكــن أن تســاعد علــي ســريان المــاء وتســربه بينمــا الطبقــة ال

 كطبقة عازلة تمنع تسرب الماء وبذلك تحتوي التلوث المحتمل.

متر( إلي آخر عمق علي مسافات متماثلة عندما لـم تكـن هنـاك مؤشـرات علـي تغييـر فـي خصـائص التربـة. ولكـن  0.0جمعت العينات من السطح )
 حينما بدت تغييرات ظاهرة في طبقة التربة ، فقد تم أخذ عينات كلما تغير قوام التربة.

جفيـف األسـطوانة لتفـادي نشـر التلـوث. أخـذت العينـات متر( . بعد كـل عينـة تـم تنظيـف وت 1.5تم تجميع عينات للتربة من أسطوانة بريمة مشقوقة )
لعـدة سـاعات من منتصف األسطوانة في منطقة لـم تكـن فيهـا تمـاس مـع البريمـة ، جمعـت العينـات مباشـرة فـي رقـائق المونيـوم تمـت معالجتهـا مسـبقًا بـالحرارة 

صـندوق الـثلج وأرسـلت للمختبـر مـع رقـائق الضـمان للترحيـل مباشـرة بعـد في الفرن بعد غسلها بمذيب عضوي ، تم ترقيم الرقـائق وقفلهـا بإحكـام ووضـعها فـي 
 أخذ العينات.

 الجيوبيئي كما يلي: –تم جمع عينات حفر اآلبار للتحليل المختبري 

 2تسع عينات من الحفر ح  -
 6تسعة عينات من الحفر ح  -

 7سبعة عينات من الحفر ح  -

 8تسع عينات من الحفر ح  -
 العينات في الثالجة لحين إجراء اإلستخالص.في المختبر ، تم وضع 

 

 تحليل عينات التربة
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لتقـدير مسـتوي التراكيـز الكليـة للبنفـيالت كمـا ورد ذكـره فـي  GC–MSتم إخضاع عينـات التربـة لعمليـة اإلسـتخالص ثـم تحليـل المستخلصـات بجهـاز 
 .2المرحلة 

 التحاليل الجيوتقنية

ولفهم الظروف األرضية ، مثل خصـائص وتصـنيف التربـة ، ونفاذيـة التربـة وحركـة ومعـدالت سـريان المـاء ال توجد معلومات جيوتقنية عن الموقع . 
َحـد  مـن اإلخـالل بحالـة داخل قطاع التربة ، تم أخذ العينات واإلختبارات الجيوتقنية متزامنة مع العينات البيئية . هذا اإلجراء منع التلوث العرضـي المحتمـل و 

نات البيئية . كل حفر اآلبـار التـي لـم تسـتخدم لمراقبـة نوعيـة المـاء األرضـي تـم ردمهـا بطـين البنتونايـث لمنـع خلـق مسـارات حركـة جديـدة التلوث قبل أخذ العي
وبــة مــات المطلللملوثــات فــي النطــاق تحــت الســطحي. كــل آبــار مراقبــة نوعيــة المــاء تــم تركيبهــا حســب المواصــفات القياســية . البيانــات الجيوتقنيــة تــوفر المعلو 

 لتفسير نزوح الملوثات خالل التربة والماء الجوفي.

الجزئيـة مـن منهجيـة الفحــص التـي أحتـوت علــي تحليـل جيـوتقني للتربــة هـدفت للمسـاعدة فــي تفسـير مسـارات اإلرتحــال المحتملـة للملوثـات . إقتضــت 
علـي أعمــاق محــددة مسـبقًا فــي الطبقـات المتماســكة وغيــر  8،  7،  6،  2يمـًا مفصــاًل لعينـات التربــة المجمعــة مـن اآلبــار األربـع المحفــورة ، يهـذه التحاليــل تق

ة الغــوس المتماسـكة . إختبــارات التربــة التـي ســاعدت فــي تفسـير خصــائص ســريان السـوائل عبــر التربــة تـم إجراؤهــا فــي مختبـر شــعبة الهندســة المدنيـة بجامعــ
 بنيجيريا . وقد شملت تلك اإلختبارات اآلتي:

 مات التربة )التحليل الميكانيكي(التوزيع الحجمي لجسي 
 تحليل المحتوي الطبيعي للرطوبة 

 ربيرق ومؤشر السيولةحدود إت 

 ات ، المسامية والكثافة الظاهريةنسبة الفراغ 

 إختبار النفاذية 
حتمالية نزوحها للبيئة  المحيطة بالموقع. تم إستخدام نتائج التحليل الجيوتقني لتفسير حركة الملوثات في التربة تحت السطحية للموقع وا 

 تحليل الماء الجوفي

( كآبـار مراقبـة للمـاء الجـوفي بعـد أن تـم تجميـع عينـات التربـة للتحليـل البيئـي والجيـوتقني . عينـات 8 – 7 – 2تم تركيب ثالث من أربع حفر بئرية )
 .2009ديسمبر  15و  2009نوفمبر  23الماء األرضي تم أخذها في 

حصـان.  4/3دقيقـة لكـل بئـر بإسـتخدام مضـخة غاطسـة بقـوة  20تم تجميعهـا بإسـتخدام مضـخة كهربائيـة . إسـتمرت عمليـة الضـخ لمـدة  ماءعينات ال
مل/الثانيــة وذلــك للتأكــد مــن أن  166.7مــل لكــل ثــالث ثــوان أي مــا يعــادل ضــخ  500تمــت مراقبــة عمليــة الضــخ إلــي أن صــارت مســتقرة مــع إنتــاج يعــادل 

مــل . كــل زجاجــة قفلــت  500نوعيــة المــاء الجــوفي ولــيس المــاء الســاكن . مــن ثــم تــم تجميــع عينــات المــاء فــي زجاجــات كهرمائيــة بســعة عينــات المــاء تمثــل 
 بإحكام ورقمت ووضعت في صندوق الثلج قبل إرسالها لمختبر التحليل في إيجورا بالغوس مع وظائف الضمان والترحيل.

عينات تم تنظيفها بعناية فائقة وذلك بنقعها في حامض الكروميك طوالي الليـل وغسـلها بمنظـف ثـم غسـلها كل المعدات الزجاجية المستعملة لتحليل ال
حــرارة  فــي مــاء الصــنوبر الجــاري مــرات عديــدة تــاله مــاء مقطــر ثــم أســتون. حولــت اآلنيــة الزجاجيــة بعــد عمليــات النظافــة للتجفيــف لمــدة ســاعتين علــي درجــة

 مئوية.  105

إلســـتخالص العينـــات. ولعمليـــة التحليـــل إســـتخدمت الكواشـــف والمـــذيبات عاليـــة  3540Cوثقـــة لوكالـــة حمايـــة البيئـــة األميركيـــة رقـــم أ تبعـــت الطريقـــة الم
 الجودة. 

مـل مـن المـذيب )ميثـان ثنـائي الكلـور( . ثـم  100مـل ، ثـم أضـيف لهـا  500مل من العينة ووضعها في عمق زجـاجي فاصـل بسـعة  200تم قياس 
شدة لتذويب العينة في المسـتخلص المـذيب. ومـن ثـم تـم تحويـل الطبقـة الالمائيـة بعنايـة وترشـيحها فـي قـارورة زجاجيـة مقعـرة سـهلة القفـل. ر جعت المحتويات ب

أ عيـــدت عمليـــة اإلســـتخالص مرتـــان وأضـــيفت المرشـــحات المستخلصـــة للقـــارورة . بعـــد ذلـــك تـــم تبخيـــر المـــذيب فـــي جهـــاز تبخيـــر دو ار حتـــي تقلـــص حجـــم 
 مل. 2والي المستخلص لح

 . QP2010المطياف الكتلي موديل  –تم تقدير أنواع البيفنيالت متعددة الكلور في المستخلص ، كل علي حدة ، بإستخدام اإلستشراب الغازي 
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 ضبط وضمان الجودة

لعينــات وخطــوات المعالجــة ، كــل المعــدات الزجاجيــة تــم تنظيفهــا بعنايــة كمــا تــم اإلبتعــاد عــن إســتعمال المعــدات البالســتيكية خــالل عمليــة تجميــع ا
ام عينــات اإلســتخالص والتحليــل . كمــا تــم إســتخدام مجموعــة جديــدة نظيفــة مــن المعــدات الزجاجيــة لكــل عينــة لمنــع إنتشــار التلــوث بــين العينــات . تــم إســتخد

 النوع الخالي من المواد العضوية.أضيفت لها الكوائف والمذيبات فقط )خالية من العينات المراد تحليلها( . كل الكوائف المستخدمة كانت من 

 تقدير إتجاه سريان الماء األرضي

( يتحـرك المـاء األرضـي مـن أمـاكن ذات منحـدر مـائي عـالي إلــي 8،  7،  2تـم تقـدير إتجـاه حركـة المـاء األرضـي بنـاءًا علـي آبـار المراقبــة الـثالث )
 (.USCPA, 1994, Abam TSK, 2004)أماكن ذات منحدر مائي منخفض ويكون اإلتجاه متعامد مع خطوط متساوية المنحدر 

 نوني(اإلطار التنظيمي )القا  5

 من الفحص األولى للموقع للتفاصيل عن اإلطار التنظيمي.  2أنظر المرحلة 

مــن مســتويات التصــفية  1، فإننــا قــد تبنينـا المســتوي يئــةونسـبة لعــدم وجــود معــايير قياسـية ســطحية قوميــة فــي نيجيريـا فيمــا يخــتص بــالبيفنيالت فـي الب
ذا كان هناك خطر.لتحديد  (AENV, 1009a) 2من الوحدة  2.3،  1.3الجداول   ما إذا كان الموقع ملوثًا بالبيفنيالت متعددة الكلور وا 

 نتائج الفحص  5

 قطاع التربة

أظهـرت نتــائج الفحــص الجيـوتقني للموقــع أن التراصــف العـام للترســبات تحــت السـطحية والتــي تمــت مالحظتهـا مــن نتــائج الحفريـات ، يمكــن تقســيمها 
 .1.3ل ن إلي ثالث مناطق ، كما موضع في الجدو 

 الوصف العام لخصائص التربة في موقع الدراسة1.3جدول ن 

 وصف التربة العمق )أمتار( المنطقة

لــون بنـي رمـادي/ محمـر داكــن يتـدرج إلـي بنــي رمـادي يتخللهـا حـزام مــن الطـين السـلتي المتــدرج  يمـن الطــين السـلتي الرملـي ذ يتيـةطبقـة ال تر  4.00 – 0 1
 لله حصي في بعض األماكن.خفي النطاق الذي يت 8للطين السلتي الرملي خاصة في الطبقة العليا من العينة 

 4.00و  2.48بــين  2ين فــي أمــاكن. تــم إكتشــاف الطبقــة فــي العينــة طبقــة رمادية/رماديــة بنيــة إلــي بنيــة مصــفرة مــن الرمــل مــع قليــل مــن الطــ 5.25 – 4.00 2
 أمتار.

كانـت بـين  2. الطبقـة فـي العينـة 8والعينـة  2طبقة بنية رمادية داكنة إلي بنيـة مصـفرة طينيـة سـلتية رمليـة مختلطـة مـع طـين سـلتي فـي العينـة  5.80 – 5.25 3
 أمتار. 5.00إلي  4.00

 

 مدي تلوث التربة بالبيفنيالت

فـي الوحـدة  2.3مـن مسـتويات التصـفية )أنظـر الجـدول  1يلخص نتائج تحليـل البيفنـيالت مـع إظهـار التركيـزات التـي تفـوق المسـتوي  2.3الجدول ن 
 ( موضحة باللون األحمر.3

 المساحات األساسية التي ظهرت فيها تركيزات عالية من الملوثات بداخل كل قطاع تربة تشمل اآلتي:

 متر. 2.4تلوث فقط في وسط قطاع التربة ، علي عمق حوالي ظهر بها  2عينة  
 متر. 0.25 – 0أظهرت تركيزات تفوق المعدل قرب السطح علي عمق  6عينة  

 متر. 4.0إلي  3.0و  0.25 – 0علي عمق  –أظهرت تلوثًا في طبقتين من قطاع التربة  7عينة  

 متر. 1.0 – 0.8و  0.35 – 0أيضًا أظهرت تلونًا في طبقتين من القطاع قرب السطح  8عينة  
 (3 وحدةالمن 1.3: قطاعات التربة في حفر اآلبار ونتائج تحليل البيفنيالت والمعايير المالئمة)جدول  2.3نجدول 
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 البيفناااااااااااايالتتركيااااااااااااز  العمق )متر( بطاقة العينة
 )مجم/كجم(

 ناسبالمعيارالم

 تجاوز؟؟ )مجم/كجم(

BHUN2 0-0.25 3.63 33 نظيف 

 نظيف 33 0.32 0.25-1

 نظيف 33 2.73 2.0

 نظيف 33 25.1 2.29

 ملوثة 33 154 2.4

2.48 BDL 33 نظيف 

 نظيف 33 3.69 3.0

 نظيف 33 15.7 4.0

 نظيف 33 12.1 4.4-4.5

BHUN6 0-0.35 48.7 33 ملوثة 

 نظيف 33 29.6 0.8-1.0

 نظيف 33 1.32 1.5-1.8

 نظيف 33 2.49 2.0-2.3

 نظيف 33 6.91 2.5-3.0

 نظيف 33 6.28 3.0-4.0

 نظيف 33 5.69 4.0-4.5

 نظيف 33 15.9 4.5-5.2

 نظيف 33 25.9 5.25-5.6

BHUN7 0-0.25 45.8 33 ملوثة 

 نظيف 33 0.95 0.8-1.0

 نظيف 33 5.00 1.5-1.8

 نظيف 33 5.12 2.0-2.3

 نظيف 33 2.38 2.5-3.0

 ملوثة 33 35.0 3.0-4.0

 ملوثة 33 19.2 4.0-4.5

BHUN8 0-0.35 195.0 33 ملوثة 

 نظيف 33 273.0 0.8-1.0

 نظيف 33 9.42 1.5-1.8

 نظيف 33 8.74 2.0-2.3

 نظيف 33 2.15 2.5-3.0

 نظيف 33 4.42 3.0-4.0

 نظيف 33 8.52 4.0-4.5

 نظيف 33 14.4 4.5-5.0

 نظيف 33 13.5 5.0-5.5

 

 يوضح النقاط السطحية والقطاعات تحت األرضية التي فاقت فيها تركيزات البيفنيالت المعايير الموضوعة  4.3الشكل ن 
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 .8، وBHUN2 ،6 ،7التوزيع المقطعي لتلوث البيفنيالت في الحفر 4.3شكل ن 

( ، يمكننـا أن نفسـر سـبب 1.3( ونسـتطلع قـوام التربـة لـنفس هـذه اآلفـاق )جـدول 2.3التربـة )جـدول ن ة مـن قطاعـات ثـعندما تنظر إلـي اآلفـاق الملو 
ذيتهــا العاليــة التلـوث العــالي الموجــود فـي طبقــات رمليــة تعلــو طبقـات طينيــة . فالطبقــات الرمليـة مــن المتصــور أنهــا تعمـل كممــرات للمــاء بسـبب مســاميتها ونفا

 تي تعمل كحاجز لحركة الماء.مقارنة من الطبقات الطينية وال

 جودة الماء الجوفي

. )أنظــر  AENV (2009)لمقــاييس المعياريــة باعهــا مــن ثــالث آبــار مراقبــة تمــت مقارنتهــا يتركيــز البيفنــيالت فــي عينــات المــاء الجــوفي والتــي تــم تجم
 12 –نـــوفمبر  11ملجرام/لتـــر( . كـــل العينـــات التـــي تـــم تجميعهـــا خـــالل الفتـــرة  0.0094 –للمـــاء الجـــوفي للمنـــاطق الصـــناعية  3مـــن الوحـــدة  2.3الجـــدول 
( . كانـت تركيـزات البيفنـيالت أكثـر بـألف مـرة مـن 3.3، أظهرت نتائجها تركيزات فاقـت الحـد األعلـي لتلـوث المـاء الجـوفي )أنظـر الجـدول ن  2009ديسمبر 
 القياسية. AENVمعايير 

 (3فى الوحدة  2.3البيفنيالت في مياه اآلباروالمعاير المالئمة )جدول : نتائج تحليل  3.3جدول 

مسااااتوى الماااااء  عينات اآلبار
 الثابت )متر(

تركياازالبيفنيالت  تاريخ أخذ العينة
 )مجم/ليتر(

 المعيارالمناسب

 تعدى؟ مجم/ليتر

UNBH2 2.43 23/11/2009 50.20 0.0094 ملوثة 

 ملوثة 0.0094 57.84 01/12/2009

 ملوثة 0.0094 48.40 15/12/2009

UNBH7 1.30 23/11/2009 38.40 0.0094 ملوثة 

 ملوثة 0.0094 53.95 01/12/2009

 ملوثة 0.0094 59.20 15/12/2009

UNBH8 2.60 23/11/2009 66.30 0.0094 ملوثة 

 ملوثة 0.0094 54.00 01/12/2009

 ملوثة 0.0094 41.30 15/12/2009

 

 إتجاه سريان الماء األرضي

متــرًا ، ممــا يـدل علــي أن المــاء األرضــي قريــب مــن ســطح التربــة وبــذلك يمكــن تلوثــه  2.6 – 1.3يتـراوح مســتوي المــاء الثابــت لآلبــار الــثالث مــا بــين 
جـدًا ممـا يجعـل  بسهولة. باإلضافة لذلك ، هذا القرب من سطح التربة يدل علي أن التصفية الطبيعية المحتملة ، عن طريق الطبقات التـي تعلـو المـاء، قليلـة

)خطــوط كنتوريـة أو خطـوط الجهــد  5.3جنـوبي كمـا موضــح فـي الشـكل ن  –ة ، والتــي تنسـاب فـي إتجــاه شـمالي الملوثـات المحتملـة تصـل إلــي الميـاه الجوفيـ
 ,USEPA)وي المتساوي تم تخطيطها من مستويات الماء المنخفض آلبار المراقبـة الـثالث ، مـع إتجـاه حركـة المـاء الجـوفي متعامـدًا مـع خطـوط الجهـد المتسـا

1994, Abam TSK, 2004). 
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 سير في إتجاه بحيرة الغوس.يالجنوب الغربي عبر موقع الدراسة  –حركة الماء األرضي في اإلتجاه الشمالي الشرقي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حركة سريان الماء األرضي في الموقع "أ". يشير السهم إلي إتجاه الشمال  5.3شكل ن                        

 

 حركة الملوثات في التربة:

يظهر مقطعًا طوليًا في قطاع أرضي وربطـه مـع أفـق غنـي بالرمـل عبـر حفـر اآلبـار كمسـار ألعمـدة المـاء األرضـي الملـوث للطبقـات  6.3الشكل ن 
 المخترقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتباط آفاق التربة عبر حفر اآلبار يظهر المسار المحتمل للماء الجوفي الملوث 6.3شكل ن                                     

ض بما أن هناك مجمعـات سـكنية كبيـرة ونشـاطات إنسـانية مسـتمرة بجـوار الموقـع "أ" ، يمكـن أن تكـون هنـاك آبـار جوفيـة فـي الجـوار تسـتخدم لألغـرا
ليهــا فــي ة إالمنزليــة . لــذلك فــإن حالــة التلــوث فــي الطبقــات تحــت الســطحية كمســار لســريان المــاء األرضــي تــم تحليلهــا فــي أربــع حفــر آبــار والتــي تمــت اإلشــار 

مــن تلــك العينــات فاقــت المعــايير القياســية  26عينــة تحــت ســطحية وتــم تحليلهــا لوجــود البيفنــيالت . وقــد أظهــرت النتــائج أن  34. تــم تجميــع 6.3الشــكل ن 
 .2.3للتلوث كما موضح في الجدول ن 
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 اإلستنتاجات  7

يـل التربـة السـطحية للموقـع "أ" و "ب" أن إثنـين مـن سـبع نقـاط أخـذت منهـا من تحليل التربة والماء التي أجريت في هذه الدراسة ، أظهـرت نتـائج تحال
ربعـة ، أيضـًا أظهـرت دلـياًل عينات ، كـان بهـا مسـتويات للموثـات أعلـي مـن الحـد األفقـي للملوثـات . العينـات تحـت السـطحية التـي أخـذت مـن حفـر اآلبـار األ

أظهر توزيعًا طبقيًا ، والذي ربما كـان بتـأثير قطـاع التربـة تحـت السـطحية . وبالتـالي ، فـإن المـاء علي التلوث . ومن المثير لإلهتمام ، أن تلوث حفر اآلبار 
كـان مـن المالحـظ األرضي الذي تم تحليله في ثالث من اآلبار األربعة أظهـرت تركيـزات عاليـة جـدًا للبنفـيالت تفـوق الحـدود القياسـية لتلـوث المـاء الجـوفي . 

في فـي هـذه الدراسـة مـن الشـمال إلـي الجنـوب ممـا يعنـي ضـمنًا أن جريـان المـاء السـطحي سـيؤثر علـي بحيـرة الغـوس والتـي تبعـد أن إتجاه سريان المـاء الجـو 
تكــون بهــا  حــوالي عشــرة أمتــار مــن الموقــع. بنــاءًا علــي هــذه النتــائج فإنــه مــن المتصــور أن أي آبــار جوفيــة فــي الجــوار تســتغل لإلســتعمال المنزلــي يمكــن أن

 ة من البيفنيالت متعددة الكلور والهيدروكربونات األروماتية متعددة الحلقات.تركيزات عالي

. الفحــص التفصـيلي للموقــع أظهــر أيضـًا أنــه مــن  2والمرحلــة  1إن الفحـص التفصــيلي للموقـع قــد بــرهن علـي صــحة نتــائج الفحـص األولــى المرحلـة 
زيوتــًا تحتــوي علــي هــذه الملوثــات باإلضــافة للمحــوالت القديمــة والمهملــة وكــذلك براميــل الزيــت المتوقــع أن تكــون عمليــات توليــد الطاقــة والتــي إســتعملت فيهــا 

 الفارغة وبقايا الزيوت في الموقع أ و ب قد تسببت في تلوث موقع الدراسة بالبيفنيالت متعددة الكلور.

األرض ، وبـاألخص حـوالي منطقـة ورشـة اإلصـالح فـي الموقـع أخيرًا ، أثبت الفحص التفصيلي للموقع اإلشتباه بأن تدفقات الزيوت المسـتعملة علـي 
وكربونات األروماتيـة داخـل التربـة التحتيــة والمـاء الجـوفي فـي تلـك المنطقــة مـن خـالل الجريـان السـطحي والتســرب در أ ، قـد تسـببت فـي نـزوح البيفنــيالت والهيـ

 ملم في السنة(. 1800الي داخل التربة. وقد تفاقم ذلك التأثير باألمطار الغزيرة في المنطقة )حو 

 التوصيات  8

ه العمليـات نوصي بإستمرار أخذ العينات وعمل التحليالت الالزمة لحفر اآلبار واألبـار اإلرتوازيـة فـي المنطقـة المجـاورة لموقـع الدراسـة وأن تجـري هـذ
 بطريقة منتظمة.

النشــط والمســتمر لــألرض فــي تلــك المنطقــة واألعــداد الكبيــرة مــن  عمومــًا ، البــد مــن التوصــية بشــدة لمعالجــة موقــع المحطــة وذلــك بســبب اإلســتغالل
 البشر التي تسكن وتعمل في جوار الموقع. لذلك البد من إستراتيجية إلدارة ومعالجة الموقع حماية لصحة اإلنسان.

شــرة فــي بحيــرة ألغــوس ، لــذلك كانــت إن الجــدول الموجــود فــي ورشــة التصــليح فــي الموقــع أ ونظــام التعريــف المفتــوح والــذي يعبــر الموقــع يصــبان مبا
. هـذه الدراسـة يجـب أن التوصية لمزيد من الدراسة لمعرفة مدي تلوث البحيرة بالبيفنيالت والملوثات األخري مثل الهيدروكربونات األروماتية والمعـادن الثقيلـة 

 تركز خصوصًا علي رواسب القاع في البحيرة في المناطق المجاورة للموقع وأعلي النهر.

دة بـالموقع بما أن الموقع "ب" يستغل حاليًا للزراعة المحلية ، فالتوصية كذلك أن تجري دراسات علي التـراكم الحيـوي للملوثـات فـي الحيوانـات الموجـو 
عمليــة اء النصـح عـن مـدي وخطـورة تلـوث المنتجـات الغذائيـة مــن مزرعـة الموقـع قبـل معالجـة الموقـع. وفـي غضـون ذلـك ، يجـب وقـف د"ب" حتـي يمكـن إسـ

 الزراعة في الموقع وعدم إستهالك أي منتجات صادرة منها.

 محددات التقرير  9

اإلرشـادات  هذا العمل تم تنفيـذه ألغـراض التـدريب بتقييـدات كبيـرة فـي الوقـت والميزانيـة. وعلـي الـرغم مـن أن المشـاركين فـي الدراسـة قـد تقيـدوا بإتبـاع
ن المحتمل أن تلوثًا عابرًا قد حـدث وذلـك بسـبب معـدات أخـذ العينـات القديمـة وعـدم كفايـة اللـوازم األخـري ، فإنه م2والموجهات المنصوص عليها في الوحدة 

 . باإلضافة لذلك ، فإن قطوعات الكهرباء المتواصلة في الغوس وعدم وجود مجمدات ربما تكون قد أثرت علي النتائج التحليلية.

وتواريخ أخـذ العينـات. ولـذلك فـإن إسـتعمال هـذه النتـائج فـي أي وقـت فـي المسـتقبل ربمـا يكـون غيـر نتائج التحاليل في هذا التقرير فقط أزمان تعكس 
 صحيح ألن إضافة الملوثات وحركتها في التربة والماء مستمرة.
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 2009لحالة الدراسة بنيجريا، أكتوبر  القائمة المرجعية  للفحص التفصيلي للموقع

    أ( المواد المطلوبة:

 الوحدات ال يوجد نعم معدات الحماية الشخصية

 إطراحية( للخطر العاليمالبس للوقاية من الكيماويات )مثال بدلة تايفك  

 أدوات وقاية خريفية 

 

 ة للضوءسصورة عاكسة و/أو لوازم أخري عاك 

 

 قناع للوجه 

 قناع لكامل الوجه مع كمامة ومرشحات )تقي من األبخرة العضوية والجسيمات السامة( 

 خوذة سالمة 

 

 نظارات سالمة غير قابلة للكسر 

 

 وقاية سمعية 

 الواحد من النترايلقفازات عمل وقفازات لإلستعمال  

 حذاء عالي للسالمة 

 غطاء الحذاء 

 نعم

 

 

 

 

 نعم

 

 التوجد

 التوجد

 اليوجد

 التوجد

 

 التوجد

 اليوجد

 اليوجد

 التوجد

 

 الوحدات اليوجد نعم  معدات الحماية الجماعية

 طقم إسعافات أولية 

 
 حمامات )دش( طواريء 

 

 ماء لغسل العيون  

 إمداد تلقائي باألكسجين 

 

 مطفأة حرائق 

 

 أجهزة كشف غازات 

 ورق نشاف 

_____________________________________________ 
 ماكينة الحفر

_____________________________________________ 

 مواسير الحفر 

 

 رؤوس الحفار 

 مواسير بولي كلوريدالفينيل )بي في سي( 

 

 مواسير بفتحات 

 سدادة 

 غطاء مواسير 

 حصي 

 

 أسمنت 

 

 بنتونايت 

 

 غطاء 

 

 

 

 

 

 

 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 

 نعم

 نعم

 نعم

 

 

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 

 

 

 

 

 

 ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحدات

2 

 

 

 

 

 

 

2 
2 
4 
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    معدات لغاز التربة ، التوصيلية المائية وأنشطة أخذ العينات:

 مثقاب يدوي  
 كاشف التأين الضوئي 

 

 أنبوب تفلون  

 

 أكياس تجميد 

 

 جهاز قياس اإلنفجارات 

 

 قياس نشاط أيون الهيدروجين جهاز 

 

 جهاز قياس الملوحة وقياس الحرارة 

 

 جهاز قياس األكسدة واإلختزال 

 

 جهاز قياس األكسجين الذائب 

 

 مجس الطوربيني 

 

 حازمة صغيرة 

 مضخة صغيرة 

 

 صندوق تبريد 

 أكياس لعينات التربة 

 قنينات لعينات الماء 

 ورق الصق لكتابة البيانات )ديباجات( 

 
 

 

 

 

 نعم

 

 

 

 

 

 

 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 ال

 ال

 ال

 

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
2 

100 
12 

    األعمال الجيوفيزيائية:

 جهاز جيوفيزيائي 
 البتوب والشاحنة الكهربائية خاصته 

 

 منظومة تسجيل وحفظ بيانات 

 

 سلك توصيل 

 

 معد  ل كهربائي 

 

 ملف سلكي 

 

 كابالت شبكة 

 مجس أو أداة للقياسات الصغيرة 

 

 ونش كهربائي 

 

 كابل وصل بين المجس وجهاز تسجيل وحفظ البيانات 

 جهاز مقياس التيار الكهربائي )فولتمتر( 

 

 

 

 

 

 

 

 نعم

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 

 ال

 ال

 ال

 

 

 

 

 

 

 

2 

    مواد أخري:

 صندوق أدوات 
 مطرقة جيولوجية 

 

 مفتاج ألن 

 نعم

 نعم

 

 

 



- 162 - 

 

 

 مفك 

 

 مطرقة خشبية 

 

 زردية/كماشة 

 GPSبوصلة / منظومة الموقع العالمي  

 

 بخاخ أو طالء للتعليم 

 

 شريط عازل 

 

 شريط حزم 

 شريط قياس 

 

 كاميرا تصوير 

 

 دفتر وقلم 

 

 قاطعة 

 

 مقص 

 مدية جيب 

 

 خيط 

 

 مصباح 

 

 

 

 

 نعم

 

 

 

 نعم

 نعم

 نعم

 

 

 

 نعم

 ال

 ال

 ال

 ال

 

 ال

 ال

 ال

 

 

 

 ال

 ال

 ال

 

 ال

 

 

 اليوجد نعم ب( إجراءات الصحة والسالمة:

 هل هناك خطة مجازة للصحة والسالمة؟ 

 
 هل تم إخطار كل فرد من فرق العمل بخطة الصحة والسالمة؟ 

 

 هل تم تحذير الناس/المنظمات المتأثرة باألعمال الجارية؟ 

 هل من الممكن تحقيق كل مطلوبات خطة الصحة والسالمة؟ 

 نعم

 نعم

 

 نعم

 

 

 ال

 

   ت( التقييم البيئي للموقع:

   ( تحليل غاز التربة:1ت

 أداء مسح المنفعة 
 تقدير توزيع نقاط تخص غاز التربة 

 

 تقدير عمق أخذ العينات 

 

 ما قبل الحفر 

 

 حفر اآلبار 

 

 تجميع عينات غاز التربة 

 

 التحليل الحقلي لعينات غاز التربة 

 

 التحليل العملي لعينات غاز التربة 

 نعم 

 

 نعم

 نعم

 نعم

 

 ال

 

 

 

 ال

 ال

 ال

   تطبيق الطرائق الجيوفيزيائية:( 2ت
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 تصميم لتحديد أماكن قطاعات التربة المراد تحليلها 
 تحديد اإلتجاه والطول للقطاعات المراد تحليلها 

 

 تحديد الفواصل بين قطاعات التربة المراد تحليلها 

 

 تحديد عدد قطاعات التربة المراد تحليلها 

 تحديد الفواصل بين نقاط القياس 

 

 أخذ القياسات 

 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 

   ( َثقب الُحَفر:3ت

 موقع حفر التربة 

 
 تصميم توزيع الحفريات في منطقة الدراسة 

 

 تعليم نقاط أخذ العينات في المكان المضبوط بالطالء 

 

 تنفيذ عمليات الحفر )لكل موقع تم تحديده( 

 

 أداة مسح المنفعة 

 أمتار( 4 – 3ثقب الحفر المركزية ) 

 أمتار( 5 – 4ثقب الحفر للفحص )بعمق أكثر من  

 

 ردم كل حفرة بالحصي حتي السطح بعد اإلنتهاء من أخذ العينات 

 جمع المعلومات التالية خالل أعمال الحفر: 

 إسم أو رقم التعريف للحفرة 

 

نتهاء العمل   تاريخ بدء وا 

 

 مالحظات عن طبقات التربة 

 

 مظهر ولون التربة 

 

 وجود رطوبة 

 

 الماء ومستوي الطور غير السائلمستوي  

 شركة الحفر 

 

 التصنيف النوعي للحافرة 

 

 عمق الحفر 

 

 

 قطر آلة الحفر 

 
 

 العينات المجمعة مع العمق النسبي للعينات وكود التعريف 

 

 ترامي الطبقات مع كثافة المالحظات بالعين المجردة 

 

 أخذ صور للعينات وأماكن أخذ العينات 

 نعم

 نعم

 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 

 

 نعم

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 

 

 

 ال

 

 

 

 

 ال

 

 

 

 ال

 

 ال

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ال نعم ( تركيب آبار المراقبة:4ت

 إكمال حفر الفحص اإلستراتيجية كآبار مراقبة وتركيب جهاز قياس ضغط الماء)بيزومتر( 
 تطوير البئر حتي تجري مياه نظيفة ، ذات خواص كيموفيزيائية ثابتة 

  نعم
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 قياس العناصر التالية قبل ، خالل وبعد إنشاء البئر

 مستوي الماء الثابت 

 

 وجود الماء األرضي ومستواه 

 

 لون الماء 

 

 التعكير 

 

 الرائحة 

 

 مقياس الحموضة 

 

 درجة الحرارة 

 التوصيل النوعي 

 وجود طور سائل غير مائي 

 

 تسجيل بيانات مرتبطة بنشاطات تركيب البئر ، تحديداً 

 البيزومتررقم تعريف  

 

 بيانات القياسات التي أجريت 

 عمق البيزومتر 

 

 إحداثيات أمكنة البيزومترات 

 

 اإلشراف علي تركيب آبار المراقبة بواسطة إختصاصيين 

 

 
 

 نعم

 

 نعم

 نعم

 نعم 

 

 

 

 

 

 

 

 نعم

 

 

 نعم

 

 

 

 

 

 

 

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 

 ال

 ال

 

   ( المسح الطبوغرافي:5ت

  نعم GPSقياس اإلحداثيات المحورية الثالثة لكل بئر وحفرة وقطاع تربة بواسطة تقنية الـ  

   ( إختبارات التوصيلية المائية:6ت

 أداء اإلختبارات البطيئة ، بإضافة أو أخذ كمية معلومة من آبار المراقبة 
 القياسات السريعة لمستوي الماء في فترات زمنية منتظمة 

 

 

 

 نعم

 ال

   نشاطات أخذ العينات:( 7ت

 عينات التربة:

 إستخالص عينات أسطوانة التربة ووضعها في صناديق خاصة 

 
 التأكد من وجود أي مؤشرات بصرية أو رائحية كدليل للتلوث خالل عملية الحفر 

 إستخدام جهاز كشف التأين الضوئي للتحليل السريع للعينات الحقلية 

 بإختبار نوعية التربة ، لونها ، توزيع الحبيبات ، تغيرات القوام ... الخ.التصنيف الصحيح لعينات التربة  

 إختبارات عينات مثيلة 

 

 تحضير عينات التربة ووضعها في أوعية العينات 

 

 كتابة البيانات علي األوعية 

 

 مئوية في الظالم 4حفظ أوعية العينات في درجة حرارة  

 

 

 نعم

 نعم

 

 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 

 

 

 ال
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 ساعة 48 – 24إرسال العينات في صناديق تبريد للمعمل خالل  

 إكمال إجراءات الضمان بكتابة المعلومات المطلوبة 

 

 أخذ صور للعينات وأماكن جمعها 

 عينات الماء األرضي

 تجميع عينات الماء األرضي من آبار المراقبة بعد إكتمال تكوينها 

 حفظ الماء مباشرة في آنية العينات 

 نات في أواني العيناتكتابة البيا 

 

 مئوية في الظالم 4حفظ عينات الماء في درجة حرارة  

 

 ساعة 48 – 24إرسال عينات الماء للمعمل في صناديق تبريد خالل  

 أخذ صور فوتوغرافية لعينات الماء وأماكن أخذ العينات 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 

 ال نعم ث( المراقبة البيئية للموقع في الحقل:

   ضبط تلوث الماء األرضي من خالل آبار المراقبة:

 تصميم شبكة مراقبة إستراتيجية: تحديد المكان المالئم وعدد البيزومترات 
 تصميم برنامج مراقبة يحتوي علي: 

 تكرارية قياس مستوي الماء األرضي -

 
 الماء األرضيتكرارية جمع عينات  -

 نوعية تحاليل عينات الماء -

 

 

 نعم

 ال

 

 

 ال

 

 للفحص التفصيلي للموقع 2القائمة المرجعية 

 الحالةنعم/ال القائمة المرجعية القسم

 الخالصة

 معلومات مهمة

 . هل قام الباحث:1

 أ( بتعريف من هم المشاركين األساسيين في عمل الفحص ،

 في بداية التقرير ، ب( بتوفير حقائق مهمة ونتائج دراسات

 ت( بتقديم البيانات في متن التقرير بطريقة واضحة ومفهومة

 ث( بمناقشة نتائج الفحص األولي للموقع؟

 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 معلومات أخذ

 العينات

 . هل الخالصة:2

 أ( أفادت إن كان نمط أخذ العينات والتحاليل ممثلة لخصائص وظروف التربة ،

 اإلجابات الزائفة موجبة كانت أم سالبة ، ب( أفادت حدوث إحتمال

 ت( عرفت التحاليل الكيميائية التي تم التركيز عليها ،

 ث( أشارت إلي موثوقية منهجية أخذ العينات والتحاليل المختبرية؟

 

 نعم

 

 ال

 نعم

 نعم
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 . هل األهداف من الدراسة:3 األهداف

 أ( منصوص عليها بوضوح ،

 يه مع العميل ،ب( في نطاق العمل المتفق عل

 ت( متطابقة مع أهداف وغايات الوزارة

 

 نعم

 نعم

 نعم

 تاريخ ووصف

 الموقع

 وصف الموقع

 . هل قام الباحث:4

 أ( بتحديد أوقات زيارات الموقع التي تمت

ب( بتوفير خريطة للموقع تحتوي طريقة إستخدام األرض ، المباني الموجودة ، األبعاد باألمتار ومساحة الموقع 
 بالهكتار

 ت( بتضمين المالمح الطبيعية كالبرك واألنهار والجداول التي توجد علي األقل جزئيًا في الموقع ،

ث( بتضمين المالمح المشيدة مثل صهاريج التخزين تحت األرض ، بحيرات ، جداول ، بالوعات ومناطق 
 تخزين النفايات

 ج( بتوفير بديل مناسب في حال عدم وجود خريطة للموقع

 بتضمين صورة جوية للموقع والبيئة المجاورة ح(

 

 نعم

 نعم

 

 نعم

 

 ال

 نعم

 نعم

 . بالنسبة للفحص التفصيلي للموقع ، هل5 الظروف المناخية

 أ( تم توفير سجالت التساقط السنوي 

 ب( تم وصف التغيرات الموسمية للتساقط

 ت( تم توفير تقديرات معدل التسرب؟

 

 نعم

 نعم

 نعم

 هل:. 6 الماء الجوفي

 أ( تم حساب عمق الماء الجوفي من سطح األرض وعمق وسماكة التكوينات المائية المتعددة ،

 ب( تم توثيق التقلبات الموسمية للماء الجوفي ،

 ت( تم وصف الصخور والنفاذية الرأسية للحزام غير المشبع

 

تجاه سريان ث( تم وصف التراصف الطبقي ، بناء ، هندسية ، مسامية ، نفاذية ، خصائص حفظ  الماء ، وا 
 الماء الجوفي في النطاق المشبع؟

 

 ال

 

 ال

 ال

 

 ال

 . إذا تم تركيب آبار مراقبة بالقرب من مناطق التخلص من النفايات قبل البدء في هذا الفحص:7 اآلبار

 أ( هل تمت مراجعة نتائج المراقبة ،

 ومن وراء تركيبها ، ب( هل تم تضمين بيانات توضح كيف ولماذا تم تركيب آبار المراقبة

 ت( هل تم التعرف علي ومراجعة أي دراسات جيوتقنية تمت سابقا؟

 

 

 ال

 ال

 

 ال

 . هل قام الباحث:8 أنواع وأعماق التربة

 أو أكبر 20000:  1أ( بتوفير معلومات فحص التربة بمقياس 

 ب( باإلتصال بإخصائي فحص التربة أو أخصائي التربة المحليين ،

ت( بتوفير خريطة موقعية والقطاعات المناسبة التي توضح نوعية التربة واألعماق وخصائص التربة ذات 

 

 نعم

 

 نعم
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 العالقة بأمكنة وتوزيع الملوث ،

 ث( بتوضيح العالقة بين الماء األرضي وقطاعات التربة ؟

 

 نعم

 

 نعم

 معلومات أولية

 أساسية عن المسئولية

 القانونية

 الباحث:. هل قام 9

أ( بتوفير معلومات كافية عن أي إجراءات قانونية أو إدارية مراسيم وزارية ، تهم إتحادية تحت قانون األسماك 
 ... الخ

 ب( بتخمين أي إحتمال لدعوي في هذه الحالة؟

 

 ال

 

 ال

 بيانات أهداف

 الدراسة

 . هل ناقش الباحث األشياء التالية عن أهداف الدراسة:10

 البحث المفصل للموقع ، أ( ما هي أهداف

 ب( هل تؤدي التحاليل التي ح ددت في الدراسة في تحقيق هذه األهداف ،

 ت( هل األهداف شاملة بدرجة كافية بحيث تحدد المساحات المثيرة للقلق البيئي؟

 

 نعم

 نعم

 

 نعم

 . بالنسبة للفحص التفصيلي للموقع ، هل قام الباحث:11 المجتمعات

 تاريخية ومعلومات الفحص األولي للموقع للمساعدة في وصف المجتمعات المختلفة ، أ( بإستخدام معلومات

 ب( بمحاولة تحديد عدد توزيعات الملوثات ،

 ت( بمحاولة تحديد مستويات الملوثات الخلفية في المناطق المجاورة؟

 

 نعم

 نعم

 نعم

 . بالنسبة للفحص التفصيلي للموقع:12 الخطط

 األسباب وراء خطة أخذ العيناتأ( هل شرح الباحث 

 ب( هل تعكس خطة أخذ العينات المصادر ، المسارات والمستقبالت المحتملة للملوثات ،

 ، IIو  Iت( هل تقلل الخطة من إحتماالت الخطأ من النوع 

 ث( هل أخذ الباحث عينات إضافية لتعويض النتائج التي أ بطلت ،

 الفحص األولي للموقع ، ج( هل تحاشي الباحث أخذ عينات مركبة في

 ح( هل أعطي الباحث األسباب ألخذ عينات مركبة أو خليط من العينات المركبة والمنفصلة ،

ثبات قاعدة البيانات ،  خ( هل وصف الباحث بالتفصيل الوسائل التي إستخدمت لجمع ، تسجيل ، تأكيد وا 

 داثيات( ،د( هل حدد الباحث األمكنة المالئمة لكل عينة )شبكة محددة األح

 ذ( هل حدد الباحث ظروف التربة الخلفية للعناصر تحت الدراسة ،

 ر( هل أعطي الباحث األسباب إلستعمال المساحة التي حددها لتمثل الظروف البيئية السائدة؟

 

 نعم

 نعم

 نعم

 ال

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 

 . في حال إستخدام دراسات سابقة في الفحص المفصل:13 

 تلخيص البيانات وعرضها في التقرير ،أ( هل تم 

 ب( هل إستخدمت البيانات لتضيف لكثافة أمكنة العينات ،

 ت( هل تم بيان مصدر المعلومات اإلضافية وتبرير إستعماله

 ث( هل أعطي الباحث أسبابًا إلضافة أو إستبعاد بيانات من الدراسات السابقة؟

 

 ال

 ال

 ال

 ال
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 . هل قام الباحث:14 

 بإستعمال شبكة عادية في موضع محدد عشوائيًا لتقدير توزيع الملوث في مساحات غير مثير للقلق البيئي ،أ( 

 ب( بجمع كمية العينات المطلوبة لتطابق مستوي الثقة المطلوب لتحديد مستويات الملوث في تلك المساحات ،

 ق البيئي بتلك المثيرة للقلق محليًا؟ت( بإستخدام معامل التباين لتحديد عدم تأثر المساحات غير ذات القل

 

 

 نعم

 نعم

 نعم

 . بالنسبة لخطة أخذ العينات هل قام الباحث:15 

أ( بتوجيه شبكة العينات في إتجاه سريان الملوث )إن كان معلومًا( والذي قد يكون مرتبطًا بطبوغرافية الموقع أو 
 إتجاه الرياح ،

 عشوائية بإستخدام وسائل مبنية علي أرقام عشوائية منتظمة ، ب( بإختيار عينات ، أماكن و/أو نقاط بداية

 ت( بتضمين جدول لألرقام العشوائية؟

 

 نعم

 

 نعم

 ال

 . بالنسبة للفحص المفصل للمخزونات هل قام الباحث:16 

 أ( بتصميم برنامج ألخذ العينات يضمن تمثياًل عاداًل لتركيزات الملوث في جميع أجزاء الكومة ،

 تصنيف المخزون علي خمسة تحاليل منفصلة علي األقل ،ب( بتأسيس 

ت( بتقدير ما إذا كانت المادة داخل الكومة متجانسة بدرجة تكفي لتصنيف الكومة بإجمعها تحت تصنيف 
 واحد؟

 

 نعم

 نعم

 نعم

 . بالنسبة لفحص الماء الجوفي:17 

 األولي للموقع ،أ( هل إستعمل الباحث أي بيانات متوفرة عن الماء الجوفي من الفحص 

 ب( هل تم إستخدام ثالث آبار رصد علي األقل حفرت واحد منها في مكان عكس منحدر سريان الماء ،

 ساعة من تأسيس البئر، 24ت( هل جمعت عينات الماء بعد 

 ث( وهل جمعت بعد تنظيف وتطهير الماء ،

ن المستقبالت الحساسة مثل ج( وهل أجريت إختبارات السالمة لصهاريج التخزين تحت األرض بالقرب م
 إمدادات المياه الصالحة للشرب؟

 

 ال

 نعم

 ال

 نعم

 ال

 . هل قام الباحث:18 بروتوكول

 أ( بتضمين الخطة األصلية لضمان الجودة ،

 ب( بإجراء مراجعة تامة للبيانات مقارنة مع السجالت األصلية

 ت( بتوثيق إعتمادية أي بيانات مهمة إلستنتاجات الدراسة ،

بتوضيح عدم وجود أي تحيز نظامي قد إستخدم خالل إجراءات أخذ العينات بما فيها التجميع والتحضير ث( 
 والتحليل؟

 ج( بتبيان أن كل الطرائق التحليلية التي إستخدمت لكل العينات مقبولة لدي الوزارة ،

الكبيرة التي تحتوي علي ح( بإستعمال رسومات بيانية ضابطة للتحكم والرصد لدقة وصحة التحاليل للدراسات 
 عينة ، 100أكثر من 

 خ( بإستعمال إختبار "تي" لتقدير ما إذا كانت التحليالت المكررة تختلف معنويًا من القيم المرجعية ،

 د( بإستعمال تحاليل مزدوجة لعينتين من نفس المادة خاصة في حال اإلشتباه بوجود أعلي التركيزات بها ،

أو أكثر  0.95المزدوجة لعينة نصفت في الحقل أظهرت إرتباطًا صفيًا وخطيًا مقداره ( بتوضيح أن التحاليل 1
 أو أكثر للملوثات العضوية ، 0.90للملوثات المعدنية والالعضوية و 

 ر( بإتباع بروتوكوالت ضبط/ضمان جودة خدمات المعمل الموصي بها من الوزارة ،

 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 

 نعم

 ال

 ال

 ال

 ال

 

 نعم
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 نعم يز معنوي أو عدم دقة ملحوظة؟ز( بتوثيق أي عمل تصحيحي أ تخذ في حال ظهور تح

 . بالنسبة للمساحات المثيرة للقلق البيئي:19 

 أ( هل ضمن الباحث أن المسافات بين العينات أقل من مدي اإلرتباط ،

الساخنة بما في ذلك ب( وهل إستعمل الباحث خطط متعددة المراحل ألخذ العينات لكشف وتحديد نطاق النقاط 
 الشبكات الدقيقة والخطوات الخارجة؟

 

 

 نعم

 نعم

 تحليل البيانات

 اإلستطالعية

 الطريقة الالعاملية

 . بالنسبة للفحص التفصيلي للموقع ، هل قام الباحث:20

 أ( بوضع إفتراضات التوزيع بوضوح في التقرير ،

 عة بطريقة نظامية ،ب( بإستعمال طرق ال عاملية لتوضيح البيانات غير الموز 

ت( بإستعمال اإلحصاء المئوي مثل الربعي والوسيط لدعم األساليب التقليدية مثل المتوسط واإلنحراف المعياري 
، 

 ث( بإستخدام رسومات صندوقية كبديل للهستوغرام خاصة عند مقارنة مجموعتين أو أكثر من البيانات؟

 

 نعم

 نعم

 ال

 

 ال

 أوصاف المتغير

 األحادي

 بالنسبة لتوزيع المتغير اآلحادي ، هل قام الباحث:. 21

 أ( بوضع كل إفتراضات التوزيع بصورة واضحة في التقرير

 ب( بتوثيق سالمة البيانات

 ت( بإستخدام العروض الشكلية للبيانات مثل الهوستوغرام أو رسوم اإلحتمالية ،

 وشكل توزيع المتغير األحادي ، ث( بإستعمال ملخصات إحصائية لوصف المركز ، الموقع ، التوزيع ،

ج( بإستعمال التدرج اللوغارثمي ، إذا كانت البيانات مائلة أو منحرفة ألخذ الجهات ، حتي تبدو العروض 
 الشكلية أكثر وضوحًا؟

 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 ال

 أوصاف المتغير

 الثنائي

 

 . بالنسبة للمتغير الثنائي ، هل قام الباحث:22

 التوزيع بصورة واضحة في التقريرأ( بوضع كل إفتراضات 

 ب( بتوثيق سالمة البيانات ،

ت( بإستعمال رسوم تشتت بيانية توضيح العالقة بين زوجين من المتغيرات وبإستعمال اإلرتباط الخطي والصفي 
 اللذان يلخصان قوة اإلرتباط؟

 

 نعم

 نعم

 ال

 . هل إستعمل الباحث:23 الوصف المكاني

 وقطاعات لتوضيح التوزيع المكاني للملوثاتأ( خرائط كنتورية 

 ب( عروض رسومية تعرض البيانات المتوفرة في سياقها المكاني ،

 ت( قيم العينات للبيانات علي الخريطة أو القطاعات ،

 ث( ألوان ، تدرجات رمادية ، أو رموز إللقاء الضوء علي أماكن العينات ذات القيم األعلي ،

 ستكمال وليس اإلستنتاج ،بغرض اإل سطح التضاريسج( 

ح( الربعية أو أي شكل من اإلحصاء المحلي لمساعدة القارئ لفهم وتقييم القرارات التي تخص المجمعات 
 اإلحصائية واإلتجاهات النمطية؟

 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 ال

 ال

 . بالنسبة لكل التوزيعات ، هل قام الباحث:24 القيم المتطرفة

كبديل لإلرتباط الخطي لتقليل الحساسية للنقاط المتطرفة)الغاربة( عند عمل  أ( بإستعمال اإلرتباط الصفي
 تلخيص للعالقة بين متغيرين،

 ب( بإستعمال رسوم اإلحتمالية ، رسوم التشتت ، لتحديد النقاط المتطرفة،

 ال

 

 ال
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 ت( لتحديد ما إذا كان وجود هذه النقاط يتطلب تغيرًا أي من اإلفتراضات األساسية ،

 األسباب لوجود النقاط المتطرفة ،ث( بتحديد 

 ج( بتوثيق األسباب لوجود النقاط المتطرفة وا عطاء المعلومات ذات الصلة حول أي نقاط تم إستبعادها ،

 ح( بأخذ عينة جديدة من مكان عشوائي ال يبعد أكثر من متر من مكان العينة المتطرفة المستبعدة؟

 

 ال

 ال

 ال

 ال

 التحليل اإلحصائي

 تفسيروال

 اإلفتراضات

 . هل قام الباحث:25

 أ( بوصف األدوات والوسائل اإلحصائية التي إستخدمت لتحليل وتفسير البيانات مع بيان اإلفتراضات وراءها ،

 ب( بتضمين الحسابات واإلفتراضات إلنحرافات المعيارية المجتمعية المقدرة بفرض حساب فواصل الثقة ،

 الطريقة التي إستخدمت للتعامل مع البيانات غير القابلة للكشف ،ت( بتوفير األسباب وراء 

 ث( بإستعمال خيار ال عاملي كطريقة لمراجعة حساسية اإلستنتاج لفرضية التوزيع ،

 ج( بتضمين إفادة عن الشك في كل القيم المقدرة والمتنبأ بها؟

 

 ال

 ال

 نعم

 نعم

 نعم

 . هل قام الباحث:26 حسابات

 المئينات في نماذج توزيع نظامي ، لونظامي أو أ سيأ( بحساب 

 ب( بوصف كيف تم حساب المئينات؟

 

 ال

 ال

 خرائط اإلحتماالت

 

لعمل خطأ سالب زائف عن نوعية  %50هل تم تضمين خرائط إحتماالت توضح أن هناك فرصة أقل من . 27
 المادة؟

 ال

اإلستنتاجات 
 والتوصيات

 اإلستنتاجات

 . هل قام الباحث:28

 أ( بتوفير إستنتاجات واضحة وغير ملتبسة مع إشارة محددة للتحاليل والتفاسير التي تدعمها ،

ب( بتوضيح كيف تأثر كل من اإلستنتاجات باإلفتراضات التي وضعت ، بدقة وصحة البيانات المتوفرة ، 
 وبالشك في التقديرات أو القيم المتنبأ بها ،

ممثلة لواحدة من المجتمعات ، وبالنسبة لتلك المجموعة من البيانات ،  ت( بتصنيف المادة بحيث تكون البيانات
األعلي لحد الثقة  %95تكون المثبتة التسعينية العليا من تركيزات العينات أقل من التركيز المعياري والحد 

ات تحتوي لمتوسط تركيزات العينات أقل من التركيز المعياري . كما أنه ال توجد أي عينة ضمن مجموعة البيان
 علي تركيز يفوق ضعف التركيز المعياري؟

 

 نعم

 نعم

 

 عمن

 . هل قام الباحث:29 التوصيات

 أ( بإعطاء توصيات واضحة وغير ملتبسة ،

 ب( بإعالم العميل عن أي قضايا أخري محتملة تثير القلق خارج إطار أهداف الدراسة ،

 ت( بتوضيح األسباب ألي توصية بمزيد من الدراسة؟

 

 نعم

 نعم

 نعم

 المراجع

 معلومات شاملة

 

 . هل أشار الباحث إلي مراجع:30

أ( كل مصادر البيانات ، الدراسات السابقة ومصادر أخري )بما في ذلك المقابالت الشخصية( والتي ساهمت 
 في توفير معلومات للدراسة ،

 في الدراسة؟ب( أي مصادر تقنية وفرت تفاصيل إضافية عن الطرائق واإلجراءات التي إستعملت 

 

 نعم

 

 نعم

 المرفقات

 ضبط/ضمان الجودة

 . هل قام الباحث بتوفير:31

 أ( نتائج المختبر التحليلية في صورة مطبوعة أو قرص مدمج ، يفضل إكسل )مطلب إلزامي( ،

ب( إجراءات ضمان/ضبط الجودة المختبرية لإلجراءات ، بروتوكوالت أخذ العينات ، ونتائج مراجعة التحاليل 
 )مطلب إلزامي( ،

 

 نعم

 نعم
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 ت( تسجيل الحفريات وحفر اإلختبار )مطلب إلزامي( ،

 ث( خريطة للموقع توضح أماكن أخذ العينات )مطلب إلزامي(؟

 نعم

 نعم

 . هل قام الباحث بتضمين:32 التوثيق

 أ( تفاصيل الحسابات اإلحصائية التي لم تضمن في متن التقرير ،

الحاسوبية التي إستخدمت في تجميع قاعدة البيانات والتحليل اإلحصائي أو وصف ب( إسم ونوعية البرمجية 
 مختصر ومراجع ألي وسيلة أخري ال برمجية إستخدمت في الدراسة؟

 

 ال

 ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ص موقع : غاناحفحالة دراسة 
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 مركز خدمة المحوالت بشركة كهرباء غانا

 المرحلة : –الفحص األولى للموقع 

 ملخص تنفيذي

ية البيئة الغانية. تعتبر المحطة الرئيسة ، بمكوال ، أكرا التابعة لشركة الكهرباء الغانية واحدة من مواقع اإلهتمام البيئي المدرجة في قائمة وكالة حما
الكلور نتيجة للتدفقات والتخلص غير السليم توجد بهذا الموقع ورشة خدمة المحوالت الرئيسة بالشركة وتشتبه أن يكون الموقع ملوثًا بالبيفنيالت متعددة 

لمعرفة إمكانية حدوث تلوث بالبيفنيالت ولتأكيد الخطر المحتمل للسكان  1المرحلة  –لزيوت المحوالت . وكنتيجة لذلك ، فقد تم تنفيذ فحص أولى للموقع 
أكرا ، عاصة غانا. تشير المعلومات التاريخية إلي حقيقة أن أعدادًا الذين يقطنون المنطقة المجاورة ، الموقع يوجد في منطقة مأهولة كثيفة النشاط في 

تاريخية ، كبيرة من المحوالت قد تجري إصالحها في المركز وأن هناك إحتماالت كبيرة لحدوث تدفقات لزيوت المحوالت. ومن خالل مراجعة المعلومات ال
جراء مقابالت شخصية ألناس ذوي صلة بالموقع  أن هناك إحتمااًل كبيرًا بوجود تلوث بالبيفنيالت  1-، يستنتج هذا الفحص األولى المرحلة وزيارة الموقع وا 

 من الفحص األولى للموقع لتحديد وجود تلوث بالبيفنيالت من عدمه. 2في هذا الموقع. ولذا جاءت التوصية إلجراء المرحلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مقدمة1

ة مع إزدياد الوعي بإحتمال حدوث تلوث بـالبيفنيالت متعـددة الكلـور ، إزدادت الحاجـة لفحـص منـاطق بمقاطعـة أكـرا الكبـري حيـث جـرت أعمـال مكثفـ
لخدمــة  )مــاكوال( التابعــة لشــركة الكهربــاء الثابتــة بــاكرا ، حيــث يوجــد المركــز الرئيســي Gلصــيانة المحــوالت. واحــدة مــن هــذه المنــاطق هــي المحطــة الرئيســة 
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لمعرفــة إمكانيــة حــدوث تلــوث بــالبيفنيالت جــراء التــدفقات التاريخيــة والــتخلص غيــر الســليم  1المرحلــة  –المحــوالت. المطلــوب هــو إجــراء فحــص أولــى للموقــع 
 لزيوت المحوالت.

 مكان الموقع  2

لمركزية باكرا غانـا. إدرايـًا تقـع هـذه المسـاحة تحـت في مقاطعة األعمال ا 10( في شارع اإلستقالل نمرة G1.1يقع مكان الدراسة )موضح في الشكل 
N 5سلطة العاصمة أكرا. يقع الموقع علي خط عرضي  0وطول  32.51   هكتار تتبع شركة غانا للكهرباء. 1.27. مساحة الموقع  21 12 

 
 : صورة باألقمار اإلصطناعية لمنطقة كرا التجارية تظهر الموقع تحت الدراسة )معلم باألحمر(G 1.1الشكل 

 

 مراجعة سجالت الموقع

 رقم تعريف الملكية ، الوصف القانوني وقيمة األرض للموقع غير متوفرة.

 الجغرافية الطبيعية للموقع  3

 وصف المنطقة

( . المنطقـة يحـدها مـن الشـمال والغـرب سـوق مـاكوال ، ومـن 2.1Gالمركزيـة بـاكرا عاصـمة غانـا )الشـكل تقع منطقة الدراسة داخـل مقاطعـة األعمـال 
لطاقـة لمدينـة اكـرا الشرق شارع اإلستقالل ومدرسة القانون بغانا ومركز ماكوال للتسوق جنوبـًا . قبـل بنـاء خـزان اكوسـمبو ، كـان موقـع الدراسـة محطـة إلنتـاج ا

هرباء التي تعمل بالديزل. حاليًا يعتبر الموقع محطة لإلمـداد والـتحكم لشـركة غانـا لكهربـاء ، لتخفـيض الضـغط العـالي النـاتج مـن لتشغيل عدد من مولدات الك
 الخزان بواسطة محوالت لتغذية مدينة اكرا بالكهرباء ، وبذلك تحول بيت الطاقة القديم إلي ورشة إلصالح محوالت الكهرباء.
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 أكرا، غانا.، ماكوال، كراأكهرباء مداد الكهرباء الغانية، المنطقة الفرعية ال: شركة  1.2الشكل 

 وصف الموقع

يســتخدم الموقــع حاليــًا كمكاتــب ومنشــأة خــدمات لشــركة كهربــاء غانــا. توجــد أيضــًا محــوالت كهربــاء عاليــة الضــغط . يوجــد مســتودع كبيــر وهــو مكــان 
ارة وورش لخدمة المحوالت. وبالموقع أيضـًا محطـات تشـكيل ولحـام المعـادن. هنـاك عـدد مـن المحـوالت غيـر محطة التوليد سابقًا ويستخدم حاليًا ألعمال التج

جاريـة وأكثرهـا المستعملة مخزنة في العراء في إنتظار التخلص منها. هناك حدود مشتركة بين المنشأة ومجمع أسواق ماكوال وهـو واحـد مـن أكبـر المنشـآت الت
ع يحــد الموقــع مــن الناحيــة الشــمالية والشــرقية ويكــون عــادة مكتظــًا بالنــاس مــن اإلثنــين إلــي الســبت . توجــد أيضــًا فــي المنطقــة نشــاطًا فــي غانــا. هــذا المجمــ

الطريـق مــن  المحيطـة مدرسـة غانــا للقـانون مـن الناحيــة الجنوبيـة ، ومحطـة خدمــة بتـرول مـن الناحيــة الشـمالية الشـرقية ، ومدرســة ثانويـة عامـة حكوميــة عبـر
نـا وقـد الجنوبية . الموقع إيضـًا يحتـوي بكثافـة علـي شـبكة مدفونـة لكـابالت ضـغط كهربـائي عـالي. وهـي حالـة نموذجيـة للمنطقـة التجاريـة المركزيـة بغاالناحية 

 كانت هذه الشبكة معوقًا كبيرًا لمدي الفحص تحت السطحي لهذه الدراسة.

 الجيولوجيا األقليمية

اســتها بالتفصــيل بدراســة النتــوؤات وعمــل القطاعــات األرضــية والحفــر العميقــة والتــي تمــت مــا بــين األعــوام جيولوجيــا المنطقــة الحضــرية الكــرا تمــت در 
ســاهم هــؤالء Kitson (1915), Junner (1940), Bates (1946), Hirst(1948 and Mason (1957حينمــا تــم التخطــي لتوســيع المدينــة.  1963 – 1946

 Kesseقـة اكــرا بعمــل دراســات متخصصــة ، ولكــن أكثـر المعلومــات شــمولية يمكــن اإلطــالع عليهــا فـي أعمــال البـاحثون بشــكل هائــل فــي فهــم جيولوجيــة منط

(1985). 

را مـن منطقة الدراسة تقع فوق سلسلة اكرا والتي تغطي معظم منطقة اكرا الحضرية وتمتد في إتجـاه الشـمال الغربـي حتـي أكيموتـا. وتتكـون سلسـلة اكـ
 تكوينات ثالثة مميزة.

 العليا تكوينات الحجر الرملي الطفلي والتي تتكون من حجر رملي ناعم الحبيبات تتخلله الطفل الصفحي. الطبقة 
 متر. 100الطبقة الوسطي تكوينات الحجر الطفلي الصفائحي تتكون من وحدات طينية غنية باألحفوريات والتي يصل سمكها إلي أكثر من  

 والتي تتكون من الحجر الرملي مع قليل من الحصي والحبيبات الرملية الخشنة.الطبقة التحتية من تكوينات الحجر الرملي  

 جيولوجيا الموقع

ة بإسـتثناء المنـاطق شــمال مقـع الدراســة ، وهـي المنــاطق حـول مستشــفي ربيـع والمتحــف القـومي واإلرشــيف ، والتـي يقــع تحتهـا أنظمــة جيولوجيـة قديمــ
الشست( وقوغو )كوارتزايت وشست( ، فإن كل المنطقـة اإلداريـة والتجاريـة فـي اكـرا تقـع تحتهـا سلسـلة اكـرا مبكمبرية من سالسل داهومي )تتكون من النيس و 

خريطـة  4.6الحديثة التكوين )من العصر الديفوني( وتتكون أساسًا من الطفل الصفائحي ، الحجر الطيني ، الحجـر الطفلـي والحجـر الرملـي. يوضـح الشـكل 
سة . وعل الرغم من الدراسات الجيولوجية والفحوصات الجيوتقنية الواسعة فـي هـذه المنطقـة إال أن الحـدود بـين هـذه التكوينـات جيولوجية مفصلة لمنطقة الدرا

 الصخرية ما زالت غير واضحة ، وذلك بسبب وجود غطاء عميق من المواد المتبقية علي هذه الصخور.
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فإنها قد خضعت لدراسات جيوتقنية موسعة في العقـدين السـابقين . تحليـل البيانـات مـن  وبما أن منطقة مكوال هي محور األعمال التجارية في اكرا ،
 بعض هذه الدراسات لمناطق قريبة من موقع الدراسة ، مستكملة بدراسات مفصلة لحفريات أساس عميقة في المنطقة تدل علي اآلتي:

مالي للموقـع والـذي يقبـع بكاملـه فـوق الحجـر الطفلـي الصـفائحي ولعمـق التماس الحقيقي بطبقة الحجر الطفلي/الحجـر الرملـي يقـع فـي الجـزء الشـ 
 كبير.

 الحجر الطفلي الصفائحي ينخفض شمااًل بشكل حاد تحت الحجر الرملي. 

جـد و خالفًا لمواقع أخري تقع تحتها منظومة اكرا الصخرية ، والتي لوحظ أن نـوعي الصـخر المكونـة لهـذه السلسـلة ، وفـي كـل الحـاالت تقريبـًا ، ت 
في تماس صدعي، فإنـه ال يوجـد دليـل قـاطع للصـدع فـي منطقـة تمـاس النوعيـة فـي هـذه المنطقـة، ولكـن التمـاس هنـا يتميـز بنطـاق متـداخل مـن 

 الحجر الرملي والحجر الطفلي.
 

 

 

 

 

 : خريطة جيولوجية لوسط اكرا ُتظهر منطقة الدراسة )باألحمر( G 3.1الشكل 

 غانا –المصدر: شعبة المساحة الجيولوجية 

 

 

 

 



- 176 - 

 

 

 : الجيولوجية المحلية لمنطقة اكراG 4.1الشكل 

 

ًا محتمـل نـفي حين أن الترب المتكونة من تجوية الحجر الرملي توفر مادة جيدة ألساس البناء، إال أن تجويـة حجـر الطفـل الصـفائحي ينـتج عنهـا طي
إعتمـــادًا علـــي مكانـــه. المعـــدن الطينـــي الغالـــب فـــي الطـــين المتكـــون مـــن الحجـــر الطفلـــي هـــو معـــدن  معتـــدل وعـــالمـــاش ذو نشـــاط حجمـــي بـــين التمـــدد واإلنك
 الكاولينايت.

وجـود صـدع جيولـوجي رئيسـي يتجـه شـمال/جنوب تقريبـًا والـذي ي سـتدل علـي مـروره للناحيـة الغربيـة مـن الموقـع . الفحوصـات Harris (1970)إفتـرض 
 ة جنوب شرق المركز البريطاني قد أثبتت وجود مثل هذا الصدع.الجيوتقنية السابقة للمنطق

الطفلـي ومن وجهة النظر الهندسية الجيوتقنيـة ، فـإن األخطـار الجيولوجيـة األساسـية فـي هـذا الموقـع هـي: إحتماليـة التمـدد النـاتج مـن تجويـة الحجـر 
 ألخير مهم نسبة للطبيعة الزلزالية المعروفة لمنطقة اكرا.الصفائحي والوجود المحتمل للتصدعات اإلنشقاقية بجوار الموقع. والخطر ا

 الطبوغرافية

أمتــار فـــوق ســطح البحــر عبـــر الموقــع ، مـــع  12.37إلــي  9.93منطقــة الدراســة عمومـــًا منخفضــة ، مــع وجـــود تضــاريس مرتفعــة بعلـــو يتــراوح بـــين 
 ي إتجاه جنوب غربي ناحية المصرف.مترًا ثم تسجيله في مصرف ، عمومًا ينحدر الموقع بلطف ف 9.4إنخفاض مقداره 

 الغطاء النباتي

 الموقع عمومًا مبني علي تقسيمات من غطاء التريثي ، خرسانة ، وغطاء سطحي حمري )يتبـوميني( . ولـذلك هنـاك غطـاء نبـاتي قليـل للغايـة فمـثالً 
 ية.في بعض الحشائش القصيرة والشجيرات والتي توجد أساسًا علي طول الموقع الغربية والجنوب

 الماء السطحي ، الهيدرولوجيا والتصريف

يشير تصريف الماء السطحي في منطقة الدراسة في إتجاه الجنوب الغربي نحو المصرف الذي يبدأ مـن ورشـة إصـالح المحـوالت فـي جنـوب الموقـع 
ال. إن إحتمـال حمـل أي مـن الملوثـات مـن الموقـع ، ويسير في ذات اإلتجاه الجنوبي الغربي ، ومن ثم يلتـئم مـع مصـرف كبيـر لميـاه األمطـار يمـر عبـر مـاكو 

 في هذا المصرف للمصرف الكبير لذو صلة بهذه الدراسة لما في ذلك ن التأثير المحتمل علي المياه المجاورة والبحر.
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قيـاس كميـة األمطـار بعـدد ملم قرب سفوح سلسلة جبال اكـوابيم . يـتم  200ملم قرب الساحل إلي أكثر من  800يتراوح معدل األمطار سنويًا ما بين 
 من مقاييس المطر داخل اكرا ولكن المقياس الرئيسي يقع في مطار كوتوكا الدولي.

 هيدروجيولوجيا سلسلة آكرا الصخرية

ًا دمن ضمن طبقات سلسلة اكرا فإن اآلفاق الضحلة من الرمل والحصي ، والحجر الرملـي فقـط هـي التـي يمكـن أن تنشـق وتنـتج مـاءًا جوفيـًا. وا عتمـا
ســات علـي التتـابع الطبقــي لموقـع معـين ، فــإن المـاء الجـوفي داخــل الحجـر الرملـي يمكــن أن يكـون محصـورًا أو غيــر محصـور . هـذا وقــد سـجلت بعـض الدرا

تعمـل بصـفة الجيوتقنية السابقة في مناطق آخري في اكرا ، أن الماء الجوفي فـي الحجـر الرملـي كـان تحـت ضـغط إرتـوازي عـالي. إن آفـاق الطفـل الطينـي ، 
لسـلة اكـرا. عامة طبقة مانعة لتجمع المياه وال يمكن أن يعتمد علي أنها تنتج ماء ولكن بعض اآلبار معـروف أنهـا تسـتقل المـاء الجـوفي مـن داخـل صـخور س

متـرًا .  60و  31أعمـاق تتـراوح بـين لتر/دقيقـة. كـل هـذه اآلبـار تنتهـي إلـي حجـر رملـي فـي  210لتر/دقيقـة إلـي  9اإلنتاجية التقديرية لتلك اآلبار تتراوح بـين 
 التفاصيل الهايدوجيولوجية الخاصة بالموقع غير متوفرة.

 يومورفولوجيا والتصريفجف السطحية ، الو الظر 

متـرًا . المصــرف الساســي للمدينــة  30إلــي  12تقـع منطقــة الدراســة فـي الجــزء المــنخفض مـن المنطقــة الحفريــة لمدينــة اكـرا ، علــي إرتفــاع يتـراوح بــين 
ل اليجري بطول الحائط الخارجي والطريق األساسي . يوجد مصـرفان آخـران فـي الموقـع ويجريـان مـن مسـاحة الورشـة ويصـبان فـي إتجـاه مسـاحة السـوق. خـ
ة ، موسـم األمطـار تحــدث الكثيـر مــن الفيضـانات. وقــد سـبب الجريـان الســطحي تـراكم الطمــي فـي معظــم المصـارف بـالرغم مــن أن معظـم أجــزاء الموقـع معبــد

 يعطي رسم تخطيطي للمنشأة وما جاورها والمصارف. G 6.1و  G 5.1)الشكل 

 

 
 ع والمساحة التي حوله : مخطط للموقع يوضح المنشآت الرئيسة في المجم G 1.5الشكل 

 )بدون مقياس(
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 منطقة  اليوضح  الحضرية ة أكراقمنطل: خارطة جيومورفولوجية  G 1.6الشكل 

 التى تمت دراستها )باللون األحمر(

 

 الجغرافية الطبيعية وطقس اكرا

مـن السـاحل تتغيـر إلـي متموجـة قـرب سـفوح سلسـلة جبـال اكـوبيتم تقع مدينة آكرا في نطاق السـهول السـاحلية فـي غانـا ولهـا طبوغرافيـة مسـتوية قريبـًا 
 من الناجية الشمالية والغربية من المدينة.

فــي مــارس  32فــي أغطــس إلــي  23( تراوحــت مــا بــين 2008 – 1999طقــس منطقــة آكــرا هــو ســافنا ســاحلية ، متوســط درجــة الحــرارة الشــهرية )
ملـم.  140فـي الليـل. ق ـدر التبخـر السـنوي بحـوالي  %95في منتصف النهـار إلـي  %65مًا تتراوح ما بين. الرطوبة النسبية عالية عمو 26.8ومتوسط سنوي 

مـــن كميــة األمطــار الســـنوية( يبــدأ منتصــف مـــارس حتــي منتصــف يوليـــو والموســم الثــاني مـــن  %70هنــاك موســمان مطريــان ، الموســـم المطــري األساســي )
 .2008 – 1999ضح إختالف المواسم يو  G 7.1منتصف أغسطس وينتهي في إكتوبر الشكل 

 

 

 م  2008 -1999: األمطار السنوية من الفترة G 7.1الشكل 

 

كيلـومتر/ السـاعة وقـد سـجلت منطقـة آكـرا أعلـي سـرعة ريـاح فـي أبريـل عـام  16إلـي  8تتراوح سرعة الرياح علـي طـول السـاحل الغـابي عـادة مـا بـين 
 جنوب غربي. –كيلومترًا /الساعة. اإلتجاه العام للرياح ما بين الجنوب والغرب  107.4وبلغت سرعة الرياح حينها  1980

 موقع والمناطق المجاورةإستخدام ونشاطات ال  4

)وصف الموقع(. يوجد بموقع الدراسـة مكاتـب ومنشـأة خدمـة لشـركة الكهربـاء الغابيـة ، وهـذه  3تم وصف موقع الدراسة والمناطق المجاورة في القسم 
(. عـدد مـن المحـوالت غيـر G 5.1المنشأة تحتوي علي ورشة نجارة ، ورشة خدمة للمحوالت فـي مسـتودع كبيـر ، ومحطـات لتشـكيل ولحـام المعـادن )الشـكل 

منشــأت المســتعملة توجــد فــي العــراء بــالقرب مــن وحــوالي ورشــة إصــالح المحــوالت. هنــاك حــدود مشــتركة بــين المنشــأة ومجمــع أســواق مــاكوال وهــو مــن أكبــر ال
من تخوم مجمع األسـواق . هنـاك أيضـًا عـدد مـن  التجارية وأكثرها إكتظاظًا في غانا. ويوجد بالموقع بعض محوالت الكهرباء الحية ذات الضغط العالي قريباً 

 المنشآت األخري تحيط بالموقع هي مدرسة القانون ، محطة خدمة بترول ، ومدرسة ثانوية عامة.

ة وزار ال توجد لهذا الموقع "بحث عنوان" وكثير من المعلومات عـن تـاريخ الموقـع ووصـفه غيـر متـوفرة بمـا فـي ذلـك الخطـة القانونيـة ومعلومـات مـن الـ
متــر مــن الموقــع . المــاء الجــوفي ، خــدمات البلديــة ، وخطــط البلديــة للتخطــيط العمرانــي بالمنطقــة هــي أيضــًا غيــر  500عــن وجــود مواقــع ملوثــة فــي مــدي 

 موجودة.
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لمحتمـل أن أشار مدير ومهندسة المنشأة علي أنه ال توجد سجالت رسمية عن تفاصيل العمليـات فـي المسـتودع. وبسـبب اإلسـتخدام السـابق ، قمـن ا
ورشــة المســتودع قــد تــم رصــفه بــالبالط فــي وقــت مــا. وفــي الوقــت الحــالي ، يــتم إصــالح المحــوالت فــي هــذا المســتودع وتوجــد بــالجزء الشــمالي الشــرقي منــه 

 النجارة. وال يع لم التاريخ الذي تم فيه تحويل عرض المنشأة.

 ل الذي وجدمإستطالع الموقع والتلوث المحت  5

دد موعـد لزيـارة إسـتطالعية للموقـع وتـم الحصـول علـي إذن نتيجة للبيانات  التاريخية الشحيحة التي تم التحصل عليها من البحث المعلوماتي ، فقد ح 
 – 8.1. رافــق ضــابط الســالمة بالشــركة فريــق البــاحثين للتجــوال اإلســتطالعي حــول المنشــأة )أنظــر األشــكال 2009إكتــوبر ،  13رســمي للقيــام بالزيــارة فــي 

 عن صور الزيارة(. ومن خالل الزيارة تمت مالحظة اآلتي: 10.1

 من المجمع مرصوف. %60حوالي  
أرضية المساحة ، حيث تجري خدمة المحوالت ، مغطاة بالبالط فيما عـدا مسـاحة صـغيرة مكشـوفة وتبـدوا مبللـة بالزيـت )مـن المحتمـل أن يكـون  

 . هذه المنطقة بها رائحة معتدلة.G 8.1زيت محوالت رشح من المحول( الشكل 

توجــد حفــرة مبلطــة بالخرســانة فــي مســاحة خدمــة المحــوالت مصــممة لخفــض علــو المحــول لتســهيل الوصــول لكافــة إجزائــه . هــذه الحفــرة ممتلئــة  
حفــرة بالمــاء أو عنـــد (. حينمـــا تمتيلــي الG 9.1 (b)بالمــاء الــذي يمكــن أن يكــون قـــد تســرب خــالل تشــققات األرضـــية الخرســانية )أنظــر الشــكل 

 الحاجة إلستعمالها ، يتم ضخ الماء خارج الحفرة. وهذا يشير إلي نطاق مائي عالي أو وجود طبقة غير منفذة قريبًا من سطح الموقع.

األوسـاخ . هـذه البالوعـات ممتلئـة ب (c)و  G 8.1 (a)تصريف الماء يتم عن طريق بالوعات حـول المبنـي القـديم لمولـدات الـديزل )أنظـر الشـكل  
، كمـا أن البالوعـات ممتلئـة بـالطمي وبهـا  (c) 9و  (b) 8والمصرف خارج مساحة خدمة المحوالت ممتلي بالمياه الراكدة السوداء )أنظر الشكل 

 . 8.1 (c)رائحة الماء الراكد. المخرج الرئيسي للمصارف يجري عبر السوق شكل 

 لتهوية وجيدة اإلضاءة الطبيعية.الغرفة الساسية بها نوافذ كبيرة وبذلك تعتبر جيدة ا 

أمتــار شــمال مبنــي المولــدات األساســي ،  10الصــهاريج الفارغــة ، والتــي كانــت تســتخم ســابقًا كخزانــات ميــاه لمولــدات الــديزل ، توجــد علــي بعــد  
 .(b)و  (a) 10.1الشكل  –بعض الصهاريج تمت عليها األعشاب والحشائش بينما البعض اآلخر كان فارغًا 

 10.1و  (d) 8.1المحوالت القديمة غير المستعملة تم اإلحتفاظ بها في العراء بالقرب من المبني والـبعض اآلخـر يـوزع حـوالي المجمـع )الشـكل  
(c). 

مثـل تلــك تجـري بـالمجمع بعـض المعـامالت التجاريـة الصـغيرة وبيــع المـواد المسـتهلكة . ويبـدو أن بيـع المـواد الغذائيــة للعـاملين هـو القـوة الدافعـة ل 
 .(c) 9.1النشاطات )شكل 
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 للموقع: )أ( مدخل الورشة )ب( تصريف  أكتوبر خالل الزيارة االستطالعية 13التقطت الصور في  G 8.1الشكل 
 الورشة تجاه السوق )ث( مجموعة من المحوالت غير المستعملةشة )ت( تصريف قرب خارج الور 

 
 
 

 
 )انظر السهم(داخل حوض داخل محطة خدمة المحوالت )أ( ماء غسيل المحوالت  G 9.1الشكل 

 )ب( منظر حوض الغسيل)ت( مدخل ورشة النجارة )ث( ورشة النجارة من الداخل
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 حول محطة خدمة المحوالت )أ( أحواض خرسانية فارغة كانت تستغل لتخزين المياه 10.1الشكل   
 موجودة في أنحاء المجمع )ث( ورشة الحدادة في)ب( صورة مقربة ألحد األحواضمحوالت قديمة  
 الجانب الشمالي للمحطة 

 
 الملوثات المحتملة المثيرة للقلق

المحتملــة والتــي إن وجــود النشــاطات المتعــددة ، الشــكوك التاريخيــة وتعقيــدات الموقــع بــداخل منشــأة شــركة الكهربــاء ، يشــير إلــي عــدد مــن الملوثــات 
قــط علــي الملوثـــات تشــمل المعــادن الثقيلــة ، الهيـــدوكربونات األروماتيــة متعــددة الحقـــالت والبيفنــيالت متعــددة الكلـــور ولكــن هــذا التقريـــر هــذا الــدليل يركـــزان ن

ع هـي البيفنـيالت متعـددة الكلـور والناتجـة عـن العضوية الثابتة. وبما أن المستودع يعمل كورشة إلصالح المحوالت ، فإن الملوثات األكثـر إحتمـااًل فـي الموقـ
 زيوت المحوالت، لذلك هذا التقرير يتناول فقط البيفنيالت متعددة الكلور.

 مسارات النزوح

 بما أن معظم مساحة الموقع مغطاة بالبالط فإن المسارات المحتملة لحركة البيفنيالت هي:    

 الجريان السطحي نحو المصارف. 
 الترسيب الهوائي. 

 والمسارات غير المباشرة:

 التربة والرواسب. 
 الماء الجوفي. 

 
 المستقبالت المحتملة المثيرة للقلق

هنـــاك خطـــر كبيـــر مـــن اإلستنشـــاق والمالمســـة الجلديـــة بالغبـــار الملـــوث وجركـــة البيفنـــيالت خـــالل المصـــارف المكشـــوفة لموقـــع الســـوق. المســـتقبلون 
ة والعاملين والمتسوقين في األسواق المجاورة. إن أكثـر إحتمـاالت التلـوث فـي منطقـة الدراسـة تـأتي مـن زيـوت المحتملون في بيئة المحطة هم العاملين بالشرك

، وربمـا تتـراكم  المحوالت والتي تدفقت خالل عملية إصالح المحوالت . هذه التدفقات يتم غسلها بالماء مع نهاية الـدوام اليـومي. ولكـن نسـبة لسـوء التصـريف
األرضــيات العاريــة مــن المحطــة ، هــذا التلــوث ربمــا يتســرب تــدريجيًا خــالل طبقــات التربــة غيــر المشــبعة حتــي يصــل المــاء األرضــي . إن  الميــاه الملوثــة فــي

ة الميـاه الجوفيـ اإلحتمال األكبر إلتجاه حركة الملوثات هي نحو منطقة سوق ماكوال والتي يبدو إنهـا منخفضـة عـن موقـع الدراسـة. لـذلك فـإن إمـداد الميـاه مـن
 في منطقة السوق معرض للخطر.
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 اإلستنتاجات والتوصيات  6

لمحتملـة إن إبتالع الملوثات )البيفنيالت( عن طريق إستهالك األغذية المباعة في الموقع، وعن طريـق شـرب الميـاه الملوثـة ، ربمـا تكـون المسـارات ا
مــن الفحــص األولــي  2رًا للتلــوث فــي هــذا الموقــع ، فالتوصــية أن ينفــذ المحلــة لتعــرض اإلنســان لهــذه الملوثــات فــي هــذا الموقــع . وبمــا أن هنــاك إحتمــااًل كبيــ

 للموقع لتحديد وجود تلوث بالبيفنيالت من عدمه.

 محددات التقرير  7

المحــددات األساســية لهــذا العمــل كانــت عــدم تــوفر معلومــات وبيانــات تارخيــة وعــدم وجــود ســجالت حكوميــة ومعلومــات أخــري مفيــدة مــن الوكــاالت 
طــة ، ناســبة. وخــالل المقــابالت الشخصــية التــي أجريــت ، فــإن المعلومــات كانــت تفتقــر للنبــات فيمــا يخــص تــاريخ المســتودع الســابق ، حالــة أرضــيات المحالم

 واإلستخدامات السابقة للموقع. لذا فإن عدم الحصول علي معلومات صحيحة يجعل من الصعب تقييم إحتمالية التلوث.

                                                                 ع                المراج
Bates, D.A. 1946. Survey of brick and tile clays, Accra area. Report of Director of 

Geological Survey for the years 1940-41 to 1945-46, p. 13. 

Hirst, T. 1948. Site for new Government buildings at Accra. Annual Report. Gold Coast 

Geological Survey, 1946-47, p. 2. 

Junner, N.R. 1940. Geology of the Gold Coast and Western Togoland. Gold Coast 

Geological Survey Bulletin, 11. 

Kesse, G.O. 1985. The mineral and rock resources of Ghana. Balkema, Rotterdam/Boston. 

Kitson, A. 1915. Annual Report Gold Coast Geological Survey, 1913. 

Mason, D. 1957. Accra Town Area. Annual Report Ghana Geological Survey, 1955-56, p. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 183 - 

 

 2009أكتوبر  المرجعية لحالة الدراسة )غانا(، القائمة 1المرحلة -الفحص األولي للموقع

 الحالةنعم/ال (29 – 25و  14 – 1)المفردات  1المرحلة  –القائمة المرجعية للفحص األولى للموقع  1القسم 

 الخالصة

 

 ليلاالتح

 الباحث:حّدد . هل 1

 أ( من هم المشاركين األساسيين في الفحص

 ب( مؤهالتهم

  2أو المرحلة  1ت( إن كانت الدراسة هي المرحلة 

 من الفحص األولى    

 ث( وضعية الفحص وهل سار في مراحل

 بعت ج( األهداف والطرائق واإلجراءات التي ات  

 في كل مرحلة    

 ح( العالقة بين المرحلتين

العام ، درجة لخص النتائج مضمنًا تقييم البيانات الذي ي ظهر بوضوح التصنيف ، الموقع مخ( 
 التلوث في التربة، الماء الجوفي، الرواسب والماء السطحي؟

 

 نعم

 نعم

 نعم

 

 نعم

 نعم

 

 نعم

 نعم

 الخالصة:بينت . هل 2

 أ( ماهية الملوثات التي ركز عليها برنامج التحليل.

 ب( إعتمادية طريقة أخذ العينات والتحاليل المختبرية؟

 

 نعم

 نعم

 األهداف 

 

 الغايات

 كل أهداف الفحص:. هل 3

 أ( مذكورة بوضوح

 ب( تتماثل مع نطاق العمل الذي اتفق عليه مع العميل

 ت( تتطابق مع أهداف ومرامي وزارة البيئة؟

 

 نعم

 نعم

 نعم

خلفية تاريخية للموقع 
 ووصف الموقع

 

 وصف الموقع

 . هل وفر الباحث:4

 أ( وصفًا قانونيًا للملكية

 ب( العنوان المدني للملكية

 نتائج بحث عنوانت( 

 األراضي حقوق ث( خطة قانونية من مكتب 

 متر من الملكية 500ج( معلومة من الوزارة عن وجود مواقع ملوثة في حدود 

 ح( معلومة من قسم المياه الجوفية للوزارة )تنطبق أكثر علي الملكيات الريفية(

 خ( خطط خدمات البلدية )إذا كانت ذات صلة(

 من مصلحة تفتيش المباني بالبلديةد( موجز عن خطط البناء 

 ذ( صور للملكية المعنية والملكيات المجاورة

 ر( التواريخ التي تمت فيها زيارات الموقع؟

 

 نعم

 نعم

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 نعم
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 الباحث:قام . هل 5 مراجعة تاريخية

 أ( بمراجعة المعلومات اآلتية:

 خرائط ورسوم الموقع 

 الصور الجوية 

 تضمين تقارير مفصلة( –سجالت تسجيل الموقع )إلزامية  

 دليل المدينة 

 

 الملكية حقوق  

 

 سجالت التأمين ضد الحريق 

 معلومات قدمها مالك الموقع أو أناس علي دراية بالموقع 

 تقارير جيوتقنية أو بيئية سابقة متعلقة بالموقع 
 المدني العنوانتحت ش دليل المدينة عن تاريخ سكان يفتبتب( 

 للتحقق من أصحاب الملكية  حقوق ت( بتفتيش إضافي لل

 السابقين    

 وصف النشاطات السابقة في الموقعبث( 

 سماء الملوثات التي ربما تكون موجودة أقائمة ب بأدراجج( 

 ًا(حاليًا و سابقفي الموقع )نشاط كل بسبب     

 لمسارات(ا لية التلوث )كيف ومن ولماذا ، المصدر ، بوضع خطوط عريضة آلح( 

 ؟عمر التلوث بتخمينخ( 

 

 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 ال

 ال

 نعم

 ال

 ال

 ال

 ال

 نعم

 

 نعم

 نعم

 

 الباحث:قام . هل 6 الخرائط

لموقع تتضمن إستغالل األرض ، المباني الموجودة في الموقع ، األبعاد لر خريطة يوفبتأ( 
 بالمتر ومساحة الملكية بالهكتار

الصور الجوية التي أخذت للموقع والمواقع المجاوة قبل وبعد تطوير المواقع  ةراجعبمب( 
 إلستخدامات سابقة

 ل المعالم الطبيعية كالبرك واألنهار والجداول التي توجد ولو جزئيًا ضمن حدود الموقعادخبإت( 

ضم المعالم المصنعة كصهاريج التخزين التحت أرضية، قنوات المصارف والمجاري بث( 
 كن حفظ المخلفات.وأما

 أو أكبر؟ 20000:  1ر خريطة مساحة طبوغرافية بمقياس يوفبج( 

 

 نعم

 

 نعم

 

 ال

 نعم

 نعم

 . هل وفر الباحث:7 حاالت السطح

تجاه الجريان  أ( معلومات عن طبوغرافية الموقع )كيف تؤثر علي سريان الماء األرضي وا 
 السطحي للماء

 تحتلها المباني والمساحات المرصوفة حالياً ب( النسبة المئوية من الموقع التي 

ات مرصوفة في اإلستخدامات السابقة لها مباني ومساحتحتت( النسبة المئوية التي 

 

 نعم

 نعم
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 )تجارية/صناعية(

 ًا عامًا للملكية المجاورة ومصادر المياهصفث( و 

 ج( تحديدًا لبعد الماء السطحي وماء الشرب

 ح( مناقشة إحتماالت الفيضان علي الموقع

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 . هل:8 الماء الجوفي

 ة لمعرفة وجود أنظمة صحية في الموقع )من سجالت الحكومة المحلية(لأ( جرت محاو 

وام ، بناء ، قب( توفر تقييم لقابلية الماء للتلوث من خالل معلومات عن ظروف التربة مثاًل 
 ومحتواها من الطين والمواد العضوية ،سماكة

 تفسير عام لسريان وعمق الماء بواسطة متخصص هيدروولوجيات( توفر 

 ؟الجوفي الماء قث( توفرت فرضية لتفسير إتجاه سريان وعم

 

 نعم

 نعم

 

 نعم

 نعم

 . إن كانت هناك آبار مراقبة جري حفرها وتركيبها قبل بداية هذا الفحص:9 اآلبار:

 المراقبة ائجتنأ( هل تمت مراجعة 

 من قام بذلكو تم تركيب آبار المراقبة ومتى ب( هل توجد معلومات تفيد لماذا 

 ت( هل تم التعرف علي أي دراسات جيوتقنية سابقة وهل تمت مراجعتها في حال وجودها؟

 

 التوجد

 و أنواع التربة

 أعماق التربة

 الباحث:قام . هل 10

 مات عن فحص التربةو ر معليوفبتأ( 

فحص  معلومات عن فحص التربة أو علماء التربة في حال عدم وجودل بأخصائي اتصباالب( 
 التربة

 لوجود عالمات ظاهرة أو مصادر للتلوث علي سطح التربة؟ ةشار باإلت( 

 

 نعم

 نعم

 

 نعم

 الظروف الجوية

 المواقع الصناعية

إفتراضات أولية عن 
 الملوثات وآلية نزوحها

 إفتراضات أولية عن

 المساءلة القانونية

 هل وفر الباحث:. 11

 أ( سجالت التساقط السنوي 

 لتساقطلب( وصف التباينات الموسمية 

 ت( تقديرات لمعدالت التسرب

 

 نعم

 نعم

 ال

 . للمواقع الصناعية / التجارية التي تعمل حالياً 12 

 أ( هل عرف الباحث عمليات التصنيع ، المواد الخام ، الكيماويات والوقود المستعمل

 مصادر النفايات المحتملةب( هل وضح الباحث 

 ت( هل تم تقدير الخصائص الكيميائية ، حجم ، وطرائق معاملة والتخلص من مصادر النفايات

 ث( هل تم تحديد وجود محوالت كهربائية أو مكثفات؟

 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم
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 . هل الباحث:13 

علي مساحة أو  ممتدةأو غير عشوائية، وائية شأ( وفر تقديرات لتركيز وأماكن الملوثات )ع
 محصورة ، علي السطح أو تحت سطح التربة(

ب( ناقش التفاعلية )للملوثات الذائبة وغير الذائية ، المتطايرة وغير المتطايرة( وتصنيف السمية 
 )لإلنسان والبيئة( للموثات ذات اإلهتمام

قع تحت متر من المو  300ت( قام بحصر النشاطات في الملكيات المجاورة لمسافة ال تقل عن 
 الدراسة

 ث( قدم دلياًل علي حدوث تحرك للموثات

 ج( قام بفحص الماء السطحي )بما في ذلك قنوات الصرف( بحث عن عالمات للتلوث؟

 

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 نعم

 نعم

هل وفر الباحث معلومات كافية عن أي إجراءات قانونية أو إدارية أو أوامر وزارية أو تهم . 14 
 األسماك ... الخ؟فدرالية تحت قانون 

 ال
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 مركز خدمة المحوالت بشركة كهرباء غانا

 2المرحلة  –الفحص األولى للموقع 

 ملخص تنفيذي

ايــة البيئــة إن المحطــة الرئيســة ، بمكــوال ، آكــرا ، التابعــة لشــركة الكهربــاء الغانيــة ، هــي واحــدة مــن مواقــع القلــق البيئــي المدرجــة فــي قائمــة وكالــة حم
إلـي إحتمـال وجـود تلـوث بــالبيفنيالت  1الغانيـة ، توجـد بهـذا الموقـع ورشـة خدمـة المحـوالت الرئيسـية بالشـركة ، آثــار تقريـر الفحـص األولـى للموقـع ، المرحلـة 

موقـع لتحديـد وجـود التلـوث من الفحص األولـي لل 2بسبب عملية التخلص غير السليم وتدفقات زيت المحوالت المستمرة بالموقع . لذلك فقد تم إجراء المرحلة 
 من عدمه في الموقع.

 تم تحليل عينات سطحية وعينات رواسب لتقدير تركيـزات سـبع أنـواع مـن البيفنـيالت بإسـتخدام جهـاز الكرومـاتوغراف. ومـن ثـم جمعـت السـبع عينـات
 AENV Albertaلــ  1لكــل العينـات كانـت أقـل مـن المسـتوي  لتقـدير الكميـة الكليـة للبنفـيالت فـي كـل عينــة . أظهـرت النتـائج التحليليـة أن التركيـزات الكليـة

Eniir, 2009  (.3من الوحدة  1.3)أنظر الجدول 

ز برغم ذلك ، نوصي بإجراء فحص تفصيلي للموقع نسبة لعدم وجود معلومات تاريخية مفصلة فيما يخص المنشـأة ، وإلحتماليـة تحويـل الموقـع لمركـ
 ث بالبيفنيالت قد يكون موجودًا في التربة التحتية و/أو الماء الجوفي في الموقع.تجاري في المستقبل القريب وألن التلو 
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 –األولـى  تقع المحطـة المركزيـة ، بمكـوال ، آكـرا والتابعـة لشـركة الكهربـاء الغابيـة ، فـي مقاطعـة كثيفـة النشـاط بـآكرا ، عاصـمة غانـا . نتـائج الفحـص
. أيضـًا ، أشارت إلي إمكانية وجود تلـوث بـالبيفنيالت متعـددة الكلـور فـي الموقـع نتيجـة للـتخلص غيـر اللـيم ، والتـدفقات المسـتمرة لزيـوت المحـوالت 1المرحلة 

ومـن المحتمـل أيضـًا أن  من المحتمل أن هذه الملوثات تحركة مع الغبار ،الشقوق في األرضيات والتصريف المكشوف لتـؤدي لتلـوث المـاء الجـوفي والبحـر .
المرحلـة هناك خطر صحي علي اإلنسـان بسـبب اإلستنشـاق أو المالمسـة المباشـرة للملوثـات إن ثبـت أن الموقـع ملـوث فعـاًل. لـذلك كانـت التوصـية أن تجـري 

 من الفحص األولى للموقع. 2

 اق الفحصطن

وجــود تلــوث بــاالبيفنيالت فــي الموقــع . هــذه الدراســة تضــمنت التحاليــل مــن الفحــص األولــي للموقــع هــو إثبــات وجــود أو عــدم  2الهــدف مــن المرحلــة 
 الكيمائية لعينات سطحية وعينات رواسب لتقدير كمية البيفنيالت فيها.

 مختصر الموقع  2

تصـريف الموقـع لمزيد من المعلومات عن خصـائص الموقـع ، جيولوجيـا ، طبغرافيـة ،  1المرحلة  –من تقرير الفحص األولى للموقع  3أنظر القسم 
 1ل المرحلـة . باإلضافة للغطاء النباتي وهيدرولوجيـة وطقـس الموقـع . تـم تطـوير نمـوذج تخيلـي للموقـع بنـاءًا علـي مالحظـات الفريـق فـي زيارتـه للموقـع خـال

 (.G 1.2أنظر )الشكل 

 

 

 

 

 كزية لشركة كهرباء غانا أكرا. : نموذج تصوري للمسارات المحتملة للبيفنيالت عديدة الكلورفي المحطة المرG 2.1الشكل 

 خطة الفحص  3

 األسباب المنطقية

مـن الفحــص لمتابعــة  2( ، تـم تصــميم المرحلــة 1مـن تقريــر المرحلــة  5تأسيسـًا علــي المالحظـات التــي تــم إلتقاطهـا خــالل زيــارة الموقـع )أنظــر القســم 
مســار قنــاة التصــريف الساســية نحــو الســوق. وتشــتبه أن يكــون المصــدر األساســي  الهجــرة الجانبيــة للملوثــات المشــبهة )البيفنــيالت متعــددة الكلــور( علــي طــول

مــة عــن للتلــوث هــو ورشــة خدمــة المحــوالت. مــن المحتمــل أن ت نقــل الملوثــات ألمــاكن أخــري فــي الموقــع وخارجــًا لتصــل الســوق بواســطة ميــاه التصــريف الناج
ثـة يـتم تصـريفها مـن خـالل البالوعـات المليئـة بـالطمي واألوسـاخ . هنـاك أيضـًا إحتمـال لحركـة غسـيل أرضـية الورشـة الملوثـة بتـدفقات الزيـت. هـذه الميـاه الملو 

 رأسية تدريجية للملوثات في المساحات المكشوفة وفي األماكن المشققة من األرضية األسمنتية.

 أماكن العينات:
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. تـم ي ظهـر تفاصـيل العينـات التـي أخـذت مـن الموقـع  G 1.2. الجـدول 2.2تم تجميـع العينـات السـطحية مـن أمـاكن مختلفـة كمـا موضـع فـي الشـكل 
 :تصميم خطة ألخذ العينات وهي

 : األرض المكشوفة في ورشة إصالح المحوالت ، التربة في هذه المساحة مبللة بالزيت.AC1الموقع  
 معرضة لمياه غسيل الورشة ويشتبه في تلوثها.: قرب مدخل الورشة ، قريبًا من السلم المؤدي إلي الورشة. هذه المساحة 5و  AC2 :3المواقع  

: قناة تصريف بـالقرب مـن الورشـة ، ويشـتبه أن هـذه القنـاة ، المليئـة بـالطمي واألوسـاخ ، تصـرف ميـاه غسـيل الورشـة خـارج الموقـع AC4الموقع  
 نحو السوق.

 : عينات رواسب ، أخذت من خندق بالقرب من حائط السوق.AC6الموقع  

تربــة مــن أمــام المحطــة القديمــة للمحــوالت . هــذه المســاحة يشــتبه فــي تلوثهــا بــالزيوت الراشــحة مــن المحــوالت القديمــة التــي  : عينــاتAC7الموقـع  
 إستعملت في هذا المكان.

قل عينــات مــن المســاحة التــي إســتخدمت ســابقًا لتــوي المولــدات الــديزل الكهربائيــة وتســتخدم حاليــًا كورشــة نجــارة ، يمكــن أن تســت 10و  9المواقــع  
 هذه العينات كعينات ضابطة لتلك التي أخذت من ورشة إصالح المحوالت.

 لم تدرج لخطأ في التسجيل. 8الحظ أن العينة رقم  

 
 
 

 
 
 

 : جمعت العينات السطحية من مناطق مختلفة داخل مجمع  شركة الكهرباءG 2.2الشكل 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 الموقع الجغرافي و نوعية العينة G 1.2جدول 
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 خط العرْض   نوعية العينة            خط الطوْل              رقم العينة                    

AC1     5.547530.2058   تربة سطحية 

AC2 5.5475            0.205 87 رواسب 

AC3495.5470.20588  تربة سطحية 

AC45 5.5470.20591  ربة سطحية ت 

AC555.547   0.20592        تربة سطحية 

AC65   5.5470.20614                             رواسب 

AC7515.5470.20602                                                                                 تربة سطحية 

AC9645.5470.20547                            تربة سطحية 

AC10635.5470.20565                             تربة سطحية 

 

 منهجية الفحص

 أخذ العينات والتحاليل األولية

تقـدير بناءًا علي مالحظات تم رصدها خالل زيارة الموقع ، فقد أ ختبـرت عشـر نقـاط للتحاليـل الكيمائيـة . كـان الهـدف الساسـي مـن أخـذ العينـات هـو 
 في موقع الدراسة. PCBإحتمالية ومدي التلوث بالـ 

كيلـــوجرام تقريبـــًا مـــن التربـــة الســـطحية ومـــن الرواســـب مـــن كـــل موقـــع ، بإســـتخدام مجرفـــة مـــن الفـــوالذ ووضـــعت فـــي رقـــائق  1جمعـــت عينـــات بحجـــم 
مقفلــة بأحكـــام ، ســـاعة( ، ثــم ل فــت بعنيـــاة ووضــعت فـــي أكيــاس بالســـتيكية  12لمــدة  180األلمونيــوم المغســولة باألســـتون والمعالجــة بـــالحرارة )علــي درجـــة 

 ح فظت العينات في صندوق تبريد وتم ترحيلها إلي المعمل للتحاليل.

 إستخالص العينات

 200جرامـات مـن التربـة السطحية/الرواســب بعـد غربلتهـا فـي غربـال شــبكي ،  10. تـم وزن  Ed-Sverko (2006)تـم إسـتخالص العينـات بطريقـة 
ــول الخلــيط إلــي قمــع إســتخالص نظيــف وجــاف )تــم غســلهم ميكرومتــر ، ووضــعت فــي كــأس ، وأضــيفت لهــا كبريتــا ت الصــوديوم الالمائيــة للتجــانس . ثــم ح 

ســـاعات بواســـطة جهـــاز  6( لمـــدة 4:  1مـــل مـــن خلـــيط الهلكســـان واألســـتون ) 150بالهكســـان واألســـتون وجفـــف بـــالفرن(. ثـــم إســـتخالص العينـــة بإســـتعمال 
فــف المســتخلص حتــي قــرب الجفــاف ، بمجفــف دوا مــل هكســان وخضــع للتنظيــف  10مئويــة . ثــم أذيــب كــل مســتخلص فــي  40ر علــي درجــة سوكســلت . ج 

 مل خالت األستيل للتحليل. 2. بعد ذلك تم تجفيف المستخلص حتي الجفاف وذوب في  C-18 SPEبإستعمال لفائف 

 التحليل المختبري 

كاشـــف مســـك إلكترونـــات حســـاس للهالوجينـــات ، يحـــوي ، مجهـــز ب (Varian CP-3800)تـــم تحليـــل العينـــات بإســـتخدام جهـــاز اإلستشـــراب الغـــازي 
 مل/الدقيقة. 29مل/دقيقة وغاز نتروجين مكمل بمعدل تدفق  1، وغاز حامل بمعدل تدفق  RB-5الجهاز علي عمود شعري ملي بـ 

درجــة حــرارة فـــرن . ب رمجــت  300، وكاشــف اإللكتــرون علــي  225، درجــة حــرارة الفــرن ضــبطت علــي  225درجــة حــرارة المحقــن ث بتــت علــي 
ستمرت كذلك لمدة  300/الدقيقة حتي تبلغ 180لمدة دقيقتين لتزيد  60العمود علي   دقيقة. 31.8وا 
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ميكرولتر . العينات التي تم كشفها بالجهاز ، تـم إثباتهـا بتحليـل المسـتخلص علـي عمـودين آخـرين ذوي قطبيـة مختلفـة  1.0كان حجم الحقن للجهاز 
 لكتروني.مرتبطين بكاشف سلك األ

 اإلطار التنظيمي  5

الوحـدة  – 1.3)الجـدول  AENV 2009مـن مسـتويات النصـفية  1نسـبة لعـدم وجـود الموجهـات التنظيميـة المالئمـة فـي غانـا ، فقـد أ سـتخدم المسـتوي 
 ملجرام/كيلوجرام للكمية الكلية للبنفيالت كمعيار مرجعي. 33(. تم إعتماد القيمة 3

 نتائج الفحص  6

 لموقع والمالحظات الحقلية:الطبيعية لالجغرافية 

 .1المرحلة  –من تقرير الفحص األولى للموقع  3النتائج المتحصل عليها من المراجعة التاريخية والزيارة اإلستطالعية للموقع موجودة في القسم 

 تحليلنتائج ال

أمـاكن العينـات ونتـائج كـل  G 3.2. ويظهرالشـكل تقـديرها بالكرومـاتوغراف، كمية البيفنيالت في عينات التربة السطحية والرواسبكما تـم G2.2يوضح الجدول 
 عينة سطحية  من التربة والرواسب

 النتائج التحليلية للبيفنيالت للعينات السطحية للتربة و الرواسب G 2.2الجدول 

 ناااااااااااااااااااااوف
 البيفنيالت

AC1 

 مجم/كجم

AC2 

 مجم/كجم

AC3 

 مجم/كجم

AC4 

 مجم/كجم

AC5 

 مجم/كجم

AC6 

 مجم/كجم

AC7 

 مجم/كجم

AC9 

 مجم/كجم

AC10 

 مجم/كجم

PCB 28 0.072 0.117 0.348 0.069 0.573 0.270 0.039 0.090 0.174 

PCB 52 0.114 0.111 0.042 0.027 0.129 1.170 0.090 0.036 0.849 

PCB 101 0.570 0.747 0 0.114 0.057 0.210 3.489 0.024 0.183 

PCB 118 0.498 1.152 1.479 0.093 0.048 0.432 5.988 0.033 0.234 

PCB 153 2.511 5.799 4.605 0.297 1.743 1.548 1.161 0.105 0.237 

PCB 138 2.532 6.738 0.756 0.246 1.668 1.047 0 0 0.621 

PCB 180 3.123 6.057 5.067 1.338 2.406 2.043 0 0.069 0.417 

 2.715 0.357 10.767 6.72 6.624 2.184 12.333 20.721 9.42 الجملة

 33 33 33 33 33 33 33 33 33 قياسلا

 نظيف نظيف نظيف نظيف نظيف نظيف نظيف نظيف نظيف الحالة
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 : خارطة توضح منطقة أخذ العينات ومحتوى عينات سطح التربة والترسبات  منG 2.3الشكل 

 البيفنيالت عديدة الكلور.  

ملجــرام/ كجــم. هــذه التركيــزات أقــل مــن المســتوي المــدرج فــي الجــدول  20.72إلــي  0.367تراوحــت التركيــزات الكليــة للبنفــيالت فــي هــذه الدراســة بــين 
و  AC2ملجـرام/كجم. العينـات  33فـي المنـاطق التجاريـة والصـناعية وهـو  PCB( مـن مسـتوي التصـفية للــ AENV 2009،  1)المسـتوي  3مـن الوحـدة  1.3

AC3  والتـي أخـذت مـن مكـان أسـفل المنحـدر مـن الورشـة ، أظهـرت أعلـي التركيـزات ، ربمـا نتيجـة للجريـان السـطحي لميـاه الورشـة . العينـاتAC10 , AC9 
 والتي أخذت من الجانب اآلخر للورشة ، في منطقة مفصولة بحائط ، أظهرت أقل التركيزات.

 الدراسة من المحتمل أن نعزوها لألسباب اآلتية:هذه المستويات المنخفضة من البيفنيالت في هذه 

 إســتخدمت ســبعة أدلــة فقــط مــن أنــواع البيفنــيالت لمحاليــل قياســية لتحليــل هــذه العينــات . ولكــن خلــيط البيفنــيالت المســتعمل كعــازل فــي المحــوالت 
 أنواع البيفنيالت متعددة الكلور.من  20فقط من  7نوع في الخليط ، إذن فإن الحليل أظهر  20والمكثفات تحتوي عادة علي حوالي 

 سم العليا( التي أخذت منها العينات كانت تربة رملية ، مما يعني إحتمال تسرب الملوثات للتربة تحت السطحية. 10التربة السطحية )الـ  

 كذلك عند غسل وتنظيف ورشة المحوالت ، ربما سهل ماء الغسيل تسرب الملوثات لداخل التربة. 

 (Elder and Wober 1980)بة يحدد قدرة التربـة علـي إدمصـاص غالبيـة الملوثـات العضـوية القابتـة وبـاألخص البيفنـيالت حجم جسيمات التر  
 ، ولكن الجسيمات الخشنة للتربة السطحية ذات قدرة ضعيفة لألدمصاص.

 ل لكمية البيفنيالت.خالل فترة األمطار واألعاصير ، هناك إحتمال تآكل وتعرية التربة السطحية مما يعطي تقديرًا أق 

عكيـر علي الرغم مـن تقييـد الـدخول للموقـع ، إال أن العديـد مـن الباعـة المتجـولين ، والتجـار وغيـرهم يسـتقلون الموقـع لنشـاطاتهم ممـا يـؤدي إلـي ت 
 الطبقة السطحية.

مـن المحـوالت قـد تكــون  %21إلـي أن حـوالي  العمـل الـذي تـم فـي بعـض المحـوالت المختـارة بإسـتعمال أدلـة إختبـار وتحليـل التثبـيط النيـوتروني أشـار
 ملوثة بالبيفنيالت.
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 اإلستنتاجات والتوصيات  7

أشارت إلحتمال تلـوث بـالبيفنيالت بـالموقع بسـبب الـتخلص غيـر الصـحيح وتـدفق زيـت  1المرحلة  –علي الرغم من أن نتائج الفحص األولي للموقع 
 3الوحـدة  1.3ت منها فـي التربـة السـطحية أو الترسـبات أعلـي مـن القيمـة المسـموح بهـا والمدرجـة فـي الجـدول لم تشر إلي مستويا 2المحوالت ، فإن المرحلة 

 من مستويات التصفية للبنفيالت في المناطق التجارية والصناعية. AENV, 2009) 1)المستوي 

الله ليصبح مركزًا تجاريـًا حـديثًا . ومـع وجـود الشـكوك التـي آثارهـا وحسب وكالة حماية البيئة بغانا ، فإن موقع شركة الكهرباء الغانية ، قد يعاد إستغ
والنتائج التي أظهرت تركيزات معنوية )بالرغم من إنها أقل من الحـدود المسـموحة( مـن البيفنـيالت فـي كـل العينـات السـطحية فـي  2المرحلة  –الفحث األولى 

 لحذر لحماية صحة اإلنسان.منحدر قناة التصريف من الورشة ، البد من إتخاذ الحيطة وا

 محددات التقرير  8

أجريــت نســبة لعــدم تــوفر معلومــات تاريخيــة ، وللحالــة الســيئة للســجالت المحفوظــة بالمنشــأة ولإلســتجابات غيــر الكافيــة وغيــر الثابتــة للعــاملين الــذي 
. باإلضـافة لـذلك  2 –ر إسـتراتيجية لجميـع العينـات للمرحلـة معهم مقـابالت فـإن المعلومـات التـي تحصـلنا عليهـا غيـر موثـوق فيهـا وغيـر معتمـد عليهـا لتطـوي

 بة السطحية.فإن معظم مساحة الموقع كانت مغطاة بالبالط . ولذلك فإن الينات التي جمعت ربما عكست نتائج الغبار المتجمع علي البالط بداًل من التر 

 المالحظات والنتائج المعملية للعينات تنطبق فقط علي هذا التاريخ.لذا وجب التنويه بأن  2009إكتوبر  13العينات السطحية تم أخذها في 

نوعـًا المتوقـع وجودهـا .  20فقـط مـن أنـواع البيفنـيالت بـداًل عـن الــ  7نتيجة لقصور الميزانية وضيق الوقـت ومحدوديـة القـدرات التحليليـة ، تـم تحليـل 
مـدي التلـوث ربمـا يتغيـر مـع الزمـان والمكـان . ولهـذه األسـباب فـإن مـؤلفي الـدليل ال يتحملـون  وبسبب اإلختالفـات المكانيـة والزمانيـة إلسـتغالل الموقـع ، فـإن

، والتعقيـد الموجـود  أي مسئولية إلستخدام هذه النتائج مستقباًل ، تجدر اإلشارة ألن هذه الدراسـة ركـزت فقـط علـي تلـوث البيفنـيالت ونظـرًا للنشـاطات المتعـددة
 ع أن ملوثات أخري مثل المعادن الثقيلة الهيدروكربنات األروماتية متعددة الخلطات يمكن وجودها بكميات مؤثرة في الموقع.في الموقع ، فإنه من المتوق

 

 المراجع

 
Buah-Kwofie A. 2008. Polychlorinated Byphenyls (PCBs) Levels in Transformers from Selected 

Sensitive Areas in the Greater Accra Region. Thesis. pp 123. 

Ed-Sverko D. M. 2006. Analytical Methods for PCBs and Organochlorine Pesticides in 

Environmental Monitoring and Surveilance: A Critical Appraisal. Anal Bioanal Chem 

386:769-789. 

Elder G. and Weber K. 1980. Chlorinated phenols in sediments and suspended matter of theWeber estuary. 

Chemosphere 9: 111-118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2009أكتوبر  -االفحص األولي للموقع، قائمة مراجعة لدراسة حالة من غان



- 194 - 

 

 الحالةنعم/ال 24 – 15يمكن أن تستوعب المفردات  2المرحلة  –الفحص األولى للموقع  2القسم 

 البيانات

 الدراسيةأهداف 

 

 

 . فيما يختص بالملوثات المحتملة الوجود بالموقع ، هل ناقس الباحث ما يلي:15

 أ( ما هي أهداف الفحص األولى للموقع ، و

 ب( هل سيؤدي تحليل العينات التي تم تحديدها إلي تحقيق تلك األهداف؟

 

 نعم

 نعم

 . هل تؤدي خطة أخذ العينات والبيانات المجمعة16 العينات

 إلي التعرف علي الملوثات الموجودة وتمثل بصورة كافية توزيعها العامأ( 

 ب( لوضع الضوابط الكيميائية والفيزيائية علي توزيع الملوث؟

 

 نعم

 عمن

 . هل قام الباحث:17 الخطط

 طة أخذ العيناتخأ( بشرح األسباب المنطقية ل

 وثلالمسارات ، والمستقبالت للمب( بتوفير خطة ألخذ العينات تعكس المصادر المحتملة ، 

 ت( بأخذ عينات إضافية لتعويض الفاقد من العينات والنتائج 

 ث( بإجتناب أخذ العينات المركبة

 ج( بتقديم أسباب أخذ عينات مركبة أوخليط من العينات المركبة أو عينات منقطعة

 لبيانات ،ح( بتفصيل الطرائق المستخدمة لتجميع ، تسجيل ، تحقيق وتأكيد قاعدة ا

 خ( بتوفير المكان المالئم لكل عينة )شبكة عينات محددة اإلحداثيات(؟

 ذ( بمحاولة لتقدير العوامل المراد فحصها في تربة الخلفية ، 

 د( بتوفير األسباب المنطقية إلختيار المساحة التي تمثل الظروف المحيطة؟

 

 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 إستخدام دراسات سابقة:. إذا تم 18 

 أ( هل تم تلخيص وعرض البيانات في التقرير ، 

 ب( هل إستخدمت البيانات لتضيف لكثافة أماكن العينات ،

 ت( هل مصدر البيانات اإلضافية تم التعريف به وتبرير إستخدامه ،

 ث( هل أعطي الباحث أسبابًا إلضافة أو إستبعاد بيانات من دراسات سابقة؟

 

 نعم

 نعم

 عمن

 نعم

 بروتوكوالت

 

 . هل تمت طرائق أخذ العينات تبعًا لـ :19

 أ( بروتوكوالت الوزارة إن وجدت ، و

 ب( إذا تم تعديل لهذه الطرائق ، هل عرض تبرير لتلك التعديالت؟

 

 نعم

 نعم

 

 

 

 . هل قام الباحث:20

 أ( بتضمين خطة أصيلة لضمان الجودة ،

 

 

 نعم
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 مقارنة بالبيانات األصلية ،ب( بمراجعة شاملة لكل البيانات 

 ت( بتوثيق أي بيانات معنوية موثوقة في إستنتاجات الدراسة

 ث( بتوضيح تطابق الطرق التحليلية للعينات مع تلك الموصي بها من الوزارة ،

 أخذت من نفس المساحة عينات ثنائية مزدوج لج( بتحليل 

 األماكن المشتبهة بوجود تركيزات عالية للملوث ، خاصة في  ،عينةنفس الن معية ثنائية فر ح( بتحليل عينات 

 ختالفات بين العينات المزدوجة والعينات الثنائية الفرعية ، اخ( بمناقشة األسباب الممكنة ألي 

 د( بإتباع البروتوكوالت الموصي بها من قبل الوزارة لضمان/ ضبط الجودة ،

وتوكوالت ضبط/ضمان الجودة أي تحيز أو ذ( بتوثيق أي إجراءات تصحيحية إتخذت في حال أظهرت بر 
 نتائج بعيدة عن الدقة.

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

تحليالت البيانات 
 اإلستطالعية

 . في توزيعات المتغير األحادي ، هل قام الباحث ،21

 أ( بوضع كل فرضيات التوزيع بصورة واضحة في التقرير

 ب( بتوثيق أمانة البيانات ،

 ت( بإستخدام األشكال التوضيحية للبيانات ، مثل المخطط الدرجي )الهستوغرام( ، أو منحنيات اإلحتمالية؟

 ث( بإستخدام ملخصات إحصائية لوصف المنتصف ، الموقع، التشتت وشكل التوزيع للمتغير األحادي ،

ر ، لجعل الشكل البياني أكثر ج( بإستعمال التدرج اللوغارثمي ، إن كانت البيانات منحرفة لليمين أو اليسا
 وضوحاً 

 

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 . في توزيعات المتغيرات الثنائية ، هل قام الباحث:22 

 أ( بتوضيح كل فرضيات التوزيع بصورة جلية في التقرير ،

 ب( بتوثيق أمانة وسالمة البيانات؟

معامالت اإلرتباط الخطية والتدرجية ت( بإستخدام رسوم توزيع بيانية توضح العالئق الثنائية بين المتغيرين و 
 لتلخيص قوة العالقة.

 

 ال

 ال

 ال

 النقاط الغاربة

 

 . في كل التوزيعات األخري ، هل قام الباحث:23

ة ، لتقليل الحساسية للنقاط الغاربة، عند تلخيص العالقة بين يأ( بإستخدام اإلرتباطات التدرجية بداًل عن الخط
 المتغيرات 

 بيانية إحتمالية وتشتتية لتحديد النقاط الغاربة ، ب( بإستخدام رسوم

 ت( بتقدير إحتياج النقاط الغاربة لتعديل أي إفتراضات ،

 ث( بتقدير أسباب وجود هذه النقاط الغاربة ، 

 ج( بتوثيق األسباب وتقديم المعلومات عن أي قيمة غاربة تم إستبعادها

 ر من مكان العينة المستبعدة؟ح( بأخذ عينة جديدة من مكان عشوائي علي مسافة مت

 

 

 ال

 

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

  . هل قام الباحث:24 التحليل اإلحصائي 
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 والتفسير 

 إفتراضات

 

 أ( بوصف األدوات واإلجراءات اإلحصائية التي إستخدمت لتحليل وتفسير البيانات مع توضيح اإلفتراضات؟

 والذي تم تقديره لحساب فاصل الثقة ب( بتضمين الحسابات واإلفتراضات للمنحني المعياري للمجتمع

 ت( بتوضيح األسباب إلستعمال الطريقة التي إستخدمت للتعامل مع البيانات دون حد الكشف

 ث( بإستخدام خيار غير عاملي لمراجعة حساسية إستنتاج فرضية التوزيع

 ج( بتضمين إفادة عن الشك في كل القيم المقدرة والمتنبأ بها؟

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 اإلستنتاجات

 والتوصيات

 

 اإلستنتاجات

 . هل قام الباحث:25

 أ( بتحديد مناطق الخطر العالي اإلهتمام

 ب( بتقديم إستنتاجات واضحة وبعيدة عن اللبس مبنية علي التحاليل والتفسيرات الداعمة ،

الشك في ت( بمناقشة كيف أن كل إستنتاج قد تأثر باإلفتراضات األساسية ، وبصحة ودقة البيانات وب
 التقديرات والقيم المتنبأ بها؟

 

 نعم

 نعم

 نعم

 . هل قام الباحث:26 التوصيات

 أ( بتقديم توصيات واضحة ، بعيدة عن اللبس ،

 ب( بإعالم العميل بأي قضايات أخري مثيرة للقلق خارج نطاق األهداف األصلية للدراسة ،

 والتقصي .ت( بتقديم األسباب المنطقية ألي توصيات بمزيد من البحث 

 

 نعم

 نعم

 

 نعم

 المراجع

 معلومات شاملة

 . هل أشار الباحث لمراجع:27

في تقديم  ت( ساهمعايناتأ( كل مصادر البيانات ، الدراسات السابقة وأي مصادر أخري )بما في ذلك الم
 بيانات أو معلومات للدراسة ،

 واإلجراءات التي إستعملت في الدراسة ؟ قب( ألي معلومات تقنية وفرت تفاصيل إضافية للطرائ

 

 نعم

 

 نعم

 المالحق

 ضبط/ضمان الجودة

 

 توثيق

 الباحث: ر. هل وف28

 أ( نتائج التحاليل المختبرية ، مطبوعة أو في أسطوانة مدمجة )يفضل إكسل( )مطلب إلزامي(

المراجعة التدقيقية )مطلب ب( وسائل ضبط/ضمان الجودة المختبرية ، بروتوكول أخذ العينات ، ونتائج 
 إلزامي(

 ت( سجالت الحفر وسجالت حفر اإلختبار )مطلب إلزامي(

 (يمكن تضمينها في التقرير األساسي –ث( خريطة للموقع تبين مكان العينات )مطلب إلزامي 

 

 ال

 ال

 

 ال

 ال

 ن الباحث:. هل ضمّ 29

 أ( تفاصيل الحسابات اإلحصائية التي لم تضمن في التقرير

إسم ونوع برمجيات الحاسوب التي إستخدمت إلدخال البيانات وتحليلها إحصائيًا أو وصف مختصر ب( 
 ومرجع ألي أدوات غير حاسوبية تم إستعمالها في الدراسة

 

 ال

 ال
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 مركز خدمة المحوالت بشركة كهرباء غانا

 الفحص المفصل للموقع

 ملخص تنفيذي

( ، مـاكوال ، فـي منطقـة آكـرا التجاريـة ، وهـي منطقـة G( فـي مجمـع شـركة غانـا للكهربـاء )المحطـة 2و  1تـم تنفيـذ الفحـص األولـى للموقـع )المرحلـة 
للموقــع ل كثيفــة الســكان فــي العاصــمة القوميــة. أظهــرت الدراســات وجــود البيفنــيالت متعــددة الكلــور فــي الموقــع . وكنتيجــة لــذلك ، فقــد تــم تنفيــذ فحــص مفصــ

 لتحديد المدي الفعلي للتلوث والخطر الذي يهدد الجمهور الذي يتعامل مع المجمع ومع سوق ماكوال.

ينـات بناءًا علي نتائج الفحص األولى ، تم إختيار ثالث مواقع للحفر ، وهذا أتاح الفرصة لدراسة وتسـجيل تفاصـيل جيولوجيـة المنطقـة. تـم فحـص ع
متساوية مـن كـل بئـر لتقـدير آليـة البيفنـيالت . كـذلك أجريـت إختبـارات حقليـة أخـري مثـل أختبـار اإلختراقيـة القياسـي وذلـك  الحفر وتم أخذ عينات علي أعماق

 لعدم وجود معلومات جيولوجية للموقع.

والمتكـون مـن ملخص نتـائج التحاليـك أظهـرت بوضـوح وجـود تلـوث فـي منطقـة الدراسـة ، أعلـي مسـتويات التلـوث     علـي الجـزء األعلـي مـن الحفـر 
جـوفي مـن التلـوث . كـان تربة الترتية، بينما مثلت طبقة الطين الطفلي بجانب الطبقة الالترتنية غير المشـبعة والمدككـة نسـبيًا ، حـاجزًا طبيعيـًا يحمـي المـاء ال

 لمكونة من الحصي والرمل الطيني.اإلستنتاج أن هناك إحتمااًل لحركة الملوثات تجاه سوق ماكوال حيث يوجد تكثيف هندسي للطبقة الالتيرتية ا

مــن الفحــص األولــى للموقــع(. وبنــاءًا علــي نتــائج العينــات الســطحية اإلضــافية ، ســيقرر  2كانــت التوصــية أخــذ عينــات ســطحية شــاملة )أي المرحلــة 
 الباحثون إن كان هناك حاجة لمزيد من العمل.
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 مقدمة  1

البيفنـيالت متعـددة الكلـور ، إال أنهـا ظلـت مسـتعملة بكثافـة فـي المحـوالت والمكثفـات فـي سـوائل التبريـد المسـتخدمة فـي بالرغم من أن غانـا لـم تصـنع 
نـا إال حـديثًا . نتـائج توليد وتوزيع الكهرباء . وبينما كانت إنعكاسات البيفنيالت علي الصحة معروفة عالميًا ، إال أنها لـم تصـبح قضـية مثيـرة لإلهتمـام فـي غا

، أظهرت وجود البيفنيالت في الموقع . الفحص المفصـل سـيؤكد مـدي التلـوث ومسـارات الهجـرة المحتملـة خـالل التربـة تحـت  2و  1فحص األولى المرحلة ال
 السطحية.

 مختصر الموقع  2

تطــوير نمــوذج تخيلــي محســن  . وبنــاءًا علــي الفحــص األولــى ، تــم 2و  1تفاصــيل الموقــع موجــودة فــي التقــارير المصــاحبة للفحــص األولــى المرحلــة 
 .1.3يركز علي التعرض والمستقبالت كما موضح في الشكل 

 

 

 
 : نموذج تعرض المستقبالت المحتملة  فى شركة كهرباء غانا  G 3.1الشكل 

 خطة الفحص3

ل وجــوه العمــل مــع المواقــع التــي تــم إختيارهــا لحفــر اآلبــار . كــ 2تظهــر نتــائج المســح الطبــوغرافي الــذي تــم فــي المرحلــة  G 2.3  ،G 3.3األشــكال 
، مـع األخـذ فـي  الحقلي الذي تم فـي هـذه الدراسـة مـرتبط بهـذه الشـبكة. تـم إختبـار حفـر اآلبـار بنـاء علـي الهجـرة المحتلمـة للملوثـات ونمـط التلـوث فـي الموقـع

رتباطها بمصدر التلوث. بناءًا علـي نتـائج الفحـص األولـى المرحلـة  الث مواقـع لحفـر آبـار لمراقبـة مـدي التلـوث ، تـم إختيـار ثـ 2اإلعتبار طبوغرافية الموقع وا 
متــر  1علـي مسـافة  BH1(. ومـن الحفـرة األولـى 2.3و  1.3بـالبيفنيالت أثنـان بـالقرب مـن الورشـة ، والثالثـة قـرب مخـرج المصـرف الرئيسـي )أنظـر األشـكال 

حفـرت أمـام المخـزن بـالقرب مـن الرشـة . أيضـًا  BH2ة . الحفـرة الثانيـ BH1 1 – 7أمتـار ورقمـت  5من الورشة ، تم أخذ سبع عينات موضـعية حتـي عمـق 
حفــرت فــي مكــان بـالقرب مــن ســوق مــاكوال ومصـرف يفــود للســوق وذلــك  BH3الحفــرة الثالثـة  BH2 1 – 7متــر ورقمــت  5.5أخـذت منهــا ســبع عينــات لعمـق 

 BH1أمتـار. كـذلك أخــذت عينـات مـن المــاء األرضـي مـن الحفــرة  6لتقيـيم الحركـة المحتملــة للموثـات للسـوق . أخــذت عشـرة عينـات مــن الحفـرة الثالثـة لعمــق 
 .BH2والحفرة 
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 لشركة كهرباء غانا توضح أماكن حفر اآلبار Gخريطة المحطة  G 1.3الشكل 

 

 
 لكهرباء غانا يوضح مناطق الحفر المختارة  G: نموذج رقمي لتضاريس محطة 3.2الشكل 

 

 منهجية الفحص  4

 الفحوصات الجيوتقنية

 .(BS 5930 – 1999تمـت أعمـال حفـر اآلبــار وعمليـات أخـذ العينــات واإلختبـارات الحقليـة تبعــًا للطرائـق الموصـي بهــا حسـب المعـايير البريطانيــة )
ة المحـددة ، التلـوث العرضـي ، وتنفيـذ اإلختبـارات الحقليـ /تخفيضادة عينات التربة ، تفـاديستعولتحقيق أهداف الفحص المفصل ، تأكيد اإلمتثال لمتطلبات إ

 والحفر الدائري عبر الصخور.الهشة تراق التربة خكان من الضروري إستخدام آلة حفر قادرة علي إ

ختبــار النفاذيــة الموضــعي. ولكــن ، ونســبة لضــيف الوقــت ، لــم يــتم عمــل اإل ختبــار اإلختبــارات الحقليــة المطلوبــة شــملت إختبــار اإلخراقيــة المعيــاري وا 
يـة بـين قتراخ. أجريـت إختبـارات اإل (BS 5930-1989)تـم تحليلهـا حسـب شـروط المعـايير البريطانيـة المعيـاري يـة قتراخالنتـائج المفصـلة إلختبـار اإل .األخيـر

تســجيل عــدد توماتيكيــة لضــمان ضــغط متســاو علــي العينــات . تــم و مســتويات مــن إســتعادة عينــات التربــة الســالمة كلمــا كــان ممكنــًا بإســتخدام مطرقــة ســقاطة أ
 .ق الموجود في سجل بيانات اآلبارالضربات بداللة العم
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التربــة والصــخور . هــذه اآللــة قــادرة أيضــًا  كشــاف، أميركيــة الصــنع إلست Diedrich D-25تــم إســتخدام آلــة حفــار دوار ، لكــل األغــراض ، موديــل 
زة بأسـالك حفـر معياريـة إلسـتعادة أقطـار متباينـة مـن التربـة ، سـالمة أو غيـر ار المراقبة ألغراض الفحص البيئي والجيوتقني . آلة الحفـر مجهـبعلي تركيب آ

 ة.قسالمة وقطع الصخور . كما تحتوي علي مكبس هيدروليكي ألخذ العينات ، ومثقاب مجوف / مصمت الساق ومطرقة تعمل ميكانيكيًا وملعقة منش

. كل حفريات اآلبار إنتهت حـين الوصـول إلـي حالـة رفـض إلختبـار  1.3، رض الهشة موضحة في الجدول األعماق التي وصل إليها الحفر في األ
 6.0إلــي  5.0وي. كانــت نهايــات األعمــاق للحفــر فــي األرض الهشــة تتــراوح مــا بــين جــوالتــي حصــلت عنــد الوصــول إلــي رأس صــخر طفيلــي مت ،يــةقتراخاإل

 أمتار.

 : أماكن حفر اآلبار و أعماقهاG 3.1جدول 

علو األرض  األحداثيات رقم الحفرة
 )متر(

 عمق الحفر

 الشمالية الشرقية

BH1 97129.964 362262.158 10.182 5.0 

BH2 97131.508 362254.618 10.143 5.5 

BH3 97131.677 362238.227 10.041 6.0 

 

 بروتوكول أخذ العينات

 يأخذ عينات التربة والماء للفحص الجيوتقني والتحليل

بيــب كلمـا كــان ممكنــًا ، تــم أخــذ عينــات ســالمة مـن العمــق المناســب فــي كــل الحفــر تبعــًا لإلجــراءات الموصـي بهــا . عمومــًا ، تــم أخــذ العينــات فــي أنا
Shelby  ملحقـة بآلـة الحفـر المعيارية أو أحيانًا ، في آلة أسطوانية ، إلستخالص العينة بكاملها ، ويمكن الحقًا إستخراج العينة بواسطة منظومـة هيدروليكيـة
( . بعــد ذلـك تكشــط األجـزاء الخارجيــة للعينــة وتحفـظ العينــات فـي رقــائق المونيـوم ســبقت معالجتهــا . أخـذت العينــات مـن أعمــاق محـددة ولكــن فــي 2)الصـورة 

 حال وجود إختالفات بينية في قطاع التربة ، أخذت المزيد من العينات.

لتــر . تـم اإلحتفــاظ  2.5ية محكمــة اإلغـالق . عينــات المـاء تــم حفظهـا فــي زجاجـات كهربائيــة سـعة تـم تـرقيم كــل عينـة ووضــعها فـي أكيــاس بالسـتيك
مئويــة حتــي موعــد التحليــل . عينــات  0.20-بعينــات التربــة والمــاء فــي حفاظــات ثلــج وأرســلت للمعمــل للتحليــل. فــي المعمــل تــم حفــظ العينــات فــي درجــة رارة 

ميكــرون  200إلزالــة الشــوائب ، عينــات التربــة مــن حفــر اآلبــار ، جففــت هوائيــًا وتمــت غربلتهــا خــالل غربــال  ميكــرون  0.45المــاء تــم ترشــيحها خــالل مرشــح 
 جاج ميكانيكي.ر بإستخدام 

 

 إستخالص عينات التربة والماء

جرامـات مـن عينـات التربـة المغربلـة فـي كـأس وأضـيف لهـا  10. تـم وزن  Muir and Sverko (2006)تـم إسـتخالص عينـات التربـة تبعـًا لطريقـة 
فــف بـالفرن. تـم إسـتخالص العي نـة بإضــافة كبريتـات الصـوديوم الالمائيـة لتتجـانس . ثــم نقـل الخلـيط إلـي قمـع إســتخالص غسـل مسـبقًا بالهكسـان واألسـتون وج 

سوكسـلت ، ومـن ثـم تـم تبخيـر المسـتخلص لقـرب الجفـاف بإسـتخدام مجفـف دوار  سـاعات فـي جهـاز 6لمـدة  1:  4مل من خليط الهكسـان / األسـتون  150
مــل خــالل  1مــل هكســان وتــم تنظيفــه بالفلورســيل . تــم تبخيــر المســتخلص حتــي الجفــاف وذ وب فــي  10. تــم ذ وب المســتخلص فــي  40علــي درجــة حــرارة 

 األيثيل للتحليل الكيميائي.

لتـر  1لتـر تحتـوي علـي  2مـل مـن الهكسـان فـي قمـع فاصـل سـعة  60. أضـيفت   ,.Pandit et al (2006)إستخلصـت عينـات المـاء تبعـًا لطريقـة 
مـل  250دقائق وت ركت لتصـفو . بعـد الفصـل الكامـل ، تمـت تصـفية الجـزء العضـوي فـي دورق مخروطـي سـعة  5ماء مرشح ، ر جت المحتويات بشردة لمدة 

. قمـع السـتخلص العضـوي وخفـف بتمريـره علـي قمـع زجـاجي بـه كبريتـات الصـوديوم لالمائيـة ، وتـم  وتمـت معاملـة الجـزء السـائل إلستخالصـه مـرتين أخـريين
 تبخيره في مجفف دوار وي غسل حسب الطريقة المذكورة أعاله.
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 التحاليل الكيمائية:

كاشــف مســك  Ni63مجهــز بـــ   Varian –3800  –CPتــم تحليــل العينــات المجهــزة بالطريقــة أعــاله ، بإســتخدام جهــاز اإلستشــراب الغــازي موديــل 
ميكـروت كثافـة  0.25ملـم ،  RB – 5 (30  ×0.25الكترونـات وهـو حسـاس لكشـف االلوجينـات . أحـوال الجهـاز المسـتخدم كـاآلتي: عمـود شـعري مطلـي بــ 

 مل/دقيقة. 29مل/دقيقة غاز نتروجين مكمل بمعدل تدفق  1الغشاء( ، غاز حامل بمعدل تدفق 

 60. درجـة حـرارة فـرن العمـود تمـت برمجتهـا علـي 300مئويـة وكاشـف األلكتـرون علـي  225حرارة الفرن ثبتت علي درجة حرارة المحقن ودرجة 
ستمرت علي ذلك لمدة  300في الدقيقة لتبلغ  180لمدة دقيقتين لتزداد   دقيقة. 31.8وا 

إثباتهــا بتحليــل المســتخلص علــي عمــودين آخــرين بقطبيــة مختلفــة ميكرولتــر . العينــات التــي تــم كشــفها بالجهــاز ، تــم  1.0كــان حجــم الحقــن للجهــاز 
( . ســـتة أدلـــة مـــن بعـــض أنـــواع %58مـــرتبطين بكاشـــف مســـك اإللكتـــرون . األول مطلـــي بميثيـــل البـــولي سيلوكســـين والثـــاني بفينيـــل ميثيـــل البـــولي ســـلوكين )

 البيفنيالت تم تحليلها . ومن ثم تمت مقارنة قراءة العينات بهذه األدلة.

 ن / ضبط الجودة:ضما

مـن  لضمان جودة عملية أخـذ العينـات ، تـم تغييـر أسـطوانة أخـذ العينـات الملحقـة بآلـة الحفـر بعـد حفـر كـل بئـر. أيضـًا ، كانـت أدوات جمـع العينـات
سـلها بالمـاء الحـار والمنظفـات ومـن الفوالذ غير قابل للصدأ وتم تنظيفها بعناية وتجفيفها بعد أخذ كل عينة لتفـادي نشـر التلـوث . كـل األدوات الزجاجيـة تـم غ

قبـل إسـتعمالها تـم تحليـل العينـات المرجعيـة الفارغـة قبـل تحليـل العينـات الحقيقيـة لضـمان الجـودة.  180ثم بالهكسان واألستون وجففت في الفرن علي درجة 
اإلســتخالص علــي الكوائــف المســتعملة )مــن دون كــل مجموعــة عينــات تــم تحليلهــا بعينــات مزدوجــة )عينتــان فرعيتــان مــن كــل عينــة( أجريــت كــل عمليــات 

 عينات( للتحري عن وجود مواد متداخلة. العينات الفارغة لم تعط أي قراءة للملوثات.

 اإلطار التنظيمي  5

ألجنـدة تسـعي ، . هـذه ا1992" فـي مـؤتمر األمـم المتحـدة عـن البيئـة والتنميـة والـذي عقـد فـي ريوديجـانيرو ، البرازيـل فـي العـام 21تبنت غانا "أجنـدة 
أهميـة خاصـة بالنسـبة لغانـا فهـي تهـتم بـاإلدارة البيئيـة السـليمة للكيماويـات ،  19من شـمن أشـياء أخـري لتعزيـز اإلدارة المنضـبطة للكيماويـات ، وتشـكل الفقـرة 

 ت مرتبطة باآلتي:بما في ذلك اإلتجار العالي غير القانوني في المواد السامة والخطرة. ويتوقع من غانا تطوير أفعال وأولويا

 تبادل المعلومات حول الكيماويات السامة وأخطار الكيماويات. 
 وضوح تصنيف وترقيم الكيماويات. 

 نشر وتسريع التقييم العالمي ألخطار الكيماويات. 

 إنشاء برامج لخفض األخطار. 

 منع اإلتجار العالمي في المنتجات السامة والخطرة. 

 الكيمياويات.تقوية المقدرات القومية إلدارة  
وفـــي هـــذا الســـياق ، وبإتســـاق مـــع خطـــة غانـــا للعمـــل البيئـــي ، فـــإن السياســـة البيئيـــة للحكومـــة الغانيـــة تســـعي ، مـــن ضـــمن أشـــياء أخـــري ، "إلتخـــاذ 

ســـت ســـتعمال اإلجـــراءات المناســـبة ، بصـــرف النظـــر عـــن مســـتويات التلـــوث البيئـــي الموجـــودة حاليـــًا ، ومســـتوي التـــدهور البيئـــي ، للـــتحكم فـــي التلـــوث وا  يراد وا 
انيـة تحـت تصـنيف الكيماويات محتملة السمية"، )الخطـة القوميـة لتطبيـق مقـررات معاهـدة أسـتوكهولم للملوثـات العضـوية الثابتـة( ، تقـع الملوثـات العضـوية الث

الفعـــال لألحكـــام واإللتزامــات الـــواردة فـــي  الكيماويــات متملـــة الســمية ، وغانـــا التـــي كانــت مـــن األوائـــل بــالتوقيع والمصـــادقة علــي المعاهـــدة ، ملتزمـــة بــالتطبيق
 المعاهدة.

. هـذه الوثيقـة تـوفر تقيمـًا  1997وكخطوة أولي لضمان إدارة سليمة للكيماويـات بغانـا ، تـم إعـداد تصـور قـومي إلدارة الكيماويـات فـي غانـا فـي العـام 
سـتخراج شاماًل للبنية التحتية لإلدارة القومية للكيماويات والمرتبطة باألوجه القانو  نية والمؤسسية ، واإلدارية والتقنية . هـذا إلـي جانـب فهـم طبيعـة مـدي تـوفر وا 

تـم تدشـين برنـامج لـإلدارة المتكاملـة للكيماويـات  1997الكيماويات . هذه الوثيقـة جـري تجديـدها لتشـمل القضـايا المتعلقـة بالموثـات العضـوية الثابتـة وفـي عـام 
 في غانا.
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ة للموثات العضوية الثابتة في غانـا هـو تقويـة القـدرات والمقـدرات القوميـة للقيـام بتقيـيم شـامل لألخطـار التـي تهـدد اإلنسـان الهدف العام لإلدارة السليم
سـتراتيجيات لتخفـيض والـتخلص مـن هـذه الملوثـات مـن البيئـة كمـا هـو متوقـع مـن معاهـدة  والبيئة بالتعرض لهذه الملوثات. وسيتم تفعيل إجراءات ونشـاطات وا 

تكاملـــة ولم. الخطـــة القوميـــة لتطبيـــق المعاهـــدة ســـتبني علـــي األعمـــال الموجـــودة والتقييمـــات وتجعلهـــا جـــزءًا أساســـيًا مـــن البرنـــامج القـــومي لـــإلدارة المإســـتوكه
زيــادة منافعهــا  للكيماويــات. وستضــع فــي الحســبان أهــداف التنميــة القوميــة المســتدامة متضــمنة السياســات واألفعــال اإلجتماعيــة واإلقتصــادية والبيئيــة مــن أجــل
. أنظــر الفحــص الكليـة . وهــذا ســيجنبها التكــرار ويـربط الخطــة القوميــة بمبــادرات اإلدارة القوميــة للكيماويـات لضــمان فعاليــة قصــوي ولخفـض إزدواجيــة الجهــود

مـن  2.3و  1.3تويات التصـفية بالجـدول مـن مسـ 1لتفاصـيل اإلطـار التنظيمـي . وبـالنظر إلـي مـا ورد أعـاله فقـد تبنينـا المسـتوي  2المرحلة  –األولى للموقع 
 لتحديد ما إذا كان الموقع ملوثًا بالبيفنيالت وما إذا كان هناك خطر. (AENV 1009a) 3الوحدة 

 

 نتائج الفحص 6  

 جيولوجية منطقة المشروع

، مــع خريطــة جيولوجيــا موضــع عليهــا 1مــن تقريــر الفحــص األولــى المرحلــة  3يمكــن الحصــول علــي وصــف مفصــل لجيولوجيــة المنطقــة فــي القســم 
 (.1المرحلة  –من تقرير الفحص األولى للموقع  G 3.1منطقة الدراسة )أنظر الشكل 

 خصائص التربة السطحية وطبيعة الصخور التحتية

عي للتربــة تحــت الســطحية ، والــذ تــم تنفيــذه كجــزء مـن هــذه الدراســة ، نمطيــة التراصــف الطبقــي للمســاحات التــي تقــع تحتهــا أظهـر البرنــامج اإلســتطال
 سلسلة آكرا الصخرية ، وعمومًا فقد أظهرت الحفر طبقات منتظمة إلي حد ما تتكون من التتابع اآلتي:

 متر في المتوسط. 0.5فة إلي كثيفة ب سمك رملية حصوية مدككة متوسطة الكثا –طينية طمية  –طبقة الترتية  
أ/تـار فـي البئـر  3.0طينية رمليـة حصـوية ذات عمـق يصـل إلـي  –تقبع تحتها طبقة متوسطة الصالبة ، مبقعة ، بنية حمراء تميل إلي الرمادي  

 .BH1األولى 

 6.0مـًا إلــي طفـل ســفائحي        علـي عمــق تتـدرج الطبقـات بعــدها إلـي طفــل صـفائحي فــي درجـة عاليــة مـن مـن التجويــة والتحلـل وتنتهــي عمو  
 .B1+3أمتار كحد أقصي في البئر 

 29بالتقريــب و  15أظهـرت نتــائج إختبــارات اللدونـة التــي أجريــت فـي مختبــر الهندســة الجيوتقنيــة ، أن مؤشـر اللدونــة للطبقــة الالترتيـة الحصــوية هــو 
 .36. أما بالنسبة لطين المتحلل فكان مؤشر اللدونة 10كان مشرها  BH3بالنسبة للطمر العشوائي وتلك التي في الحفرة 

دللت الخرائط الجيولوجية علـي أن مسـاحة مشـروع البحـث تقـع فـوق سلسـلة آكـرا الصـخرية ، الملعومـات التـي تحصـلنا عليهـا مـن الحفـر فـي الفحـص 
ئحي لهـذه السلسـلة. ومـن المعـروف أن الطفـل الصـفائحي يتحلـل المفصل تتفـق مـع إسـتنتاجات الدراسـات السـابقة أن هـذه المنطقـة تحتهـا بالفعـل الطفـل الصـفا

تقليـل معـدل تسـرب  لطين شديد الصالبة غير منفذ للماء. وأن وجود مثل هذا الطفل ونواتجه التحللية مهم لهذه الدراسة وذلك إلحتمـال تكوينـه حـاجرًا لمنـع أو
 دراسة.يوضح قطاع أرضي لمنطقة ال G 4.3الملوثات للماء الجوفي ، الشكل 
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 عرضى لقطاف تربة موقع الدراسة-: مقطعG 3.4الشكل 

 

 الهيدرولوجيا والتصريف

ملم قريبًا من سـفوح جبـال أكـوابيم . يـتم رصـد كميـة األمطـار فـي عـدد مـن القـاييس  1200ملم قرب الساحل لحوالي  800يتراوح معدل األمطار بين 
يانيـة منـذ ورسـوم ب 1951كوتوكـا الـدولي ، وتوجـد بـه بيانـات يوميـة لألمطـار منـذ  –في المدينة ولكن أهم مقياس للمطـر لتحليـل الزوابـع يقـع فـي منطقـة مطـا 

 2008حتـي  1999سـاعات ومـن يـوم إلـي ثـالث أيـام للفتـرة بـين  6. أجريت دراسات تحليلية لتكرار طول فترات نزول األمطار من ساعة واحدة إلـي  1939
 (.2مما سهل تكوين عالقات تكرار فترة شدة األمطار لمدينة آكرا )أنظر تقرير الفحص األولى المرحلة 

 الماء الجوفي

مـن أن المـاء األرضـي لـم يظهـر فـي الحفـر ، مـا عـدا بعـض أرتشـاح جعـل بعـض العينـات التـي تـم الحصـول عليهـا مبللـة ، فقـد تـم رصـد  علي الرغم
. والجــدير بالــذكر أن الفحــص  BH2متــرًا فــي البئــر  2.11و  BH1متــرًا فــي البنــد  0.74ســاعة ، بمســتوي ثابــت علــي عمــود  24المــاء فــي كــل الحفــر بعــد 

 ألمطار الصغري حيث من المتوقع أنه يرتفع منسوب الماء األرضي.أجري في فترة ا

يًا ومن المتصور أن يتكون مثل هذا الماء الثابت في مثـل هـذه الحالـة حيـث توجـد طبقـة تحتيـة طفيليـة متجويـة غيـر منفـذة وطبقـة سـطحية منفـذة نسـب
ن مثـل هـذا المـاء المتكـون هـو مصـدر المـاء الظـاهر فـي الحفـر إن أقـل كما ظهـر مـن الفحـص ، خاصـة فـي المواسـم شـديدة األمطـار . لـذلك فمـن الواضـح أ

، حيــث تــم  2009متــرًا تحـت ســطح األرض . وفـي الفتــرة مــن نهايـة إكتــوبر حتـي نهايــة نـوفمبر  30عمـق آلبــار المـاء تــم حفـره فــي صـخور آلكــرا يصــل إلـي 
ت المـاء علـي الــرغم مـن األمطـار المتفرقـة التـي هطلــت فـي تلـك الفتـرة . كــل رصـد يـومي لمسـتوي المـاء األرضــي فـي الحفـر ، لـم يطـرأ أي تغييــر فـي مسـتويا

 هذا يدلل علي فعالية الطبقة الطفلية في تقليل معدل اإلرتشاح لألسفل حتي سطح الماء الجوفي.

 حركة الملوثات في األوساط المنفذة  6

تقييم ، ليس فقط معدل ومـدي حركـة الملوثـات فـي التربـة والصـخور ، ولكـن أيضـًا ت عد النفاذية )أو التوصيلية المائية( للتربة والصخور أهم المعايير ل
سـم/ثانية. ولكــن  10كفايـة متودعـات النفايـات أو تجهيزاتهـا . حــدوث العديـد مـن الوكـاالت المنظمــة أال يتعـدي نفاذيـة المـواد الحـاجزة لمواقــع النفايـات الخطـرة 

ة تقلبـًا وذلـك ألن العديـد مـن العوامـل تـؤثر عليهـا. وتعتبـر قيمـة النفاذيـة التـي يـتم تقـديرها فـي الموقـع المعنـي نفاذية التربة هي واحدة من أكثر خصائص التربـ
فــي بركــة  أكثــر صــحة مــن تلــك التــي تقــدر فــي المختبــر وذلــك ألن األولــى تأخــذ فــي اإلعتبــار تــأثيرات تركيبــة التربــة أو الصــخور. إن معــدل التســرب الحقيقــي

مـرة( يمكـن أن يكـون ناجحـًا عـن صـعوبات مرتبطـة بعـدم  1000 – 10ثيرًا ذلك الـذي تـم تقـديره فـي المختبـر . هـذا اإلخـتالف الكبيـر )مكسوة بالطين يفوق ك
 اء الطيني.قدرة عينات التربة المختبرية علي تمثيل الوضع الحقيقي للطين بتشققاته وتصدعاته وسطوحه المصقولة والعيوب األخري التي يتصف بها الكس
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أبانــت دراســات حديثــة مصــدرًا آخــر لإلختالفــات بــين التوصــيلة المائيــة الحقيقيــة وتلــك المقــدرة فــي المعمــل وهــي أن الطــين يمكــن أن يكــون لــه  كــذلك
 نفاذية أكثر للسوائل العضوية مقارنة بالماء ، ومعلوم أن التجارب المختبرية والحقلية تستعمل الماء.

ن تلــك التــي فــي حالــة التشــبع . وتــزداد نفاذيــة الطــين ثــالث مــرات حينمــا ترتفــع درجــة التشــبع مــن أقــل مــن إن نفاذيــة التــرب المشــبعة جزئيــًا أصــغر مــ
. ولــذلك فــإن وجــود طبقــة الترتيــة ســميكة غيــر مشــبعة متوســطة المتانــة فــي التربــة الســطحية وطبقــة طفليــة تحتيــة تعتبــر مــن العوامــل  %100وحتــي  50%

 تلوث بالبيفنيالت متعددة الكلور.المهمة في حماية المياه الجوفية من ال

 ميكانيكية حركة الملوثات في التربة 7

قـد أثبتـت إن الملوثات التي تنفذ للماء األرضي من مصـدر التلـوث تبقـي معلقـة أو تـذوب فـي المـاء )يـتم تخفيفهـا( إعتمـادًا علـي ذوبانهـا فـي المـاء . و 
ر بطئــًا مـن حركتــه فـي التربــة المشـبعة ، لــذلك فـإن وجــود طبقـة مــن التربـة غيــر المشـبعة بــين الدراسـات أن معــدل حركـة الملــوث فـي التربــة غيـر المشــبعة أكثـ

 مصدر التلوث والماء الجوفي يعتبر مصدرًا للحماية لها.

 وتعتمد قدرة التربة علي تخفيف الملوثات علي اآلليات اآلتية:

 ة في الملوث.العمليات الحيوية: حيث تعمل البكتريا والفطريات علي المكونات الضار  
 العمليات الكيمائية: تتعلق بالتفاعل بين مكونات الملوث ومعادن التربة. 

 التخفيف والتشتيت: حيث يتم تخفيف الملوث بالماء األرضي إعتمادًا علي درجة ذوبانه. 
 ونتيجة لعمليات التخفيف المذكورة بعاليه فإن تركيز الملوثات يقل كثيرًا بالبعد عن مصدر التلوث.

يوضح نتائج تحليـل البيفنـيالت متعـددة الكلـور التـي تـم تنفيـذها فـي الفحـص المفصـل للموقـع . تـم رصـد تركيـزات للملوثـات أعلـي مـن  G 2.3الجدول 
بــًا وهــو تقري BH-1.1 65.13. الحفــرة  BH-2ملغرام/كيلــوجرام( فــي بعــض عينــات التربــة مــن الحفــر بإســتثناء الحفــرة  33مــن مســتويات التصــفية ) 1مســتوي 

مــرة أكبــر مــن القيمــة المرجعيــة . باإلضــافة لــذلك فــإن  2.26تقريبــًا  BH3.2 74.85مــن مســتويات النصــفية . وكــان التركيــز فــي العينــة  1ضــعف المســتوي 
قــد  BH1ي الحفـرة . التركيـز العــالي للملوثـات فـ G 2.3)أظهـرت تلوثـًا )الجـدول   BH3و  BH1التركيـز الكليـة للبيفنـيالت التـي تــم كشـفها فـي كامـل القطــاع 

طبقـة رمليـة حصـوية )طمـر هندسـي(  –يكون مصدره التدفق الزيتي من ورشة إصالح المحوالت بسـبب القـرب المكـاني . توجـد طبقـة الترتيـة متوسـط المتانـة 
ربمــا  BH3بــالقرب مــن  أكثــر إحتمــااًل . كمــا أن وجــود المحــوالت المهملــة BH3إلــي  BH1ممــا يجعــل حركــة الملوثــات مــن  BH3و  BH2تــزداد ســماكة بــين 

 أدي إلي التلوث العالي في ذلك الموقع.

 كما يلي:6.3G)الشكل )قطاعات التربة التي تم فحصها ومستويات التلوث يمكن وصف 

BH1 

 ملغرام/كجم مما يدل علي منطقة ملوثة. 82.256متر. تركيز البيفنيالت  0.85 – 0.15ترتية من المن الطبقة ال BH1.2 – BH1.1العينات  
 BH1.5 – BH1.3   ملغرام/كجم. 3.842أمتار(. تركيز التلوث  3 – 1.2طين رملي حصوي ) –طبقة بها بقع بنية 

 BH1.7 – BH1.6– ( تركيز التلوث  4.0 – 3.2طفل صائحي . )ملغرام/كجم. 7.762متر 
BH2 

 BH2.2 – BH2.1– ( تركيز التلوث  0.5 – 0طبقة الترتية . )ملغرام/كجم. 2.837متر 
 BH2.5 – BH2.3– ( تركيز التلوث  2.5 – 0.86طفل متحلل . )ملغرام/كجم. 3.033متر 

 BH2.7 – BH2.6– ( تركيز التلوث  4.5 – 3.4طفل صفائحي . )ملغرام/كجم. 0.859متر 
BH3 

 BH3.6 – BH3.1– ( 3 – 0.3منطقة الترتية  )ملغرام/كجم. 129.959تركيز البيفنيالت  –أمتار 
 BH3.8 – BH3.7–  ملغرام/كجم. 2.743تركيز الملوثات  –متر(  4.3 – 3.2ي )طفل متجو 

 BH3.10 – BH3.9  - ( 6 – 4.3طفل صفائحي  )ملغرام/كجم. 1.305التركيز  –متر 
،  G 3.6 – 7 – 8إن المستويات المنخفضة للبيفنيالت التي تم رصـدها بـين طبقتـي الطفـل المتجـوي والطفـل الصـفائحي ، كمـا موضـح فـي األشـكال 

رشــح الملــوث  علــي منطقــة الطــين ، وذلــك ألن قابليــة الطــين العاليــة لإلدمصــاص تثبــت الملــوث وتقلــل حركتــه وراء تلــك المنطقــة قتصــار تعــزي ال يمكــن أن
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اسـة قـة الدر إضافة لذلك فإن حركة الملوث فـي التـرب غيـر المشـبعة أبطـأ كثيـرًا مـن المشـبعة . إذن فـإن وجـود طبقـة سـميكة مـن التربـة غيـر المشـبعة فـي منط
 ربما تفسر الحركة البطيئة لملوثات لداخل قطاع التربة.

مـن مسـتويات التصـفية )جـدول  1مقارنـة مـن المسـتوي  BH1يوضح مستويات البيفنيالت في عينات المـاء التـي تـم أخـذها مـن البئـر  G 3.3الجدول 
ء (. تم كشف مستويات منخفضة من البيفنيالت في هذه الحفرة وذلك وفقًا لحقيقـة أن البيفنـيالت متعـددة الكلـور ذات ذوبانيـة منخفضـة فـي المـا3الوحدة  2.3

حية وطبقة طفيلية تحتيـة تـؤمن نوعـًا مـن الحمايـة للمـاء األرضـي مـن إرتشـاح . إضافة لذلك فإن وجود وسماكة طبقة الترتية متوسطة المتانة في التربة السط
 الملوثات.

 ربة حفر اآلبارتقطاعات )مجم/كجم( فى  بيفنيالت عديدة الكلور: تركيز الG2.3جدول 

 المقياس المطبق )مجم/كجم( البيفنيالتتركيز  العمق )متر( بطاقة العينة

 تجاوز؟؟ )مجم/كجم(

BH1 <0.3 65.130 33 ملوثة 

 نظيف 33 17.127 0.55-0.85

 نظيف 33 2.266 1.2-1.5

 نظيف 33 0.963 2.0-2.3

 نظيف 33 0.614 2.7-3.0

 نظيف 33 2.577 3.2-3.5

 نظيف 33 5.188 3.7-4.0

BH2 <0.15 2.526 33 نظيف 

 نظيف 33 0.311 0.15-0.48

 نظيف 33 0.373 0.86-1.2

 نظيف 33 1.191 1.7-1.9

 نظيف 33 1.469 2.1-2.5

 نظيف 33 0.282 3.43-3.86

 نظيف 33 0.578 4.2-4.45

BH3 0.3-0.45 3.744 33 نظيف 

 ملوثة 33 74.855 0.75-1.22

 نظيف 33 6.133 1.56-1.65

 نظيف 33 31.015 1.91-2.07

 نظيف 33 9.054 2.32-2.45

 نظيف 33 5.158 2.8-3.0

 نظيف 33 1.811 3.25-3.54

 نظيف 33 0.932 3.83-4.02

 نظيف 33 0.793 4.57-4.79

 نظيف 33 0.512 5.13-5.29
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 ,BH1BH3,BH2لآلبار التوزيع القطاعي لتركيزات البيفنيالت G6.3الشكل 

 

 BH1: تحليل المياه الجوفية من G 3.3جدول 

 تركيااااااااااااز البيفناااااااااااايالت بطاقة العينة نوف العينة
 )مجم/ليتر(

 المقياس المطبق

 تجاوز؟؟ )مجم/كجم(

 ملوثة BHW-1 0.059 0.0094 عينة الماء األولى

 ملوثة BHW-2 0.071 0.0094 عينة الماء الثانية

 

 إلستنتاجاتا  6

حتمـال التلـوث بـالبيفنيالت متعـددة مـن الفحـص األولـى ، والتـي أشـارت ال 2ي خـرج بهـا تقريـر المرحلـة تلاأثبتت نتائج الفحص المفصل اإلستنتاجات 
المشـبعة )منطقـة الطمـر( ، والتـي يـر منطقـة الطفـل الصـفائحي والطبقـة الالترتيـة المدككـة السـميكة غ.وجد  تركيز عالي مـن البيفنـيالت فـي الكلور في الموقع

فــي إتجــاه ســوق مــاكوال . المصــدر  3إلــي  1الحركــة المحتملــة للملوثــات مــن البئــر ،قــد تكــون . إذني لحمايــة المــاء األرضــي مــن التلــوثتعمــل كحــاجز طبيعــ
 البيفنيالت متعددة الكلور هو ورشة خدمة المحوالت.بمحتمل للتلوث ال

 التوصيات  9

وذلـك بسـبب شـح المعلومـات التاريخيـة  2كان هناك معلومات قليلـة جـدًا يعتمـد عليهـا لعمـل إسـتراتيجية جيـدة ألخـذ العينـات للفحـص األولـى المرحلـة 
اإلســتجابة مــن األفــراد الــذين تمــت مقــابلتهم . هــذا القصـور فــي المعلومــات كــان لــه تــأثير ســالب علــي وعـدم حفــظ الســجالت بصــورة جيــدة وعــدم كفايــة وثبـات 

ات مجريــات الفحــص المفصـــل. وفــي حـــال تحويــل الموقـــع إلــي مركـــز تجــاري ، فإنــه مـــن الضــروري معرفـــة مــدي التلـــوث بــالبيفنيالت متعـــددة الكلــور والملوثـــ
شــاملة وبنــاءًا علــي نتــائج العينــات اإلضــافية فــإن البــاحثين حينهــا ســيقرون إن كــان هنــاك حاجــة لمزيــد مــن  األخــري . لــذا فإننــا نوصــي بأخــذ عينــات ســطحية

 من هذا الدليل(. 3والوحدة  2العمل. )ألبد من إتباع اإلجراءات المقترحة في الوحدة 

 محددات التقرير  10

الصــعب علــي الفــرق الجيوتقنيــة وفــرق المســح الطبــوغرافي التجــوال  إن طبيعــة الموقــع المزدحمــة جعلــت العمــل صــعبًا فــي بعــض األوقــات وكــان مــن
عاليـة الضـغط  بحرية في الموقع وذلك بسبب المكبات الواقفـة بغيـر نظـام ووجـود المحـوالت والمعـدات األخـري . باإلضـافة لـذلك فـإن وجـود الشـبكة الكهربائيـة

 عطلت أعمال المسح الجيوفيزيائي .

ل قد تم تنفيـذه ألغـراض التـدريب مـع عـدم وجـود الميزانيـة الكافيـة وال الـزمن الكـافي. وعلـي الـرغم مـن إتبـاع المشـاركين البد من التذكير بأن هذا العم
إال أن اإلحتمــال يوجــد إلنتشــار التلــوث بســبب عــدم الخبــرة الكافيــة للمشــاركين وعــدم كفايــة الــدعم. كــذلك فــإن المقــدرات  2لإلجــراءات الموجــودة فــي الوحــدة 

 نوعًا المروفة للبيفنيالت متعددة الكلور. 20أنواع من الـ  7لمحدودة لم تمكن الفريق إال من تحليل التحليلية ا

 .2009،  16و  14الرجاء مالحظة أن نتائج هذا العمل تعكس زمن أخذ العينات فقط وهو إكتوبر 
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 2009بنيجريا، أكتوبر القائمة المرجعية للفحص المفصل للموقع، دراسة حالة 

    المطلوبةأ( المواد 

 الوحدات ال يوجد نعم معدات الحماية الشخصية

 مالبس للوقاية من الكيماويات )مثال بدلة تايفك إطراحية( للخطر العالي 

 أدوات وقاية خريفية 

 صورة عاكسة و/أو لوازم أخري عاسكة للضوء 

 قناع للوجه 

 ة(اموالجسيمات السقناع لكامل الوجه مع كمامة ومرشحات )تقي من األبخرة العضوية  

 خوذة سالمة 

 رسنظارات سالمة غير قابلة للك 

 وقاية سمعية 

 قفازات عمل وقفازات لإلستعمال الواحد من النترايل 

 حذاء عالي للسالمة 

 غطاء الحذاء 

 نعم

 

 

 

 

 نعم

 

 ال يوجد

 اليوجد

اليوجد 
 ال يوجد

 ال يوجد

 ال يوجد

 ال يوجد

 

 الوحدات اليوجد نعم معدات الحماية الجماعية

 طقم إسعافات أولية 
 حمامات )دش( طواريء 

 ماء لغسل العيون  

 إمداد تلقائي باألكسجين 

 مطفأة حرائق 

 أجهزة كشف غازات 

 ورق نشاف 

 ماكينة الحفر

 مواسير الحفر 

 رؤوس الحفار 

 مواسير بولي كلوريدالفينيل )بي في سي( 

 فتحاتبمواسير  

 سدادة 

 غطاء مواسير 

 حصي 

 

 أسمنت 

 بنتونايت 

 

 غطاء 

 

 

 

 

 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 ال يوجد

 ال يوجد

 ال يوجد

 ال يوجد

 ال يوجد

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

2 

4 

 الوحدات اليوجد نعم معدات لغاز التربة ، التوصيلية المائية وأنشطة أخذ العينات:

 مثقاب يدوي  

 
 
 

 كاشف التأين الضوئي 

 

 

 اليوجد

 اليوجد
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 أنبوب تفلون  

 أكياس تجميد 

 جهاز قياس اإلنفجارات 

 قياس نشاط أيون الهيدروجينجهاز  

 

 جهاز قياس الملوحة وقياس الحرارة 

 جهاز قياس األكسدة واإلختزال 

 جهاز قياس األكسجين الذائب 

 

 مجس الطوربيني 

 

 ازمة صغيرةح 

 مضخة صغيرة 

 صندوق تبريد 

 أكياس لعينات التربة 

 قنينات لعينات الماء 

 )ديباجات( ورق الصق لكتابة البيانات 

 
 

 

 نعم

 

 

 

 

 

 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 اليوجد

 

 اليوجد

 

 اليوجد

 اليوجد

 اليوجد

 اليوجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

100 

12 

 الوحدات اليوجد نعم األعمال الجيوفيزيائية:

 جهاز جيوفيزيائي 

 
 هالبتوب والشاحنة الكهربائية خاصت 

 منظومة تسجيل وحفظ بيانات 

 

 سلك توصيل 

 ل كهربائيمعد    

 ملف سلكي 

 كابالت شبكة 

 مجس أو أداة للقياسات الصغيرة 

 ونش كهربائي 

 كابل وصل بين المجس وجهاز تسجيل وحفظ البيانات 

 جهاز مقياس التيار الكهربائي )فولتمتر( 

 

 

 

 

 

 

 نعم

 اليوجد

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 

 ال

 

 

 

 

 

 

2 

 الوحدات اليوجد نعم مواد أخري:

 صندوق أدوات 
 مطرقة جيولوجية 

 مفتاج ألن 

 مفك 

 مطرقة خشبية 

 زردية/كماشة 

 GPSعالميبوصلة / منظومة الموقع ال 

 بخاخ أو طالء للتعليم 

 نعم

 

 

 

 نعم

 

 ال

 ال

 ال

 

 

 

 

 

2 
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 شريط عازل 

 شريط حزم 

 شريط قياس 

 كاميرا تصوير 

 دفتر وقلم 

 قاطعة 

 مقص 

 
 

 مدية جيب 

 خيط 

 مصباح 

 

 

 نعم

 نعم

 

 

 نعم

 ال

 ال

 

 

 ال

 ال

 

 ال

 

 اليوجد نعم ب( إجراءات الصحة والسالمة:

 هل هناك خطة مجازة للصحة والسالمة؟ 
 هل تم إخطار كل فرد من فرق العمل بخطة الصحة والالمة؟ 

 

 لجارية؟هل تم تحذير الناس/المنظمات المتأثرة باألعمال ا 

 

 هل من الممكن تحقيق كل مطلوبات خطة الصحة والسالمة؟ 

 نعم

 نعم

 

 نعم

 

 

 ال

   ت( التقييم البيئي للموقع:

 اليوجد نعم تحليل غاز التربة:( 1ت

 أداء مسح المنفعة 

 
 تقدير توزيع نقاط تخص غاز التربة 

 تقدير عمق أخذ العينات 

 

 ما قبل الحفر 

 حفر اآلبار 

 تجميع عينات غاز التربة 

 

 التحليل الحقلي لعينات غاز التربة 

 

 التحليل العملي لعينات غاز التربة 

 نعم

 

نعم 
 نعم

 نعم

 

 ال

 

 

 

 ال

 ال

 ال

 اليوجد نعم تطبيق الطرائق الجيوفيزيائية:( 2ت

 اكن قطاعات التربة المراد تحليلهتصميم لتحديد أم 

 
 تحديد اإلتجاه والطول للقطاعات المراد تحليلها 

 تحديد الفواصل بين قطاعات التربة المراد تحليلها 

 تحديد عدد قطاعات التربة المراد تحليلها 

 تحديد الفواصل بين نقاط القياس 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 



- 211 - 

 

 القياساتأخذ  

 

   ( َثقب الُحَفر:3ت

 موقع حفر التربة 
 تصميم توزيع الحفريات في منطقة الدراسة 

 

 تعليم نقاط أخذ العينات في المكان المضبوط بالطالء 

 

 تنفيذ عمليات الحفر )لكل موقع تم تحديده( 

 مسح المنفعة ءأدا 

 

 أمتار( 4 – 3ثقب الحفر المركزية ) 

 أمتار( 5 – 4ثقب الحفر للفحص )بعمق أكثر من  

 ردم كل حفرة بالحصي حتي السطح بعد اإلنتهاء من أخذ العينات 

 الية خالل أعمال الحفر:تجمع المعلومات ال 

 إسم أو رقم التعريف للحفرة 

نتهاء العمل   تاريخ بدء وا 

 

 مالحظات عن طبقات التربة 

 

 

 مظهر ولون التربة 

 وجود رطوبة 

 ومستوي الطور غير السائل مستوي الماء 

 

 شركة الحفر 

 التصنيف النوعي للحافرة 

 عمق الحفر 

 قطر آلة الحفر 

 العينات المجمعة مع العمق النسبي للعينات وكود التعريف 

 ترامي الطبقات مع كثافة المالحظات بالعين المجردة 

 أخذ صور للعينات وأماكن أخذ العينات 

 نعم

 نعم

 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 

 نعم

 نعم

 

 نعم

 نعم

 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 

 

 

 ال

 

 

 

 

 ال

 

 

 ال

 

 

 ال

   ( تركيب آبار المراقبة:4ت

 )بيزومتر(إكمال حفر الفحص اإلستراتيجية كآبار مراقبة وتركيب جهاز قياس ضغط الماء 
 تطوير البئر حتي تجري مياه نظيفة ، ذات خواص كيموفيزيائية ثابتة 

  

 وبعد إنشاء البئرقياس العناصر التالية قبل ، خالل  

 مستوي الماء الثابت 

 وجود الماء األرضي ومستواه 

 لون الماء 

 التعكير 

 

 الرائحة 

 نعم

 نعم

 

 نعم

 نعم

 نعم

 

 

 

 

 

 

 

 ال
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 مقياس الحموضة 

 درجة الحرارة 

 التوصيل النوعي 

 وجود طور سائل غير مائي 

 تسجيل بيانات مرتبطة بنشاطات تركيب البئر ، تحديداً  

 ومترز رقم تعريف البي 

 بيانات القياسات التي أجريت 

 ومترز البيعمق  

 

 ومتراتز إحداثيات أمكنة البي 

 

 راف علي تركيب آبار المراقبة بواسطة إختصاصيينشاإل 

 

 

 

 

 

 نعم

 

 

 نعم

 ال

 ال

 ال

 ال

 ال

 

 ال

 ال

   ( المسح الطبوغرافي:5ت

  نعم GPSقياس اإلحداثيات المحورية الثالثة لكل بئر وحفرة وقطاع تربة بواسطة تقنية الـ  

   ( إختبارات التوصيلية المائية:6ت

 أداء اإلختبارات البطيئة ، بإضافة أو أخذ كمية معلومة من آبار المراقبة 
 القياسات السريعة لمستوي الماء في فترات زمنية منتظمة 

 

 

 نعم

 ال

   نشاطات أخذ العينات:( 7ت

 عينات التربة:

 إستخالص عينات أسطوانة التربة ووضعها في صناديق خاصة 
 التأكد من وجود أي مؤشرات بصرية أو رائحية كدليل للتلوث خالل عملية الحفر 

 إستخدام جهاز كشف التأين الضوئي للتحليل السريع للعينات الحقلية 

 بإختبار نوعية التربة ، لونها ، توزيع الحبيبات ، تغيرات القوام ... الخ.التصنيف الصحيح لعينات التربة  

 ثلةمإختبارات عينات م 

 تحضير عينات التربة ووضعها في أوعية العينات 

 كتابة البيانات علي األوعية 

 مئوية في الظالم 4حفظ أوعية العينات في درجة حرارة  

 ساعة 48 – 24إرسال العينات في صناديق تبريد للمعمل خالل  

 ة المعلومات المطلوبةباتإكمال إجراءات الضمان بك 

 أخذ صور للعينات وأماكن جمعها 

 عينات الماء األرضي 

 تجميع عينات الماء األرضي من آبار المراقبة بعد إكتمال تكوينها 

 حفظ الماء مباشرة في آنية العينات 

 كتابة البيانات في أواني العينات 

 مئوية في الظالم 4حرارة  حفظ عينات الماء في درجة 

 ساعة 48 – 24إرسال علينات الماء للمعمل في صناديق تبريد خالل  

 أخذ صور فوتوغرافية لعينات الماء وأماكن أخذ العينات 

 

 نعم

 نعم

 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 

 

 

 ال

 

 

 

 

 

 

 

 ال

 ال

 ال

 ال
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 ال

 ال

   ث( المراقبة البيئية للموقع في الحقل:

   الماء األرضي من خالل آبار المراقبة:ضبط تلوث 

 تصميم شبكة مراقبة إستراتيجية: تحديد المكان المالئم وعدد البيزومترات 
 تصميم برنامج مراقبة يحتوي علي: 

 تكرارية قياس مستوي الماء األرضي -
 ية جمع عينات الماء األرضير تكرا -

 نوعية تحاليل عينات الماء -

 

 

 نعم

 ال

 

 

 ال

 

  للفحص التفصيلي للموقع 2المرجعية القائمة 

 الحالةنعم/ال القائمة المرجعية القسم

 الخالصة 

 معلومات مهمة

 . هل قام الباحث:1

 أ( بتعريف من هم المشاركين األساسيين في عمل الفحص ، 

 ب( بتوفير حقائق مهمة ونتائج دراسات في بداية التقرير ، 

 بطريقة واضحة ومفهومةت( بتقديم البيانات في متن التقرير 

 ث( بمناقشة نتائج الفحص األولي للموقع؟

 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 معلومات أخذ

 العينات

 . هل الخالصة:2

 أ( أفادت إن كان نمط أخذ العينات والتحاليل ممثلة لخصائص وظروف التربة ،

 حدوث إحتمال اإلجابات الزائفة موجبة كانت أم سالبة ،أفادت ب( 

 التحاليل الكيميائية التي تم التركيز عليها ،ت( عرفت 

 المختبرية؟ لث( أشارت إلي موثوقية منهجية أخذ العينات والتحالي

 

 نعم

 ال

 نعم

 نعم

 . هل األهداف من الدراسة:3 األهداف

 أ( منصوص عليها بوضوح ، 

 ب( في نطاق العمل المتفق عليه مع العميل ،

 ت( متطابقة مع أهداف وغايات الوزارة

 

 نعم

 نعم

 نعم

 تاريخ ووصف 

 الموقع

 وصف الموقع

 . هل قام الباحث:4

 أ( بتحديد أوقات زيارات الموقع التي تمت

ب( بتوفير خريطة للموقع تحتوي طريقة إستخدام األرض ، المباني الموجودة ، األبعاد باألمتار 
 ومساحة الموقع بالهكتار

 الطبيعية كالبرك واألنهار والجداول التي توجد علي األقل جزئيًا في الموقع ، حت( بتضمين المالم

ث( بتضمين المالمح المشيدة مثل صهاريج التخزين تحت األرض ، بحيرات ، جداول ، بالوعات 

 

 نعم

 نعم

 

 نعم
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 ومناطق تخزين النفايات

 ج( بتوفير بديل مناسب في حال عدم وجود خريطة للموقع

 البيئة المجاورةح( بتضمين صورة جوية للموقع و 

 نعم

 ال

 نعم

 هل. بالنسبة للفحص التفصيلي للموقع ، 5 الظروف المناخية

 أ( تم توفير سجالت التساقط السنوي 

 الموسمية للتساقط لتغيراتب( تم وصف ا

 ت( تم توفير تقديرات معدل التسرب؟

 

 نعم

 نعم

 نعم

 . هل:6 الماء الجوفي

 الجوفي من سطح األرض وعمق وسماكة التكوينات المائية المتعددة ،أ( تم حساب عمق الماء 

 ب( تم توثيق التقلبات الموسمية للماء الجوفي ،

 ت( تم وصف الصخور والنفاذية الرأسية للحزام غير المشبع

تجاه  ث( تم وصف التراصف الطبقي ، بناء ، هندسية ، مسامية ، نفاذية ، خصائص حفظ الماء ، وا 
 الجوفي في النطاق المشبع؟ سريان الماء

 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 . إذا تم تركيب آبار مراقبة بالقرب من مناطق التخلص من النفايات قبل البدء في هذا الفحص:7 اآلبار

 أ( هل تمت مراجعة نتائج المراقبة ،

 ب( هل تم تضمين بيانات توضح كيف ولماذا تم تركيب آبار المراقبة ومن وراء تركيبها ، 

 هل تم التعرف علي ومراجعة أي دراسات جيوتقنية تمت سابقا؟ت( 

 

 ال

 ال

 ال

 . هل قام الباحث:8 عماق التربةأ أنواع و 

 أو أكبر 20000:  1أ( بتوفير معلومات فحص التربة بمقياس 

 ب( باإلتصال بإخصائي فحص التربة أو أخصائي التربة المحليين ،

بة التي توضح نوعية التربة واألعماق وخصائص التربة ت( بتوفير خريطة موقعية والقطاعات المناس
 ذات العالقة بأمكنة وتوزيع الملوث ،

 ث( بتوضيح العالقة بين الماء األرضي وقطاعات التربة ؟

 

 نعم

 نعم

 نعم

 

 نعم

 معلومات أولية

 أساسية عن المسئولية

 القانونية

 . هل قام الباحث:9

ومات كافية عن أي إجراءات قانونية أو إدارية مراسيم وزارية ، تهم إتحادية تحت قانون لأ( بتوفير مع
 األسماك ... الخ 

 ؟ب( بتخمين أي إحتمال لدعوي في هذه الحالة

 

 ال

 

 ال

 بيانات أهداف 

 الدراسة

 . هل ناقش الباحث األشياء التالية عن أهداف الدراسة:10

 للموقع ،أ( ما هي أهداف البحث المفصل 

ددت في الدراسة في تحقيق هذه األهداف ،  ب( هل تؤدي التحاليل التي ح 

 ت( هل األهداف شاملة بدرجة كافية بحيث تحدد المساحات المثيرة للقلق البيئي؟

 

 نعم

 نعم

 نعم
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 . بالنسبة للفحص التفصيلي للموقع ، هل قام الباحث:11 المجتمعات

ات الفحص األولي للموقع للمساعدة في وصف المجتمعات أ( بإستخدام معلومات تاريخية ومعلوم
 المختلفة ،

 ب( بمحاولة تحديد عدد توزيعات الملوثات ،

 ت( بمحاولة تحديد مستويات الملوثات الخلفية في المناطق المجاورة؟

 

 نعم

 

 نعم

 نعم

 . بالنسبة للفحص التفصيلي للموقع:12 الخطط

 العينات أ( هل شرح الباحث األسباب وراء خطة أخذ

 ب( هل تعكس خطة أخذ العينات المصادر ، المسارات والمستقبالت المحتملة للملوثات ، 

 ، IIو  Iت( هل تقلل الخطة من إحتماالت الخطأ من النوع 

 بطلت ،ث( هل أخذ الباحث عينات إضافية لتعويض النتائج التي أ  

 ع ،ج( هل تحاشي الباحث أخذ عينات مركبة في الفحص األولي للموق

 المنفصلة ،و خليط من العينات المركبة أو ح( هل أعطي الباحث األسباب ألخذ عينات مركبة 

ثبات قاعدة  خ( هل وصف الباحث بالتفصيل الوسائل التي إستخدمت لجمع ، تسجيل ، تأكيد وا 
 البيانات ،

 د( هل حدد الباحث األمكنة المالئمة لكل عينة )شبكة محددة األحداثيات( ،

 الباحث ظروف التربة الخلفية للعناصر تحت الدراسة ، ذ( هل حدد

 ر( هل أعطي الباحث األسباب إلستعمال المساحة التي حددها لتمثل الظروف البيئية السائدة؟

 

 نعم

 نعم

 نعم

 ال

 نعم

 نعم

 نعم

 

 نعم

 نعم

 نعم

 . في حال إستخدام دراسات سابقة في الفحص المفصل:13 

 في التقرير ، أ( هل تم تلخيص البيانات وعرضها

 ب( هل إستخدمت البيانات لتضيف لكثافة أمكنة العينات ،

 ت( هل تم بيان مصدر المعلومات اإلضافية وتبرير إستعماله

 ث( هل أعطي الباحث أسبابًا إلضافة أو إستبعاد بيانات من الدراسات السابقة؟

 

 ال

 ال

 ال

 ال

 . هل قام الباحث:14 

محدد عشوائيًا لتقدير توزيع الملوث في مساحات غير مثير  أ( بإستعمال شبكة عادية في موضع
 للقلق البيئي ،

ب( بجمع كمية العينات المطلوبة لتطابق مستوي الثقة المطلوب لتحديد مستويات الملوث في تلك 
 المساحات ،

 ت( بإستخدام معامل التباين لتحديد عدم تأثر المساحات غير ذات القلق البيئي بتلك المثيرة للقلق
 محليًا؟

 

 

 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 . بالنسبة لخطة أخذ العينات هل قام الباحث:15 

أ( بتوجيه شبكة العينات في إتجاه سريان الملوث )إن كان معلومًا( والذي قد يكون مرتبطًا بطبوغرافية 
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 الموقع أو إتجاه الرياح ،

ة علي أرقام عشوائية نيبإستخدام وسائل مب عشوائية ب( بإختيار عينات ، أماكن و/أو نقاط بداية
 منتظمة ،

 ت( بتضمين جدول لألرقام العشوائية؟

 نعم

 

 نعم

 ال

 . بالنسبة للفحص المفصل للمخزونات هل قام الباحث:16 

 أ( بتصميم برنامج ألخذ العينات يضمن تمثياًل عاداًل لتركيزات الملوث في جميع أجزاء الكومة ،

 المخزون علي خمسة تحاليل منفصلة علي األقل ،ب( بتأسيس تصنيف 

ت( بتقدير ما إذا كانت المادة داخل الكومة متجانسة بدرجة تكفي لتصنيف الكومة بإجمعها تحت 
 تصنيف واحد؟

 

 نعم

 نعم

 نعم

 . بالنسبة لفحص الماء الجوفي:17 

 للموقع ،أ( هل إستعمل الباحث أي بيانات متوفرة عن الماء الجوفي من الفحص األولي 

ب( هل تم إستخدام ثالث آبار رصد علي األقل حفرت واحد منها في مكان عكس منحدر سريان 
 الماء ،

 ساعة من تأسيس البئر، 24ت( هل جمعت عينات الماء بعد 

 ث( وهل جمعت بعد تنظيف وتطهير الماء ،

قبالت الحساسة ج( وهل أجريت إختبارات السالمة لصهاريج التخزين تحت األرض بالقرب من المست
 مثل إمدادات المياه الصالحة للشرب؟

 

 ال

 نعم

 

 ال

 ال

 ال

 . هل قام الباحث:18 بروتوكول

 أ( بتضمين الخطة األصلية لضمان الجودة ،

 سجالت األصلية ب( بإجراء مراجعة تامة للبيانات مقارنة مع ال

 ت( بتوثيق إعتمادية أي بيانات مهمة إلستنتاجات الدراسة ،

عدم وجود أي تحيز نظامي قد إستخدم خالل إجراءات أخذ العينات بما فيها التجميع  ث( بتوضيح
 والتحضير والتحليل؟

 ج( بتبيان أن كل الطرائق التحليلية التي إستخدمت لكل العينات مقبولة لدي الوزارة ،

التي  ة التحاليل للدراسات الكبيرةحح( بإستعمال رسومات بيانية ضابطة للتحكم والرصد لدقة وص
 عينة ، 100تحتوي علي أكثر من 

 خ( بإستعمال إختبار "تي" لتقدير ما إذا كانت التحليالت المكررة تختلف معنويًا من القيم المرجعية ،

د( بإستعمال تحاليل مزدوجة لعينتين من نفس المادة خاصة في حال اإلشتباه بوجود أعلي التركيزات 
 بها ،

 0.95لعينة نصفت في الحقل أظهرت إرتباطًا صفيًا وخطيًا مقداره  ( بتوضيح أن التحاليل المزدوجةذ
 أو أكثر للملوثات العضوية ، 0.90ضوية و عأو أكثر للملوثات المعدنية والال

 ر( بإتباع بروتوكوالت ضبط/ضمان جودة خدمات المعمل الموصي بها من الوزارة ،

 أو عدم دقة ملحوظة؟   ز( بتوثيق أي عمل تصحيحي أ تخذ في حال ظهور تحيز معنوي 

 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 ال

 ال

 

 نعم

 نعم
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 ئي:. بالنسبة للمساحات المثيرة للقلق البي19 

 أ( هل ضمن الباحث أن المسافات بين العينات أقل من مدي اإلرتباط ،

الساخنة ب( وهل إستعمل الباحث خطط متعددة المراحل ألخذ العينات لكشف وتحديد نطاق النقاط 
 بما في ذلك الشبكات الدقيقة والخطوات الخارجة؟

 

 

 نعم

 نعم

 تحليل البيانات 

 اإلستطالعية 

 الطريقة الالعاملية

 . بالنسبة للفحص التفصيلي للموقع ، هل قام الباحث:20

 زيع بوضوح في التقرير ،و أ( بوضع إفتراضات الت

 الموزعة بطريقة نظامية ،ب( بإستعمال طرق ال عاملية لتوضيح البيانات غير 

ت( بإستعمال اإلحصاء المئوي مثل الربعي والوسيط لدعم األساليب التقليدية مثل المتوسط واإلنحراف 
 المعياري ،

ث( بإستخدام رسومات صندوقية كبديل للهستوغرام خاصة عند مقارنة مجموعتين أو أكثر من 
 البيانات؟

 

 نعم

 نعم

 نعم 

 

 ال

 أوصاف المتغير 

 األحادي

 . بالنسبة لتوزيع المتغير اآلحادي ، هل قام الباحث:21

 أ( بوضع كل إفتراضات التوزيع بصورة واضحة في التقرير

 ب( بتوثيق سالمة البيانات

 ت( بإستخدام العروض الشكلية للبيانات مثل الهوستوغرام أو رسوم اإلحتمالية ،

، التوزيع ، وشكل توزيع المتغير األحادي  ث( بإستعمال ملخصات إحصائية لوصف المركز ، الموقع
، 

ج( بإستعمال التدرج اللوغارثمي ، إذا كانت البيانات مائلة أو منحرفة ألخذ الجهات ، حتي تبدو 
 العروض الشكلية أكثر وضوحًا؟

 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 

 نعم

 أوصاف المتغير 

 الثنائي

 

 . بالنسبة للمتغير الثنائي ، هل قام الباحث:22

 أ( بوضع كل إفتراضات التوزيع بصورة واضحة في التقرير 

 ب( بتوثيق سالمة البيانات ، 

ت( بإستعمال رسوم تشتت بيانية توضيح العالقة بين زوجين من المتغيرات وبإستعمال اإلرتباط 
 الخطي والصفي اللذان يلخصان قوة اإلرتباط؟

 

 نعم

 نعم

 نعم

 . هل إستعمل الباحث:23 الوصف المكاني

 توضيح التوزيع المكاني للملوثات أ( خرائط كنتورية وقطاعات ل

 ب( عروض رسومية تعرض البيانات المتوفرة في سياقها المكاني ،

 ت( قيم العينات للبيانات علي الخريطة أو القطاعات ،

 اء الضوء علي أماكن العينات ذات القيم األعلي ،قث( ألوان ، تدرجات رمادية ، أو رموز إلل

 رض اإلستكمال وليس اإلستنتاج ،غب م التوزيع المكانيرسج( 

لفهم وتقييم القرارات التي تخص  ئ ار قح( الربعية أو أي شكل من اإلحصاء المحلي لمساعدة ال
 المجمعات اإلحصائية واإلتجاهات النمطية؟

 

 ال

 نعم

 ال

 ال

 ال

 ال
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 ال

 . بالنسبة لكل التوزيعات ، هل قام الباحث:24 القيم المتطرفة

عند  )الغاربة(أ( بإستعمال اإلرتباط الصفي كبديل لإلرتباط الخطي لتقليل الحساسية للنقاط المتطرفة
 عمل تلخيص للعالقة بين متغيرين،

 ،تطرفةب( بإستعمال رسوم اإلحتمالية ، رسوم التشتت ، لتحديد النقاط الم

 ات األساسية ،من اإلفتراض أيت( لتحديد ما إذا كان وجود هذه النقاط يتطلب تغيرًا 

 ة ،تطرفسباب لوجود النقاط المث( بتحديد األ

ج( بتوثيق األسباب لوجود النقاط المتطرفة وا عطاء المعلومات ذات الصلة حول أي نقاط تم 
 إستبعادها ،

 المستبعدة؟ تطرفةح( بأخذ عينة جديدة من مكان عشوائي ال يبعد أكثر من متر من مكان العينة الم

 

 

 ال

 

 نعم

 ال

 ال

 ال

 ال

 التحليل اإلحصائي 

 والتفسير

 اإلفتراضات 

 . هل قام الباحث:25

أ( بوصف األدوات والوسائل اإلحصائية التي إستخدمت لتحليل وتفسير البيانات مع بيان اإلفتراضات 
 وراءها ،

ب( بتضمين الحسابات واإلفتراضات إلنحرافات المعيارية المجتمعية المقدرة بفرض حساب فواصل 
 الثقة ،

 ت( بتوفير األسباب وراء الطريقة التي إستخدمت للتعامل مع البيانات غير القابلة للكشف ،

 ث( بإستعمال خيار ال عاملي كطريقة لمراجعة حساسية اإلستنتاج لفرضية التوزيع ،

 بأ بها؟نج( بتضمين إفادة عن الشك في كل القيم المقدرة والمت

 

 نعم

 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 قام الباحث:. هل 26 حسابات

 أ سينظامي أو مئينات في نماذج توزيع نظامي ، لو أ( بحساب ال

 ب( بوصف كيف تم حساب المئينات؟

 

 ال

 ال

 خرائط اإلحتماالت

 

لعمل خطأ سالب زائف  %50هل تم تضمين خرائط إحتماالت توضح أن هناك فرصة أقل من . 27
 عن نوعية المادة؟

 ال

اإلستنتاجات 
 والتوصيات

 اتاإلستنتاج

 . هل قام الباحث:28

 أ( بتوفير إستنتاجات واضحة وغير ملتبسة مع إشارة محددة للتحاليل والتفاسير التي تدعمها ،

تنتاجات باإلفتراضات التي وضعت ، بدقة وصحة البيانات سب( بتوضيح كيف تأثر كل من اإل
 المتوفرة ، وبالشك في التقديرات أو القيم المتنبأ بها ،

المادة بحيث تكون البيانات ممثلة لواحدة من المجتمعات ، وبالنسبة لتلك المجموعة من ت( بتصنيف 
 %95البيانات ، تكون المثبتة التسعينية العليا من تركيزات العينات أقل من التركيز المعياري والحد 
أي عينة األعلي لحد الثقة لمتوسط تركيزات العينات أقل من التركيز المعياري . كما أنه ال توجد 

 ضمن مجموعة البيانات تحتوي علي تركيز يفوق ضعف التركيز المعياري؟

 

 نعم

 نعم

 

 نعم

  . هل قام الباحث:29 التوصيات
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 ملتبسة ،غير أ( بإعطاء توصيات واضحة و 

 ب( بإعالم العميل عن أي قضايا أخري محتملة تثير القلق خارج إطار أهداف الدراسة ،

 بمزيد من الدراسة؟ ت( بتوضيح األسباب ألي توصية

 نعم

 ال

 نعم

 المراجع

 معلومات شاملة

 

 شار الباحث إلي مراجع:أ. هل 30

أ( كل مصادر البيانات ، الدراسات السابقة ومصادر أخري )بما في ذلك المقابالت الشخصية( والتي 
 ساهمت في توفير معلومات للدراسة ، 

 واإلجراءات التي إستعملت في الدراسة؟ب( أي مصادر تقنية وفرت تفاصيل إضافية عن الطرائق 

 

 نعم

 

 نعم

 المرفقات

 ضبط/ضمان الجودة

 . هل قام الباحث بتوفير:31

 أ( نتائج المختبر التحليلية في صورة مطبوعة أو قرص مدمج ، يفضل إكسل )مطلب إلزامي( ،

تائج مراجعة ب( إجراءات ضمان/ضبط الجودة المختبرية لإلجراءات ، بروتوكوالت أخذ العينات ، ون
 التحاليل )مطلب إلزامي( ،

 ت( تسجيل الحفريات وحفر اإلختبار )مطلب إلزامي( ،

 ث( خريطة للموقع توضح أماكن أخذ العينات )مطلب إلزامي(؟

 

 نعم

 نعم

 

 نعم

 نعم

 . هل قام الباحث بتضمين:32 التوثيق

 أ( تفاصيل الحسابات اإلحصائية التي لم تضمن في متن التقرير ،

إسم ونوعية البرمجية الحاسوبية التي إستخدمت في تجميع قاعدة البيانات والتحليل اإلحصائي أو ب( 
 وصف مختصر ومراجع ألي وسيلة أخري ال برمجية إستخدمت في الدراسة؟

 

 نعم

 نعم

 

 

 

 

 

 

 3الوحدة 

 تقييم أخطار الموقع
 

 الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة علي صحة اإلنسان.توفر هذه الوحدة اإلرشادات الالزمة لتقييم أخطار المواقع 
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عــــام ، والتـــي يمكنـــك أن تســــتخدم فيهـــا المعلومــــات -1وترســـم الوحـــدة الخطــــوط العريضـــة لتنفيـــذ طريقــــة المســـتوي 
 المجمعة خالل عملية فحص الموقع لمقارنة تركيزات الملوث مع القيم الموصي بها للتربة والماء الجوفي.

ـــرف ملوثـــات الموقـــع ، مســـارات وتعـــرض الوحـــدة أيضـــ َا الخطـــوات األساســـية لتقيـــيم الخطـــر لموقـــع محـــدد والتـــي ت ع 
التعــرض ، والمســتقبالت. ويمكنــك حينهــا أن تســتعمل هــذه المعلومــات كأســاس لتطــوير عمليــة إدارة الخطــر فــي الحــاالت 

 التي ال تكون المعالجة الكاملة هي اإلختيار الحيوي للموقع الملوث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة 1.3

تصـف هـذه تهدف هذه الوحدة في األساس ، لتأسيس موجهات إرشادية مقبولة لتقييم األخطار المرتبطة بالمواقع الملوثـة بالملوثـات العضـوية الثابتـة. 
للتأكـد مــن الحفـاظ علــي صـحة اإلنســان الموجهـات أيضـًا، عمليــة تعطـي المالك/العــاملين والسـلطات التنظيميــة للمواقـع الملوثــة أرضـية مشــتركة لتقيـيم الموقــع 

 وسالمته.

ترشـدك خطـوة بخطـوة لتقيـيم األخطـار فـي المواقـع الملوثـة  3، فـإن الوحـدة  2وبعد أن تم التعرف علي عمليات فحص وتشخيص الموقع فـي الوحـدة 
فــي (، كمــا هــو مجمــل 4.3و  3.3)القســم  1( ، يجــب عليــك أواَل عمــل تقيــيم المســتوي 2بالملوثــات العضــوية الثابتــة. وبنــاءًا علــي خصــائص الموقــع )الوحــدة 

دراجهــا فــي هـذه الوحــدة ، كتقيــيم عـام للموقــع ، لتقيــيم األخطــار علـي اإلنســان والبيئــة. سـتجد أن مســتويات التصــفية للتربــة والمـاء األرضــي قــد تـم تلخيصــ ها وا 
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. وفــي حــال 1مختلفــةجــداول لمســاعدتك فــي عمــل المقارنــات بــين تركيــزات الملــوث فــي الموقــع وبــين التركيــزات الموصــي بهــا والتــي تــم تجميعهــا مــن مصــادر 
مليــًا مــن وجهــة وجــود تركيــزات للملــوث تفــوق التركيــزات المرجعيــة ، أي أن بــالموقع أخطــارًا كبيــرة ، فعلــي المســتخدم أن يفكــر فيمــا إذا كــان تنظيــف الموقــع ع

قتصــادية )الوحــدة 4نظـــر تقنيــة )الوحــدة  ـــذر ذلــك فــيمكن للمســتخدم تطبيــق تقيــيم الخطــر إلدارة5( وا  ذا تعـ الموقــع المعــين )أي منــع التعــرض( وهــذا قــد  ( . وا 
 يخفض ، بدرجة كبيرة ، التكلفة العامة للمعالجة. 

مــن هــذه  2وبإســتعمال طريقــة مشــابهة ، يمكنــك دمــج تقيــيم الخطــر البيئــي مــع إدارة الموقــع الملــوث وذلــك بإســتعمال طريقــة الــدوائر الــثالث )القســم 
 (.4ثالث )الوحدة الوحدة( وذلك بقطع واحدة من مكونات الخطر ال

 

_________________________________________________________ 

لــك المصــادر للحصــول علـي قــيم مســتويات التصــفية . للتحضـير لهــذه الوحــدة ، فقـد تــم مســح عــام للبحـوث التقنيــة والتقــارير مــن منظمـات مختلفــة. وقــد تــم اإلعتمـاد علــي المعلومــات المتــوفرة مـن ت1
 طر األولية الموجودة في هذه الوحدة. للمزيد من المعلومات أنظر قائمة المراجع في نهاية هذا الدليل.وتقييمات الخ

 

لخطـر يوفر تقسيم الخطر للموقع المعين للمستخدم ، الخطوات األساسية للتقييم الخاص بالموقع. نجد أيضـًا فـي هـذه الوحـدة أمثلـة مبسـطة لحسـاب ا
يقــة حســاب الخطــر علــي صــحة اإلنســان . الرجــاء أن تضــع فــي الحســبان أن التقيــيم المفصــل للخطــر الخــاص الصــحي  وضــعت خصيصــًا لتشــرح لــك طر 

 .2بالموقع معقد جدًا ، وعادة يقوم بمثل هذا العمل "مقيمو خطر" ذوو تدريب ومهارة عاليين

 تعريف تقييم الخطر. 2.3

بأنـه التقيـيم النـوعي أو الكمـي للخطـر الـذي يهـدد صـحة اإلنسـان والبيئـة بسـبب  تقيـيم الخطـر (USEPA, 1989)ت ع رف وكالة حماية البيئة األميركيـة 
حتمالية تسبب أضرار علـي صـحة اإلنسـان أو األنظمـة الب يئيـة بسـبب الوجود الفعلي أو المحتمل للملوثات. يتضمن تقييم الخطر، تشخيص طبيعة ، مقدار وا 

 التعرض للملوثات عن طريق عدد من المسارات.

 ع تقييم الخطر البيئي في أحد هذين المجاليين:نمطيًا يق

حتمالية حدوث أضرار صحية علـي اإلنسـان بتعرضـه للكيماويـات فـي أوسـاط بيئيـة   تقييم الخطر علي صحة اإلنسان: هي عملية تقدير طبيعة وا 
 ملوثة ، آنيًا أو في المستقبل.

الناجمـة عـن التعـرض لواحـد أو أكثـر مـن الضـغوطات البيئيـة مثـل الكيماويـات تقييم الخطر األيكولوجي: هي عملية تقيـيم تـأثير البيئـة باألضـرار  
 ، تعديل إستخدام األرض ، األمراض ، األنواع الغازية ، أو التغيير المناخي.

 يعتبر تقييم الخطر عملية علمية ويعتمد الخطر علي ثالث مكونات هي:

 لكائنات الحية أو النظم اإليكولوجية أو البيئية.الملوث: وهو مادة من المحتمل أن تسبب آثارًا خطيرة علي ا 

 
 www.popstoolkit.comUSEPA, 1989لإلطالع علي اإلدارة الشاملة للخطر ، يمكن اإلطالع علي الموقع 2

 مسار التعرض: مسار أو مجموعة مسارات يتعرض من خاللها المستقبِّل للمل وث. 
 المستقبِّل: كائن حي أو أحد النظم البيئية التي يمكن أن تتعرض لآلثار الضارة للملوث. 

الخطــر البيئــي بالمنطقــة المحصــورة بــين الملوثــات ، المســتقبالت ومســارات التعــرض . ويمكــن أن نعب ــر عــن الخطــر بأنــه إحتمــال تــداخل  1.3يوضــح الشــكل 
 ن الممكن إزالة اآلثار الناتجة عن التعرض بتقليل تركيز الملوثات لمستوي مقبول.المكونات الثالث. وفي حال وجود خطر محتمل ، فم

 

http://www.popstoolkit.com/
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 مكونات الخطر البيئي 1.3الشكل 

 

ليصـل إلـي المسـتقبل . مـن المهـم أن نعـرف أن الملوثـات ال تشـكل أي المسارات المختلفة التي ينتشر عن طريقها الخطـر البيئـي  2.3يوضح الشكل 
 تهديد للمستقبل في عدم وجود رابط بينهما.

 

 

 

 

 

 

 مخاطر

 مستقبالت ملوثات

ض عر ت ك ال سال  م
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 مسارات توزيع التلوث البيئي 2.3الشكل 

 تقييم الخطر في المواقع الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة 3.3

 وتقييم الخطر الخاص بالموقع. 1توجد طريقتان لتقييم الخطر في المواقع الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة : المستوي 

هو عبارة عن إرشادات عامة توفر قيمًا رقميـة مجدولـة تـم إعـدادها بنـاءًا علـي إفتراضـات علميـة عـن خصـائص التربـة والمـاء الجـوفي . 4 1المستوي 
، تــم إســتيعاب إثنــين مــن مكونــات تقيــيم الخطــر ، المســتقبالت والمســارات . لــذلك فلــم يبــق ســوي الملوثــات لوضــعها فــي اإلعتبــار . يحتــاج  1فــي المســتوي 

 للحد األدنـي مـن المعلومـات الخاصـة بـالموقع ، ولـذلك يمكـن تطبيـق هـذه الطريقـة لمعظـم المواقـع دون الحاجـة إلجـراء تعـديالت علميـة. كـذلك ال 1ي المستو 
يـرة بتـوفير في مقدور كل المهنيين المجـازين . وبـاألخص فـإن هـذه الطريقـة قـد تكـون ذات فائـدة كب 1حاجة إلجتهاد مهني، ويتوقع أن يكون تطبيق المستوي 

يـة ، الوجـود موجهات مبسطة للبلـدان الناميـة. البـد مـن التنويـه بأنـه فـي حالـة ظهـور بيانـات جديـدة عـن خصـائص التربـة ، ميـاه الشـرب ، قـيم السـمية المرجع
حســـب  1المســـتوي  اإلحيـــائي للملـــوث ، الخصـــائص البشـــرية وعوامـــل التعـــرض وأي عوامـــل أخـــري تـــؤثر علـــي تقيـــيم الخطـــر ، فالبـــد مـــن مراجعـــة معـــايير

 المستجدات.

تحتاج موجهات تقييم الخطر الخاصة بالموقع إلي معلومـات خاصـة بـالموقع تمكـن المقـي م مـن تطـوير موجهـات تتـواءم مـع خصـائص الموقـع واضـعًا 
ــل هــذه الطريقــة ، طريقــة المســتوي  عمــل والتــدريب المهنــي. تحتــاج هــذه فــي عــدة نــواحي إال أنهــا تحتــاج لمزيــد مــن ال 1فــي اإلعتبــار العديــد مــن العوامــل. تفض 

يــيم الطريقــة المعقــدة لعــدد مــن الخبــراء مــن تخصصــات مختلفــة تضــم علمــاء أحيــاء وكيميــاء وعلــوم صــحية وأخصــائي ســميات تــم تــدريبهم بــإجراء عمليــات تق
 الخطر للمواقع الملوثة. وفي الوقت الحالي هناك عدد محدود من المقيمين المؤهلين علي مستوي العالم.

وتقيـيم الخطـر الخـاص بـالموقع( هـو الحفـاظ علـي صـحة اإلنسـان . وال يـولي أي  1المهم أن نالحظ أن الغرض من هاتين الطـريقتين )المسـتوي  من
 من هذه الوحدة إللقاء نظرة عامة على هذه القضايا(. 5.3منهما إهتمامًا خاصًا بقضايا البيئية )انظر القسم 

لتقيـيم المواقـع الملوثـة بالملوثـات العضـوية الثابتـة ، كمـا يظهـر الشـكل أيضـًا  1لية تطبيق معـايير المسـتوي ، عم 3.3يوضح مخطط السياق بالشكل 
 التفاعل بين الطريقتين.

 مناسبة في بعض الحاالت ويجب حينها إجراء تقييم الخطر الخاص بالموقع. تضم هذه الحاالت اآلتي: 1ربما ال تكون موجهات المستوي 

 الجوفي في موقع مياه راكدة. حينما يصب الماء 
 أمتار أو أقل من الماء السطحي. 10عندما يكون تلوث التربة أو الماء الجوفي علي مسافة  

 عندما تكون األرض مكونة من مواد ذات قوام خشن ولها نفاذية عالية. 

ر الملــوث المــوازي لســريان المــاء ســم(، وحــين يكــون طــول المصــد 2حينمــا يكــون هنــاك تلــوث فــي شــرخ صــخر المهــد )طــول الشــرخ يزيــد عــن  
 أمتار. 10الجوفي أكثر من 

 معاملة تخلص                                    مصدر الملوثات                                      تصنيع 

 الزبون / المستهلك                                  ترحيل                                                    

 الغالف األرضى:

 التربة

 الغالف المائى:

 المياه السطحية،المياه الجوفية

 الغالف الجوى:

 الهواء

الغالف الحيوى: الترسبات، 

 الوديان، األنهار،المحيطات

 الملوث

 أزالة إمتزاز  امتزاز

 تحلل أمتزاز

 تبخر

 أنتشار
 أزالة األمتصاص  امتزاز

 تحلل امتزاز
 تطاير تطاير
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 1كيف تنفذ تقييم المستوي 4.3

( ، 2، ثــالث منهــا يعتمــد علــي المعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن التشــخيص األولــي للموقــع )الوحــدة  1هنــاك أربــع خطــوات أساســية لتنفيــذ المســتوي 
 والخطوات األربع هي:

 التعرف علي الملوثات. 
 ستخدام المطلوب لألرض ونوع التربة.تحديد اإل 

 تحديد مدي التلوث. 

 .1تطبيق قيم المستوي  
 التعرف علي الملوثات

 ،يجب تحديد نوعية الملوثات العضوية الثابتة التي ربما توجد في الموقع

 تحديد اإلستخدام المطلوب لألرض ونوع التربة

 تقسيمات إستخدام األرض

 مساكن ونشاطات اإلنسانمساحة طبيعية: مساحة بعيدة عن  
 زراعية: النشاط األساسي هو الزراعة وتربية الحيوان 

 سكنية/منتزهات: النشاط األساسي هو السكن والترفيه 

 تجارية: نشاط تجاري )مثاًل مجمعات تجارية(. دخول الجمهور غير محدود 

 صناعية: نشاط صناعي )تصنيع ، تخزين( دخول مقيد للجمهور. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

 .(AENV, 2009)لمعالجة التربة والماء الجوفي  1يمكن الحصول علي معلومات مفصلة من موجهات البرتا المستوي  4
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خصائص الموقغ: 

 األرض والماء المستخدم 
 الطبيعة 
 حاالت الملوث 

 ال

 ال

 ال

 ال

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 ال عمل اضافى

جة عال م طة ال ضع خ  و

ة  جة درج ال ع يل م  1دل

ة  ل ادارة درج ناسبة؟1ه ظورة وم   من

ة ل درج اب ق روف ت ظ ل ال  ؟1ه

ة ى درج ى ال ق بي ط ل ال ي دل ف ال ي صن  1ت

ر اط خ م ة أدارة ال ط ضع خ  و

؟ ا ه ت ج عل ن م ك م ر ي خاط م ل ال  ه

تقييم مخاطر موقع محدد 

 مشكلة المستحضر 
 تقييم السمية 
 تقييم التعرض 

و   اري سين د  ؤك ع ت وق م ة ال ال ل ح ه

ة  ف درج ري ع  ؟1ت

 هل اكتمل التخطيط؟

طقة  1من

 

 

 وتقييم الخطر الخاص بالموقع 1إطار عملي لتطبيق المستوي  3.3الشكل 

 

 التربة نوع

 تصنف التربة حسب حجم الحبيبات:

 (.0.36 ، مسامية  3كجم/متر 1700حبيبات خشنة )كثافة ظاهرية    
 (.0.47 ، مسامية  3كجم/متر 1400حبيبات ناعمة )كثافة ظاهرية    

  
 تحديد مدي التلوث

 يجب التعرف علي حجم ، عمق ، ومدي تلوث الموقع ويتضمن ذلك:

 مائية واإلحيائيةالخواص الفيزيائية والكي 
 القطاع األفقي والرأسي للتلوث 
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 1م المستوي تطبيق قي

 1.3)انظـــر الجـــدول  1بإســـتخدام البيانـــات المتحصـــل عليهـــا مـــن الخطـــوات الـــثالث الســـابقة ، يمكـــن إختيـــار القـــيم األنســـب مـــن جـــداول المســـتوي 
لقــيم المـــاء الجــوفي(. نرجـــو مالحظــة أن البيانـــات فـــي الجــداول المـــذكورة أعــاله غيـــر متــوفرة بصـــورة واســعة وقـــد تـــم  2.3لمســتويات التصـــفية للتربــة وجـــدول 

ئج المعمليـة ستخالصها بصعوبة كبيرة من مصادر حكومية مختلفة من الشبكة العنكبوتيـة إلسـتخدامها فـي هـذا الـدليل. يمكـن بعـد ذلـك عقـد مقارنـة بـين النتـاإ
انــت الملوثــات فــي والقــيم المتحصــل عليهــا مــن الجــداول لمعرفــة إن كانــت هــذه الملوثــات فــي حــدود المعــايير المقبولــة. ويعتبــر الخطــر فــي حــده األدنــي إذا ك

 الحدود المقبولة . أما إذا فاقت القيم المجدولة فستكون هناك حاجة للمعالجة إلزاحة أو تقليل الخطر لمستوي مقبول. 

لمحـدد ربما تكون هناك معوقات تقنية أو إقتصادية أو بيئية ، في بعض الحاالت ، تستبعد خيار المعالجـة . حينهـا يجـب إجـراء تقيـيم خطـر الموقـع ا
( وهـذا ربمـا يقلـل 4للتمكن من تكوين خيار آخر إلدارة الخطر بالموقع. هذه الخيارات إلدارة الموقع تتطلب منع التعرض للتلوث )كمـا جـري بيانـه فـي الوحـدة 

 بدرجة كبيرة التكلفة العامة للمعالجة علي المدي الطويل.
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 يةللتربة: مستويات التصف 1: المستوى 1.3جدول

 خشن ناعم نو  التربة

 صناعى تجارى سكنى/أرض منتزه زراعية منطقة طبيعية صناعى تجارى سكنى/أرض منتزه زراعية منطقة طبيعية استخدام األرض 

 )مجم/ليتر( )مجم/ليتر( )مجم/ليتر( )مجم/ليتر( )مجم/ليتر( )مجم/ليتر( )مجم/ليتر( )مجم/ليتر( )مجم/ليتر( )مجم/ليتر( الوحدة

 7.4 5.1 3.4 3.4 7.4 5,9 5.1 3.4 3.4 5.9 الدرين*

 1.7 1.7 0.44   1.7 1.7  0.44   كلوردان**

 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 ددت*

 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 دايلدرين*

 0.0090 0.0090 0.0090 0.0090 0.0090 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 أندرين*

 0.013 0.013 0.013   0.013 0.013 0.013    بتا كلور**

 6.0 6.0 0.5 0.5 7.0 3.6 3.6 3.6 0.08 3.6 بنزين*- كسا كلورو

 0.12 0.12 0.031   0.12 0.12 0.031   ميريكس***

 3.6 3.6 4.8 4.8 6.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 توكسافين*

 33 33 22 1.3 1.3 33 33 22 1.3 1.3 ثنائى الفينايل عديدة الكلور

 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 0.00025 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 0.00025 دايوكسين وفيوران

 AENV 2009a, Table 2المصدر: * 

  **CRWQCB 2007, Groundwater Screening Level          ***MEDQ 2004, Attachment 1.Table 1 
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 للماء الجوفي : مستويات التصفية 1المستوى2.3جدول

 خشن ناعم نو  التربة

سةةةةكنى/أرض  زراعية منطقة طبيعية صناعى تجارى سكنى/أرض منتزه زراعية منطقة طبيعية استخدام األرض 
 منتزه

 صناعى تجارى

 )مجم/ليتر( )مجم/ليتر( )مجم/ليتر( )مجم/ليتر( )مجم/ليتر( )مجم/ليتر( )مجم/ليتر( )مجم/ليتر( )مجم/ليتر( )مجم/ليتر( الوحدة

 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 الدرين**

 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 كلوردان**

 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 0.000001 ددت*

 0.000056 0.000056 0.000056 0.000056 0.000056 0.000056 0.000056 0.000056 0.000056 0.000056 دايلدرين*

 0.000036 0.000036 0.000036 0.000036 0.000036 0.000036 0.000036 0.000036 0.000036 0.000036 أندرين*

0.000003 0.0000036 0.0000036 0.0000036 0.0000036 0.0000036 0.0000036 0.0000036 هبتا كلور**
6 

0.0000036 0.0000036 

 0.00057 0.00057 0.00057 0.00057 0.00057 0.00057 0.00057 0.00057 0.00057 0.00057 بنزين*-هكسا كلورو

0.000000006 ميريكس***
8 

0.00000000
68 

0.000000006
8 

0.0000000068 0.0000000068 0.0000000068 0.000000006
8 

0.000000
0068 

0.0000000068 0.0000000068 

0.000000 0.0000002 0.0000002 0.0000002 0.0000002 0.0000002 0.0000002 0.0000002 توكسافين*
2 

0.0000002 0.0000002 

 0.0094 0.0094 0.0094 0.0094 0.0094 0.0094 0.0094 0.0094 0.0094 0.0094 عديدة الكلور بيفينيل

0.000000 0.00000012 0.00000012 0.00000012 0.00000012 0.00000012 0.00000012 0.00000012 دايوكسين وفيوران
12 

0.00000012 0.00000012 

 AENV 2009a, Table 2           **CRWQCB 2007, Groundwater Screening Level          ***MEDQ 2004, Attachment 1.Table 1المصدر: * 

 

 كيف تنفذ تقييم الخطر بموقع معين 5.3

 يشمل تقييم الخطر بموقع معين الخطوات األربع اآلتية:

 المشكلة.صياغة  
 تقييم السمية. 

 تقييم التعرض. 

 تشخيص الخطر. 

 صياغة المشكلة

 –الملوثـات ، التعـرض والمسـتقبالت  –عملية صياغة المشكلة ، وهي تعي ِّن األهداف ومدي تقييم الخطر ، ت بني علي ثـالث مكونـات للخطـر البيئـي 
 (. وهي كذلك تحدد المسائل التي يجب تقييمها وهي:2.3)القسم  1.3مبينة في الشكل 

 تقييم نوعي إلطالق الملوث وحركته ومصيره. 
 التعرف علي الملوثات. 

 التعرف علي المستقبالت المحتملة. 

 التعرف علي مسارات التعرض. 
ومن هذه المكونـات يمكـن صـياغة نمـوذج تصـوري يحتـوي علـي مصـادر الملوثـات ، مسـارات الحركـة ، الوسـائط ، مسـارات التعـرض ، والمسـتقبالت 

 .4.3. ويعرض النموذج غالبًا في مخطط بياني أو صورة بيانية كما في الشكل (USEPA, 1997)النهائية 
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 البيئي للموقع: نموذج تصوري  لتقييم الخطر4.3الشكل    

 

 التقييم النوعي إلطالق ، حركة ومصير الملوث

 يتعلق هذا القسم بالعوامل األربعة اآلتية:

 مصدر الملوثات. 
 طبيعة األوساط الملوثة. 

 هجرة الملوثات. 

 المدي الجغرافي للتلوث الحالي والتلوث المحتمل المستقبلي. 
 تحديد الملوثات المثيرة للقلق

 بالملوثات التي تشكل تهديدًا لصحة اإلنسان . يجب اإلهتمام بالعوامل اآلتية:يتعلق هذا القسم 

 تركيز الملوث في األوساط المختلفة )الهواء ، التربة ، الماء السطحي ، الماء األرضي، الرواسب واألحياء(. 
 مستوي تلوث الخلفية )الجوار(. 

 وجود الملوث في األحياء. 

 للملوثات.الخصائص الكيميائية/الفيزبائية  

 إحتمالية التراكم الحيوي. 

 الفعالية. 

 تحديد مسارات التعرض

تعتبــر مســارات التعــرض الــرابط بــين مصــدر التلــوث والمســتقبالت. وعنــد صــياغة المشــكلة ، يجــب وضــع كــل األوســاط المختلفــة )المــاء ، األرض ، 
 التربة ، الماء السطي ، الرواسب ، الهواء واألحياء( في اإلعتبار.

 وسائل التعرض اآلتي:تتضمن 

 اإلستنشاق المباشر وغير المباشر. 
 إبتالع الملوث في ماء الشرب أو الغذاء. 

 اإلمتصاص خالل الجلد. 
لمـاء البد من مالحظة أن آليات التعرض هذه يمكن أن تحـدث مباشـرة أو بعـد تغيـر فـي البيئـة ، مـثاًل اإلمتصـاص بواسـطة النباتـات ، والـذوبان فـي ا

 طرق دخول الملوث لجسم اإلنسان. 5.3، يوضح الشكل 
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 : وسائل وصول الملوث لجسم اإلنسان5.3الشكل 

 تحديد المستقبالت

حتمـــال إطـــالق الملـــوث مـــن المصـــدر. يمكـــن أن يكـــون المســـتقبل فـــردًا أو مجموعـــة أفـــراد أو  يمكـــن معرفـــة المســـتقبالت بدارســـة مصـــير ، حركـــة وا 
 مجتمعات تعرضت للملوث. 

 لصياغة المشكلةقائمة مراجعة 

يمكــن إســتعمالها لمعرفــة مســتقبالت التلــوث مــن إســتخدامات األرض  (Health Canada, 2004a)يحتــوي علــي قائمــة مراجعــة نمطيــة  3.3الجــدول 
 المختلفة ومسارات التعرض لموقع معين.

 : قائمة مراجعة لصياغة المشكلة 3.3جدول        

 استخدامات األرض 

كلماااا كاااان  ]√[)ضاااع عالماااة  
 مناسباً(

مجموعااااااااااااة/مجموعات  
المستقبل    )ضع عالمة 

 كلما كان مناسباً( ]√[

المساااتقبالت الحرجاااة  
كلما  ]√[)ضع عالمة 
 كان مناسباً(

 ]√[مسالك التعرض )ضع عالمة  
 كلما كان مناسباً(

 ابتالف تربة   رضع  جمهور عام  زراعى 

 تربة ممتصة بالجلد  طفل حابى  الموظفين  سكنى/ارض متنزه حضرى 

 استنشاق جزيئات  طفل  عمال بناء  تجارى  مع حضانة 

 استنشاق األبخرة  مراهق  مجتمع الكندى المحلىال  تجارى  بدون حضانة 

 ابتالف  المياه الجوفية  بالغ  أخرى )حدد(  صناعى 

 الماء الممتصة بالجلد  أخرى )حدد(    اخرى )حدد( 

 ابتالف المنتج        

 ابتالف  السمك       

 برية حيواناتابتالف         

 أخرى )حدد(       

 أخرى )حدد(       

 أخرى )حدد(       

 أخرى )حدد(       

 

 تقييم السمية

ه . كمـا يأخذ تقييم السـمية بعـين اإلعتبـار اآلثـار الصـحية الضـارة المرتبطـة بـالتعرض للكيمياويـات والعالقـات بـين حجـم التعـرض واآلثـار الناجمـة عنـ
ن تقيـيم الســمية عالقـة بــين الجرعـة واإلســتجابة أو قيمـة الســمية لكـل ملــوث يوضـع فــي اإلعتبـار ، ويمكــن الحصـول علــي قـيم الســمية للملو  ثـات العضــوية يكـو 
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، بيئــة كنـدا و وكالــة حمايـة البيئــة األمريكيــة .  (Health Canada 2004 a,b)الثابتـة مــن األدبيـات المنشــورة و/أو المصـادر الحكوميــة مثـل صــحة كنـدا 
 وتطبق عالقات الجرعة/اإلستجابة لتقييم الخطر علي صحة اإلنسان علي المسرطنات.

 الصحة ىعلمبنيةمعادالت إلشتقاق معايير 

 للمسرطنات

 معامل التحويل× متوسط وزن الشخص الراشد × لخطر السرطان للفائض مدى الحياة الحد األعلي (    رامغ يكروالمعيار )م

 إستهالك الماء اليومي المفترض×  معامل المنحدر السرطاني                   

 NJDED, 2004المصدر: 

 حيث أن:

 كيلوجرام 70     متوسط وزن الشخص الراشد

 لتر/اليوم 2     إستهالك الماء اليومي المفترض

 10-6×  1   الحد األعلي للفائض مدي الحياة لخطر السرطان

 ميكروغرام/ميلغرام 1000       معامل التحويل

 4.3تؤخذ القيمة من الجدول      معامل المنحدر السرطاني

 مثال حسابي:

 اء علي المخاوف علي صحة اإلنسانبن DDTمعيار جودة الماء الجوفي لمبيد الـ 

 ملغرام/كيلوغرام/يوم 0.34(   4.3)من الجدول  DDTمعامل المنحدر السرطاني للـ  

 0.1   1000×  70×  10-6×  1المعيار )ميكروغرام(     المعيار )ميكروغرام(     

            2  ×0.34 

 : قيم مرجعية لدرجة السمية لإلنسان3.4جدول                          

 مسرطنة  غير مسرطنة  

الفم عبااااااااااااااااااااااااااار ة الملوثات العضوية الثابت
TDI/RfD  

1-d)-(mg/kg 

استنشاااااااااااااااااااااااااق   المصدر
3TCmg/m 

  SFالفم عبر المصدر

-(mg/kg
1-d) 

استنشااااااااااااااااااااااق   المصدر
-)3UR(mg/m
1 

 المصدر

   HC 2004b   0.35 USEPA 2009 0.0001 الدرين ودايلدرين

 USEPA 2009 7*10-4 USEPA 0.0005 كلوردان
2009 

  0.1 USEPA 2009 

 HC 2004b   0.34 USEPA 2009 0.097 USEPA 2009 0.01 ددت

       USEPA 2009 0.0003 اندرين

 USEPA 2009   4.5 USEPA 2009 1.3 USEPA 2009 0.0004 هبتا كلور

 USEPA 2009     0.46 USEPA 2009 0.0008 هكسا كلوروبنزين

       USEPA 2009 0.0002 ميريكس

 USEPA 2009 0.32 USEPA 2009 1.1     توكسافين

 HC 2004b     0.1 USEPA 2009 0.001 ثنائى الفينابل عديدة الكلور

       HC 2004b 9-10*2 دايوكسين وفيوران
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  النسبة للمواد غير المسرطنة والمواد المسرطنة التي ليس اليوجد لها معامل إنحدارب

 المساهمة النسبية للمصدر×معامل التحويل×متوسط وزن الشخص الراشد×الجرعة المرجعية)ميكروغرام(  المعيار

 متوسط إستهالك الماء اليومي المفترض×  الشك عامل  

 NJDED, 2004المصدر: 

 كيلوجرام 70     متوسط وزن الراشد 

 لتر/اليوم 2   متوسط إستهالك الماء اليومي المفترض

 %20     النسبيةمساهمة المصدر 

 ميكروغرام/ميلغرام 1000      معامل التحويل

 4.3تؤخذ القيمة من الجدول      الجرعة المرجعية

 10      معامل الشك

 مثال حسابي

 معيار جودة الماء الجوفي للمايركس )مبيد ينتمي إلي الملوثات العضوية الثابتة( بناءًا علي المخاوف علي صحة اإلنسان.

 ملجرام/كيلوجرام/يوم 0.0002 (   4.3المنحدر السرطاني للمايركس )جدول معامل 

 0.14      12×  1000×  70×  10-4×  2المعيار )ميكروجرام(     

         2  ×10 

 تقييم التعرض

ة اإلهتمــام ، وتجــري عمليــة تقيــيم يختبــر تقيــيم التعــرض عــددًا مــن عوامــل التعــرض المرتبطــة بــالواقع والتــي يتعــرض فيهــا المســتقبل للملوثــات فــي دائــر 
 التعرض لتقدير:

 حجم تعرض اإلنسان الحقيقي والمحتمل. 
 تكرار وطول مدة هذا التعرض. 

 المسارات التي تحتمل أن يتعرض اإلنسان عن طريقها. 
إعتبــار حركــة ومصـــير يتطلــب تقيــيم التعــرض لخلــق عالقـــة بــين تركيــز الملــوث فــي المصـــدر والتعــرض أو اإلمتصــاص فــي موقــع المســـتقبل ، مــع 

 الملوث والخصائص السلوكية للمستقبِّل. فتقييم التعرض ، يحدد كمية ونوع تعرض المستقبل للملوثات.

 تشخيص المستقبالت المحتملة

 يتصــف كــل إقلــيم بخصــائص فيزيائيــة مختلفــة للمســتقبالت وفــي حالــة عــدم تــوفر هــذه المعلومــات فــإن كتيــب عوامــل التعــرض لوكالــة حمايــة البيئــة
 .Health Canada 2004aوكذلك في  (USEPA, 1997b)األميركية يوفر بيانات عن مجموعات المستقبالت الشائعة 

 Health Canadaيعرض بيانات محددة إستخلصت من  5.3الجدول 
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 للمخاطر الكمية نسان الموصى بها و مواصفاتها للتقييمات األولية : مستقبالت اإل5.3جدول 

 عامةالسكان الكنديين 

 عامل البناء بالغ مراهق طفل طفل حابى رضع مواصفات المستفبل

     6 -0 عمر

 شهر

 سنة      20 ≤ سنة      20 ≤ سنة 19-12 سنة 11-4 سنوات 4-شهور 7

 70.7 70.7 59.7 32.9 16.5 8.2 وزن الجسم )كجم(

 0.1 0.02 0.02 0.02 0.08 0.02 معدل ابتالف التربة )جم/يوم(

 15.8 15.8 15.8 14.5 9.3 2.1 /يوم(3األستنشاق )مترمعدل 

 1.5 1.5 1.0 0.8 0.6 0.3 معدل ابتالف الماء )ليتر/يوم(

 8 1.5 1.5 - - - الزمن المستقل فى الخارج )ساعة/يوم(

  (2مساحة سطح الجلد )سم

 890 890 800 590 430 320 األيدى

 2500 2500 2230 1480 890 550 األزرف )أعلى وأسفل(

 5720 5720 4970 307 1690 910 الساق )أعلى وأسفل(

 9110 9110 8000 5140 3010 1780 الجملة

  /حالة(2التربة المحملة لتعرض الجلد )جم/سم

 3-10*1 4-10*1 4-10*1 4-10*1 4-10*1 4-10*1 األيدى

 4-10*1 5-10*1 5-10*1 5-10*1 5-10*1 5-10*1 األسطح األخرى غير األيدى

  ابتالف الطعام )جم/يوم(

 غير متوفرة 188 227 161 105 83 الخضروات الجذرية

 137 120 98 67 72 :الخضروات األخرى

 111 104 90 56 0 السمك

 :  Health Canada (2004a) )المصدر

 

 تكرار وطول فترة التعرض

 يعطي بعض التوجيهات. 6.3الجدول  تبني معظم اإلفتراضات حول تكرارية وفترة التعرض علي األحكام المهنية.

 : إفتراضات فترة و تكرارية التعرض للتقييمات األولية الكمية للمخاطر *6.3جدول 

 عمال بناء أرض صناعية أرض تجارية أرض سكنية ارض زراعية 

 8 8 8 24 24 ساعات/يوم فى الموقع

 5 5 5 7 7 ايام /االسبوف فى الموقع

 2 48 52 52 52 اسابيع/السنة فى الموقع

 1 1 1 1 1 حاالت تعرض الجلد/يوم

 غير متوفر 1 1 1 1 وجبات األطعمة الملوثة المستهلكة/يوم

قعة )سنوات( لفترة التعرض الحياة المتو
  1اتلمسرطنل

56/75 56/75 56/75 56/75 56/75 

    Health Canada (2004a) )*المصدر:

 (، أما إذا تم تقديرها 75الى  20سنة) 56تستعمل فترة ال إذا تم تقدير خطر السرطان على البالغين فقط،  1

 سنة 75على أساس التعرض اليومي لكل العمر، تستعمل فترة ال 

 معادالت التعرض

جتهــاد المهنيــين ، الجــدول  المعــادالت المســتخدمة لــدي وكالــة حمايــة البيئــة يعــرض بعــض  7.3عمومــًا ، يتطلــب وضــع معــادالت التعــرض ، خبــرة وا 
 األميركية وصحة كندا لعدد محدود من مسارات التعرض.
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 7.3الجدول 

 المعادلة العامة الموصى بها لتقدير الجرعات

 

 االبتالع غير المقصود للتربة الملوثة

 اآلتي: يحسب االبتالع المتوقع لكل ملوث عبر ابتالع التربة

 ف ت  ×ت ع   ×ج م م  ×م ت × م إ م × الجرعة)ملجم/كجم/يوم   ت ت 

                        ____________________________________ 

 م ز× و ج                                        

 ت ت   تركيز الملوث في التربة )ملغم / كجم(

 يوم()ملجم/ م إ م   معدل إبتالع المستقبل للتربة

 كجم/ملج 6-10م ت   معدل تحويل 

 المبتلع من مصدر التلوث )دون وحدات(ج م م   الجزء 

 ت ع   تكرار التعرض )أيام/سنة(

 ف ت   فترة التعرض )سنة(

 و ج   وزن الجسم )كجم(

 م ز   متوسط زمن التعرض )أيام(

 المتغيرات

 ت ت : قيمة تختص بالموقع

 سنوات 6عمر سنة الى ملجم/يوم لالطفال من  200م إ م: 

 سنوات 6ملجم/يوم الكثر من  100       

 ج م م: قيمة تختص بالمسار

 يوم/سنة 365ت ع : 

 سنة 70ف ت : 

 كجم لالطفال 16كجم للبالغ،  70و ج : 

 م ز : قيمة تختص بالمسار
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 :مثال حسابي: شرب الماء الملوث بالمايركس

 للشخص الراشد عن طريق شرب الماء الملوث كاآلتي: يتم حساب القيمة المتوقعة لدخول المايركس

 ف ت× ت ت × م إ × ت م الجرعة )ملجرام/كيلوجرام/يوم(   

 م ز× وج          

 

 ملجرام/كيلوجارم  0.0005   تركيز الملوث في الماء )ملجرام/كيلوجرام(    ت م

   )نتيجة مختبرية مفترضة(           

  لتر في اليوم 2    ستقِّبل   معدل إبتالع الماء للم م إ

 يوم 365       تكرار التعرض يوم/السنة ت ت

 سنة )متوسط عمر اإلنسان حسب تقدير وكالة  70       فترة التعرض )سنوات( ف ت

   حماية البيئة األمريكية(    

  كيلوجرام 70    و ج      وزن الجسم )كيلوجرام(

   365×  70    م  ز      متوسط زمن التعرض )أيام(

 ملجرام/كيلو جرام/يوم 1.43×  10-5   70×  365×  2×  0.0005الجرعة    

 70  ×365  ×70 

 تشخيص الخطر

ســمية يعتمـد تشـخيص الخطـر ، وهــو المرحلـة األخيـرة مــن عمليـة تقيـيم الخطــر لموقـع بعينـه ، علـي اإلبــتالع المتصـور للملوثـات مقترنــًا مـع بيانـات ال
س للخطـــر ، ويعـــرف الخطـــر علـــي صـــحة اإلنســـان ، للملوثـــات علـــي المســـرطنة ، بمؤشـــرات الخطـــر، بينمـــا يعـــرض خطـــر الموجـــودة للحصـــول علـــي مقيـــا

 المسرطنات كخطر سرطاني متزايد علي مدي العمر.

 الملوثات غير المسرطنة: التعرض لمادة واحدة

تمـاالت التـأثيرات الضـارة غيـر السـرطانية ، وتشـخص "حصـة تستخدم صحة كندا "حصة الخطر" للمواد التي تسبب أخطارًا عدا السرطان ، لتقييم إح
 الخطر" معدل التعرض للسمية كاآلتي:

 تقدير التعرض )ميكرجرام/كيلوجرام/يوم(     .        حصة الخطر

 اإلبتالع اليومي المحتمل )ميكروجرام/كيلوجرام/يوم(  

 

)الجرعــة المرجعيــة أو اإلبـتالع اليــومي المتحمــل( والتـي ال تحــدث دونهــا  وتفتـرض "حصــة الخطـر" للمــواد غيــر المسـرطنة أن هنــاك مســتوي للتعـرض
ال تعنــي  0.001، زاد مسـتوي الخطـر. الحــظ أن النسـبة 1.00أي آثـار ضـارة حتــي بالنسـبة لألشـخاص ذوو الحساســية. كلمـا زادت قيمــة حصـة الخطـر عــن 

 لحدوث الضرر. 1000: 1أن هناك فرصة 
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 ةالمسرطنات: التعرض لمادة واحد

 يستخدم خطر السرطان المتزايد مع العمر لتقييم اآلثار السرطانية للخطر المحتمل للمواد التي يعتقد أنها مسرطنة.

خطـر . ويعتبـر الخطـر السـرطاني جـدير باإلهمـال إذا كانـت قيمـة –1معامل المنحدر السـرطاني )م جم/كجم/يـوم( × م/كجم/يوم( ج خطر السرطان المتزايد مع العمر   التعرض )م
قيمــة مرجعيــة مقبولــة لتعــرض العامــة للمســرطنات.  10-6. ولكــن وكالــة حمايــة البيئــة األميركيــة تعتبــر 10-5الســرطان المتزايــد مــع العمــر تســاوي أو أقــل مــن 

 .8.3أدناه الجدول  8.3أرجو مالحظة أن التنبؤ بجرعة إستيعاب الماء الملوث الموصي ملخصة في الجدوي 

 8.3جدول 

 إستيعاب ماء الشرب الملوث الموصي بهاالتنبؤ بجرعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لموقع محدد إلدارة الموقع الملوث:تطبيق تقييم الخطر 

تقيـيم  كما ذكر سابقًا في هذه الوحـدة، فـإن بعـض الصـعوبات التقنيـة واإلقتصـادية والبيئيـة تحـول دون خيـار المعالجـة. وفـي مثـل تلـك الحـاالت ، فـإن
يجـب علـي المالك/المسـتخدم للموقـع إسـتخدام هـذه  الخطر للموقع المحدد يمكن أن يكشف عن الملوثات ، مسارات التعرض ، والمستقبالت لذلك الموقـع. لـذا

عمليـات تقيــيم  3.3المعلومـات لتحديـد إمكانيـة إدارة الخطـر بعمـل حـواجز لمسـارات التعـرض أو الـتحكم اإلداري بـدياًل عـن المعالجـة الكاملـة . يوضـح الشـكل 
المعالجة الكاملة هي الخيـار المطـروح ، فـإن إدارة الخطـر للموقـع  الخطر لموقع محدد والتي تتعلق بخفض،  ضبط ، أو صنع التعرض للملوث. فإن لم تكن

 إستيعاب ماء الشرب الملوث

 يمكن حساب الجرعة الموصي بها لكل ملوث من خالل مياه الشرب كاآلتي:

 ف ت× ت ت × ش  م×  مت مالجرعة )ملجرام/كيلوجرام/يوم(    

 م ز× و ج             

 وترمز مفردات المعادلة لآلتي:

 في الماء )ملجرام/كيلوجرام(.   تركيز الملوث م  ت م

 م ش     معدل شرب المستقبِّل للماء )لتر/اليوم(.

 ت ت    تكرار التعرض )يوم/سنة(.

 ف ت    طول فترة التعرض )سنة(.

 و ج      وزن الجسم )كيلوجرام(.

 م ز     متوسط الزمن )متوسط فترة التعرض باأليام.

 

 القيم المتغيرة:

 متعلقة بالموقع عينه.:  قيمة م  ت م

 (c 1989، وكالة حماية البيئة األميركية، %90م ش  :  لتر/يوم )للشخص البالغ ، 

 (c 1989لتر/يوم )متوسط البالغين ، وكالة حماية البيئة األميركية ،  1.4   

 c 1989وكالة حماية البيئة األميركية ،  –قيمة متعلقة بالعمر    

 /سنة ، أي يوميًا.365بالنسبة للقاطنين عادة  –لتعرض ت ت :  قيمة متعلقة بمسار ا

 سنة )متوسط العمر التقليدي( 70ف ت :  

 ( في سكن واحد(.%90سنة )الحد األعلي للفترة ) 30   

 ( في سكن واحد(.%50سنوات )متوسط الفترة ) 9   

 .c 1989وكالة حماية البيئة األميركية ،    

 بالغين(.كيلو جرام )متوسط ال 70و ج  :   

  1989c – 1989وكالة حماية البيئة األميركية  –قيمة متعلقة بالعمر    

  70سوم/سنة( و  365× م ز  :  فترة متعلقة بالتعرض لآلثار غير السرطانية )أي ف ت 

 يوم/السنة(. 365×  70سنة المدي العمري بالنسبة لآلثار السرطانية )أي ، 
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ملـة وبالتـالي يجـب المحدد تعطي خيارًا مرنًا لحماية صحة اإلنسان من تلوث الموقع. ولكن البد من اإلشارة إلي أن الموقـع المعـين لـم تـتم معالجتـه بصـورة كا
 ي المدي الطويل. علي األطراف المسئولة الحذر والمراقبة والضبط للموقع عل

( ، تعتمـد علـي الجـد المســتقبلي 1.7،  4.1،  2.1األقسـام  – 1إن اإلدارة الناجحـة لخطـر الموقـع المعـين ، مـن وجهـة نظـر تنظيميـة )انظـر الوحـدة 
 لألطراف المعينة للحفاظ علي برنامج إدارة مقبول لتفادي أي آثار ضارة.

 ظروف الموقع المعين تتطلب ضبطًا متواصاًل للتعرض لتقليل الخطر علي مستقبل حيوي.يجب أال يتوقف برنامج إدارة الخطر ، إن كانت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 238 - 

 

 4الوحد  

 إدار  الموانئ الملوثة

تقودك هذه الوحدة عبر عملية تطويراستتراتيجية ددارة المواعتع الملوثتة. هتذه العمليتة تتضتمن اختبتار بعتض 

 خيارات إدارة المخاطر. 

تصف الوحدة تقنيات متعددة لمعالجة المواعع ، وتعرض مصتفوفة نظتام تصتفية للمستاعدة فتي إختيتار التقنيتة 

 المناسبة لكل موعع محدد. 

ستجد ايضاً صحائف عمل مفصلة للمستاعدة فتى تصتنيف المواعتع وتحديتد األولويتة  فتى المعالجتة بنتاًء علتى 

 المخاطر
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المختاطر لمستاعدة المستتخدمين يختيتار الطتر  و تعرض أيضتاخيارات إدارة  دارة المواعع الملوثةعن كيفية إستراتيجية طويرإلتهالوحدة ادرشاد وفر هذت

الستودان. تتم تقتديم نظتام  حالتة متنبدراستة  ةدارة المختاطر فتى المواعتع الملوثتة بالملوثتات العضتوية الثابتتإحدد.  تم توضيح كيفية تطبيت  مالمثلى للموعع ال

تصتتفية تطبيتت  نظتام الكمتا تتتم توضتيح المحليتتة.  الظتروفبنتاًء علتتى حتدد ار التقنيتة المناستتبة لكتل موعتتع ميتتاختفتي  ءالمستاعدة القتتر أداةكتت تصتفية مصتفوفي

ن الموعتتع الملتتو  أثبتتات دشتتة الوستتائل كتتذلك تمتتت مناعختلفتتة. مالالمعالجتتة قنيتتات بحتتايت الدراستتة المناستتبة. و تتتم أيضتتا تلختتيل النظريتتة والمحتتددات لت

 سليمة وطر  المراعبة بعد المعالجة.بطريقة أو معالجته دارته إتمت  ة عدبالملوثات العضوية الثابت

، تقستيمالستاعد فتى ي 4الوحتدةينمتا القستم األول متن تتعامالن مع موعع واحد فى نفس الوعتت، ب 3و 2الوحدتين السابقة هى ان هالوحدة والوحدات عالعة هذ

دراة وادمعالجتة الالمقصتود متن . معالجتةبالترتيتب بنتاًء علتى نستبة المختاطر لوضتع األولويتة لل في حال كنت في حاجتة ددارة عتدد متن المواعتع الملوثتة، 

 .فى الموعع ةكل البيئات الملوثة الموجودعلى طب  تي تنالقياسية ال والمعايير للوائحاألمتثال 

الموعع يحتاج لوسائل عالج عصيرة المدى ينها تشتكل أخطتارا مباشترة لانستانوالبيئة الطبيعيتة.فمثال يمكتن أن تحتتاج يتختاذ ستجد في بعض الحايت بأن 

 إجراءات عاجلة لمنع اينسياب أوالرشح المستمر للملو .

تيجيات الالزمتتة لخطتتط إدارة المواعتتع الملوثتتة (  يجتتب أن توضتتع فتتى ايعتبتتار ختتالل عمليتتة تطتتوير  ايستتترا 5المكونتتات الماليتتة وايعتصتتادية ةالوحتتدة 

 بالملوثات العضوية الثابتة.

 ةدار  المونئ الملوث لالملوثات العضوية الثالتإستراتيجيات ا2.4

عتد المعالجة المطلوبتة. يقويم وسائل تعتمد اددارة والمعالجة الناجحة للموعع الملو  بالملوثات العضوية الثابتة  على توفر المعلومات عن الموعع الملو  لت

 (،2الحصول على معلومات كافية عن مواصفات الموعع الملو  ةانظر مناعشة الفحل التفصيلي للموعع فى الوحدة 

 األرض معقدة إعتمادا على  المعلومات الجيولوجية، والهيدرولوجية، وظتروف التربتة هتذا بادضتافة إلتى األنشتطةعد تكون من المكونات الحرجة للنجاح. 

أن (. وينتت  عتن المعلومتات الشتحيحة نتتائ  محتدودة،  متن المحتمتتل 2لموعتتع فتى الوحتدة لاألولتي فحتل التاريخيتة فتى الموعتع ةأنظتر التى المناعشتة عتن ال

ً تتطلب  تكتاليف باهظتة  كمال المهمة. كثير من المعلومات عتد تقتود إلتى( أو إضافية فى المستقبل د2نشطة في الوحدة متقدمة أخرى ة ارجع إلى األ فحوصا

 من المحتمل أن تقلل من رغبة مالك الموعع في الموافقة على المعالجة.

نيجيريتا و غانتا  يعتبر الفحل التفصيلي للموعع فى الدول النامية عالي التكاليف مقارنة بالدول المتقدمة. وكمثال على ذلك فإن تكلفتة حفتر حفترة واحتدة فتي

 -2000م(، بينمتا فتى كنتدا فيكلتف حفتر ثتال  حفتر 2010دوير امريكتى ةتكلفتة فتى  12000 -8000يومين يكلف باستخدام المثقاب المجوف لمدة يوم أو 

ييجتار دوير كندىفقط فى اليوم وهذا يعتمد علتى نتوع التربتة وحالتة التحمتل. هتذه ايختالفتات فتى التكتاليف هتي فتي الغالتب نتيجتة للتكلفتة العاليتة  35000

دوير امريكتى فتى نيجيريتا. وعتد تحتتاج  140حتوالى الفنتيالت عديتدة الكلتور ى التحليل المعملى. يكلف تحليل عينة واحتدة متن وسائل الحفر وترحيلها، وال

يعتمتد عتدد العينتات لكتل حفترة علتى تعقيتد مكونتات عطتاع التربتة واستترتيجية اختذ العينتات  خمتس التى عشترة عينتات باعمتا  مختلفتة، كل حفترة لتحليتل  

، تكتاليف المشتروع متع العوامتل البيئيتة، ايجتماعيةاالسياستية ةموازنت لتذا يجتبيجتب المحافظتة علتي التتوازن. (. 2موعع ةانظر الوحتدة للفحل المفصل لل

 نها دورا مهما.موالعوامل الفنية حي  تلعب كل 

ع تحدد تنوع تقنيات المعالجة التتي يمكتن أن تستتخدم. تعد معالجة المواعع الملوثة من األجزاء المهمة ددارة الموعع، ومشاركة عدد من الملوثات  فى الموع

قنيتة معالجتة الموعتع، هنالك العديد من تقنيات المعالجة متوفرة نسبيا مع عدد من  التقنيات التى ظهرت حديثا  والتي يتم تطويرها حاليتاً. التصتفية واختيتار ت

ة، واعتصتادية، وتكنولوجيتة...ال.(. المواعتع الملوثتة بالملوثتات العضتوية الثابتتة، والتي تعتد مفتتاح  نجتاح اعتادة الموعتع، تتوعتف علتى عتدة عوامتل ةسياستي

علتى حتد وبسبب خطرها على صحة ادنسان وعضايا ارتحالها لمسافات بعيدة، تتطلب سرعة المعالجتة وإدارة الخطتر، فتى كتل متن العتالم النتامي والمتقتدم 

 سواء. 

( 1.4منفتذ لوضتع استتراتيجيات ددارة موعتع ملتو  بالملوثتات العضتوية الثابتتة ةكمتا فتى الشتكل  هتذه القستم يوضتح فتى خطتوط عريضتة خطتوة بخطتوة  

لكتتل موعتتع، فستستتاعد الخطتتوات  3و 2عنتتدما يكتتون هنالتتك أكثتتر متتن موعتتع ملتتو  يتتراد إدارتتته أو معالجتتته. وعنتتد اكتمتتال الطتتر  الموضتتحة فتتى الوحتتدة 

ألولوية فى معالجة المواعتع.  يتوفر هتذا القستم ادرشتادات فتى كيفيتة تصتنيف وتقستيم المواعتع حستب متدى متخذى القرار لتحديد ا  1.4المتعاعبة فى الشكل 

علتتى خطتوة تقيتتيم النتتائ . وتعتتد  3.4بينمتا يركتتز الشتكل  1.4خطتوة التقيتتيم البيئتى للموعتتع متن الشتتكل  2.4الضترر،  ومتن ثتتم يتتم ترتيبهتتا. يوضتح الشتتكل 

( متتن ايليتتات المستتاعدة لتقيتتيم وتحديتتد أولويتتة 9.4المستتتخدم المصتتاحب،والموجودتان فتتى  أدوات ومتتوارد  ةعستتم صتتحيفة العمتتل لتصتتنيف الموعتتع ودليتتل 

 المواعع للمعالجة.
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 خطة معالجة للملوثات العضوية الثابتة 1.4الشكل  

 

 لمعالجةاألسلاب المنطقيةل

 يجب أن تعلألسباب معالجة الموعع. هنالك عدة عوامل يمكنها أن تقود إلى الحاجة للمعالجة نوجزها فى ايتى:

عمليتات المعالجتة  تتأتي نتيجتة  لمتطلبتات يئحيتة أو فتى الحتايت الخطيترة بتأوامر عضتائية. فتى مثتل هتذه الحتايت، فتإن  : بعتضلات  ئحيقةلمتط 

 وكالء التنظيمات هم من ينظم معايير المعالجة.

 اسطة مالك الموعع.بعض العمليات حسب مقتضى المسئولية البيئية. تحدد المعالجة المطلوبة فى هذه الحايت بوتحفزالمسئولية الليئيةم  

من المحتمل أن تكون بعض العمليات تمت تحت شروط اتفا  المبايعة. فى مثل هذه الحايت فإن معايير المعالجة تحكتم باتفتا   ا ت انية التجاريةم 

 مشترك بين األطراف المعنية.

 

 وأكثر عابلية للنجاح.فى كل هذه الحايت، فإن معرفة أسباب المعالجة ستقود الى أسلوب معالجة فاعل ومركز 

 تصنيف المونئ

. ولهتذا الغترض فمتن بما أن عددا من الدول النامية مواجه بأعداد كبيرة من المواعع الملوثة، فمن  المهم تشجيع تقيتيم ثابتت للموعتع وتهيئتة أولويتات األدارة

يصنف هذا النظتام كتل موعتع ملتو  حستب نتوع المختاطر ةعاليتة، الضرورى وضع نظام تصنيف ليوفر المساعدة العلمية والفنية لمعرفة الموعع. يجب أن 

ة العمليتات تتتم متوسطة أو منخفضة( بناًء على التاثيرات واألضرار الحالية أوالمحتملة على صحة األنسان واأو البيئة. وعندما تصنف المواعع، فتإن أولويت

تتب التدرجات الكليتة ةمتن نظتام التصتنيف( لكتل موعتع لتحديتد الموعتع األكثتر حاجتة بناًء على أسس فنية. عندما يكون هنالك عدة مواعتع تحتت األعتبتار، تر

 يتخاذ العمليات المبكرة للمعالجة وإتاحة الفرصة لتوجيه الموارد الى المناط  األكثر أهمية.

كوستيلة تصتفية تحديتدا لتصتنيف ولتحديتد يجب التوضيح بأن نظام التصنيف لم يصمم لتوفير تقييم المخاطر بصورة عامة أو كميتة، ولكتن يقصتد استتعماله 

صتحة األنستان  األولوية للمواعع الملوثة. النظام يرتب المواعع حستب الحاجتة لعمليتات إضتافية ةمتثال، التشتخيل، تقيتيم المختاطر، المعالجتة...ال.( لحمايتة

 والبيئة.

حدا لنظام التصنيف الذى يمكن استخدامه بستهولة فتى التدول الناميتة ( تعرض مثاي واموارد و أدواتة 9.4ارشادات المستخدم وصحيفة  العمل فى القسم  

م( وهتو يتضتمن صتحائف عمتل  1992لتقدير الضرر للمواعع المختلفة. نظتام تصتنيف وترتيتب الموعتع تتم تطتويره بواستطة مجلتس وزراء البيئتة الكنديتة ة

كخصتتائل الملتتو ،   3نفتتس عوامتل المختتاطر التتذى نوعشتت فتتى الوحتدة وارشتادات المستتتخدم. فتى هتتذا النظتام ايعستتام التتثال  لخصتائل الموعتتع ة هتى 

 فكرة المعالجة

 تصنيف المواقع

 ً  تقييم الموقع بيئيا

 تقييم النتائج مع مراعاة األهداف

 وضع خطة المعالجة وتطبيقها أو تنفيذها
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على أساس اهميته ثم تطب  كأداة تقييم من ختالل كتل متن  18-0ممرات التعرض، والمستقبالت( لها نفس الوزن. أعطي كل  من عوامل التقييم، نقاطا من 

 التقسيمات الثال .

 مطلولةال اللياناتمن  دنىالحد األ

 يجب توفر معلومات الموعع ايتية:، أدوات وموارد  9.4العمل  فى القسم  صحائفعبل استخدام 

 وصف مكان الموعع 

 ا فى الموععنوع الملوثات أو المواد المحتمل وجوده 

 التقديرية للموعع وكمية الملوثاتالمساحة  

 العم  التقريبي لسطح الماء الجوفي 

 (.الصخور، والتحمللتربة، وامعلومات الخارطة الجولوجية، أو معلومات المسح ة 

 عن كمية األمطار السنوية بيانات 

 الغطاء النباتيمعلومات عن  

 القرب الى المياه السطحية 

 بوغرافيةطالمعلومات ال 

 امكانية غمر الموعع بالمياه 

 من مصدر مياه الشربالقرب  

 القريبةدر المياه امصمستخدمي  

 معلومات استخدام األرض 

الحقيقة ان هذه المعلومات غيتر متتوفرة  ولكن(،  2 الوحدةنظر ااألولي للموعع ة فحلثناء اليجب أن تكون جمعتأن معظم هذه المعلومات أبالرغم من 

نستبة لعتتدم تتتوفر المصتادر والمعلومتتات المدونتتة أو المستجلة. فتتى هتتذه الحتايت  متتن الضتترورى فتتي عتتدد متن التتدول الناميتتة فتتى متنتتاول اليتد  أوليستت

المواطنيين المحليين اللتذين يقطنتون فتى هتذه المنطقتة لفتترة طويلتة. هتذه  لعقد لقاءات معخرى للحصول على معلومات خلفية مثأخيارات  الىالوصول 

 (.2 وحدةاألولي للموعع  فى ال لفحلللوكايت المنظمة ةكما تم توضيحه فى ا تنمية القدرة لتطوير عاعدة بياناتن تساعد أالمعلومات يمكنها 

 يم المونئ ليئيا  تقي

( بصورة كاملة للتعترف علتى طبيعتة ومتدى ودرجتة  3يجب على الباح  استخدام المعلومات التى تم الحصول عليها من تقييم الموعع الملو  ةالوحدة 

عن الفحل التفصيلي للموعع( والضغوط وتأثيرات التلو  على صحة األنسان والبيئة الموضتحة علتى استاس تقيتيم  2األسس فى الوحدة  علىالتلو  ة

عتن الموعتع الملتو  بالملوثتات العضتوية الثابتتة يجتب ان تفترز معلومتات كافيتة للتتمكن متن اختيتار   3(. نتتائح التقيتيم متن الوحتدة  3المخاطرةالوحدة 

لموعتع عالجة الفاعلة لخفض أومنع التأثيرات السالبة. بعض الحايت ربما تتطلب تقييما اضافيا أو كتامال للموعتع، إعتمتاداً علتى التعقيتدات فتى اطر  الم

 . 2الملو  بالملوثات العضوية الثابتة، كما تم توضيحه فى الوحدة 

للموعع، ينصح بالحصول على نظرة عامة أولية في أهميتة المستائل البيئيتة. ايرشتادات عبل المباشرة فى بدء الخطوات الطويلة  والمكلفة للتقييم الكامل 

 2.4توفر نموزجا  لبرتوكول تقييم ممرحل للموعع، موضح فى الشكل  CCME)، 1991القومية الكندية دزالة المواعع التجارية الصناعية ة

 

 

 مخطط لتن يا الخطوات الممرحلة إلدار  مونئ ملوث 2.4الشكل 
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 ار يعتبر التشخيل غير الكافى  واأو التقييم الضعيف لخوال الموعع واحدا من األسباب الرئيسة فى فشل مشروع المعالجة ، مما يقود الى اختي

 (. 2وتطبي  عمليات معالجة غير فاعلة. ةللمعلومات التفصيلية عن خوال الموعع انظر الى الوحدة 

 عا  األهداف اتقييم النتائج مئ مر

ير متا اذا عندما يتم تحديد الموعع الملو  بالملوثات العضوية الثابتة واكتمال الختوال الطبيعيتة وتحديتد المستاحة وحجتم الثلتو  فتى الموعتع، يجتب تقتد

لمتبنتاة، ي تطلتب عمليتات اضتافية. امتا اذا كتان تركيتز كان النتائ  تفو  الموجهات العامة . واذا كتان تركيتز الملوثتات فتى الموعتع ي تتعتدى المعتايير ا

ارة الملوثتتات يفتتو  تلتتك المعاييرالعامتتة، يكتتون متتن الضتترورى تصتتميم استتتراتيجية مناستتبة لتتادارة ةمثتتل استتتراتيجية المعالجتتة واأو استتتراتيجية إد

 المخاطر(.

إن استراتيجية إدارة المخاطر هى التى تقرر ما إذا كانتت عمليتة المعالجتة مطلوبتة بينما تنشئ استراتيجية المعالجة أنسب األهداف لنظافة الموعع الملو ، ف

 أم ي.

لمعالجتة متع إدارة المخاطر هى طريقة فى اتخاذ القترار يتتم متن خاللهتا تحديتد العمتل عنتدما يتتم تقتدير مستتوى المعالجتة. فهتي تعمتل بتكامتل استتراتيجية ا

ية، وايجتماعية، وايعتصادية لتطوير استراتيجيات لتقليل و منع المخاطر. وهتي عمومتاً تتضتمن واحتدا أوأكثتر متن ايعتبارات الفنية، والسياسية، والقانون

 ايتى:

 إزالة أو تقليل الملو . 

 تحوير أو تحديد ايستخدام بالمستقبل. 

 منع أو ازالة التعرض. 

األهداف الموضتوعة للمعالجتة . المقصتود بكتال األستتراتيجيتين ضتمان الحصتول علتى يتم تطويراستراتيجية المعالجةا إدارة الخطر للموعع الملو  لمقابلة 

 أهداف المعالجة بفاعلية وبكفاءة وبطريقة اعتصادية.

 ومن أجل تنفيذ استراتيجية المعالجة اإدارة الخطر ، يجب القيام باألنشطة ايتية عبل اختيار التقنيات المناسبة:

 قها.تقييم التقنيات التى يمكن تطبي 

 (. 5تحليل عالعة الفائدةاالتكاليف ةانظر الوحدة  

 تصنيف الموقع الملوث تحديد الموقع الملوث

 الطور األول

 معلومات عن تقييم الموقع

 الطور الثاني

 برنامج إختبار استطالعي     

 الطورالثالث

 برنامج االختبار التفصيلي 

 المستوى الثاني

 تصميم موصفات التنظيف اذا كان من الضرورى

 المستوى األول

 تصميم مواصفات التنظيف 

 الخطوة الخامسة 

 تطبيق إزالة ونظافة الموقع 

 الخطوة السادسة 

 أخذ العينات التأكيدية وتكملة التقرير 

 الخطوة الرابعة  

 تصميم مخطط األزالة والتنظيف 

 الحاالت  التكميلية اذا كان من الضرورى

 تفاصيل عن تنفيذ الطور

 خيار سريع لمتابعة التنفيذ  
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 تجهيز خطة عمل المعالجة. 

 اختيار المقاول. 

 حفظ المستندات بطريقة جيدة، وايتصال بأصحاب المصلحة. 

 

 أدناه: 3.4الشكل ( موضحة فى  3و 2الخطوات الموصى بها لتقييم نتائ  فحل وتشخيل الموعع الملو  بالملوثات العضوية الثابتة ةالوحدة 

 

 خطوات لتقييم ومعالجة المونئ الملوث     3.4الشكل 

 

 دار  المونئ الملوثإتكامل تقييم المخاطر و3.4

تعتبرهتي مكونتات الخطترالثال  فتي تقيتيم المختاطر ةكمتا تتم توضتيحه فتى  –الملوثتات، المستارات والمستتقبالت  –ية لختوال الموعتع المكونات األول

(. يجب وجود المكونات الثال  جميعها ليحد  الخطر. باتحاد المكونات الثال ، يمكننا تصميم  نموذج تصوري يمثتل حالتة الموعتع ويستاعد  3الوحدة 

مساحات محتملة  القل  البيئي. هتذا يستمح بتركيتز المتوارد والجهتود علتى الملوثتات المثيترة لالهتمتام بادضتافة إلتى المستتقبالت والمستالك على تقييم ال

 -تى:ذات العالعة بموضوع معالجةا إدارة المخاطر بالموعع الملو . هنالك أسئلة أساسية تجب ادجابة عليها عند تجهيز النموذج  نوجزها فى اي

 ما هى الملوثات وتركيزها بالموعع ؟ 

 هل من المحتمل حدو  تالمس بين الملوثات والمستخدمين للموعع؟إن حد ، كيف؟ 

 من هم المستخدمين للموعع؟ 

 دار  المخاطر   إخيارات 

( iii( مستتلك التعتترض، وةiiلتتو ، ة( المiمتتع إزالتتة أوالتتتحكم فتتي واحتتد أو أكثتتر متتن مكونتتات الخطتترالثال : ة دارة المختتاطر إمتتن ختتالل تتعامتتل المعالجتتة 

 يوضح مكونات المخاطر كل على حدة وخيارات اددارة المقابلة. 4.4المستقبل. الشكل 

لجتة واحتدة أو أكثتر يمكن تحقي  إزالة المادة الملوثة بالحفر ةإزالتة التربةالملوثتة( أو معاملتةالملو  امتا داختل الموعتع  أو خارجته . يمكتن أن تستتخدم المعا

فتتى البيئتتة. ر  الكيمائيتتة أو الطبيعيتتة أو الحيويتتة. تعتبتتر المعالجتتة حتتال استتتباعيا يدارة المختتاطر يقتتدم  حتتال ثابتتتا و نهايتتة أكيتتدة يدارة المختتاطر متتن الطتت

طة الوكالتة المنظمتة الخيارات ايخرى يدارة المخاطر فى الموعع الملو   مثل حواجز التعرض، التحكم ايداري واأوالمعالجة الجزئية، يمكن تقبلها بواست

 فى بعض الحايت. 

 تعريف وتشخيص الموقع الملوث

 تصميم استراتيجية إدارة/معالجة الخطر

 إدارة المخاطر استراتيجية المعالجة

طريقة مبنية على 

 المعايير 

طريقة مبنية على 

 المخاطر

أهداف إدارة المخاطرالموصى  المعالجة الموصى بها

 بها

 تصميم استراتيجيات إدارة المخاطر

 تنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر/ المعالجة
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اط يجب مالحظة انه ي توجد مخاطر على صحة اينسان، حتى فتي وجتود تلتو ، متالم يحتد  تعترض.  الملوثتات المطلقتة فتى البيئتة يتصتل كلهتا التى نقت

ائيتتة داختتل الموعتتع الملتتو  ومنعهتتا لالنتقتتال التتى التمتتاس متتع األفتتراد عبتتر كتتل المستتارات.  فعلتتى ستتبيل المثتتال يمكتتن لاحتتتواء  الحفتتاظ علتتى المتتادة الكيمي

  هتتذا المستتقبالت ختتارج الموعتع الملتتو . األفتراد اللتتذين يستتخدمون الميتتاه الجوفيتة للشتترب أو ألى اعمتال أختترى ي يتعرضتون لهتتذه الملوثتات عتتن طريت

مقيم للخطر ان الملو  ي يساهم فتى زيتادة المختاطر الصتحية. المسلك. فى هذه الحالة يطل  على مسلك تعرض المياه الجوفية  غير  مكتمل   وسيستنت  ال

قيتيم الخطتر.  المسالك المكتملة، التى تصل الملوثتات منهتا أو متن المحتمتل أن تصتل التى نقطتة األلتقتاء أو التتالمس متع األفتراد، تحلتل بطريقتة شتاملة فتي ت

 الحايت. عليه، خيارات استخدام ايرض المستقبلية عد تكون محدودة في مثل هذه

الوصتتول أحيانتا، لتتيس متتن الممكتتن إزالتة الملوثتتات أو مستتالك التعتترض بستبب معوعتتات تقنيتتة أواعتصتتادية أوبيئيتة، والملجتتأ األخيتتر هتتو التتحكم فتتى ستتهولة 

 للمستقبالت اينتقال أو فرض عيود على استخدام األرض. ستتم مناعشة خيارات إدارة المخاطر باستفاضة فى القسم التالى.

 

 معها قةتوافدارة الممكونات المخاطر وخيارات اإل 4.4كل الش

 

 أدارة /معالجة المواقع الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة 4.4

الجاة، عاادة الاى يجب أن تمتثل المعالجة و/ أو إدارة الموقع الملوث  ألى معايير منظمة تطبق على كل البيئات الملوثاة التاى توجاد فاى الموقاع. تحتااج المع

تخطيط  والتنفيذ. و لكن فى حاالت معينة، يحتاج الموقاع إلاى وساائل معالجاة قصايرة المادى وذلاك بسابب المخااطر اآلنياة ل نساان زمن كبير فى مرحلة ال

المادى لمناع  والبيئة الطبيعية. فعلى سبيل المثال، اذا كانت صاهاريج تخازين الملوثاات العضاوية الثابتاة  منساكبة أو راشاحة، فيجاب اتخااذ الوساائل قصايرة

 حيز التلوث. هذه الوسائل تتضمن:توسع 

 التحكم فى مصدرالتلوث. 

 تثبيت الملوثات في الموقع بما في ذلك تركيب حاجز 

 ترحيل مؤقت للمواطنين. 

 

كناة فاى وفى حاالت أخرى ، تكون الحاجة لتأسيس إجراءات متوسطة المدى لتوجيه انشطة المعالجة عندما تكاون اإلزالاة الكاملاة لمصادر التلاوث غيار مم

 :ASCE2007)جهود واحد مكثف للمعالجة  وتبقى الملوثات فى الموقع بمعدالت تفوق التنظيمات القياسية. وتتضمن الوسائل المتوسطة  )م

 استنفاد كاف لمصدر التلوث ليسمح بالتخفيف الطبيعي 

 تخفيض تركيز الطور الذائب للملوث خارج نطاقالمصدر 

 مكونات المخاطر

 الملوثات

 النوف 
 التركيز 
 التوزيع 
 اإلطالق 

 دارة المخاطرإخيارات 

 اإلزالة 
 المعاملة 

 مسالك التعرض 

 البيئة  
 الهجرة 
 المصير 

 المستقبالت 

 النوف  
 الحساسية  
 استخدام األرض  

 االعتراض 
 التهوية 

 اإلحتواء 

 تغيير الموقع 

 قيودات استخدام األرض 
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 التلوثتقليل معدل سريان كتلة الملوث من مصدر  

 تخفيض كتلة أو حجم الملوث من مصدر التلوث 

 منع تخطى نزوح  سوائل المعالجة لموقع المعاملة 

 

أ مان خاالل ويقصد باسترتيجيات المعالجة طويلة،  تنفيذ برنامج مراقباة مكثفاة لتشاخيص الحالاة المرجعياة )قبال المعالجاة( ومراقباة التحساينات التاى تطار 

ائل المعالجة طويلة المدى على االمتثال  لكل اللوائح المرجعية  التي تنطبق على كل األوسااط الملوثاة )مثال الميااه الجوفياة، المعالجة المستهدفة. تركز وس

 والتربة، وابخرة التربة( الموجودة بالموقع.

 

 م( 1995-1993، السودان )1دارة مقبرة مبيدات الحصاحيصا، مشرو  الجزيرةإ: دراسة حالة

 وهاو يشاغل حالياا 1997-1992دكتور/عيسى محمد عبداللطيف رئيس جمعية حماية البيئة السودانية فى الفتارة التم تقديم المعلومات لهذه الدراسة بواسطة 

وبتمويال  SDAالساودانية كان المشروف بمباادرة مان جمعياة التنمياة كبير المستشارين الفنيين لجائزة زايد الدولية للبيئة، األمارات العربية المتحدة.  منصب

م تحات اشاراف  1992/ محماد القاضاى كجازء مان برناامج دراساته للماجساتيركتوردحليال درجاة التلاوث بمركاب د.د.تاى الاقاام بتمن أوكسفام البريطانية. 

الموقاع  ومعالجاة  لمراقباة  بعاد إدارةم البيئة ذلك الحين بمعهد الدرساات البيئياة جامعاة الخرطاوم. نتاائج اوعبداللطيف األستاذ المشارك  لعلعيسى  دكتور/

 .2009الموقع خالل زيارته له سنة ر يصوبت قامعبداللطيف ، عيسى الدكتور  ، غير أنالملوث غير متوفرة

 عن المبيدات فى الجزيرة موجز تاريخي 

أفريقياا( بالمساااحة المظللاة جناوب شاارق  -يوضاح موقاع مشاروف الجزياارة )الساودان 1م. الشااكل س 1945دخلات المبيادات ألول مارة فااى الجزيارة العاام أ  

ت( م هى د.د.تى، والدرين، ودايلادرين ومركباات الفوسافور العضاوية )مثال دايمثويا1960/1961الخرطوم. المبيدات الرئيسة التي تم ادخالها خالل موسم 

 م. 1980/1981م، وأما مركبات البايريثرويدات فكانت فى موسم  1970/1971، ومركبات الكاربامات )مثل سيفبن(  فى موسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخرطوم.المناطق الجغرافية للسودان بافريقيا: الموقع المطلوب  و مشرو  الجزيرة الزراعى  المنطقة المظللة تحت 1الشكل س

__________________ 

 الشرق األوسطإفريقيا وأكبر المشاريع الزراعية تحت إدارة واحدة في  1

 

 مشرو  الجزيرة
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م، فقاد اساتمر اساتخدام مركاب الاد.د.تى 1981/1982وعلى الرغم من أن مركبى د.د.تى و دايلادرين تام حظرهماا  مان االساتخدام الزراعاى خاالل موسام 

التااى لهااا عالقااة بصااحة االنسااان والحيااوان،  وكااذلك اسااتخدم فااى مشاااريع السااكر. امااا دايلاادرين والاادرين فاسااتمر لمكافحااة الحشاارات الناقلااة ل مااراض 

 استخدامهما فى معاملة بذور القطن ) على هيئة الدركس تى و دايلدركس بى(، وأيضا لمكافحة الفئران والجراد.

مشروف حلفا الجديدة، ومشروف السوكى، ومشاروف جباال النوباة، ومشااريع الساكر استخدمت المبيدات بصورة واسعة فى مواقع أخرى من السودان، مثل 

 لمكافحة األرضة.

مخاازن تستورد الكيماوياات الزراعياة عان طرياق مينااء بورتساودان وياتم ترحيلهاا بالساكة حدياد الاى المخاازن الرئيساة بمشاروف الجزيارة للتوزياع علاى ال

كم. مواقع التخزين سيئة التهوية وبادون أرضاية  4,300مع شبكة قنوات للرى تمتد لمسافة  2كم 8,800لي الفرعية فى المشروف والتى تغطى مساحته حوا

 خرسانية.

د عبااوات مهترئااة المبياادات التالفااة )البرامياال والعبااوات الكرتونيااة( غالبااا يااتم تخزينهااا فااى العااراء وال تتبااع اإلجااراءات األساسااية للسااالمة. وكثياارا مااا توجاا

 نها المبيد في هذه المخازن.وبراميل يسيل م

 

 تقديرالمبيدات التالفة بالطن وتوزيعها فى مشرو  الجزيرة فى الفترة 

 م(1980-1990)

طان متارى  312طناا، كماا ان هنالاك   2650موقاع. وكمياة الترباة الملوثاة تقاارب  156طن من الملوثات العضوية الثابتاة مخزناة فاى  913هنالك حوالى 

عد مشروف الجزيرة من اسوأ المناطق الزراعية فى السودان من حيث كمية الملوثاات ، الترباة الملوثاة ، والعباوات الفارغاة الملوثاة من العبوات الفارغة. ي

مبيادات بالملوثات العضوية الثابتة. ومن غير الماده  أن نجاد معظام مواقاع المخاازن قريباة مان قناوات الارى والقارى بالمشاروف.  والعدياد مان عباوات ال

 ة موزعة فى القرى،  البعض منها يرجع تاريخها الى الخمسينات والستينات من القرن الماضى. الفارغ

 

 الحصاحيصا-لكيماويات الزراعية الرئيسى ل لمخزن اموقع 

اعياة يقع موقع مستودف مشروف الجزيرة الرئيسى للكيماويات الزراعية  على أطراف مديناة صاغيرة تسامى حالحصاحيصااح. وياتم توزياع الكيماوياات الزر

يتضامن  من هذا المخزن بالسكة حديد الى المخازن األخرى بالمشروف.  وعليه فإن كميات كبيرة من الكيماويات توجاد فاى هاذا المخازن فاى كال األوقاات،

ة للمبيادات التالفاة  ذلك المبيدات التى تصل حديثاً  والتالفاة. البراميال القديماة والعباوات الكرتونياة تسارب وترشاح الكيماوياات، باالضاافة الاى الاروائح القويا

 فى المنطقة المجاورة. 

زن. يعااني هاؤالء العااملين   مان تبعاات التخازين غيار أسرة من العاملين بالسكة الحديد يقطنون قرب موقع المخا 25هناك يوجد مجتمع صغير مؤلف من 

م، اساتجابة لالحتجاجاات مان المجتماع، قارر قسام وقاياة المحاصايل بمشاروف الجزيارة دفان المبيادات التالفاة داخال 1987السليم  للمبيدات التالفاة. فاى عاام 

بالضابط  مان الكيماوياات الساائلة والصالبة )خاصاة د.د.تاى( فاى وتام طمار كمياات كبيارة  غيار معروفاة  2م 100ساحة المخزن. تم حفر حفرتين بمسااحة 

 الحفرتين وتم تغطيتهما بالنفايات والتربة. بعد هذه العملية، تغير لون التربة  بمرور الزمن وأصبحت أيضا  ذات مظهرزيتي.

الموسام الجااف والموسامالرطب.  خاالل  -المجااور هنالك موسمان رئيسان فى مشروف الجزيرة تتسببان فى توزياع  ملحاوظ  ونقال للمبيادات الاى المجتماع

فاى العياون الموسم الجاف يتسابب الغباار الملاوث وحبيباات الترباة الملوثاة العالقاة التاي تاذروها الريااح لتصال الاى المنااطق المجااورة مماا يسابب حساساية 

ة بالمبيدات والكيماويات الذائباة إلاى بارك الميااه الموسامية. ويالحاظ واألنف والجهاز التنفسى.  وخالل موسم األمطار تجرف المياه السطحية  التربة الملوث

 (. 2أن األطفال يلعبون فى هذه المياه الموسمية، و تشرب منها االحيوانات الليفة   )انظر صورة المياه الملونة فى الشكل س 
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 .وث بالمبيداتالمياه الملونة  نتيجة التلو: مخزن المبيدات المسور فى محطة قرشى   2الشكل س 

 

بدأت تظهر عوارض  صحية خطيرة على السكان. تاثرت صحة األطفاال فاى المنطقاة المجااورة للموقاع وأصابحوا يعاانون مان الصاداف،  1992وفي سنة 

 25ض فااى حالاة إجهاا 21،  أي حاوالى % 80والغثياان،  وأعارض الحساساية مثال تادميع العيااون وجرياان األناف.  وكاان معادل األجهااض  عاليااا جاداً، 

 أسرة.

جزء فى المليون في الطبقة العليا للتربة. وقد كشف وجوده  فى لبن األمهات ودم األنسان. ولحسن الحظ  فاإن معظام  1000قدر تركيز الد.د.تى بأكثر من 

الطاين النااعم، )خلايط  مان  % 40ترب مشروف  الجزيرة تتكون من ثالث سالسل: سليمي وحو  ولعوتة. هذا النوف من التارب يحتاوى علاى  أكثار مان 

وهو ما يجعل هذه الترب قليلة النفاذية  وبالتالى نجد أن الد.د.تى يدمص في الطبقة العليا للتربة، فتبقاى الميااه الجوفياة  2من المونتموريلونايت و البيدياليت(

 غير ملوثة.  

لبيئة السودانية، والمجلس الاوطنى )البرلماان(، وبعاد التحقياق الاذي أجرتاه بدعم من وزير الزراعة المركزية، والجمعيةالسودانية للتنمية، وجمعية حماية ا 

 اللجنة الفنية ، فقد صدر أمر بإجراء معالجة  للموقع.

 دراة ومعالجة الموقعإ

فاات هاى قررت اللجنة الفنية باان أفضال طريقاة ممكناة وغيار مكلفاة لحال المشاكلة جماع الترباة الملوثاة بالمبيادات ووضاعها فاى نظاام مغلاق. إحتاواء المخل

ارة الموقاع بعد تطبيق تقييم الخطار إلد)المنطقة السكنية( المستقبالت إلى المسار  وصول. الهدف هو منع  4.4واحدة من الطرق  التى عرضت فى الشكل 

أو تقليال الملوث. تعتمد تقنياة األدارة علاى حاواجز هندساية  ساطحية وتحات الساطحية الحتاواء المخلفاات الساامة لمناع انساياب الملوثاات خاارج الموقاع، و/

نتموريلوناياات واالساامكتايت أضارار المخلفااات علااى اإلنساان والنظااام البيئااى لسانوات عدياادة. ويمكاان عااادة اساتخدام المعااادن الطينيااة المتاوفرة محليااا كالمو

 كمواد للحواجز. 

جاالون مان  55برميال ساعة  80(.  ثم وضعت حوالى 3م داخل موقع المستودف )انظر الشكل سx 5م x 10م 20تم إنشاء حواجز خرسانية مسلحة بابعاد 

ة علاى طاين االسامكتايت كحااجز سافلى لمناع تسارب الاد.د.تى مبيد د.د.تى والتربة الملوثة بالمبيدات   داخل البناء المسلح.  عملات الترباة المحلياة المحتويا

مم  حاول المخازن  لمناع  الجرياان الساطحي مان الموقاع. بعاد ذلاك تمات إعاادة بنااء  250لالسفل. باألضافة الى ذلك، تم بناء سور خارجى مسلح بارتفاف 

رب ماان البراميال المخزنااة فااى المظااالت. كاناات تكلفااة كاال المظاالت  بأرضااية خرسااانية وقنااوات  تصااريف تصااب فاي حفاارة مساالحة للتبخاار اذا حاادث تساا

 م(، وهذا ال يتضمن تكلفة الفحص والدراسة األولية.1993دوالر امريكى ) 117,000عمليات المعالجة لوحدها حوالى 
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 : مقبرة المبيدات تحت البنا  المسلح 3الشكل س

 

 

 ملم 250حيوانات من الدخول مع وجود حاجز لمياه األمطار بارتفا  وال: السور حول المخزن، الذى يمنع األطفال  4الشكل س

 

عباداللطيف، عيساى دكتور الا وقاد الحاظم. 2009سانة.  هاذه الصاور تام اخاذها فاى اكتاوبر  14توضاح حالاة المعالجاة األولياة بعاد  9إلى س 5األشكال س

ً تحسن ً ملحوظ ا  نظام االحتواء كان فاعالً ألزالة مسارات التلوث. مما يدل أنفى صحة  المجتمع   ا
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 : سقوط احدى المظالت التى تستخدم لتخزين المبيدات 5الشكل س

 

 : احدى المظالت التى تم تنظيفها 6الشكل س

 

 : المبيدات التالفة فى عبوات متآكلة تحت مظلة ساقطة7الشكل س
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 .البراميل ال زال بحالة جيدة والمياه نظيفة عديمة األلوان:البنا  المسلح: المحتوى على  8الشكل س

 

 

 للمخزن ةالمجاور نطقة السكنية: الم 9الشكل س

 

 التقنيات المتوفرة وأفضل الممارسات البيئيةأفضل 

ارسات البيئياة للبلادان تعتبر حيوية االقتصاد فى البلدان النامية عامال حرجا عند التعامل مع المواقع الملوثة. لذلك فإن أفضل التقنيات المتوفرة وأفضل المم

ماع األخاذ فاى األعتباار المزاياا  نشااؤها  بدرجاة تسامح بتنفياذها فاى أى موقاع، تحات حااالت اقتصاادية وفنياة ممكناة، إالنامية  تتطابق مع التقنيات التى تام 

 والتكاليف. العوامل األساسية  فى اختيار أفضل تفنية متوفرة للبلدان النامية  هى:

 االستدامة  البيئية 

 التقنيات القابلة للتطبيق  

 االمكانات االقتصادية  

 توفرالموارد  

( الاذى يأخاذ فاى األعتباار  تلاك العوامال األساساية عناد اختياار أفضال التقنياات Li, 2008يصف القسام التاالى مقترحاا عان تصاميم نظاام التصافية الرقمياة )

، أداة ذات قيمة لمالكى الموقاع، وبالنسابة للوكااالت الحكومياة المسائولة 2.4والممارسات للبلدان النامية. ويعتبرهذا النظام الرقمى، كما موضح فى الجدول 

 لملوثة بالملوثات العضوية الثابتة. عن تقييم التقنيات المناسبة إلدارة المواقع ا

بتكراريااة طرائااق التطبيااق لمعالجااة المواقااع. عاادد المشاااريع التااي اكتملاات فااى الواليااات المتحاادة األمريكيااة بالتقنيااات للمواقااع   Superfundأماادنا برنااامج

 أدناه. 5.4( موضح فى الشكل  1982-2002) Superfundالخاضعة لل
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 (2002-1982للمعالجة: عدد المشاريع التي اكتملت بالتقنية ) Superfund: عمليات  4.5الشكل 

 

 لتكنولوجيات المعاملة كيفية استخدام التصفية الرقمية

العضاوية الثابتاة.  تعتبر التصفيات الرقمية لتقنيات المعاملة من األدوات الشائعة  لتصافية التقنياات التجارياة ممكناة التطبياق  فاى مشااريع معالجاة الملوثاات

لملوثاة بهاا  للبلادان سمح النظام الرقمى للمستخدم  بتصفية التقنيات داخل الموقع ) مع قليل من االستثناءات( لمعاملة الملوثاات العضاوية الثابتاة والمواقاع اي

 على مختلف درجات التنمية فيها.

(، األسااس التخااذ القارار والختياار Li, 2008) 2.4الجادول )  . ويوفرنظاام التصافية الرقمياة،1.4النظام التدرجى للتصفية الرقمية فى الجدول تم توضيح 

ت تقنياات تجارياة التقنية المناسبة  لكل موقع محدد فى البلدان النامية. النظام الرقمى المبنى على ثالث مجموعات  مان المعاايير، يمكان توسايعه كلماا تاوفر

 جديدة.

 اللوجستيات

الموقاع )داخال / خاارج الموقاع( ماعادا الترمياد ودفان المخلفاات.ينبني النظاام الرقماى علاى ثاالث مجموعاات تؤسس معايير المقارنة علاى التكنولوجياا فاى 

ً مختلفة من المعايير ليشجع مدى واساع مان تقيايم التكنولوجياات: )أ( االعتباارات التقنياة. )ب( االعتباارات الصاحية والبيئياة. )ج( االعتباارات االقتصاادية.  ا

ى من المعايير يمكن تأسييس عوامل وزنية   تعكس االختالفات النسبية الهامة للمعاييرالمختلفة لكل صاالحية قضاائية. أفى تطبيق  بالرغم من تساوى الثقل

ر تبناى علاى  تاوفومع ذلك، يجب اعتبار كل عامل فى كل الحاالت وذلك للتقييم الشامل للخيارات التكنولوجية المختلفة. مان األهمياة التاذكر باان التقييماات 

مبنياة علاى حااالت مان أمريكياا الشامالية،  بعاض المعاايير  2.4و غير مضبوطة كلياً.  عوامل الوزن  فاى الجادول أالمعلومات التي قد تكون غير مكتملة  

ه من الصعوبة التقيايم الكماي نسبة للتباينات  الكبيرة )مثل المواقع الجغرافية، الكيماويات المستخدمة...الخ(.  وعلي 2.4المدونة  أدناه لم تضمن فى الجدول 

 لها.  تم اعطاء قيم عامة كامثلة، ولكنها قد تكون غير معنوية. توفر األقسام التالية معلومات فيما يخص نظام التدرج.

 نيةتقعتبارات الاال

 المحدد: المتطلبات للموقع

 االعتماد على درجة حرارة التربة 

 االعتماد على رطوبة التربة 

 لحبيبات التربةالتوزيع الحجمي  

 النفاذية/ محتوى الطين  

 المادة العضوية )هذا المطلب لم يضمن فى القياسات الرقمية نتيجة لعدم توفر معلومات كافية( 

 توفر المساحة 

 القرب من المواقع الحساسة و السكان 
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 :متطلبات الموارد

 ما قبل المعاملة 

 الطاقة/ الوقود/الكهرباء 

 وكمية الماءاالختالفات الموسمية ونوف  

 الكيماويات 

 المعدات 

 المراقبة 

 العمال المهرة 

 الترحيل: الطرق، السكة حديد. القنوات...الخ. 

 ما بعد المعاملة 

 الحفر  

 يةئعتبارات الصحية والبياال

 والترسبات:تتضمن هذه االعتبارات التأثيرعلى البيئة المحلية واألقليمية والعالمية بكل صورها مثل الهواء، الماء، التربة 

 مخاطر المخلفات الثانوية 

 صحة وسالمة العاملين 

 الروائح وعوامل الذوق  

 

 عتبارات الماليةاال

 تكلفة ما قبل المعاملة 

 تكلفة العمالة 

 تكلفة المراقبة 

 تكلفة الطاقة/الوقود 

 تكلفة اآلليات 

 تكلفة التركيب والتفكيك 

 تكلفة التشغيل والصيانة 

 تكلفة التخلص 

 تكلفة الترحيل 

 تكلفة الماء 

 تكلفة االختراف 

 التكلفة مابعد المعاملة 

 التأثير على االقتصاد اإلقليمى  

 

 للتصفية الرقميةالدرجات نظام 

شرحا لنظام التقدير المبسط الذى يستخدم فى النظاام الرقماى. فاى هاذا التقيايم الرقماى، فاإن الحصاول علاى أقال درجاات، يعطاي أفضال   1.4يوفر الجدول 

ل للموقع المحدد. كل معياريتم تقديره بالضرب فى حمعامل الوزنح، لوضع اعتبارل همية  النسبية  لمختلف الخاصيات.  وينتج التقادير الكاماالتكنولوجيات 

لظاروف لاى االمؤهل بضرب مجموف النقاط فى حمعامل الوزنح المقابل  ويسمح التقديربمقارنة  الخياارات الختيارأفضال تقنياة  للموقاع المحادد، اعتماادا ع

 المحلية والمحددة.  معامل الوزن لكل مفردة  يتم ضبطه صعودا ونزوال حسب تغيرالظروف ، اعتمادا على العوامل المحلية.
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 : نظام التدرج الرقمى للتصفية الرقمية 1.4الجدول 

 الشرح شفرة التصنيف

درجااة منخفضااة ماان الكثافااة أو ال يتطلااب :  فااى التكلفااة،  ثااار سااالبة أو  ال /منخفض  -1
 عمال مهرة. 

 و عمال مهرة.أ درجة متوسطة من الكثافة:  فى التكلفة، اآلثار السالبة متوسط  -2    

درجة عالية من الكثافة أو يتطلب: فى التكلفة، اآلثاار الساالبة، أو العماال  نعم/عالى  -3    
 المهرة.

. وعلااى ماالكى المواقاع وضاع معامال الااوزن المناسابة لكال معياربنااء علااى  2.4توجاد منهجياة بديهياة لتحدياد معاماال الاوزن للمعاايير المدوناة بالجادول  ال

معامال الاوزن قاد ن إاألولويات المحلية والمتطلبات الالئحية. مثال تختلف تكلفاة المااء والطاقاة بطريقاة جوهرياة  فاى المجتمعاات المختلفاة: ونتيجاة لاذلك فا

بالنسابة الاى التاأثيرات البيئياة مان  ،، ذن فإن معامل الوزن المقابلاةإيضاً مختلفة جداً من الدول المتقدمة. أختلف. وكذلك المتطلبات المنظمة للبلدان النامية ت

 المحتمل أن تكون مختلفة أيضاً.

، وقاد تمتاد  2.4يوت المحمية وتأثيرالتغيرات المناخياة يمكان تضامينها فاى الجادول ضافية مثل الغازات الصادرة من البإالرجاء مالحظة أن هنالك عوامل 

نعكاساا جيادا للعوامال المهماة للاتحكم  فاى اختياار إ، وأن حساسية النظام الرقمى يمكن أن تزيد، مما يعطاى  3الى  1بدالً من  10الى  1معامل الوزن  من 

 تقنيات المعالجة.

 موقع محدد في بلد نام   ةجلقمية الختيار التقنية المناسبة لمعانظام تصفية ر مقترح 2.4جدول 

 بدون إحتراق احتراق  

األمتصاااااااص  الحرق
 الحرارى

األساااااتخالص 
 العالى الحرج

المعالجاااااااااااااااة 
 النباتيه

المعالجاااااااااااااااة 
 األحيائية

االختااااااااااااازال 
الكيماااااااااااااااائي 

 الغازي

األساااااتخالص  
 بالمذيب

التحلاااااااااااااااااال   التحويل
 الحرارى

إزالاااااااااااااااااااااااااااة 
 الهالوجينات

 ميكانوكيمائياً 

 

 الطمر 

 المعالجة  داخل /خارج 

 الموقع داخل/ خارج

 الكفاءة %

 3/م$ USالتكلفة المقدرة 

 خارج

 داخل

99.99% 

140-360 

 خارج

 خارج

99.99% 

 غيرموجود

 خارج/داخل

 داخل

93-99.8% 

350-450 $ 

 خارج

 داخل

 غير موجود

122-154$ 

 داخل

 داخل

 غير موجود

147-626$ 

 خارج/داخل

 داخل

60-80% 

55-360$ 

 خارج

 داخل

99.99% 

500-630$ 

 خارج

 داخل

95-99% 

125-400$ 

 خارج/داخل

 داخل

99.99% 

500-

8000$ 

 خارج 

 داخل

99.99% 

375-500$ 

 خارج

 داخل

70-91% 

 غير متوفر 

 خارج

 خارج

 غير متوفر

150$ 

 ةاألعتبارات الفني

 المتطلبات المحددة للموقع

            

علاااااى حااااارارة  العتماااااادا
 التربة

1 1 2 2 2 3 3 1 3 3 3 1 

 ةعلااااى رطوبااااا االعتماااااد
 التربة

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

 1 3 1 1 2 2 3 2 3 3 2 2 حجم الحبيبات

 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 النفاذية/ومكونات الطين

 1 1 1 1 2 3 1 1 3 2 2 2 قبل المعاملة

 1 2 3 3 3 3 1 1 1 3 1 3 الكهرباء

 1 1 1 1 2 1 3 2 3 1 1 1 الماء

 1 1 1 1 3 3 3 1 3 1 1 1 كيمياء/انزيمات

 1 2 3 2 3 3 1 1 3 3 1 3 مراقبة

 1 2 3 3 3 3 2 1 3 3 1 3 عمال مهرة

 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 الترحيل

 1 1 2 3 1 3 1 1 3 3 1 2 معاملة الغازات المنبعثة

 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 بعد المعاملة

 3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 حفر

 14 14 19 19 24 24 15 11 26 21 15 20 الجملة الفرعية
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 تكملة() 2.4الجدول 

 بدون إحتراق احتراق  

األمتصاااااااص  الحرق
 الحرارى

األساااااتخالص 
 العالى الحرج

المعالجاااااااااااااااة  المعالجة النباتيه
 األحيائية

اإلختااااااااااااازال 
الكيماااااااااااااااائي 

 الغازي

األساااااتخالص  
 بالمذيب

إزالااااااااااااااااااااااااة  التحلل الحرارى التحويل
الهالوجينااااااات 
 امكانوكيمائي

 الطمر

 المعالجة  داخل /خارج 

 الموقع داخل/ خارج

 الكفاءة %

 3/م$ USالتكلفة المقدرة 

 خارج

 داخل

99.99% 

140-60 $ 

 خارج

 خارج

99.99% 

 غيرموجود

 خارج/داخل

 داخل

93-99.8% 

350-450 $ 

 خارج

 داخل

 غير موجود

122-154$ 

 داخل

 داخل

 غير موجود

147-626$ 

 خارج/داخل

 داخل

60-80% 

55-360$ 

 خارج

 داخل

99.99% 

500-630$ 

 خارج

 داخل

95-99% 

125-400$ 

 خارج/داخل

 داخل

99.99% 

500-8000$ 

 خارج 

 داخل

99.99% 

375-500$ 

 خارج

 داخل

70-91% 

 غير متوفر 

 خارج

 خارج

 غير متوفر

150$ 

  الصحية والبيئية األعتبارات

 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 على البيئةالضغوط 

 2 1 2 3 1 3 1 1 1 1 3 3 أضرار مخلفات األنتاج

 4 2 4 5 2 4 2 2 2 2 5 5 االجماة الفرعية

  األعتبارات المالية

 1 2 1 1 2 3 1 1 3 3 1 1 تكاليف قبل المعاملة

 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 تكلفة العمالة

 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 1 3 تكلفة المراقبة

 1 2 3 3 1 3 1 1 2 3 1 3 تكلفة الكهرباء/الوقود

 1 2 2 3 2 3 1 1 3 3 2 3 تكلفة اآلليات

 1 2 3 3 2 3 1 1 3 3 1 2 تكلفة التركيب/العمالة

 1 2 3 3 2 3 2 2 3 3 1 2 تكلفةالتشغيل/الصيانة

 1 1 1 1 3 3 2 1 3 1 1 1 تكلفة الكيمائيات/)أو المعادلة(

 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 التخلصتكلفة 

 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 تكلفة الترحيل

 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 تكلفة الماء

 1 2 2 3 1 3 1 1 3 3 1 1 تكلفة الترخيص

 1 1 2 1 3 3 1 1 3 1 1 1 تكلفة بعد المعاملة

 16 19 24 25 23 29 18 17 31 25 18 21 الجملة الفرعية

 

 نعم/عالي   -3متوسط     -2ال/منخفض    -1 رمز التقييم:
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 فى الصين ة: تطبيق التصفية الرقمية لموقع ملوث بالملوثات العضوية الثابت دراسة حاالت5.4

مواقاع ملوثاة بالملوثاات العضاوية الثابتاةفى الصاين وضحت دراسة الحاالت فاي هاذا القسام كياف يمكان تطبياق التصافية الرقمياة  الختياار تقنياات المعالجاة لاثالث أ

 وهى:

 موقع مهجورلمصنع الكلور والقلويات. 

 موقع مهجور لمصنع اصباغ به كلوروبنزين. 

 عديدة الكلور. بالبيفنيالتموقع ملوث  

 

 هجور لمصنع الكلور والقلوياتمموقع :  1 اسة حالة #در

 مقدمة موجزة عن الموقع

م بضااحية جناوب غارب الصاين.  خاالل الخمساين سانة الماضاية،  تمات إحاطاة  المنطقاة  1938بق للكلور والقلويات تم تأسيساه سانة الموقع عبارة عن مصنع سا

يوضح مكاان الموقاع الملاوث   6.4تدريجيا بمناطق حضرية وأصبحت حاليا مركزا صناعيا نشطا. ويوجد قريبا من الموقع مناطق سكنية، ثقافية، وتجارية . الشكل 

 ط  استخدام األرض.ومخط
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. الجزء الغربى يحتوى على المصنع القديم مغطاى بمخلفاات أنقااض المبناى المحطام. الجازء الشارقى يتضامن  2م 312,987المساحة الكلية للمصنع السابق حوالى 

ملوثاة بعلاو اكثار مان خمساة أمتاار. الاركن الشامال المصنع الجديد مغطى بمخلفات المبنى المهدم . وتوجد فى مقدمة مصنع الكيماويات السابق كومتان من التربة ال

 مع مخلفات الكلور.  ال تزال المدخنة فى الجزء الغربى للموقع  واقفة لم تهدم. 2م 6,000الشرقى للموقع عبارة عن اكوام من المخلفات صناعية بمساحة 

كيميائياة غيرعضاوية مثال الصاودا الكاوياة، حماض الهيادروكلوريك، غااز الكلاور المنتجات الرئيساة التاى كاان ياتم انتاجهاا فاى القسام الغرباى عباارة عان منتجاات 

وريد الميثاان، و الساوربيرايت، والفرياون، والبنازين، ....الاخ. فاى عاام لالمسال، سائل التنظيف، والحديديك ثالثى الكلور.  وفى القسم الشرقى المنتج الرئيس هو ك

نع الكيماويات مما تسبب فى وفيات وأضرار جسيمة للمصنع، و تم إيقاف أنشطة اإلنتاج بنهاية ذلاك العاام.  تام هادم م انفجر الفنطاز الرئيس للكلور فى مص 2004

م ،  ولكان اساتمر العدياد مان الساكان فاى البحاث عان منتجاات  2007مباني الموقع وتمت ازالته عدا مبانى المكتب فى الفسام الغرباى.  تام ايقااف هادم الموقاع عاام 

 واد األخرى التى يمكن تدويرها.  بعدما اوقف األنتاج، كانت أرضيةالموقع مغطاة بمخلفات المبانى المدمرة.الحديد والم

منتزهاا بح هذا الموقع  سكنيا وتجاريا في التصميم المستقبلي للمدينة وليكاون باه مباان ساكنية فااخرة، ومراكاز تجارياة، ومنطقاة للترفياه والراحاة وصتم التخطيط لي

 كز ل نشطة العامة.عائليا ومرا
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 : مكان الموقع الملوث واألرض المخططة لالستخدام 4.6الشكل 

 

 الظروف البيئية والهيدرولوجية

الجناوب. يتكاون بناًء على إحصاءات محلية ، فإن جيولوجية مساحة الموقع تنتمي لحزام شيكوان الشرقية.  تنحدر تضااريس األرض الاى األسافل مان الشامال الاى 

د طبقاة بة،  من األعلى الى األسفل، من تربة زراعياة، وطينياة، وطينياة رملياة، وقاعادة صاخرية، الغالبياة طباشايرية رملياة حجرياة وطينياة رخاوة. تمتاقطاف التر

فاى المنطقاة.  المنطقاة تتمياز امتار، والطبقة الطينية الصفراء والبنية البنفسجية تمثل طبقة شبه منفذة. لاوحظ وجاود كمياة قليلاة مان الميااه الجوفياة  3-1التربة  من 

يار مالئماة بمناخ متوسط  وأمطار غزيرة )المصدر األساسى للمياه الجوفياة(، عادم وجاود تسااقط لفتارات طويلةوسارعة الريااح منخفضاة. الظاروف اإلرصاادية غ

 النتشار المواد الضارة.
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 الملوثات الرئيسة

 بناًء على تحليل العينات، الملوثات عالية الكثافة نسبياً  فى األساس هى مركبات الكلور العضوية. 3.4فى الجدول  ةقائمة الملوثات الرئيسة موضح

جااراء إ، كرباون رباااعى الكلاور، و الكلوروفااورم. تام HCH، دايوكساين،  HCBD  ،HCB  ،PeCB(، PCEيثااان خماساى الكلااور )هاذه المركباات تحتااوى علاى  اإل

ساس المخااطر ، الاذى يتضامن عيناات الترباة  والتعارف علاى المنااطق عالياة ج عملياات التصاحيح ألذاألساساية مساتخدمين نماوتقييم المخااطر الصاحية للملوثاات 

مخلفاات الصاناعية والمسااحة كاوام الفاي منطقاة أن المنطقة  ملوثة تلوثاً خطياراً أالنتائج أوضحت (. 7.4)انظر الى الشكل  رالثلوث للملوثات العضوية الثابتةمخاط

بكثيار   تعادىحياث تيثان سداسى الكلور، والبنزين سداسى الكلور، البنتاالين، بيوتاادين سداساى الكلاور، وتيتراكاراب ، والتى بها مستوى عالى من اإلطاةبالطميالمغ

رض الساتغالل التجااري لا لالقياساي معياار الترباة مارة مان  6,254أعلاى على مكونات بنزين سداسى الكلاور هاى أخطر(. الكمستوى  10-4)  ستعادة األرضإقيم 

علاى أمارة  291و 9,330يضااً أسيسها بواسطة وزارة حماية البيئة، جمهورية الصين الشعبية.  كربون ثالثى الكلاور و البيوتاادايين سداساى الكلاور هاى أاالتى تم ت

 من  مستوى القياسات سالفة الذكر.

 

 

 

 

 



- 259 - 

 

 : الملوثات التى وجدت فى عينة التربة بعد التحليل 3.4الجدول 

 التركيز )مجم/كجم( الملوث

 As 1.1-6.9)زرنيخ  ) المعادن  الثقيلة

 Ba 45-4,665)الباريوم )

 Cd 0-0.9)الكادميوم )

 25.0-49.5 (Crالكروم )

 5.0-149.6 (Pbالرصاص )

 0-0.8 (Hgالزئبق )

 12,510-0 بنزين سداسى الكلور الملوثات العضوية الثابته

 0.017-0 الدايوكسين

 2,702-0 كربون رباعى الكلور المركبات العضوية المتطايرة وشبه المتطايرة

 1,940-0 ايثلين رباعى الكلور

 1,480-0 ايثان خماسى الكلور

 1,360-0 بنزين خماسى الكلور

 6,120-0 بيوتادايين سداسى الكلور

 933,170-0 الكلورايثان سداسى 

 1,539-0 سيكلوهكسان سداسى الكلور
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 ( RBCAج ذعالية الخطورة من التربة الملوثة بالملوثات العضوية الثابته بناًء على  تقييم المخاطر الصحية )النمو اطق: أخذ عينات التربة والمن 4.7الشكل  

، ولكاان قيمااة مخاااطر الدايوكسااين فااى بعااض 6-10الجوفيااة ماان األبااار المراقبااة اوضااحت ان المخاااطر الساارطانية لمعظاام الملوثااات اقاال ماان اختبااار وتحلياال المياااه 

. بااالرغم ماان ان مسااتوى المخاااطر ماان الكربااون ثالثااى الكلااور، والبيوتااادايين سداسااى الكلااور، والكربااون رباااعى الكلااور، والكلااورالين، 4-10المناااطق تفااوق 

HCH 

DDT 

HCB 
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ن هاذه أ، مماا يظهار 1علاى مان فاإن حصايلة الخطار أ،  4-10كراب، واإليثان ثالث الكلور، والكلوروفورم، والجامكسان والملوثات األخرى فى التربة تفاوق وتيتر

 نسان. المياه الجوفية فى القسم الغربى غير ملوثة.أن تسبب مخاطر على صحة اإلالملوثات من المحتمل 

 المعاملة اتالختيار تقنياستخدام التصفية الرقمية 

فى الترب ذات التركيزات العاليةً، ووجدت مواد شبه نقية مان الكيماوياات الضاارة فاى بعاض  HCB، وHCDتم تقديربعض الملوثات مثل اإليثان خماسى الكلور، و

ثابتاة يجاب معاملتهاا منفصالة بنااًء علاى الادليل القاومى الصاينى المناطق فى  ن واحد مع اإليثان سداسى الكلور.  هذا النوف من التربة الملوثة بالملوثات العضوية ال

 .HW45/261-085-45)للمخلفات الضارة )

 (.4.4كثالث طرق مفضلة )انظر الجدول دفن المخلفات و، عند تطبيق التصفية الرقمية )فى القسم األخير( تم اختيار الحرق، المعالجة النباتية

أظهار إمكانياة ن دفن المخلفات أ. وبالرغم من وجودةخصائص الملوثات المبسبب  لهذا الموقع ةمضيعة للزمن وغير مناسبطريقة تم استبعاد المعالجة النباتية النها 

 قرياب مان الموقاع الملاوث خاصاةدفن المخلفاات مكمال لانظاام جيدة النها منخفضة التكاليف، و مناة للبيئاة، ولفعاليتهاا الزمنياة، فقاد تام اسابعادها ايضااً لعادم وجاود 

 للملوثات العضوية الثابتةه.

ى المطلوب.خطاوط تم اختيار الحرق )الترميد( كأكثرتقنية مناسابة. كاان مجماوف الادرجات للحارق األقال فيماا يخاص التااثيرات علاى الصاحة والبيئاة، والادعم الماال

الملوثاة، قريباة مان الموقاع الملاوث. أخاذ فاي الحسابان ايضاا انتاج الحارق الجديادة لمصانع األسامنت، الصاديقة للبيئاة  والتاي تام إنشااؤها خصيصاا لمعالجاة التارب 

 ية خالل عام. عوامل التكلفة المنخفضة للعمالة والترحيل فى هذه المنطقة. استخدام طريقة الترميد يعنى انه  باألمكان اعادة تطويرالموقع كمنطقة سكن
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 جة: نظام تصفية رقمية الختيار تقنيات المعال 1دراسة حالة # 4.4جدول 

 بدون إحتراق احتراق  

األمتصاااااااص  الحرق
 الحرارى

األساااااتخالص 
 العالى الحرج

المعالجاااااااااااااااة 
 النباتيه

المعالجاااااااااااااااة 
 األحيائية

إخناااااااااااااااااازال 
كيمائي للطور 

 الغازي

األساااااتخالص  
 بالمذيب

التحلاااااااااااااااااال   زجيجالت
 الحرارى

إزالااااااااااااااااة 
الهالوجينااااا

ت 
مكانوكيمااااا

 ئيا

 الطمر

 المعالجة  داخل /خارج 

 الموقع داخل/ خارج

 الكفاءة %

 3/م$ USالتكلفة المقدرة 

 خارج

 داخل

99.99% 

140-360 

 خارج

 خارج

99.99% 

 غيرموجود

 خارج/داخل

 داخل

93-99.8% 

350-450 $ 

 خارج

 داخل

 غير موجود

122-154$ 

 داخل

 داخل

 غير موجود

147-626$ 

 خارج/داخل

 داخل

60-80% 

55-360$ 

 خارج

 داخل

99.99% 

500-630$ 

 خارج

 داخل

95-99% 

125-400$ 

 خارج/داخل

 داخل

99.99% 

500-8000$ 

 خارج 

 داخل

99.99% 

375-500$ 

 خارج

 داخل

70-91% 

 غير متوفر 

 خارج

 خارج

 غير متوفر

150$ 

 األعتبارات الفنية

 المتطلبات المحددة للموقع

            

التوقااااااف علااااااى حاااااارارة 
 التربة

1 1 2 2 2 3 3 1 3 3 3 1 

التوقاااااف علاااااى رطوبااااااة 
 التربة

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

 1 3 1 1 2 2 3 2 3 3 2 2 حجم الحبيبات

 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 النفاذية/ومكونات الطين

 1 1 1 1 3 2 3 1 2 2 1 2 متطلبات الساحة
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 )تكملة( 4.4جدول 

 بدون إحتراق احتراق  

األمتصاااااااص  الحرق
 الحرارى

األساااااتخالص 
 العالى الحرج

المعالجاااااااااااااااة  المعالجة النباتيه
 األحيائية

اختاااااااااااااااااازال 
 كيمائي غازي

األساااااتخالص  
 بالمذيب

إزالااااااااااااااااااااااااة  التحلل الحرارى  التزجيج
 هالوجين م ك

 الطمر صحيا

 المعالجة  داخل /خارج 

 الموقع داخل/ خارج

 الكفاءة %

 3/م$ USالتكلفة المقدرة 

 خارج

 داخل

99.99% 

140-60 $ 

 خارج

 خارج

99.99% 

 غيرموجود

 خارج/داخل

 داخل

93-99.8% 

350-450 $ 

 خارج

 داخل

 غير موجود

122-154$ 

 داخل

 داخل

 غير موجود

147-626$ 

 خارج/داخل

 داخل

60-80% 

55-360$ 

 خارج

 داخل

99.99% 

500-630$ 

 خارج

 داخل

95-99% 

125-400$ 

 خارج/داخل

 داخل

99.99% 

500-8000$ 

 خارج 

 داخل

99.99% 

375-500$ 

 خارج

 داخل

70-91% 

 غير متوفر 

 خارج

 خارج

 غير متوفر

150$ 

  الصحية والبيئية األعتبارات

 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 الضغوط على البيئة

 3 1 3 3 3 3 1 1 2 2 2 3 أضرار مخلفات األنتاج

 5 2 5 5 4 4 2 2 3 2 4 5 االجماة الفرعية

  األعتبارات المالية

 2 2 1 1 2 3 1 1 3 3 1 1 تكاليف قبل المعاملة

 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 تكلفة العمالة

 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 تكلفة المراقبة

 1 2 3 3 1 3 1 1 2 2 1 3 تكلفة الكهرباء/الوقود

 1 2 2 3 2 3 1 1 3 3 1 3 تكلفة اآلليات

 1 2 3 3 2 3 1 1 3 2 1 2 تكلفة التركيب/العمالة

 1 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 تكلفةالتشغيل/الصيانة
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 1 1 1 1 3 3 2 1 3 1 1 1 الكيمائيات/)أو المعادلة(تكلفة 

 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 تكلفة التخلص

 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 تكلفة الترحيل

 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 تكلفة الماء

 1 2 2 3 2 3 2 1 3 3 1 2 تكلفة الترخيص

 2 1 2 1 3 3 1 2 3 1 1 1 تكلفة بعد المعاملة

 19 20 25 25 24 31 18 18 33 23 17 21 الفرعيةالجملة 

 45 55 58 58 63 71 47 44 73 57 44 53 الجملة
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: الموقةةع المهجةةور لمصةةنع أصةةباع يحتةةوى علةةى مركبةةات  كلوريةةد  2#حالةدراسةة

 البنزين

 مقدمة مختصرة عن الموقع

م، عدة أعمال تجارية نشأت مان ور  عمال 1956كان سلف مصنع األصباغ، الذى أنشىء عام 

صاغيرة  كانات تعمال فاي تجاارة الجملااة والقطااعى باالوقود المساتورد:  وعملات هاذه المؤسسااات 

لاى موقاع إنتااج ونقال أوقاف كال عملياات اإلهاذا المصانع مؤخرا فى صاناعة األصاباغ المختلفاة. 

. يغطاى  9.5-7.4باينpH، يتاراوح  ال قلوياةكلهاا وقاع المصانع مرباة ت.  م2003 خر فى يونياو 

( ورشاااة عمااال النتااااج 1(، ويحتاااوى علاااى )8.4)انظااار الشاااكل  2م  400,000الموقاااع مسااااحة 

األصباغ مثل  فثالوسيانين نحاسي، تركواز أزرق، صبغة نيلياة، نيلياة جديادة، فثالوسايانين أزرق 

( 4(  مكاتاب ساابقة ووحادة البحاث  )3عماال المصانع الساابق )( أماكن سكنية ساابقة ل2،...الخ. )

 ( غرف المخزن. 5ور  العمل )

 

 

 : يوضح مكان الموقع الملوث 4.8الشكل 
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 لوجية جيوية والهيدروئلظروف البيا

يقااع مصاانع األصااباغ فااى األجاازاء الوسااطية و المنخفضااة لمنطقااة مطريااة طمييااة. تتكااون الطبقااة 

طمى ورمل ناعم ، وتحتوى على القليال مان الحصاى . يتكاون نظاام المااء الحاملة للماء من رمل 

م(، المااااء الضاااحل  40-20المساااامي الربااااعي مااان المااااء الفريااااتي ، المااااء المكروارتاااوازي )

 م(.150(، والماء المتوسط والعميق الحصر ) أقل من 80-40المحصور )

 الملوثات الرئيسة

تشاارة، الملونااات العضااوية، و أصااباغ الخابيااة، وهااى كاناات مصااانع األصااباغ تنااتج األصااباغ المن

األصااباغ والملونااات الرئيسااة لسلساالة الفثالوساايانين. الملوثااات الرئيسااة هااى البيفناايالت متعااددة 

البنزين ثالثى الكلاور، البنازين سداساى  – 4،2،1الكلور، المعادن الثقيلة )الكادميوم و الزرنيخ(، 

 بتة الرئيسة بموقع ورشة عمل األصباغ السابقة.الكلور. توجد الملوثات العضوية الثا

 باستخدام التصفية الرقميةمعاملة اتالاختيار تقني

التصاافية الرقميااة التااى صااممت لهااذا الموقااع اخااذت فااى االعتبااار كااال ماان االحتياحااات للتقنيااات 

 المختلفة ومستوى التنمية األقتصادية فى بكين.

(، فقد تم اختيار تقنيات المعالجة  الممكناة التالياة 5.4بناءا على درجات التصفية الرقمية  )جدول 

 دفاان المخلفاااتللموقااع: الترميااد، االمتصاااص الحاارارى، المعالجااة النباتيااة، المعالجااة األحيائيااة، 

إال أن المعالجة األخيرة  تم اساتبعادها بسابب عادم  .والمعالجة الكيموميكانيكية إلزالة الهالوجينات

تااوفر وسااائل التشااغيل المعتماادة. اسااتبعد الترميااد ايضاااً، بساابب عاادم تااوفر مساااحة كافيااة بااالموقع  

 ودفاان المخلفاااتولبعااد المسااافة إن أريااد حرقهااا خااارج الموقااع. أمااا المعالجااة النباتيااة واالحيائيااة 

الزمن، ألن المعالجة األحيائية لمركبات كلوروبنزين صاعبة، أيضا لمسائل تتعلق ب فقدتماستبعادها

وألن هذه المركباات متطاايرة. بعاد ابعااد هاذه الطارق، تام اختياار االمتصااص الحارارى كأفضال 

 المعامالت المناسبة لهذا الموقع.
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 بدون إحتراق احتراق 

األمتصاااااااص  الحرق
 الحرارى

األساااااتخالص 
 الحرجالعالى 

المعالجاااااااااااااااة  المعالجة النباتيه
 األحيائية

إختاااااااااااااااااازال 
 كيمائي غازي

األساااااتخالص  
 بالمذيب

إزالااااااااااااااااااااااااة  التحلل الحرارى  التحويل
 الهالوجينات

 الطمر

 المعالجة  داخل /خارج 

 الموقع داخل/ خارج

 الكفاءة %

 3/م$ USالتكلفة المقدرة 

 خارج

 داخل

99.99% 

140-360 

 خارج

 خارج

99.99% 

 غيرموجود

 خارج/داخل

 داخل

93-99.8% 

350-450 $ 

 خارج

 داخل

 غير موجود

122-154$ 

 داخل

 داخل

 غير موجود

147-626$ 

 خارج/داخل

 داخل

60-80% 

55-360$ 

 خارج

 داخل

99.99% 

500-630$ 

 خارج

 داخل

95-99% 

125-400$ 

 خارج/داخل

 داخل

99.99% 

500-8000$ 

 خارج 

 داخل

99.99% 

375-500$ 

 خارج

 داخل

70-91% 

 غير متوفر 

 خارج

 خارج

 غير متوفر

150$ 

 األعتبارات الفنية

 المتطلبات المحددة للموقع

            

 1 3 3 3 1 3 3 2 2 2 1 1 التوقف على حرارة التربة

 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 التوقف على رطوبة التربة

 1 3 1 1 2 2 3 2 3 3 2 2 حجم الحبيبات

 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 النفاذية/ومكونات الطين

 1 1 1 1 3 2 3 1 2 2 1 2 متطلبات الساحة

 

 1 1 1 1 3 3 2 1 3 1 1 1 تكلفة الكيمائيات/)أو المعادلة(

 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 تكلفة التخلص

 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 تكلفة الترحيل

 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 تكلفة الماء

 1 2 2 3 2 3 2 1 3 3 1 2 تكلفة الترخيص

 2 1 2 1 3 3 1 2 3 1 1 1 تكلفة بعد المعاملة

 19 20 25 25 24 31 18 18 33 23 17 21 الجملة الفرعية

 45 55 58 58 63 71 47 44 73 57 44 53 الجملة

 

 تكملة-نظام رقمي الختيار تقنيات المعاملة  2دراسة حالة# 5.4جدول 

 بدون إحتراق احتراق  

 األمتصااااااااااااااااااااص الحرق
 الحرارى

األسااااااااااااااااتخالص 
 العالى الحرج

المعالجااااااااااااااااااااة  المعالجة النباتيه
 األحيائية

إختاازال كيمااائي 
 غازي

األسااااااااااااااااتخالص  
 بالمذيب

إزالاااااااااااااااااااااااااة  التحلل الحرارى  التحويل
 الهالوجينات

 الطمر

 المعالجة  داخل /خارج 

 الموقع داخل/ خارج

 الكفاءة %

 3/م$ USالتكلفة المقدرة 

 خارج

 داخل

99.9
9% 

140-

360 

 خارج

 خارج

99.99
% 

غيرموجااو
 د

 خارج/داخل

 داخل

93-99.8% 

350-450 $ 

 خارج

 داخل

 غير موجود

122-154$ 

 داخل

 داخل

 غير موجود

147-626$ 

 خارج/داخل

 داخل

60-80% 

55-360$ 

 خارج

 داخل

99.99% 

500-630$ 

 خارج

 داخل

95-99% 

125-400$ 

 خارج/داخل

 داخل

99.99% 

500-8000$ 

 خارج 

 داخل

99.99% 

375-500$ 

 خارج

 داخل

70-91% 

 غير متوفر 

 خارج

 خارج

 غير متوفر

150$ 

 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 الضغوط على البيئة

 2 1 2 3 1 3 1 1 1 1 3 3 أضرار مخلفات األنتاج

 4 2 4 5 2 4 2 2 2 2 5 5 االجماة الفرعية

  األعتبارات المالية

 1 2 1 2 2 3 1 1 2 3 1 1 تكاليف قبل المعاملة

 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 تكلفة العمالة

 1 2 2 2 3 3 2 2 3 1 1 3 تكلفة المراقبة

 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 3 تكلفة الكهرباء/الوقود

 1 2 2 3 2 3 1 1 3 3 1 3 تكلفة اآلليات

 3 2 3 3 2 3 1 1 3 2 1 2 تكلفة التركيب/العمالة

 1 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 تكلفةالتشغيل/الصيانة

 1 1 1 1 3 3 2 1 3 1 1 1 تكلفة الكيمائيات/)أو المعادلة(

 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 تكلفة التخلص

 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 تكلفة الترحيل

 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 تكلفة الماء

 1 2 2 2 1 3 1 1 2 1 1 1 تكلفة الترخيص

 1 1 2 1 3 2 1 1 3 1 1 1 تكلفة بعد المعاملة

 19 20 24 24 24 30 19 17 30 21 18 22 الجملة الفرعية
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 43 47 56 57 62 69 46 39 68 45 46 46 الجملة

 

 

 عديدة الكلور بالبيفنيالت : موقع ملوث 3 دراسة الحالةرقم

 مقدمة مختصرة عن الموقع

والبناك الادولي حكمشاروف  توضايحي الدارة والاتخلص مان ملوثاات ( والاذى اختيارمن قبال الصاين Zhejiangتركز دراسة الحالة علاى موقاع مديرياة زيكياانج )

. هذا المشروف التوضيحي جاء استجابة لمتطلباات اتفاقياة اساتوكهولم والتاى تانص GEF)البيفنيالت عديدة الكلور فى الصينح ، بدعم من صندوق البيئة العالمى )

م. و سيساااعد هااذا الصااين  2028ى علااى البيفناايالت عدياادة الكلااور السااائلة  بحلااول العااام علااى أنااه يجااب الااتخلص اآلماان ماان كاال المعاادات  الملوثااة أوالتااى تحتااو

 لمعرفة اكثر عن هذه الملوثات، يعزز تقدم  المعاهدة ويحسن إدارة والتخلص من البيفنيالت عديدة الكلور.

م. ولام يعارف المساتوى العاالي 2007الاى وكيال عقاارات محلاي  فاى سابتمبر تاريخياً، هذا الموقع استخدم لدفن مكثفات الكهرباء التى تم تفكيكها الى أن تم بيعها 

 (.9.4للتلوث بالبيفنيالت اال بعد أن تم حفر متبقيات المكثف والتي تحتوي على البيفنيالت عديدة الكلور. )الشكل 

 

 

 : يوضح مكان الموقع الملوث بالبيفنيالت عديدة الكلور 9.4الشكل 

 

 ولوجيةيوجالظروف البيئية والهيدر

م مان الشارق الاى الغارب،  25تال الترباة حاوالى يبلاغ . الاذي دفنات فياه المكثفااتمكاان لقد تم استخدام وسائل سهلة لمحاصرة وعزل تال الترباة الملوثاة حاول ال 

م . كاال جواناب التلاة طارق معباده  3.0الاى  2.4جزئيااً بترباة جديادة، بعماق حاوالى اة م . قماة التلاة مغطا 5م من الشامال الاى الجناوب، وارتفاعاه  16وعرضه 

. قرب التلة  هنالك رائحة خفيفة من مخلفات زيت المكثفات. ونسبة الن وقوف الموقع فاوق جبال تاشاان العاالى نسابياً، فالميااه الجوفياة ال م 4.5الى  3.0عرضها 

 .هناك تؤثر فى أعمال البناء

 الملوثات الرئيسة 

ات المختلفاة بنااًء بما أن النفايات الملوثة المختلفة تحتاج إلى عمليات إزالة مختلفة، فمان الضارورى تصانيف الملوثاات فاى الموقاع المطوق وحسااب كمياة المخلفا

البيفنايالت عديادة الكلاور،  ووساائل الترحيال. وعلاى ضاوء وجاود مخلفاات حاوياات، وعادد الحاويات العباواتعلى نتائج التصنيف  وبالتالى تقدير طرق التعبئة، 

 فيمكن تصنيفها كما يلى:

 تربة ملوثة بالبيفنيالت عديدة الكلور 

 مكثفات ومكونات المكثفات التالفة 

 جراء العمليات وتتضمن:إثناء أمخلفات الملوثات  

o  قمشة لتنظيف المكثفات...الخ( تحتوي على البيفنيالت عديدة الكلورأمواد )األعواد الخشبية، وقطع 

o ئل الحماية الشخصية )الملبوسات الواقية، قفازات،....الخ(وسا 
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o وعية غير المنفذة(العبوات )عبوات التعبئة،  األغشية غير المنفذة ، األ 

 .مياه غسيل البيفنيالت عديدة الكلور ومياه األمطار التى تجمعت في المنطقة 

 

 

 المعاملة باستخدام التصفية الرقمية اتاختيار تقني

(. 6.4حيائيااة )انظاار الجاادول التقنيااات المممكنااة التااي تاام تحدياادها باسااتخدام التصاافية الرقميااة تتضاامن االمتصاااص الحاارارى، المعالجااة النباتيااة، المعالجااة األ 

النباتيااة واألحيائيااة يتطلااب زماان ولصاعوبة التحلاال األحيااائى  للبيفناايالت عدياادة الكلااور ، فاإن معالجااة الموقااع الملااوث بااالبيفنيالت عدياادة الكلاور بطاارق المعالجااة 

الملوثاة باالبيفنيالت عديادة مقدرا. وبالرغم مان أن االمتصااص الحارارى يعاد مكلفاا نسابياً مان المعالجاة النباتياة واألحيائياة، إال أنهاا فاعلاة نسابيا  لمعاملاة الترباة 

الحارارى  كتقنياة نهائيااة لمعاملاة الموقاع، وقاد طبقات الطريقاة فاي معاملااة متصااص ختياراالإقال مان الطاريقتين األخااريتين. وعلياه فقاد تام أخاذ زمناا أالكلاور و ت

 مخلفات البيفنيالت عديدة الكلور فى مدينة شنيانج .

 

 نظام تصفية رقمية الختيار تقنيات المعاملة 5.4جدول 

 بدون إحتراق احتراق  

األمتصااااااااا الحرق
ص 

 الحرارى

األساااااااتخال
ص العاالى 

 الحرج

المعالجاااااااااااااااة 
 النباتيه

المعالجاااااااااااااااة 
 األحيائية

اختاااااااااازال 
كيماااااااااااائي 

 غازي

األساااااااتخال
ص  

 بالمذيب

التحلاااااااااااااااااال   التحويل 
 الحرارى

إزالااااااااااااااااااااة 
ميكانوكيماائي

 ة

 الطمر

 المعالجة  داخل /خارج 

 الموقع داخل/ خارج

 الكفاءة %

 3/م$ USالتكلفة المقدرة 

 خارج

 داخل

99.99% 

140-360 

 خارج

 خارج

99.99% 

 غيرموجود

خااارج/داخ
 ل

 داخل

93-

99.8% 

350-450 

$ 

 خارج

 داخل

غياااااااااااااااااار 
 موجود

122-

154$ 

 داخل

 داخل

 غير موجود

147-626$ 

 خارج/داخل

 داخل

60-80% 

55-360$ 

 خارج

 داخل

99.99% 

500-

630$ 

 خارج

 داخل

95-99% 

125-

400$ 

 خارج/داخل

 داخل

99.99% 

500-

8000$ 

 خارج 

 داخل

99.99% 

375-500$ 

 خارج

 داخل

70-91% 

 غير متوفر 

 خارج

 خارج

 غير متوفر

150$ 

 األعتبارات الفنية

 المتطلبات المحددة للموقع

            

التوقااااااف علااااااى حاااااارارة 
 التربة

1 1 2 2 2 3 3 1 3 3 3 1 

التوقاااااف علاااااى رطوبااااااة 
 التربة

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

 1 3 1 1 2 2 3 2 3 3 2 2 حجم الحبيبات

 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 النفاذية/ومكونات الطين

 1 1 1 1 3 2 3 1 2 2 1 2 متطلبات الساحة

  متطلبات الموارد

 1 1 1 1 2 3 2 1 3 2 2 2 قبل المعاملة

 1 2 3 3 3 3 1 1 1 2 2 3 الكهرباء

 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 الماء

 1 1 1 1 3 3 2 1 3 1 1 1 الكيمائيات/انزيمات

 3 2 3 2 3 3 1 1 3 2 2 3 المراقبة

 2 2 3 3 3 3 2 1 3 2 2 3 العمالة  المهرة

 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 الترحيل

 2 1 2 3 1 3 1 1 3 2 2 2 معاملة الغاز المنبثق

 1 1 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 بعد المعاملة

 3 2 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 الحفر

 25 26 28 28 36 35 28 23 39 27 28 30 الجملة الفرعية
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 تكملة-رقمي الختيار تقنيات المعاملة : نظام2دراسة حالة # 5.4جدول 

 بدون إحتراق احتراق  

األمتصااااااااا الحرق
ص 

 الحرارى

األمتصاااااااااا الحرق 
ص 

 الحرارى

األمتصاااااااص  الحرق 
 الحرارى

 األمتصاص الحرارى الحرق 

 المعالجة  داخل /خارج 

 الموقع داخل/ خارج

 الكفاءة %

 3/م$ USالتكلفة المقدرة 

 خارج

 داخل

99.99% 

140-360 

 خارج

 خارج

99.99% 

 غيرموجود

المعالجاااااااة  
داخاااااااااااااااال 

 /خارج 

الموقااااااااااااع 
داخااااااااااااال/ 

 خارج

 الكفاءة %

التكلفاااااااااااااة 
المقاااااااااادرة 

US $3/م 

 خارج

 داخل

99.99% 

140-360 

 خارج

 خارج

99.99% 

 غيرموجود

المعالجااااااااة  
داخااااااااااااااااال 

 /خارج 

الموقاااااااااااااع 
داخاااااااااااااال/ 

 خارج

 الكفاءة %

التكلفااااااااااااااة 
المقااااااااااادرة 

US $3/م 

 خارج

 داخل

99.99% 

140-360 

 خارج

 خارج

99.99% 

غيرموجااو
 د

المعالجاااااااااااااااة  
 داخل /خارج 

الموقع داخال/ 
 خارج

 الكفاءة %

التكلفااااااااااااااااااااة 
 USالمقاااااادرة 

 3/م$

 خارج

 داخل

99.99% 

140-360 

 خارج

 خارج

99.99% 

 غيرموجود

المعالجااااااااااة  داخاااااااااال 
 /خارج 

 الموقع داخل/ خارج

 الكفاءة %

 USالتكلفاااااة المقااااادرة 

 3/م$

  الصحية والبيئية األعتبارات

 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 على البيئة الضغوط

 3 1 2 3 2 3 1 1 2 1 2 3 أضرار مخلفات األنتاج

 6 2 4 5 4 5 2 2 3 2 5 6 االجماة الفرعية

  األعتبارات المالية

 1 2 1 1 2 3 1 1 3 3 1 1 تكاليف قبل المعاملة

 2 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 تكلفة العمالة

 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 تكلفة المراقبة

 1 3 3 3 1 3 1 1 2 2 3 3 تكلفة الكهرباء/الوقود

 1 2 2 3 2 3 1 1 3 2 2 3 تكلفة اآلليات

 1 2 3 3 2 3 1 1 3 2 1 3 تكلفة التركيب/العمالة

 1 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 تكلفةالتشغيل/الصيانة

 1 1 1 1 3 3 2 1 3 1 1 1 تكلفة الكيمائيات/)أو المعادلة(

 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 التخلصتكلفة 

 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 تكلفة الترحيل

 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 تكلفة الماء

 1 2 2 3 1 3 1 1 3 2 1 3 تكلفة الترخيص

 3 2 2 1 3 3 1 1 3 1 1 1 تكلفة بعد المعاملة

 21 24 25 25 24 32 19 18 34 22 22 25 الجملة الفرعية

 52 52 57 58 64 72 49 43 76 51 55 61 الجملة

 

 

 من تطبيق التصفية الرقميةدة ستفامروس د

 للتحسين.لقد اتضح من تطبيق تمرين التصفية الرقمية فى حاالت الدراسة الثالث فى الصين قوة هذه األداة في شكلها الحالي مع المجاالت المحتملة 

الثالث التى تمت دراساتها  ماع تقنياة المعالجاة التاي تام تبنيهاا فاى هاذه المواقاع. هاذا يظهار االمكانياة تطابقت نتائج تطبيق التصفية الرقمية في الحاالت  .1

القراربساارعة  العملياة الساتخدام الطريقاة الرقمياة فاى تصاافية التقنياات لمعالجاة المواقاع الملوثاة بالملوثاات العضااوية الثابتاة ،والتاي تاؤدي لعملياة اتخااذ

 لملخص أولويات التقنيات المختارة فى حاالت المواقع الثالث بناًء على التصفية الرقمية. 7.4انظر الجدول  وبقدر محدود من العمالة.  

نفة الذكر هاى الحارق واالمتصااص الحارارى. تاذكر أن تقنياة المعالجاة المثلاى قاد تختلاف بدرجاة كبيارة للمواقاع  التقنيات الموصى بها للمواقع الثالث  .2

 والمناطقالمختلفة.

ينصح بإضاافة عوامال أخارى للتصافية الرقمياة. ماثال فاإن زمان المعالجاة قاد يكاون مهماا  فاى الادول النامياة ألن معظام المواقاع التاي تحتااج إلاى ربما  .3

ستخدام المستقبلى ل رض قد يكاون عاامال  خارا يجاب تضامينه فاى معالجة مستعجلة أراضى تنموية قيمة موجودة بوسط المدن. باألضافة لذلك فإن اإل

 تصفية الرقمية ألنه قد يقيد اختيار تقنية المعالجة.ال
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طاابق حقيقاة الحالاة المعنياة. التصافية الرقمياة حالياا تحادد وزنااً متسااوياً لكال يدخال قيماة وزنياة لكال عامال إيمكن تحسين التصفية الرقمية عن طريق  .4

 ن تكون له قيمة وزن عالية نسبيا.أ همية عظمى  والبدوأن نضوج التقانة ذإعامل. مثال عند وضع اعتبار للتقانة، ف

ذن هنالاك فائادة إكال التقنياات المتاوفرة: علاى ناه ال يحتاوى أال إنظام التصفية الرقمية الحالي يحتوى على مدى واسع لتقنياات المعالجاة، أن بالرغم من  .5

فاران األسامنت، ألاى  تحات صاف. ماثال إبعاد مان ذلاك  ألاى إيمكان تصانيفها  ، ددتتقنية التى ح   ةحدى عشرلى اإلإضافة من توسع قائمة التقنيات. باإل

 هي التقنية الوحيدة المتوفرة  من تقنيات الترميد.

 

 : التقنيات المفضلة التى تم اختيارها بالتصفية الرقمية7.4الجدول 

 3الحالة نمرة  2الحالة نمرة  1الحالة نمرة  التقنية المختارة

 دفنال المعالجة النباتية ترميدال

 الصااااااااااااااااااااااحي
 مخلفات الل

 دفنال المعالجة النباتية

الصااااااااااااااااااااااحي 
 مخلفاتلل

األمتصاااااااااااااااااااص 
 الحرارى

المعالجااااااااااااااااااااة  المعالجة النباتية
 األحيائية

األمتصاااااااااااااااااااص 
 الحرارى

 27 28 23 22 20 20 21 24 23 األعتبارات الفنية

األعتبااارات الصااحية 
 والبيئية

4 2 5 2 4 2 2 2 2 

 22 19 18 21 19 17 19 18 17 األعتبارات المالية

 51 49 43 45 43 39 45 44 44 الدرجات الكلية

 

 

 معالجة الموقع اتنظرة عامة على تقني 6.4

 2.4بقائماة فاى الجادول  يوفر هذا القسم نظرة عامة على تقنيات المعالجة المثبتة والموضحة عمليا والجديدة للمواقع الملوثة بالملوثات العضوية الثابتاة، موضاحة

بالقسام  2.4. ولالتسااق، فاإن المناقشاة ساتتبع نفاس ترتياب قائماة الجادول 1القسم التقنيات مع احتياجات الموقع، والتكلفة، والمزاياا والمحاددات. يغطى 3.4بالقسم 

 ، مع تقنيات االحتراق أوالً ثم التقنيات غير االحتراقية. 3.4

(، األساتخالص بالماذيب، التحويال  TM&Xenorem®DARAMENDاألحيائياة      ) ومن ضمن التقنيات الموضحة هنا،  الترمياد، المعالجاة األحيائياة )المعالجاة

(TMand GeoMeltTM PACT, PLASCON االختاازال الكيميااائى للطااور الغااازى، اإلنحااالل الحااراري ،)(STARTECH)  وطحاان الكاارات/ الميكانوكيميائيااة ،

فقد تام توضايحها عملياا. المعالجاة النباتياة مان   SCE)واالستخالص الحرج العالى )  ارىاالمتصاص الحركلها تقنيات مثبتة. أما  TM(MCDالزالة الهالوجينات )

ما التكاون فاي وساع البلادان التقنيات الحديثة. العديد من تقنيات معالجة الملوثات العضوبة الثابتة مسجلة ومحمية بحقوق الملكية، نتيجة ذلك فهى غالية التبنى ورب

منافسة باين التقنياات فاى األساواق الموجاودة والخاتالف الظاروف المحلياة، هنااك احتماال لتحساين تقنياات الملكياة،  أولعمال تعاديالت النامية. مهما يكن، ونسبة لل

األساساية يائياة التقنياات تجعلها أكثر مالءمة للظروف المحلية في البلدان النامية. في العقود الماضية، كانت تقنيات الترميد، االمتصاص الحراري والمعالجة اإلح

 (.3.4فى القسم  5.4السائدة )انظر الشكل 

 )المحرقة( الترميد

 نظرة عامة

م فاى وجاود األوكساجين. هاذه الظاروف تسابب تطااير الماواد 500oفي معاملة الترميد تعرض الملوثات العضوية الثابتة السائلة والصلبة لدرجة حرارة أكثر مان 

يمكن تخفيضها باستخدام فرن تقليدى دوار محمول على مقطورة ومحرقة الطبقة المسالة. وفى المواقع الكبيارة حياث العضوية واحتراقها وتحطيمها . هذه التقنية 

انات المحرقاة  متحركاة، تحتاج النظافة لعدة سنوات، ربما يكون عمليا  انشاء محرقة فى الموقع. األسباب االقتصادية غالباا هاي العامال المفتااحي لتقادير ماا إذا ك

تكاون محاددة بناوف  يلها،  ثابتة أو تجارية خارج الموقع. إمكانية تطبيق الحرق لمعالجة التربة الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة أو الترسبات يمكان ان يمكن ترح

ل لتكاون قطاع معدنياة أخارى، وتركيز المعادن الموجودة فى المخلفات. عند احتواء التربة أو الترسبات على معادن سوف تحترق ، والبعض منها تتبخر، وتتفاعا

كوماة، فقاد يناتج عنهاا بينما المعادن منخفضة التطايرتبقى مع بقاياا الترباة.إذا لام ياتم التعامال بطريقاة صاحيحة ماع رمااد المعاادن، والقطاع الطافياة، واشاعاعات ال

 تعرض واضح مما يؤدى إلى تاثيرات صحية ضارة.
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 متطلبات الموقع

داخل الموقع، من المطلوب أن يكون الموقاع قريباا مان النااقالت والساكة حدياد، فاي منطقاة مساتوية أو مغطااة بالحصاى. تحتااج  لتركيب نظام المحرقة المتحركة

دخناة المباانى المحلياة الوحدات التجارية النموذجية إلى اثنين الى خمس فدانات لكل موقع لكل النظام بماا فاي ذلاك  التواباع المسااعدة. يجاب أن يتعادى ارتفااف الم

ة مان اآللياات واألشجار. مطلوب أيضا توفير خط للضغط الكهربائي  العالى من ثالث خطوط،  واماداد مساتمر للمااء فاى الموقاع. مطلاوب أيضاا التواباع المختلفا

يتم اختبارهاا لتقادير  قابليتهاا  مع اآلليات المستخدمة فى معاملة مخلفات الحرق. يجب توفروسائل معالجة خاصة  إليقاف سريان البقايا الناتجة عن العملية إلى أن

وريات. وتعتماد ساعة للتخلص منها أو أطالقها. إعتماداً على الموقع وطبيعة المخلفات، فإن طريقة حفظ المخلفات التى يتم تجهيزها للمعاملاة قاد تكاون مان الضار

 التخزين على حجم المخلفات ومعدل اآلليات المغذية.

 التكاليف

قاود لفة الثابتة النسبية لتجهيز الموقع، والتصريح، والحركة والتسريح والتكلفة المتغيرة للعمليات المختلفة، مثل العمالاة،  المناافع، الو،التكتكاليف المحرقة تتضمن

 .USEPA)م 1997م بالدوالر األمريكى( )عام 1989)عام  3/متر$360الى  $140االحتياطى.  يتراوح متوسط التكاليف لنظام المعاملة من 

 والمحددات يااالمز

 لها المزايا التالية: مصممة بطريقة جيدةالمحرقة ال

 قدرة هائلة على التحطيم الكامل والتحكم ألوسع مدى على سريان المخلفات الضارة 

 القدرة على إنجاز مستويات صارمة من النظافة  

 المقدرة على التطبيق الواسع 

 

 المحددات لهذه التقنية كما يلى:

 من المخلفات الضارة ال تتحطم بهذه العملية. المكونات غير العضوية 

 .لقام النفايات للمحرقة،إاليمكن الحصول على عملية متصلة ذات ثبات من منشأة من صنع االنسان يديرها أناس متباينون في  

 .للنفايات الخواص الفيزيائية والمكونات الكيميائية العملية تقيده أداء  

 

 يمتصا  الحراراال

 نظرة عامة

ارى فى األساس تقنية معاملة خارج الموقع تستخدم الحرارة المباشرة وغيار المباشارة. تتضامن معظام تقنياات المعاملاة الحرارياة خطوتاان. فاى متصاص الحراال

وتكثياف أو تحطايم الادفق . وفاى الخطاوة الثانياة ياتم جماع يالخطوة األولى تسلط الحرارة  على التربة الملوثة أو الترسبات لتبخير الملوثات على هيئاة دفاق غااز

 الغازي  من الخطوة األولى.  ويمكن استخدام العديد من تقنيات معاملة الغاز لمقابلة المطلوبات المنظمة قبل اطالقه.

العضاوية شابه لالمتصاص الحرارى القدرة لمعاملة مواد مختلفة، من ضمنها التربة، الترسابات والوحال، ملوثاة بمادى واساع مان الملوثاات العضاوية. المركباات 

م  تعامال عاان طرياق وحادات االمتصاااص الحارارى بالتمااس المباشاار أو غيار المباشاار. 300oالمتطاايرة، المبيادات، ومركبااات أخارى ذات درجاة غليااان حاوالي

حارارة عالياة. مان المجادي اقتصااديا م، مثل البيفنيالت عديدة الكلور، الدايوكسين، والفيوران يمكان أن تعامال بأنظماة 300oالملوثات ذات نقطة غليان أعلى من 

 .USEPA 1991)مواد صلبة على األقل ) %20مواد عضوية و %10تنفيذ االمتصاص الحرارى على المخلفات التى تحتوى حتى 

 متطلبات الموقع

ة الغااز ياتم ترحيلهاا عاادة بمقطاورة الجسيمات، ووحدات معاملم للتركيب. المكونات مثل جهاز االمتصاص، وضابط x 50م 50يحتاج النظام على األقل مساحة 

 معدلة مسطحة األرضية.
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 التكلفة

 350ن ابيافاة فاى بعاض المواقاع  ماظتكااليف الوحادة للنتختلف تكاليف المعاملة الحرارية داخل الموقع إختالفا واسعا حسب الظروف الخاصة بالموقع. تراوحت 

( 1990ل نظمااة داخاال الموقااع )قيمااة الاادوالر لعااام  3/متاار$700الااى  3/متاار$350موقااع وماان فااى األنظمااة خااارج ال  3/متاار$450 الااى 3دوالر امريكى/متاار $

(USEPA 1991  Depercin1995.) 

 المزايا والمحددات

 لالمتصاص الحرارى المزايا التالية:

 مباشرة أو يتم تكثيفها قبل المعاملة.الملوثات العضوية يتم فصلها من الوسط الى مسار خروج الغاز فى المكان الذى تعامل فيه المواد المتبخرة  

 المتصاص الحرارى  مزايا إضافية مثل فصل المركبات العضوية  شبه المتطايرة.ل 

 الحجم الكلى للمواد التى تحتاج إلى معامالت متتالية صغير أصالً مقارنة بحجم  الوسط الملوث فى أى موقع محدد. 

 المعالجة المتعاقبة. يمكن النظر لالمتصاص الحرارى كمرحلة من مراحل  

 يمكن ازالة مجموعة من الملوثات العضوية  إنتقائيا من الوسط بالتحكم الدقيق فى درجات حرارة المعاملة. 

 

 تتضمن محددات االمتصاص الحرارى اآلتى:

 تحتاج معظم أنظمة االمتصاص الحرارى نب  وترحيل الوسط الملوث. 

 مواد صلبة لتسهل من وضع المخلفات فى أدوات االمتصاص.على األقل %20يجب أن يحتوى الوسط الملوث  

 تداول مواد التربة المتالحمة أو كثيرة الطين قد ينتج عنه أداءا ضعيفا نتيجة لتكوين كتل متراصة من التربة. 

 هناك احتمال لخفض تطاير الملوثات نتيجة للمحتوى الرطوبي العالي. 

 الملوثات، فإنه من الضروري متابعة معاملة الرواسب المتبقية. بما ان االمتصاص الحرارى ال يعمل على تحطيم 

 هناك احتمال لتكوين الدايوكسينات والفيورينات  عند معاملة المركبات الكلورينية. 

 فوق الحرج ستخال  اال

 نظرة عامة

ألغراض تحليلاة. ركازت الجهاود الساابقة الساتخالص أسست هذه الطريقة على  االستخالص فوق الحرج للسوائل للمركبات العضوية من أنسجة  صلبة مختلفة 

وثاة والترسابات مان الكيماويات العضوية الضاارة مان التربة/الترسابات باساتخدام ثاانى اكسايد الكرباون فاوق الحارج متبوعااً باإلختباارات األخيارة فاى الترباة المل

ساتخالص فاوق المرحلية التمهيدية، لكن فى الظاهر لم ياتم تعميماه تجاريااً. اال مواقع مختلفة.  األستخالص فوق الحرج للسوائل كان تحت الدراسة فى الدراسات

 الحرج للسوائل تم اختياره لسبب قابليته العالية للملوثات من المواد المتجمعة للقوالب الصلبة.

ساتخالص فاوق الحارج اإلكماا يساتخدم كسيد الكربون فوق الحارج لوحاده أو مخلوطااً ماع ماذيب مشاارك. أستخالص فوق الحرج ثانى معظم عمليات اإلتستخدم 

داخال خواص األستخالص فوق الحرج للسوائل الستخالص الملوثات على درجاة الحارارة المثلاى، والضاغط، وظاروف معادل األنساياب. قبلماا تحطام الملوثاات 

ول خطاوة مان خطاوتين أستخالص فوق الحرج هاى راد امتصاصها بواسطة القوالب المتجمعة، عملية االيلمواد أو  عاليةتركيز منخفض نسبياً مع طاقة بالموقع 

الملوثاات المستخلصاة  ياتم تركياز ستخالص فوق الحرج ال تعمل على تحطم الملوثات أو التربة/الترسبات. وبدالً عان ذلاك أو عدة خطوات من تقنية المعالجة. اال

عاداد إوحادة  التاي تشاملساتخالص فاوق الحارج  لغارض المعالجاة نفاس وحادة العملياات كال عملياات االتساتخدم . ذلك بطريقة فعالةعد ابحطم  ت تركيزاً عالياً ثم

 ستخالص، وحدة فصل المواد الصلبة والمذيبات، وحدة استرجاف المذيب. المناولة، وحدة اال

 التكلفة

 et. al.,(Montero ) 3/متار US$154و  3/متارUS$122نها تتاراوح باين ة لتقنية المعاملة، والتى سجلت بأيسالمعدات والحفر أو النب  فى التكلفة الرئتساهم 

1996. 
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 المزايا والمحددات

 هذه التقنية لها عدة فوائد:

 (.%99.99لها كفاءة استخالص عالية )حتى  

 عملية النظافة تكتمل فى دقائق قليلة. 

 ال توجد ملوثات مخلفة. 

 .والتربة  كماه يبقى بناء 

 

 بينما لها محددات عديدة:

 وحدها.لستخالص فوق الحرج  ال تستخدمتقنية اال 

 ضافية للمستخلصات.إلى طريقة معاملة إتحتاج و، تحتاج عمل  لي مكثف 

 ومكونات أخرى. يإلى أوعية ضغط خاصةعالالضغط الحتاج ي 

 يزيد من مخاطر تلوث الجو.مما تحتاج الى حفر ونب  التربة،  

 مما يحد إستعمالها في البلدان النامية الحوجة الى  ليات شديدة التخصصية 

 

 معالجة النبات

 نظرة عامة

تم وعمليات معقدة أخرى، لعزل، وتحطيم، وترحيل، وازالة الملوثات العضوية مان الترباة الملوثاة. وانزيمات مشتقة من النباتات ستخدم النباتاتتالمعالجة النباتية 

لااى مواقااع المخلفااات الضااارة األخاارى، للمساااعدة لمقابلااة إالقوميااة للواليااات المتحاادة باألضااافة  اتيااوالمعالجااة النباتيااة علااى مواقااع عدياادة فااى قائمااة األول تطبيااق

بااق فيهااا  مثاال الزياات الخااام، والمعااادن، والمااواد القابلااة لإلنفجااار،  والمبياادات، والمااذيبات الكلورينيااة، والعديااد ماان تطالمتطلبااات المنظمااة. تنااوف الملوثااات التااى 

 .الرئيسة للتطور السريع لهذه التقنيةالملوثات األخرى من األسباب 

 هدين والشركات االستشاارية. يمكان  لمستشااريديدة للمتعجاعماال تخلق هالجامعات وأغلب المراكز البحثية، لكنمثيرة الهتمام االمعالجة النباتية فقط مادة لم تعد 

لجهات المتعاقادة تركياب نظاام المعالجاة المختاار. يمكن لما اذا كانت المعالجة النباتية طريقة مناسبة لنظافة مواقعهم الملوثة،  وعالمعالجة النباتية  نصح المالكين 

المعالجاة تادرس م، ومناذ ذلاك التااريخ بادأ فاى النماو. 1999ملياون عاام  49ملياون دوالر امريكاى الاى  30لنباتية باين سوق الواليات المتحدة للمعالجة اتم تقدير 

 فاى اوكرانياا، والساويد، وسويسارا،  بادأت بالعمال المعالجة النباتياة  ات فى العالم. مشروع وقد اجتذبت اهتماماً كبيراً النباتية  بكثافة فى كندا والواليات المتحدة، 

 وجمهورية الشيك، والصين، وبولندا، بجانب بلدان أخرى.

 متطلبات الموقع 

 كمية التربة الملوثة، والعمق الذى يمكن لجذور النبات الوصول اليه.على  دليحجم الموقع  ولكن الموقع . التوجد معلومات معروفة عن متطلبات 

 التكلفة

 تضمن:تالرئيسة للتكلفة  كونات. الم(2004)قيمة الدوالر األمريكى 3/متر$630و 3/متر$150تكلفة هذه التقنية تتراوح بين 

 مساحة التلوث. 

 ولة للنظافة، وذدرجة الجهود المب 

 خذ العينات.أكثافة  

 المزايا والمحددات

 بمدى واسع. ادى الى قبولهأمما  المعالجة النباتية  لها مزايا عديدة 

 تكاليف منخفضة.مما يؤدي الى من عمليات النبات الطبيعية  اياهخذ مزأتكنظام متعلق بالشمس، المعالجة النباتية  
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 كثر جماالً وجذباً من الخيارات األخرى.أعموما المواقع المزروعة  

 يجعل المعالجة النباتية معاملة  منة.األقل وانتاج المخلفات الثانوية  انبعاث الهواء والمياه  

 وتعرية التربة. ن الماءايجرضبط فى  تساعد المعالجة النباتية  

 وحدها.ها لمن استخدام ائدةف تكون أكثرمع طرق المعالجة األخرى وبالتالى  تزامنالمعالجة النباتية باليمكن استخدام  

 تكلفة الطاقة غير موجودة تقريباً. 

 

 تضمن التالى:تللمعالجة النباتية  ساسيةالمحددات األ

 .فقط كون عميقة  الى منطقة وصول الجذورتن النظافة إالنبات، فعلى مالمسة الملوث مع جذور سست أالمعالجة  أنبما  

 لى فترة طويلة من الزمن للمعالجة  لنمو النبات.إتحتاج  

 . بعض النباتات قد تموت.اجة النبات لتحمل الملوثاتح 

مماا الملوثاات نتيجاة  المخلوقاات المحيطاة، فات الزراعاة، والطبيعاة الموسامية للنباات، واحتماال انتقاال االتقنية معرضة لظروف المناخ المحلية، ومسا 

 ة.يدورة البيئالمشاكل تلوث كثيرة فى  ةسببمالسلسلة الغذائية  يدخلها في 

 

 المعالجة األحيائية

 نظرة عامة

تقويااة عمليااات المعالجااة األحيائيااة التقنيااة تتضاامن المعالجااة األحيائيااة اسااتخدام الكائنااات الدقيقااة لتحطاايم الملوثااات العضااوية المعقاادة الااى مركبااات بساايطة. تعنااي 

تاوفير مساتقبل الكتروناى ) مثال األوكساجين و النتارات(، لالمعالجاة األحيائياة داخال الموقاع  تحتاج ا كانت العمليات هوائية(. أوكسجين )إذباضافة مواد مغذية، و

 موضاعية، عاادة، المعالجاة األحيائياة التساتخدم الوسط الملاوث. تعديل في  أوغير من غيرت لتربة أو الترسبات،لوالمواد المغذية، والرطوبة، أو مواد تعديل أخرى 

ومان ثام ياتم اعاادة حقنهاا فاى موقاع  مشجعات لنماو الكائناات،  لمياه المعاملةه لفيتضاف المعاملة التقليدية وانظمة غمر التربة بالمياه الجوفية، والذى لضخ ومع ا

 التلوث.

 

 متطلبات الموقع  

 أحاواض للترسايبتركياب تحتااج المعاملاة لمطلوبة على التقنية المختصة المطبقة. عموماً التطبيق داخل الموقع ال يحتااج الاى مسااحات كبيارة.  لاالمساحة تعتمد 

بياق المعالجااة مسااحة مسااطحة نظيفاة حااوالى عادة مئاات الااى عادة اآلف ماان األمتاار المربعااة. خاالل فتاارة تطلااذا تحتااج المعاملااة ل، المعاملاةمياااه الواباار لتادوير 

 ليات.كبر اليواء اآلتكون الحاجة لمساحة أ األحيائية خارج الموقع،

 التكلفة

طباق علاى المعالجاة تن. التكلفاة القصاوى USEPA 2005)( )2005)الادوالر  3/متار$360الاى  3امريكى/متار $55تختلف تكلفة المعالجة األحيائية وتتاراوح مان 

(، ذات 6.4)انظار الدراساة فاى القسام  TMXeonrem، وDARAMEND®، مثل هة. التقنيات المباعة المشابوالتقنيات األحيائية الميكانيكية األحيائية خارج الموقع

 .هاذا تم تصديرإتكلفة عالية  

 المزايا والمحددات

 هنالك العديد من مزايا المعالجة األحيائية ندرجها فيما يلى:

 ألحيائية  داخل أو خارج الموقع  ناجحة فى معاملة  كٍل من المركبات الذائبة وغير الذائبة نسبياً فى الماء.كال من تقنية المعالجة ااتضح أن  

سمح بالتحكم الدقيق فى ظاروف العملياة مقارناة باالطور الصالب أو المعالجاة داخال أنها تالسائل من الملوثات الطينى المعالجة األحيائية للطور من مزايا  

 الموقع.

 لعمليات الطور السائل والمعاملة بالتقنيات األخرى.مشابهة وفر عدة مزايا تخمير الكومبوست تالمعالجة األحيائية للطورالصلب وعملية  

 وفر المادة الغذائية لنمو النباتات.تخصب التربة المعاملة، وصطناعي تعملية التخمير أو السماد اال 
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 مقارنة بالوسائل البديلة للمعالجة.نسبياً األحيائية  قليلة تكاليف الطاقة لمعاملة المعالجة اجة لالح 

 

 تضمن اآلتى:تمحددات المعالجة األحيائية 

 التربة و الملوث، والحرارة، والمحتوى الرطوبى، وقيم األس الهيدروجينى.خصائص نجاح المعالجة األحيائية  بمختلف العوامل والتى تضم قد يتأثر  

 .قد تحدث معدنة لنواتج الملوثات المحطمة أحيائياً   

 )بالحجم( من التربة المعاملة. %10ن ال تتعدى أالتربة الملوثة بجب  

 نخفض بمرور الزمن.الملوثات بالنسبة للكائنات قد يتوفر  

 فترة البداية. في المعالجة األحيائية بطيئة مقارنة بالعديد من التقنيات األخرى وقد تحتاج الى المراقبة الدورية 

 .الديوكسينات والفيورينات علىلم يثبت فاعلية المعالجة األحيائية  

 و ملوثات متحركة.أتحطم الملوثات قد ينتج عنه منتجات جانبية عالية السمية  

 لى مساحة سطحية كبيرة لمعاملة كميات كبيرة من التربة الملوثة.إعمليات المعالجة خارج الموقع تحتاج  

 بالمياه. عرضة للغمرالمواقع الم جديفيالهوائية ال تالمعالجة  

 

 ختزال الكيميائى للطور الغازىاإل

 نظرة عامة

فى هاذه العملياة ماع ترميد.يتفاعل الهيدروجين لعملية ال ةبديل يوالذى تم تطويره فى كندا. وه ح،Eco Logicحبمنتجها التجارى  ، فى األساستعرف هذه العملية، 

م( وضااغط ماانخفض، ينااتج فااى األساااس الميثااان وكلوريااد 850oعدياادة الكلااور، تحاات درجااات االحاارارة العاليااة )   البيفناايالتمركبااات الكلااور العضااوية، مثاال 

 الهيدروجين مع وجود كمية قليلة من الهيدروكربونات األخرى ذات الوزن الجزئى المنخفض، مثل البنزين.

 

 وقعمتطلبات الم

طان مان الترباة  150م ، للعملياة واآللياات الملحقاة، لساعة x50  م40، تقريبااً يحتااج النظاام الاى مسااحة مساطحة نسابياالباائع الماورد، ، Eco Logic علاى بنااًء 

ة منفصال مقطاورة ، وةالمتحركا مقطاورات ليات نظام التفاعل على اثناين مان التوضع الى سطح مستوى أو دعامات. صهاريج اللوازم الملوثة فى الشهر. تحتاج 

كميااة طاقااة الفاعلااة بساابب لااتحطم اعمليااات الجااو البااارد يثاابط أن طفاااء. ماان المحتماال ، ونظااام اإليااة الصاالبةغذت،  ووعاااء اللترحياال وحاادة األمتصاااص الحاارارى

لاى انصاهار إالساائل المغاذى لذلك قد يحتاج مخزونافة  متصاص الحرارى. باألضمطلوبة لتسخين المتفاعل و حمام انصهار المعادن لوحدة االالزائدة الاألحتراق 

 قبل المعاملة: الن متبقيات السائل تتجمد فى مستودعات التخزين غير المسخنة.

 التكلفة

 .طابقة لمدى هذه التكلفةسعة المعاملة الملم تحدد . USEPA, 1994)) 3امريكى/متر $630و  3/متر $500التكلفة بين تتراوح 

 

 والمحدداتالمزايا 

 اآلتى: ختزال الكيميائى للطور الغازىمزايا االتتضمن 

البيفنايالت عديادة الكلاور، والبنازين معاملة الفينول سداسى الكلور بانفس كفااءة معاملاة  ومن المتوقع يز فى معاملة المواد العضوية. يتم ليس لهاالطريقة  

 ، والدايوكسين.سداسى الكلور

مقارناة باالطرق األخارى  اهاذا مان مزاياهاوثنااء العملياة وبالتاالى يمكنهاا معاملاة المخلفاات بنسابة عالياة مان المحتاوى الماائى. أالطريقة تحتاج الى الماء  

 .صدر إشكالم ا محتوى الماء العالييكون فيهقد ى تالمبنية على المعاملة الحرارية وال

 ل.اختزاإلتحت ظروف من غير المحتمل أن يتكون الدايوكسين  
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 لها العديد من المحددات:العملية 

مان الهيادروجين المختازل، مماا العملياة وحادة األمتصااص الحارارى. يعمال المماتص للحارارة تحات جاو عند معاملة المخلفات الصلبة، البد أن يسابق   

ً تحطميوفر  ً م ا  .تزامنا

الاادفعات بخاار ولكنم)التااى تحتااوى مااواد مضااغوطة( غياار مؤكاادة   خرسااانةلمااواد الصاالبة غياار المنتظمااة مثاال اللمتصاااص الحاارارى وحاادة اال اسااتخدام 

 عتبارات تداول المواد لمثل هذه المخلفات قد يحد من تطبيق العملية.إالمسلحة.  المتتابعة كان يستخدم لمعاملة قطع البالط

 ستخال  بالمذيباال

 نظرة عامة

هاذه بذلك يختزل حجم المخلفات التاى تعامال. فاى وملوثات من التربة، والوحل، والترسبات، الفيها يفصل  تيستخالص بالمذيب من العمليات خارج الموقع والاال

 ذابة الملوثات.إعلى بانتقائية لسائل الذى يعمل لالتربة الملوثة أو مخلفات المواد مالمسة تكون العملية، 

 

 متطلبات الموقع 

 أيضاً توفر الماء فى الموقع. يجب طاقة.  وةبالمزود 2م 930مساحة كلية للمعاملة حوالى إلى طن فى اليوم(  70الى  50) ثلىالوحدات التجارية المقد تحتاج 

 

 التكلفة

 400الاى  3/متار$ 125تكلفاة المعاملاة باين تتاراوح امريكاى للوحادة التجارياة.  $ 175,000 بس الماال( أر ةتضامنلبداية االستخالص بالماذيب )مالتكلفة تقدر 

 (.USEPA, 1995( )1995عام  )دوالر امريكى فى 3/متر$

 المزايا والمحددات

هاذا ويعازى نواف من الترباة، والترسابات، والوحال. وأزالة أنواف مختلفة من الملوثات العضوية من الفاعلة إل هي قدرتها المزايا األساسية ل ستخالص بالمذيب 

ستخالص والفتارة بنااًء علاى عدد مراحل االيتم اختيار جزئياً لمرونة عملية األستخالص بالمذيب. من الممكن اختيار المذيب بناًء على الملوثات المستهدفة، بينما 

 .لجةالمعا معايير

 

 اآلتى: فيستخالص بالمذيب عيوب االتتلخص 

ساتخالص مان مالم  يمكن اساتخدام الملوثاات، وتادويرها أو حرقهاا بعاد االإزالة ضافية إعاملة لى مإمستخلص عضوى مركز والذى قد يحتاج  اينتج عنه 

 التربة.

 ستخالص.عضوياً وكمية قليلة من مذيب اال تبطةالمستخلص المركز ايضاً على معادن مرقد يحتوى باألضافة للملوثات العضوية،  

 زالة.لحصول على معدل عالى من اإلالتربة ذات المحتوى العالى من الرطوبة تحتاج للتجفيف ل 

 بالتجربة انخفاض كفاءة المعاملة فى التربة ذات المحتوى العالى من الطيناتضح  

 

 )التزجيج( التحويل

 نظرة عامة

ياً.  التقنياة تساتخدم الحارارة لصاهر عشاعاإنشاطة ضاوية، وماواد التحويل لمعاملة التربة والترسبات التاى تحتاوى علاى ملوثاات عضاوية، وغيار عيمكن استخدام 

 تكون ناتج زجاجى صلب عند تبريده، يسبب فى خفض حجم التربة المعاملة.يالتربة الملوثة أو الترسبات ومن ثم 

التحلال الحارارى  )فاى بيئاة بماا يال. ميكانيكياة الاتحطم  إحوتعديدة الكلور  تتحطم نتيجة استخدام حرارة عالية اثنااء ال بيفنيالتالملوثات العضوية المحتوية على 

هاذه التقاناة كانات ذا إماا  ة حولرير متناقضاو خارج الموقع. هنالك تقموضعيا أالتحويل يمكن اجراء منخفضة األوكسجين( أو األكسدة )فى وجود األوكسجين(. 

 التجريب.تحت  مثبتة أم 
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 متطلبات الموقع

الوصاول الاى الموقاع  مان المهام ساهولة بماا ان الحفار هاو النشااط الوحياد داخال الموقاع.   ل خاارج الموقاعقع فى عملية التحويهنالك القليل جداً من متطلبات المو

لياات، و لياات اآلالعرباات و، ومواقاع ركان إلاى طارقنظيفاة لللياات الثقيلاة التاى تحتااج المسااحة وفى نظام التحويل داخل الموقع، يجب ان تكون .الحفر آلليات 

يضااً الكهربااء، والاذى ياتم اماداده بنظاام التوزياع عأنظام التحويال داخال الموق يتطلب. AEW, 1997)وساحة التركيب، ومظالت اآلليات )التحوبل داخل الموقع، 

 .(McDowall et. al., 2004)عن طريق مولدات الديزيل                أو

 

 التكلفة

بقيمااة  3/متاار$ 8,000و 3امريكى/متاار $500ليااة.  تكلفااة هااذه المعاملااة تتااراوح بااين جااراء العمعاليااة الس مااال عااالى جااداً وتكاااليف أهااذه التقانااة باارتخااتص 

تضامن الحركاة، وعادم الحركاة، وتجهياز ت. هاذه التكلفاة AEW 1997; McDowall et. al., 2004)م                                       )1997الادوالرعام 

 لمخلفات.، والتخلص من الموقع، واجراء العمليات والصيانةا

 

 المزايا والمحددات

 من المزايا  الرئيسة للتحويل: تانهنالك اثن

 .ةنواف الملوثات العضوية الثابتأزالة  لكل إالتحطم العالى جداً وفاعلية  

 .التربة المعاملةمن الممكن إعادة استخدام 

 

 المحددات والعيوب تتمثل فى اآلتى:

 عموما عالية التكاليف. 

 القليل من الدايوكسين.العملية قد تنتج  

 .مكثفة العملية تستهلك زمن وطاقة 

 تحتاج الى معاملة انبعاث الغاز. 

 

 التحلل الحرارى 

 نظرة عامة

األوكسجين. عملياً، من غيار المحتمال الحصاول علاى جاو خاالى مان  شحيحةالملوثات العضوية كيميائياً بالحرارة فى بيئة تتحلل العمليات خارج الموقع، في هذه 

المخلفات إلنتااج فحام )أو رمااد(،  لية التحلل الحرارى عمتحلل .  األكسجين المكافئقل من كمية أبكمية  يةالتحلل الحرارى الحقيق ةنظمتجرى أاألوكسجين كلياً  

لاى مكوناات إالمركباات ياتم تحويال م الدايوكساين عان طرياق التكساير والتطااير. يقادرة على تحطا هذه العملية(. syngasزيوت محللة و غازات مصنعة )تسمى 

م. يلعاب األوكساجين 537o-315الديوكساين يتبخار علاى حارارة تتاراوح باين مان المعاروف أن غازية ومتبقيات صلبة )فحم كوك( تحتوى كربون ثابات ورمااد. 

ً مهماا اً دور ،  فااى المااواد الحاارارى قااد يمنااع تكااون الدايوكسااينالتحلاال فااإن زالااة، لااى اإلإضااافة  باال  ،تأكسااد الحاارارى. وعليااهخااالل الالفيورينااات فااى تفاااعالت  ا

 المتبقية، بسبب الجو المختزل.

 متطلبات الموقع

 ن المتطلبات متشابهة.إ،  فترميدعملية الأن التحلل الحرارى يشبهكثيرا ، بما لكن. عن متطلبات الموقعمعلومات  التوجد 

 التكلفة  

 et. (AEW, 1997; Deurenالتكلفاة ) تتضامنه هاذه،  مع عادم تاوفر معلوماات عان ماا 3/متر$500الى  3امريكى/متر $375تقانة التحلل الحرارى بين تكلف 

al., 2002. 
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 المزايا والمحددات

 مزايا هذا النظام اآلتى:تتضمن 

 .عالية زالة بكفاءةإعلى تحطم ويمكن تطبيقه على مدى واسع من الملوثات العضوية والحصول  

 لتربة.لال تحتاج تصفية قبلية  STARTECHبعض التقنيات مثل  

 .مسترجعة المخلفات قد يتم تحويرها الى مكونات جانبية 

 الهواء اقل من حالة  المحرقة.انبعاثات ن أكما وكسجين  كمية أقل من األالتحلل الحرارى يستخدم  

 عيوب كما يلى:الدات ولتحلل الحرارى العديد من المحدل

 والمواد المتداولة. يةغذتحجم الذرات ال فيلى حدود خاصة إبعض تقنيات التحلل الحرارى تحتاج  

 هذه التقنيات قد تحتاج تجفيف التربة قبل المعاملة للحصول محتوى رطوبة منخفض ولخفض تكاليف المعاملة. 

 الضارة األخرى، خاصة فى الوحدات التى تشتغل على درجات حرارة عالية.فيوران، والمركبات الانتاج الدايوكسين، و لهنالك احتما 

 .للتثبيت تحتوى على معادن ثقيلة تحتاجةالتي المعامل االوساط  

 .المتفاعالت البالزميةلطاقة، خاصة عالية لتكاليف  

 

 الكيميائية الزالة الهالوجين  -الكرات/ الميكانيكيةبطحن ال

 نظرة عامة

ً باطحن التقانة تعرف  ، العضاوية الثابتاة مخلفاات قوياة تحتاوى علاى الملوثاات هاذه الطريقاة  عامالبالطريقاة المكانوكيمائياة إلزالاة الهالوجينات.ت،الكرات ، تجاريا

لام . Environmental Decontamination Ltdبواساطة هاذه العملياة زالاة الهاالوجين مان الملوثاات. تام تطاويره إلتحفيز اختزال  باستخدام الطاقة الميكانيكية

 . USEPA 2005))بيرة ولكن عرف أتها قد استخدمت في نيوزلنداك اتمعلومات عن استخدامها فى مشروعتتوفر 

 متطلبات الموقع

 الطاقة الكهربائية أو وحدات الديزل مطلوب لتشغيل الوحدات الميكانيكية.توفر. عن المتطلبات ى معلوماتألم تنشر 

 التكلفة

 لمصاحبة مع هذه التقانة غير معروفة بسبب النشر المحدود.التكلفة ا

 المزايا والمحددات

 :لعملية لهذه ا العديد من المزايا الكامنة  هناك

 نخفاض الطاقة.إطالق الملوثات بسبب إنخفاض إ 

 انقطاف التيار.حين الطارئة أو  تالحاالللملوث في  المحتملطالق اإليخفض  وهذامن الزمن،  وجيزةفى فترة والعملية سريعاً يمكن إيقاف  

 لدايوكسين والمركبات العضوية السامة األخرى.المحتمل لتكوين الانخفاض حرارة العملية يزيد السالمة، ويخفض استهالك الطاقة و 

 .ئالمبادو تطبيق معاملة المعادن الجيدة في آلليات استخدام ا 

 متكتلة.تكسير المواد التؤدي لالدرجة العالية لخلط المخلفات  

 الينتج عنها انبعاث غازات. 

المخلفاات التااى تحتاوى علاى مادى ماان الملوثاات العضاوية، أو خلايط ماان الملوثاات العضاوية، فاى خطااوة  تعماال بسارعة علاى العملياة مان المحتمال أن  

 يخفض من تداول المخلفات والمخاطر المصاحبة. مماواحدة، 

 :نلخصها في االتيفان لها عدة عيوب عدم نشرعيوب لهذه الطريقة، بالرغم من 

 .كثرعلى األ %2التربة تحتاج الى التجفيف لتصل المحتوى الرطوبى   
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 قد تحتاج الى التصفية القبلية لمقابلة محددات الحجم. 

 لتربة عالية التلوث.لغير مناسبة هي معاملة التقنيات األخرى، و عممقرنة كفاءة التحطيم انخفاض  

 لغبار.مصدرا  خر لف يضتوتفنى فى الطحن  ةمصدر كامن للغبار. الكرات المستخدمكرات ناعمة، وين ذتكن حعملية الطتحتم  

 زعاج.اإل ةليات فائقاآل 

 لنفايات  الصحي لطمر ال

 نظرة عامة

. تساربها ونزوحهااجهاود لمناع عمال كال الفالبد مان ، هذه الملوثاتحطم ين الطمرعادة الأبما و. ةاحتواء هجرة الملوثات العضوية الثابتإالطمر تقنية مقصود بها 

أن تتاوفر لاى إلة مؤقتاة يوسا  الهندسي/الضاابط لطمريمكان اعتباارامان نظاام وحادة الطمار. والتسارب  رتشااح لضامان عادم اإل انالجيد والمراقبة مطلوبالتبطين 

ً واستدامة بيئية أكثر وفر ة  للدول النامية، لتالمحطمة للملوثات العضوية الثابت التقنيات  .تصير ممكنة اقتصاديا

 متطلبات الموقع

المنااطق التاى يجاب تفاديهاا تتضامن فى اختياار موقاع الطمار. المحلية الى حالة الجولوجيا والهيدروجولوجيا إنتباه  يجب اال .كمالطمرالمالئم ل موقعاليجب اختيار

لاى األمطاار الغزيارة، واألراضاى عالياة التسارب ) مثال السالت، الرمال، واألراضاى الرطباة، المنااطق التاى  تتعارض ا فيضااناتال رالمناطق التى تتعرض لخط

، التحتياة جيرياةالر و(، والخط الفاصل المداد مياه الشرب،  والطبقة الحاملة للمياه الجوفية،  والمنااطق ذات مساتوى عاالى مان الميااه الساطحية، والصاخىالحص

 . ي العاليزالزلالطر الخمناطق ذات الالجىء الحياة البرية، ووالحظائر المعروفة،  والغابات، والمناطق التاريخية، وم

قتصاادية،  ومان ثام االاآلثاار زعاج، وتلوث الترباة، ومخااطر البيئاة(، ماع الوضاع فاى األعتباار يجب تقدير الضغوط البيئية )مثل تلوث الهواء، تلوث المياه، واإل

 التخطيط لوسائل المنع والهجرة.

 التكلفة

 غير متوفرة

 يا والمحدداتاالمز

 هنالك العديد من مزايا الطمر الهندسى:

 للتصاميم الجياد للطمارالتخلص منها فاى األرض،  بغاض النظار مان مساتوى تطاور الدولاة . يتم و أال زالت مخزنة   الملوثات العضوية الثابتة كمية من 

 .نع هجرة الملوثات العضوية الثابتةسعة كبيرة للتخزين المؤقت وم

مناسابة للتبناى، مثال تلاك الماواد كماواد حااجزة. اذا    النفاذية المنخفضاةمصاص العالى وداد التربة المحلية أو مخلفات المواد ذات االمويجب استكشاف  

 .التبطينعالمية ألغراض اً تكسب سوق أنقتصاد المحلى ومن المحتمل قد تفيد االف

 يلى: تشمل ماالمحددات الرئيسة للطمر 

 داخل مكان الطمرمن مستودعات التخزين  الملوثات رتشاحاإحتمال إال تتحطم وهنالك   ةالملوثات العضوية الثابت 

 .تلفها محكمة لمنعةفي أوعية الملوثات العضوية الثابتيجب حفظ  

 جة الى مراقبة المناطق المحيطة بالموقع.االح 

 

 لبلدان الناميةفى االمجدية التكلفة  ات المعالجة ذاتخيار 7.4

نسابياًوذات تكلفاة مجدياة جديادة كخياارات  -المعالجاة النباتياة والمعالجاة األحيائياة -األقساام الساابقةفاي هذا القسم على  نوعين من التقنيات التى تام وصافها يركز 

ر المعالجاة امقارناة بخياا كثار اقتصااديأجاذباة ضاعية اختياار المعالجاة الموإن فاى البلادان النامياة.  الملوثاات  العضاوية الثابتاةلمعالجاة المواقاع الملوثاة باقتصاديا 

 الموقع. في منشأة خارجخارج الموقع، والذى يتضمن الحفر والتخزين للمواد المحفورة قبل ترحيلها  الى المعالجة 

 امتادت اذا  أكثرمنافساة اقتصااديانها أ Williams, et. al., 2000)المعالجة األحيائية  ) اثبتت  المعالجة النباتية مناسبة على المواقع سطحية التلوث بينمايبدو أن 

فاعلياة مان ناحياة كثر يااألالمعالجاة النباتياة لمتيقياات الملوثاات ه هاابعتتالتاي قابلة للتحطم أحيائياً. المعالجة األحيائية كانت عماق التربة وطبقاتها، وألى إالملوثات 
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قاد  االسالوب . وهاذا ببناء رأس مال إكولاوجي مان خاالل النباتاات المزروعاة للمعالجاة النباتياةمرتبط  الترتيب هذا لملوثات سهلة التحطم احيائياً. الن اقتصادية ل

 للبلدان النامية ذات المناخ المدارى المتوسط. اً بصفة خاصة يكون مناسب

 خدام الدورة الهوائية/الال وائيةتحيائية باسالمعالجة األ

قبال اعتباار خياارات المعالجاة األحيائياة، عمومااً لتخفيف العديد من مشاكل تلاوث المبيادات. مكانية إذات قنيات  مبتكرة المعالجة األحيائية والمعالجة النياتية هى ت

لهاا  تايبسابب تراكيبهاا الكيميائياة.  عملياة األكسادة النشاطة، وال عصي علاى  الاتحطم يضاً أها بعض ة للتحللوأن مقاوم ة ن الملوثات العضوية الثابتيجب التذكر أ

.  اتكترونااللمركباات ساالبة الكهربياة وتخادم كمساتقبالت قبال المعاملاة.  هاذا باألضاافة، أنهاذه الملوثاات القدرة لتعديل التركيب المعقد، يمكن اعتبارهاا خياار ماا 

 ;Kennedy et. al., 1990)ن نشار  ). باالرغم مااتالكرباون  كمعطاى لاللكترونا  يخادم  فياهبسارعة فاى النظاام الالهاوائى  والاذى  ينشاط التحلالوبالتاالى قاد 

Bumpus and Aust, 1987; Safferman,et. al., 1995ج تااحلكان العملياة تعملية الساباخ )الساماد البلادى(، ولحقن ن فطر العفن األبيض يمكن استخدامه أ

هاذه ن إ،  فاBumpus and Aust, 1987)ائى للفطار )الى كميات كبيرة من الفطار  ومصادر للكرباون لمعالجاة الموقاع. ونسابة للقادرة المنخفضاة للاتحطم األحيا

ً العملية قد ال تكون   .مجدية عمليا

 جنتااائاالجتماااف م  فااى االجتماااف الساانوى  لجمعيااة الهااواء وادارة المخلفااات                                                      ناااق   1996عاارض قاادم عااام فااي 

فاعليااة ن أ. ثباات Frazar, 2000)ائيااة   )يلمعالجااة األحلهااا محاااوالت من تاااناثن ،ساات تقنيااات  ت فيااه ثااة بالمبياادات، قاادمدراسااة امكانيااة معاملااة التربااة الملو

(. وتام توضايح Frazar, 2000/طان )$205امريكاى و $155تكلفاة مقادرة للمعاملاة تتاراوح باين وب زالاة الملوثااتفاي إ %99متصاص الحارارى أعلاى مان اال

 $80العملياة  باين  هتكلفاة هاذقادرت (. وFrazar, 2000األحيائية باستخدام الدورة الهوائية/الالهوائية لتحطيم  د.د.تى والتوكسافين مان الترباة )مكانية المعالجة إ

 Frazar, 2000)متصاص الحرارى )قل من حالة االأيأ/طن $120امريكى و

 

 (.Frazar, 2000ها فى الحقل )تم تطبيقييوضح مقارنة تكلفة التقنيات المختلفة التى  8.4الجدول 

 مقارنة التقنيات المتوفرة لمعالجة المواقع الملوثة بالمبيدات 8.4جدول 

 1( 3مااادى التكلفاااة )لكااال متااار التقانة
 بالدوالر المريكى $

زمااان المعاملاااة 

 2)شهور(

الوساااااااااااااااااااااط 

 1المعامل

 كفاءة األزالة

األمتصااااااص الحااااارارى 
 بالحرارة المنخفضة

وحاااال، تربااااة،  0.75 $ 100-400
 وترسبات

 %98الى   80%

تربااااة، وحاااال،  1 $ 1,000-300 المحرقة
 وترسبات

 %99.99عموماً  

)داخل  3.1 $ 197-8.4 المعالجة األحيائية

 الموقع(

تربااااة، وحاااال، 
وترسبات، مياه 

 جوفية

 %99.8حتى 

تربااااة، وحاااال،  - /ايكر$ 60k-100أو 80~ المعالجة النباتية
وترسبات، مياه 

 جوفية

 %80حتى  

 (Frazar, 2000المصدر)

 على اساس معاملة الوسط الملوث بالمبيدات 1

 من التربة الملوثة ملوثة بانواف مختلفة من المركبات العضوية 3م 1,000على اساس معاملة  2

 مرحلة الال وائى فى المعالجة األحيائية

لملااوث ماان خااالل  األختاازال بازالااة الكلااور، والااذى ينااتج عنااه احااالل ذرات لزئي جبااالتحوياللتحاات الظااروف الالهوائيااة، تقااوم الكائنااات الدقيقااة المسااتوطنة، 

لملوثاات، ولكان ةالكاملاة للمعدناهاذه الكائناات الدقيقاة علاى ، تعمل خالل فترة طويلة من الزمنوفي ة.الهيدروجين محل ذرات الكلور فى الملوثات العضوية الثابت

ن الكائناات الدقيقاة التاى تعمال تحات الظاروف الهوائياة غيار قاادرة علاى تنشايط فاإلساوء الحاظ و. المعدناةيسرف عملية دخال األوكسجين وخلق ظروف هوائية، إ

 المرحلة األولى. وعليه من الضرورى تدوير التربة الملوثة بين الظروف الالهوائية والهوائية.

 فى المعالجة األحيائية يةمرحلة الهوائال

ً  عليهاا األبحااث التاي تجارىه فى الوساط الملاوث مان التقنياات الواعادة  ئاألبيض وانماالمعالجة األحيائية باستخدام  فطر العفن  هاذه التقاناة يمكان اساتخدام . حالياا

 خرى فى المعالجة األحيائية.ألتلقيح عملية السباخ، ولكن له استخدامات لملوث. وعموماً استخدم هذا لفطر داخل أو خارج الموقع ا
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فاى  ساتوطنةلكائناات الدقيقاة الملالعضوية خلط التربة الملوثة فى الكومة مع المواد العضوية الصلبة. والذى تخدم كمصدر للكربون تخمير الهوائى للمادة يتضمنال

كوماة.   فايو )نوافاذ(أ ضع بطريقة منتظماةتووتغربل وواستخراجها فر التربة حصور معالجة المواقع الملوثة بالمبيدات. يتم كومبوستأحد تخميرالويعتبر  التربة. 

عنادما بصاورة منتظماة تم مراقباة الرطوباة واألس الهيادروجينى وجهاد األكسادة واألختازال العضاوية، والنيتاروجين، والفوسافور وتاالتربة بعد ذلك بالمادة تزود 

بتغطيتهاا بغطااء مان البالساتيك  وتشاجيع  ،، اذا دعات الحاجاةفاي الكوماة  الهوائياةالظاروف الى فااظ علاحمكان الييخلط التربة للحفااظ علاى التجاانس والتهوياة. 

فاي الكائناات الدقيقاة الالهوائياة  ، تبادأن ياتم الاتخلص مان األوكساجين فاى الكوماةأالكائنات الدقيقة الهوائية الستهالك كل األوكسجين المتبقى تحات الغطااء.  بعاد 

 هوائى المرصوص.ضح نظام تخمر المادة العضوية اليو 10.4م الملوثات العضوية التى لم تتحطم بالميكروبات الهوائية. الشكل يتحط

 

 

Source: Frazar, 2000 

 : نظام التخمير الال وائى المصفوف4.10الشكل 

 

معظام الدراساات علاى قادرة    ركازت حيائي للملوثات الساامة بكفااءة. االلتحطيم ابقدرتهلا مميز Phanerochaeteلعائلة فطر العفن األبيض، خاصة التابع أصبح 

Phanerochaetechrysosporium ولكاان  ةلتحطاايم المركبااات الثابتااPleuotus ostreatus وPhellinus weirii  ،Phanerochaete sordida و ،

Polyporus versicolor ( اظهارت نجاحااً فاى الدراساات المعملياةBumpus and Aust, 1987; Safferman,et. al., 1995 هاذه الفطرياات .) نسابة فعالاة

 هحيائياً. والجل تحفيز هذه التفاعالت القوية، يتطلب األنازيم بيروكسايد الهيادروجين والاذى ينتجاأجنين لعمل على تحفيزتحطم اليفى الخاليا خارجي نزيم ألوجود 

 ,Alexanderملوثاة بالمبيادات )فاى معالجاة المواقاع الكبيارة يجعلها ذات فائدة هذاالفطر. هذه الفطريات قادرة على تحطم الكلوردان، والليندين، وال د.د.تى ، و

الساارعة بساابب  مااان كميااة كبياارة ماان الفطاار مطلوبااة لمعالجااة موقااع أعمليااة تخماار المااواد العضااوية. اال  لتلقاايح فطاار العفاان األباايض ويمكاان اسااتخدام (. 1999

م ي( قادرة فطار العفان األبايض لتحطاAlexander, 1999خارى )أدراساات اوضاحت (. Bumpus and Aust, 1987) اتالمركبهذه المنخفضة جداً فى تحطم 

 د.د.تى فى بيئات مائية.

 خرى للمعالجة األحيائيةأوسائل 

 زراعة األرض

تقانااة معالجااة أحيائيااة  -يقصااد بهاا نفااس العمليااةبالتبااادل واألرض، ومعاملااة األرض  علااىتطبياق ال، والنشاار فااى األرض، وضزراعااة األر اتمصااطلحتساتخدم 

لكائنااات الدقيقااة لخلااط األوساااط الملوثااة مااع التربااة  يساامح التربااة غياار الملوثااة .  مااع األوساااط الصاالبة الملوثااة  مثاال التربااة، والوحاال، والترساابات،  كاملاةتخلط 

حجام وموقاع ختياار ياتم المناع تركيازات غيار  مناة فاى الترباة، والميااه الجوفياة، والمحاصايل. معدالإلضاافة  ماه. و يحسابيمع الملوث وتحط ستوطنةللتفاعل الم

ساتمرار فااى نشارالعمليات حساب معادل التطبياق. وفاى النهاياة يضااف محصاول للتغطيااة  علاى عملياة زراعاة األرض .  ومحصاول التغطياة يسامح للمازارف اال

ضاافة مغاذيات لتشاجيع التحلال وربماا تشاجع التحلال فاي المجاال الجاذري. وغالبااً تكاون هنااك حاجاة إلاستخدام هذه الحقول المنتجة عند حدوث عملية المعالجة. 

وعلاى الارغم مان أن زراعاة األرض بطيئاة إال أنهاا   األحيائي بواسطة هذه الكائنات المستوطنة. باإلضافة لاذلك الباد مان مراقباة مساتوى الرطوباة واألكساجين.

 تقنية قليلة التكلفة، مما يجعلها جاذبة لبعض منتجي النفايات كالمزارعين.

ازالة 

 صصومرال

 واعادة الترتيب

 

 تحليل المواد

العضوية 

 المخمرة

مراقبة 

 الصفوف

 

التقليب  

الدوري 

 للمرصوص

 

كونمرصوص 

 التمعدال/التربة و

 

حفر 

وغربلة 

 التربة
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بنجااااح عبااار الوالياااات المتحااادة، وبااااألخص فاااي الغااارب االوساااط، لمعالجاااة مختلاااف الملوثاااات، وهاااي التقنياااة خاااارج الموقاااع األكثااار اساااتخدمت هاااذه التقنياااة 

(. قبل أن يبدأ المزارعون في هذه العملية، البد أن يستخرجوا تصاريحاً باذلك معلناين نوايااهم، متضامنة كمياة الملاوث وخصاائص الترباة USEPA,1997)شيوعا

يشارف  عليها.وعندما تبدأ العملية، عليهم اتباف كل التوجيهات المطلوبة، معدل اإلضافة والموسم الذي تتم فياه. تتطلاب لاوائح والياة وسكونسان أن التي سيعملون

ياة مان المبيادات تطبيق العملية لمهد مخططولكن حينماا تضااف كمياات عالعلى العملية مشرف معتمد. حينما تصل المبيدات للتربة خالل إضافة عادية، اليحتاج 

 أو أي مواد أخرى خطرة، تكون الحاجة لمهد مخطط لجمع المرتشحات.

يظهار نظامااً نموذجيااً لمعاملاة األرض بنفاياات خطرة.عملياة نشار األرض بابعض المركباات الخطارة، يمكان أن تاؤدي إلاى تطايرهاا مماا يساتدعي  11.4الشكل 

 عمل نظام غطائي لضبط االنبعاثات.

 

 

  11.4الشكل 

 الترتيب النموذجي لمهد مخطط لمعاملة األرض لمعالجة النفايات الخطرة

 التهوية األحيائية والبلل األحيائي

خل عملياة التهوياة هذه عمليات موضعية متشابهة  لحد كبيار. كلتاا العمليتاين تتضامنان إدخاال األكساجين داخال ترباة منفاذة لزياادة نشااط المكروباات الهوائياة. تاد

كلتا  الطاريقتين التصالحان للمركباات التاي يمكان ين للنطاق غير المشبع بينما تدخل عملية البلل األكسجين تحت ساطح المااء فاي النطااق المشابع.الهوائية األكسج

كان تجمياع يم أن تتطاير بسرعة شديدة. عملية البلال يمكان أن تجبار المركباات المتطاايرة للخاروجمن ساطح المااء إلاى األعلاى نحاو النطااق غيار المشابع، والاذي

هاذه الوساائل علاى األبخرة مناه. لاذلك يجاب مراقباة الغاازات الخارجاة. يادخل البلال األكساجين للنطااق المشابع، مماا يزياد معادل التحال األحياائي.لم ياتم اساتخدام 

 المواقع الملوثة بالمبيدات المكلورة وذلك لبطء تحللها.

 التخفيف الطبيعي

هو طريقة لمعالجة األوساط الملوثة بواسطة الكائنات المستوطنة من دون أي إضاافات. لاذا فاإن هاذه الطريقاة تحتااج إلاى زمان أطاول  التخفيف الطبيعي المراقب

 للوصول إلى أهداف المعالجةمقارنة مع طرق المعالجة األحيائية المنشطة.

 المعالجة النباتية

.  تسامى هاذه العملياة بعاض المعاادن الثقيلاة ومركباات أخارى فاي جاذورها وساوقها وأوراقهاا تستطيع النباتات فاي الغالاب إمتصااص وتخازين كمياات كبيارة نات

 االستخالص النباتي. تحصد النباتات غالبا ويتم التخلص منها بطريقة مجازة، مثل حفر الطمر.

ً يحدثالتحول النباتي  .وتشمل هاذه العملياة التحلال النبااتي، وهاو يعناى تحلال الماادة عندما يحول النبات المركبات العضوية الشكال أقل سمية، أقل حركة وأكثر ثباتا

 الملوثة بانزيمات النبات. وكذلك تشمل  التطاير النباتي، وهو يعني تطاير الملوثات العضوية عندما تمر عبر أوراق النبات.

إن ة النبات.وتفلال هاذه الطريقاة تيسايير الملوثاات للمكروباات. التثبيت النباتي هاو تثبيات لحركاة الملوثاات خاالل الترباة بامتصااص ورباط الملوثالمرتشاحة لتركيبا

يوجاد مجتماع ضاخم ونشاط مان المكروباات فاي النطقاة باين (Arthur and Coates,1998) .وجود أي نبات في موقع ملوث يمكن أن يساهم في التثبيت النبااتي

بادل للمنفعة بين النبات والمكروبات للمواد العضاوية والالعضاوية. هاذا المجاال غناي الجذر والتربة أو مايعرف بالمجال الجذري )الرايزوسفير(. وغالباً يحدث ت

عمومااً فاإن النباات لايس لاه عالقاة مباشارة بالتحلال وإنماا يحفاز العملياة بالمكروبات والنشاط األيضي المكروبي، مما يزيد إمكانية زيادة معادل التحلال للملوثاات. 
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. ولكاان الرايزوساافير محاادود فااي امكاناتااه المعالجيااة ألنااه اليمتااد كثياارا بعيااداًعن الجااذر. وتساامى هااذه العمليااة، فااي الغالااب، بزيااادة نمااو ونشاااط الكائنااات المحللااة

 المعالجة األحيائية المدعمة من النبات.

 ملخ  تجارب معملية  وحقلية مصغرة مختارة 9.4لجدول ا

 النتائج/كفا ة المعالجة مدة التجربة الملوثات تصميم تجريبى

 دراسات المعالجة األحيائية

تمت معدنتها إلةى ثةاني  %3من ال د د ت  %69تحليل  يوم DDT 30 فطر العفن األبيض تحطم احيائى
 أكسيد الكربون

فطةةةةةر العفةةةةةن األبةةةةةيض الةةةةةتحطم 
 العديد من انوا  الفطر -األحيائى

DDT 30 5تقريبةا تةةم تحليلةة   %50إعتمةاد علةةى نةو  الفطةةر.  يوم% 

إلى ثاني أكسيد  الكربون تمعدنت %14إلى   

فطر العفن األبيض التحطم 
-األحيائى Phanerochaete 

chrysosporium 

ميةةةةةةركس، الةةةةةةدرين، 
 بتةةةةةاكلور، لينةةةةةدين، 

 دايلدرين، كلوردان

لثاني أكسيد الكربون               %15-9الكلوردين:  يوم 21  

                                        %23: ليندين: 

 لم يتم تحلل أي مركبات أخرى                         

امتصةةا  مةةا   سةةيل المبيةةدات 
 متبع بالتخمير peat mossبال 

مالثيةةةةةةون، كبتةةةةةةةان، 
 ليندين، ديازينون

التوجةةةةةةةةةةةةةد 
 معلومات

عالجةمن التركيزات االبتدائية بقيت بعد الم %2أقل من   

استخدام التصفية األحيائية الزالةة 
 سائل الملوثات من مجرى

2,4-D ،DDT 168 99 –إزالة  59د د ت :   %99 إزالةد :  3و2 ساعة%  

تجةةةةارب معمليةةةةة لمعاملةةةةة بقايةةةةا 
األبقةةةةةار فةةةةةي التربةةةةةة، الوحةةةةةل، 
 والمرشحات الحيوية

 اتكومةةافوس )فوسةةف
 عضوية(

 10الةةةةةى  7
 أيام

سريعة              معظم عينات الوحل أظهرت معدنة  

مةن    ت الحيويةةالمرشةحاإنخفض تركيز الكومافوس فةي 

ملجرام/لتةةةةةةةةةةر              0.02ملجرام/لتةةةةةةةةةةر إلةةةةةةةةةةى.1200      

     

تجةةةةارب معمليةةةةة لمعاملةةةةة بقايةةةةا 
 األبقةةار فةةي والمرشةةحات الحيةةوي

بةة .  يعقبها تحلةل أحيةائي فةي التر
                 

إلةى  2000انخفض التركيز في المرشحات الحيويةة مةن  يوم 30 كومافوس

يةةةةةةوم. زاد تحلةةةةةةل  29ملجم/لتةةةةةةر فةةةةةةي فتةةةةةةرة  8-10
زيد من االلكومافوس بإضافة الفيتامينات. وفي التربة، م

 تحلل الكومافوس. 

ية أ شاسطوانات أ شية حيوية و
لة بالكربون لمعامحيوية منشطة 

ما  نفايات المبيدات               
        

موعةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةن مج
تضةةةةةةمن تالمبيةةةةةةدات 

الفوسةةفات العضةةوية، 
 وترايازين

 4اكثةةر مةةن 
 شهور

.  الغشةةةا  %95-88الغشةةةا  الحيةةةوي فقةةةط: إنخفةةةاض 

مةةةع إنخفةةةاض فةةةي  %99الحيةةةوي المنشةةةط: أكثةةةر مةةةن 

الوحيد  المطلب الكيميائي لألكسجين. سيمازين  و المبيد
 المقاوم للتحلل     

خمسةةة عمليةةات معاملةةة مختلفةةة 
 لمياهلمخلفات ا

2,4-D ،لينةةةةةةةةةةةةةدين ،
  بتاكلور

 البحيةةةرة االختياريةةةة كانةةةت األكثةةةر فعاليةةةة حيةةةث أزالةةةت شهور 8
من ال73%  

من الهبتاكلور          %62من اللندين , 80%، 2 ,4-
D 

دورات مختلفةةةةةة مةةةةةن األكسةةةةةةدة 
والختةةةةةةزال  ومعالجةةةةةةة  وائيةةةةةةة 
باسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام تقنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
DARAMENDTM 

سداسةةةةةي مشةةةةةابهات 
 كلور الهكسان الحلقي

األكثر  نتائج متباينة : الدورات الهوائية/ الال وائية كانت يوم 45
فعاليةةةة، لكةةةن المعاملةةةة الهوائيةةةة كانةةةت ناجحةةةة أيضةةةا. 

.            %96 لةةةةةى  42تراوحةةةةةت فعاليةةةةةة العمليةةةةةات بةةةةةين 

                

المعالجة األحيائية للمياه الجوفية 
منشةةة لمعاملةة الملوثة باستخدام 

 المياه

ين، كلوربنكسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

، HCHكلوروفينةةةول، 

BTXE العطرية 

كيبة كان معدل اتحلل مرتبطا بموقع ذرات الكلور في التر أسابيع 4
أحادي  الكيمائية شو دت إزالة سريعة للكلور في البنزين

لةور الكلور، وفي مواقةع األورثةو والمتةا ثنةائي وثالثةي ك
 البنزين       

، بنةةزين 5،3،1تحولةةت إلةةى  %79تحلةةل كامةةل، حةةوالي  يوم 37 سداسى الكلوربنزين  األختزال الال وائى الزالة الكلور
ثالثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي الكلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور                                                  

  

اتحةةةاد زراعةةةة األرض والتحفيةةةز 
 األحيائى

االكلةةور، ميتةةاالكلور، 
تريفليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورالين، 

 اترازين

 إنخفةةةاض فةةةي تركيةةةز األالكلةةةور فةةةي التربةةةة. %85-80 يوم 60

إنخفةةةاض كامةةةل فةةةي األحةةةواض المرشوشةةةة، االكلةةةور، 
لتةرب متوالكلور، ترايفيورالين أظهرت أقل استعادة في ا

 .المعاملة بالكوميل 

الةةةةةةتحطم األحيةةةةةةائى الال ةةةةةةوائى 
دراسةةةات حقليةةةة  باضةةةافة مةةةادة 

  ذائية

 

دراسةةةةةةةةةةات  توكسافين
عديةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
تتةراوح مةةن 

الى يوم  14

 شهر 21

 -  3-بعةد م %86-58موقع أحواض نافةا و :إنخفةاض 
بعد  %70ش  ر وفي موقع أو وكالينتي : أكثر من  12

-94يةةوم وفةةي موقةةع سةةاندرز للطيةةران: إنخفةةاض  14

شهور  7بعد  95%  

    دراسات المعالجة النباتية

إختبار الكوشيا، متحملة المبيدات 
العشةةةةبية، لتشةةةةجيع التحلةةةةل فةةةةي 

 لجذريالمجال ا

أتةةرازين، متوالكلةةور، 
 وترايفلورالين

 %45تحسةةن التحلةةل المكروبةةي فةةي المجةةال الجةةذري .  يوم 14

إنخفةاض فةي المتةالكلور.  %50إنخفاض فةي األتةرازين.

في الترايفلورالين %70إنخفاض   

جمةةةةةةةةع تخميةةةةةةةةر الكومبوسةةةةةةةةت 
 والزراعة 

العديةةد مةةن الملوثةةات 
موجةةةةةةةودة: أ مهةةةةةةةا 
متوالكلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور، 
بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديميثالين، 

 ترايفلورالبن

تربة و كومبوست : زادت نمو النبات و  50:50الخلطة  يوم 40

 يةر  خفضت التخفيف. خلطة التربةة الملوثةة مةع التربةة
لةور الملوثةأعطت أعلى نشاط بكتيري. إنخفةض المتوالك

في الخليط %95ألكثر من  

أنةوا   3معالجة نباتية باسةتخدام 
 من النبات

فسةةةةةةفات عضةةةةةةوية، 
 -ن، دمنتةةةةومةةةاالثيون

 ، رويلينميثيل

 %83تعتمةةةد علةةةى نةةةو  النبةةةات. مالثيةةةون أكثةةةر مةةةةن أيام 8

، رويلةين ال إنخفةاض %78أكثةر مةن  إنخفاض، دمنتون

%58حتى   

أنةوا   4معالجة نباتية باسةتخدام 
 من النبات

ي تعتمةةد علةةى نةةو  النبةةات. إنةةدماج معنةةوي للمبيةةدين فةة سنوات 3 ألدرين ، داييلدرين
الشةةوكي أظهةةر أعلةةى امتصةةا  أنسةةجة النبةةات األسةةل 

 للمبيدين

  Frazar,2000المصدر:
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 مثال:  دراسة حاالت

ات العضوية الثابتة. وكما تمت ثو ل( هي أمثلة الستعمال التقنية األحيائية لمعالجة المواقع الملوثة بالم2ودراسة حالة  1دراسة الحالتين التاليتين )دراسة حالة 
 على عمليات تخمير اصطناعية ت دار بين الظروف الهوائية والالهوائية.مناقشته بعاليه، تحتوي الدراستان 

 TMDaramendعملية – 1دراسة حالة 

 المكان:

 .1972موقع نوفارتس بكامبردج ، أونتاريو، كان يستخدم كمستودع ومنشأة لتصنيع مستحضرات المبيدات ابتداًء من 

 

 التلوث المراد معالجته:

ملجرام/كيلوجرام.  أظهرت االختبارات األخرى  170كان الملوث ذو األهمية في الموقع هو متوالكلور وهو مبيد حشائش م كلَور.  كان تركيز المبيد قبل المعالجة 
 (.  USEPA, 2000واألترازين في الموقع ) D-2,4أن بالتربة تركيزات من 

 الكمية والمدة الزمنية:

 .USEPA's SITEشهر.  كان هذا العرض التوضيحي جزءًا من برنامج  18ن من التربة الملوثة خالل فترة ط 200حي ، تمت معاملة خالل هذا العرض التوضي

 التنفيذ

ر بين ظروف هوائية والهوائية.  وقد تم إجراء التجربة في موقع نوفارتس ا( وهي عملية تخميرية تد1999بواسطة غريس وشركاه ) TMDaramendطورت عملية 
ممت ثالث أحواض الختبار فاعلية مستحضر 1997وسبتمبر  1996في الفترة من مارس  : الحوض "أ" احتوى على المعاملة الرئيسية،  TMDaramend.  ص 

.  تم إنشاء صوبة لتغطي كل أحواض (Frazer, 2000)"ج" كان للمعاملة الضابطة  الحوض "ب" احتوى على معاملة التركيز العالي للمتوالكلور والحوض
مع التربة المستخرجة من الموقع ، ومن ثم تم ري التربة وتغطيتها بمشمع.  يتكون المحسن  TMDaramendالمعامالت.  بالنسبة للدورة الالهوائية فقد تم خلط 

TMDaramend للكائنات الهوائية التي تستهلك  طاقةالللكربون و العضوية ليفية في طبيعتها ومصدرها نباتي وتخدم كمصدر   من مواد عضوية وال عضوية. المواد
.  المواد الالعضوية تحتوي على فلزات عديدة التكافؤ قابلة لألكسدة واالختزال ، وتلعب دور مستقبالت (Seech et al., 1995)أوكسجين لخلق بيئة ال هوائية 

 ,Frazer)بالنسبة للدورة الهوائية، أزيح الغطاء المشمعي وتم حرث التربة مرتين في األسبوع .  (Seech, et al, 1995)رونات للكائنات الالهوائية وواهبات لإللكت

 ,Frazer)لكل الكومة  سم60سم أعلى الكومة بداًل عن الـ30.  تم تحريك وخلط التربة يدويًا في حوض المعاملة التالية للمتوالكلور ونتج عن ذلك الـ (2000

 .(Frazer, 2000)دورات هوائية/ الهوائية  10رة الهوائية.  استمرت التجربة لمدة و .  لم يتم إضافة أي محسنات خالل الد(2000

 مراقبة المعالجة

من بدء يومًا  565، 454، 306، 2098، 98، 7، 2، 5، بعد  (HPLC)تم تحليل التربة للمتوالكلور باستخدام جهاز كروماتوغرافي السوائل العالي األداء 
الكلوريد ومعادن مختارة.  كشفت النتائج عن و ينوسب، أترازين، اد ،D-2,4. وفي أول وآخر أيام التجربة ، ثم تحليل التربة للمبيدات (Frazer, 2000)التجربة 

 ,Frazer)الكشف عن داينوسب في أي مرحلة من مراحل التجربة  يتمولم   ملغرام/كيلوجرام إلى تركيز أقل من حدود الكشف. 3.7من  D-2,4خفض تركيز 

وفي الحوض األساسي ، تم تخفيض تركيز (Frazer, 2000)ملغرام/كيلوجرام إلى تركيز أقل من حدود الكشف  17.  تم تخفيض تركيز االترازين من ,(2000
 ,Frazer) %98.5خلص تعادل أكثر من تملغرام/كيلوجرام، وهذا يمثل فعالية لل 1الكشف،  ملغرام/كيلوجرام لتركيز نهائي أقل من حدود 67المتوالكلور من 

ملغرام/كيلوجرام بعد المعالجة بما يعادل فعالية التخلص  38ملغرام/كيلوجرام انخفضت حتى  170.  في حوض المعاملة العالية، كان التركيز االبتدائي (2000
 30سم العليا مما أدى لخلط غير مكتمل .  كان متوسط تركيز المتوالكلور في الـ 30ولكن في هذه المعاملة تم خلط الـ.(Frazer, 2000)بالتقريب  %78بمقدار 

 .  وفي حوض الضبط لم يتغير تركيز المتوالكلور.(Frazer, 2000) %93ملغرام/كيلوجرام وهي تعادل فعالة تخلص بنسبة  11.8سم العليا من التربة 

 

 تكلفة المعالجة
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 ,Frazer)طن من المواد المتبقية في موقع نوفارتس  600أمريكي لمعالجة الـ  $73000ناًء على هذه التجربة التوضيحية ، تكلف مشروعات غريس حوالي ب

/طن إلى $52طن من النفايات تكلف  5000إلى  2500/طن. وحسب تقديرات غريس فإن المعالجة الشاملة لـ $120.  هذا التقدير يعادل حوالي (2000
 ترازين.وتبدو هذه التقنية واعدة في معالجة المتوالكلور واأل.(Frazer, 2000)/طن تقريبًا حسب الظروف الخاصة بالموقع 81$

 TMDaramend تطبيقات أخرى لعملية

وقد استخدمت هذه التقنية في تجربة توضيحية بمصنع للكيماويات ملوث بالمبيدات المكلورة في  TMDaramendصدر حق الملكية لشركة غريس وشركاه لعملية 
طن من التربة الملوثة بنسبة  250قد خفضت من  2,4,5T, 2,4-D, DDE, DDTري هذه التقنية ، فإن المبيدات . وبحسب مطو   (Raymend, 2000)أونتاريو، كندا 

99.5%. 

بنجاح في تجربة إيضاحية بموقع في شارلستون، بوالية جنوب كارولينا بالواليات المتحدة لمعالجة في الموقع لملوثات  TMDaramendوقد استخدمت تقنية 
من التربة الملوثة .  وقد  %90بنسبة  DDTوالـ  %98فين بنسبة .  وحسب مطور التقنية ، فقد تم تخفيض التوكسا DDT (Grace & Co, 1999)التوكساسفين ولـ 

 .(Frazer, 2000)في مونتجمري أالباما  Superfundتمت أيضًا محاولة لمعالجة موقع ملوث من مواقع 

 TMXemoremتقنية  – 2دراسة حالة 

 المكان:

 1986 – 1953.  وفي الفترة بين  Astra Zeneca Group PLCوهي فرع من  )(.Stauffer Management Coبواسطة شركة ستوفر TMXemoremتم تطوير تقنية 
 1973وحتى  1953نذ عملت شركة ستوفر للكيماويات وموقعها في تامبا ، فلوريدا، كمنشأة لصناعة وتوزيع المبيدات العضوية المكلورة والعضوية الفسفاتية.  وم

(.  أظهرت فحوصات الموقع وجود Record of Decision Abstract, 2000))أو بالحرق في محرقة صغيرة تخلصت الشركة من النفايات إما بالدفن داخل الموقع 
من المبيدات المختلفة ، عدد منها مصنف كملوثات  32المبيدات في التربة، الماء الجوفي، الماء السطحي ، وترسبات البرك.  وقد تم فحص التربة لوجود 

 عضوية ثابتة.

. وهذه التكلفة ال (Frazer, 2000)3/متر$130ار تقنية االمتصاص الحراري على درجة حرارة منخفضة لمعالجة الموقع بتكلفة تقديرية حوالي في البدء، تم اختي
من المركبات  ع بعددتتضمن التكلفة التحضيرية والبنيات المطلوبة األخرى.  ولكن االستخدام التاريخي للموقع كمنشأة لتصنيع المبيدات ، تسبب في تلوث الموق

ئية لحوالي مما جعل تقنية االمتصاص الحراري صعبة التطبيق بأمان.  هذا باإلضافة للحاجة لمعدات غالية لمعالجة االنبعاثات مما رفع التكلفة النها
 .(Frazer, 2000)3/متر500$

 التلوث المراد معالجته:

 دايلدرين، كلوردين ، وتوكسافين.، DDE ،DDE،DDDالمبيدات المستهدفة في هذه الدراسة هي 

 الكمية:

 من التربة كتجربة إيضاحية للتقنية . 3متر 1000لمعالجة  TMXenoremتم اختيار 

 التنفيذ:

الثالث التي أضيفت ،  تتضمن العملية إنشاء نوافذ للخليط باستخدام التربة الملوثة والمحسنات الصلبة.  وعلى الرغم من أن التجربة هذه لم تحدد نوع المحسنات
.  نمطيًا، تضم المحسنات أيضًا  Bernier et al) ,199(7أن المحسنات المفضلة تحتوي الفضـــالت الزراعية ، ووحل الفضــالت المنزلية  TMXenoremفقد بينت 

.  (Bernier et al, 1997)سهل الوصول للكائنات الدقيقة  DDTيمكن إضافة مفعالت سطحية لجعل الـ .  (Peat)خمة ، مثل الحشائش، النشارة، أو البيت ضمواد م
.  وقد تمت مراقبة المحتوى الرطوبي، المادة (Frazer, 2000)وائية بعد استهالك الكائنات المستوطنة لألكسجين ، تمت تغطية الكومة بالمشمع لخلق بيئة ال ه

 العضوية، المحتوى المعدني ، واألس الهيدروجيني خالل فترة المعاملة.

في شكل نوافذ  بمقر شركة الكيماويات بتامبا، فلوريدا، بحفر واستخراج التربة وغربلة التربة الملوثة.  بعدها تم وضع التربة TMXenoremبدأت عملية تطبيق 
جو الهوائي.  تم  داخل مستودع .  ونسبة لقرب مكان المعاملة من منطقة سكنية، كان البد من تركيب نظام لتخفيف الروائح .  ثم غ طيت التربة بالمشمع لخلق

مللفولت.  ثم أزيل المشمع إلعادة الظروف الهوائية وخلط التربة أو حقنها بهواء مضغوط في فترات منتظمة .   200 –الحفاظ على جهد األكسدة بحد أقل من 
.  في بداية التجربة ، أضيفت المحسنات أ وب للتربة مكونة (Bernier et al 1997)مللفولت  100وخالل الدورة الهوائية تم الحفاظ على جهد األكسدة أعلى من 

أضيف محسن "أ" مرة أخرى للكومة، ولكن في هذه النقطة من الزمن كان  22و 14.  وفي األسبوع (Frazer, 2000) من حجم التربة، على التوالي %5و 40%
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سبوع من الكومة.  أخيرًا، في األ %40، أضيف محسن "أ" مرة أخرى ليكون 33في األسبوع   (.Bernieret al 1997)فقط من الكومة  %20المحسن "أ" يمثل 
 48واألسبوع  33.  قبل إضافة المحسنات في األسبوع (Frazer, 2000)من حجم الكومة على التوالي %6و %40، أضيفت المحسنات "أ" و"ج" لتكون 48

حقيق أهداف التنظيف، اضطر منظمو المعاملة إلزالة جزء من الكتلة لعدم استيعاب المستودع للكومة الزائدة.  وقد كان زمن المعاملة، ضعف الزمن المطلوب لت
ستراتيجية التحكم األمثل للعملية على نطاق  ،السماح لتطوير تقييم المحسنات  .(Frazer, 2000)اري تجوا 

 مراقبة المعالجة

ف ِّض الكلوردين بأقل قلياًل من  %90والتوكسافين بأكثر من  DDTلقد تم تخفيض تركيزات الـ المنتجات الثانوية ، بينما خفضت تركيزات (Frazer, 2000) %90وخ 
، ولم يحقق  (Frazer, 2000)رين أقل من المستويات المستهدفة لنظافة الموقع دوالدايل DDE ،DDT.  لقد نتج عن المعاملة تركيزات للـ%91للتوكسافين بنسبة 

ير القلق خالل مرحلة التخطيط للمعالجة.  ومن الممكن والتوكسافين أهداف المعالجة .  الملوثات المتبقية لم تكن موجودة بتراكيزات عالية تث DDDوالكلوردين و
 تخفيض زمن المعاملة وزيادة فعالية المعالجة باستخدام محسنات ذات جودة أعلى ومعدات أفضل للخلط.

 

 

 

 تكلفة المعالجة

، وهي تغطي كافة تكاليف المشروع متضمنة خدمة مقاول للبيئة، وا عادة تأهيل الموقع والبيئة  3/متر$192ة للمعالجة قدرت بـ يوفرت شركة ستوفر تقديرات مثال
المتوسط نسبة لوجود األساسية.  تمثل التكاليف المتغيرة نسبة صغيرة من التكلفة الكلية.  ومع ذلك ، فإن تكلفة موقع شركة ستوفر للكيماويات كانت أعلى من 

حاليًا لمعالجة ما تبقى من الترب الملوثة والتي تقدر  TMXenaremاجة الشديدة لضبط الضجة وتلوث الهواء.  وتستخدم معاملة الموقع في منطقة سكنية والح
 .3متر 16000بحوالي 

 TMXenoremتطبيقات أخرى لعملية 

الهندسة البيئية من ضمنها شركة المعالجة موقع عدة تسجيالت لحقوق الملكية األميركية وتم الترخيص لها حاليًا لعدد من شركات  TMXenoremنحت لقد م  
 .TMXenorem.  وقد تم إنشاء مركز للمعالجة األحيائية تأسيسًا على تقنية (Frazer, 2000)لقاعدة القوات األميركية الجوية وأخرى لمعالجة موقع في نيوزلندا 

لمعالجة موقع ملوث لشركة هيلينا للكيماويات في تامبا، فلوريدا بطريقة مشابهة لتلك التي أتبعت في موقع شركة ستوفر.  يعتبر  TMXeneremاستخدمت تقنية 
ي" .  المبيدات المثيرة للقلق في هذا الموقع ه(Frazer, 2000) 1929وقد كان في السابق مصنع للمبيدات وكان يعمل منذ  Superfundموقع هيلينا ضمن مواقع 

ها بواسطة برنامج األمم المتحدة للبيئة كملوثات عضوية ثابتة.  وقد ف، وتوكسافين، وهي مبيدات تم تصنيDDD ،DDTألدرين، كلوردين، هبتاكلور، دايلدرين، 
 ستة أسابيع فقط. فر ظمن التوكسافين في ذلك الموقع في  %70أنجزت هذه التقنية تحطيم حوالي 

 مراقبة ما بعد المعالجة  8.4

عدية" .  هذه اإلجراءات بعد معالجة الموقع ال بد من إثبات أنه يتطابق مع المتطلبات المنظمية ، وتسمى هذه العملية مراقبة ما بعد المعالجة أو "المراقبة الب
بد من جمع عينات للتربة والماء (، ولكنها تطبق بدرجة أقل.  ال 2شبيهة ، في األساس، بتلك التي تم وضعها في الفحص التفصيلي للموقع )أنظر الوحدة 

جراء التحاليل المختبرية والمقارنة مع المستويات المسموح بها للملوثات ذات الصلة.  وال بد  أن تكون تلك المستويات أقل والرواسب من المواقع السابقة للعينات وا 
ء الجوفي باستخدام آبار رصد، والرواسب بواسطة التحليل الكيميائي .  إن من المسموح بها.  ربما يتطلب الموقع ، في أحيان كثيرة مراقبة طويلة األجل للما

ينطبق على المواقع الكبيرة  المتطلبات إلظهار االمتثال للمعايير والواردة في القسم أدناه، تنطبق على المواقع الصغيرة والكبيرة، بينما مناقشة تطوير خطة مراقبة
المعايير المنظمية ، يعتبر الموقع حينها ما زال ملوثًا ويجب إعادة الفحص  تماثلالنتائج إدارة المعالجة  كانتإذا  .حدةفي الواليات المت Superfundمثل مواقع 

 التفصيلي للموقع مجددًا.

 توضيح االمتثال للوائح

 الغرض من قسم توضيح االمتثال هو توفير آلية يمكن بها للمالك/المدير أن يثبت للوكاالت المنظمة بأن:

 معايير المناسبة والمقبولة قد تم االمتثال لها ويتوقع مواصلة االمتثال للمعايير في المستقبل.ال 
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 أي أو كل من الوسائل المعالجة التي طلبتها الوكالة قد حقق الغرض المطلوب. 

 الضوابط المؤسسية والتكنولوجية وآليات المراقبة قد وضعت في مكانها بنجاح. 

 بمعايير التربةمتطلبات توضيح االمتثال 

 المتطلبات تتضمن اآلتي: ذهه

في نقطة التعرض بالرجوع إلى معايير الخلفية، معايير عامة لنوعية  وبالنسبة للمعايير المطبقة ، يجب أن يكون توضيح االمتثال في نقطة االمتثال أ 
 التربة، معايير خاصة بالموقع معتمدة من الوكاالت المنظمة.

 لعينات التربة التي أخذت لتوضيح االمتثال للمعايير المعتمدة كما تطلب الوكاالت المنظمة.بيان العدد األقل  

 ة منظمة أو عشوائيًا لتمثل، أفقيًا ورأسيًا حجم التربة الذي يتم تقييمه لالمتثال.قأماكن أخذ العينات: يجب اختيارها بطري 

 وبعد االنتهاء من عملية المعالجة. أخذ العينات لتوضيح االمتثالية يجب أن يتم بعد أداء الفحص 

حصائيًا وأنه قد تم توثيقها   بطريقة يجب توضيح أن عمليات ضبط/ضمان الجودة قد تمت لتأكيد أن كل النشاطات والبيانات المجمعة سليمة تقنيًا وا 
 صحيحة.

 
 

 معايير الماء الجوفيلمتطلبات توضيح االمتثال 

 تتضمن هذه المتطلبات اآلتي:

معايير المطبقة، يجب أن يكون توضيح االمتثال في نقطة االمتثال أوفي نقطة التعرض بالرجوع إلى معايير الخلفية ، معايير عامة لنوعية بالنسبة لل 
 الماء الجوفي، معايير خاصة بالموقع معتمدة من الوكاالت المنظمة.

افية وفي مواقع مناسبة لتقييم كل الطبقات الهيدرولوجية ذات االهتمام .  يجب أن تكون آبار الرصد التي تم تركيبها بغرض توضيح االمتثال ، بأعداد ك 
نسيابي وعمومًا، يجب وضع آبار المراقبة في أماكن تحيط بالمصادر المشتبهة بالتلوث.  وبالرغم من أن معظم اآلبار يجب أن تكون أسفل التدرج اال

 يطلب وجودها لتقييم الخلفية والوضعية الجيولوجية. للمصدر، إال أن بعض األماكن أعلى التدرج أو أماكن جانبية

 إجراءات المعالجة المطلوبة. ذيجب أخذ العينات لغرض توضيح االمتثال بعد إكمال نشاطات تقييم الموقع وتنفي 

سليمة تقنيًا ومضبوطة يجب توضيح أن جميع عمليات ضمان/ضبط الجودة قد تمت لتأكيد أن كل النشاطات التي أجريت والبيانات التي تم تجميعها  
 إحصائيًا وأنه قد تم توثيقها بطريقة صحيحة.

 متطلبات توضيح االمتثال لمعايير الخلفية

 ويتضمن هذه المتطلبات اآلتي:

 .ثلتطبيق معايير الخلفية، يجب أن يوضح مقدم الطلب للوكالة المنظمة ، أن أي تلوث بخلفية الموقع هو نتيجة النتشار واسع أو طبيعي للملو  

 عينات )يمكن للوكالة المنظمة أن تقر عددًا أقل( 10أقل عدد مطلوب لتقدير معيار الخلفية للتربة هو  

موقع للعينات لمساحة الخلفية المرجعية وفي المواقع التي توجد بها أكثر من طبقة هيدرولوجية ربما يتطلب األمر  12بالنسبة للماء الجوفي ، فالعدد هو  
 عينات أكثر.

توضيح أن عمليات ضمان/ضبط الجودة قد طبقت لضمان أن كل النشاطات التي تم إجراؤها والبيانات المجمعة سليمة تقنيًا ومضبوطة إحصائيًا يجب  
 وأنه قد تم توثيقها بالطريقة المناسبة.

 تسليم التقارير

 يجب أن يحتوي التقرير على األقسام اآلتية:

 مقدمة 

 خلفية 

 وصف الموقع 



 289 

 والفحوصات الحقلية تفاصيل النتائج 

 تفاصيل نتائج التحاليل المختبرية 

 تقييم البيانات والمناقشة 

 تقييم الموقع 

 االستنتاجات والتوصيات 

جازة التقرير  مراجعة وا 

 تراجع الوكاالت المنظمة المناسبة التقرير النهائي بغرض إجازته.

 تطوير خطة مراقبة

 خطة مراقبة تنطبق على المواقع الملوثة الكبيرة جدًا.كما ورد سابقًا في هذا القسم، فإن عملية تطوير 

 

 

 

 نظرة عامة للمراقبة

(.  وتعتمد هذه العملية على استعمال 12.4يعطى هذا القسم الخطوط العريضة لعملية من ست خطوات يمكن أن تستعمل لتطوير وتوثيق خطة مراقبة )الشكل 
 .(USEPA, 2000a)عملية هدف نوعية البيانات 

 
 : عملية تطوير خطة للمراقبة12.4شكل 

 

 تحديد أهداف خطة المراقبة :1لخطوة ا

 تقييم نشاطات الموقع

التخفيفية يجب تحديد أهداف النشاطات، يجب تحديد النشاطات المرتبطة بها ولكنها ليست ذات عالقة مباشرة بأهداف نشاطات الموقع.  مثاًل اإلجراءات  
 تعريفها وتقييمها لتحديد إن كان ضروريًا إضافتها كمكون لخطة المراقبة.

وقع. يجب تحديد نهايات األنشطة.  لكل من أنشطة الموقع مجموعة متفردة من النهايات الطبيعية والكيمائية و/أو األحيائية تمثل أهداف نشاطات الم 
 اقبة.اعتبار هذه النهايات عند صياغة أهداف المر 

هايات تحديد طبيعة العمل لنشاطات الموقع.  توضح طبيعة العمل ألي نشاط، ما الذي يتوقع من ذلك النشاط للوصول للنتيجة المرجوة ، كما تربط ن 
 األنشطة باألهداف.

 تصميم خطة المراقبة. 4

 . وضع فرضية المراقبة2

 . صياغة لوائح قرار المراقبة3

 .تعريف أهداف خطة المراقبة1

 . اجراء تحاليل المراقبة والتشخيص5

 . إنشاء قرار اإلدارة6

 الوثيقة
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 تحديد أهداف المراقبة

 10.4لدعم واحد أو أكثر من أهداف اإلدارة.  يوضح الجدول  الغرض من خطة المراقبة هو توضيح أن نتيجة النشاط المحدد قد تمت خالل إطار زمني محدد
(USEPA, 2004.أمثلة لنشاطات موقعية متعددة واألهداف المحتملة للمراقبة والتي اتضح أنها مفيدة في البلدان المتقدمة ، 

 

  داف المراقبة ألنشطة مختلفة للموقع ألمثال 10.4جدول 

 أهداف المراقبة نشاط الموقع

الترساابات لخفااض التعاارض  تغطيااة 
 للملوث وحركته

هال تام الحصاول علاى  الدرجاة  -بيان فاعلية التغطياة فاي خفاض التعارض
 المطلوبة من خفض التعرض.

هاال الملوثااات خااارج  –توضاايح أن الملوثااات لاام تتساارب خااارج الموقااع 
 الموقع أقل من أهداف المعالجة األولية؟

 -فيذ المعالجة كانات ناجحاةجريت خالل تنأالتى  تخفيفاوضح ان وسائل ال
 المعالجة  ؟. وعمليات تنفيذ   ثارفاعلة للتحكم فى  تخفيفهل وسائل ال

انشااااطة  تهاااال انجااااز -األرض الرطبااااة تخفياااافعمليااااة ايضاااااح نجاااااح  األرض الرطبة تخفيف
 األرض الرطبة؟. فيمقبوال تخفيفعمالال

امتثال مياه العواصف المتجمعة ماع  
وطني تاارخيص النظااام الاامتطلبااات 

 للتخلص من اطالق الملوثات

لم يتعد المستوى المعاين مياه العواصف المتجمعة أنتركيز الملوث في بيان 
تاام الحصااول علااى هاال  -فااى اذن نظااام الااتخلص وازالااة الملااوث القااومى

 فى الماء ؟ رغوبالتركيز الم

المعالجة األحيائية لخفض تركيازات 
 لوث التربةت

المساتوى تم الحصاول علاى هل  -الملوثايضاح الفاعلية فى خفض تركيز 
 للملوث ؟ طلوبالم

بضااااااوابط معاملااااااة المياااااااه الجوفية
األجااااال لمناااااع  ةقصاااااير مؤسساااااية 

ن تقابال ألى إاستخدام المياه الجوفية 
 هداف النظافةأ

تاام خفااض هاال -ايضاااح ان المعاملااة فاعلااة فااى خفااض تركياازات الملااوث
 ؟طلوبلوث المياه الجوفية الى المستوى المتتركيزات 

اساااتخدام الميااااه الجوفياااة اثنااااء  تالتشاااريعية منعااا ضاااوابطال توضااايح أن
 استخدام المياه الجوفية؟توقف  هل -المعاملة

Source: USEPA ( 2004) 

 

 وعي أصحاب المصلحة

تحديد األهداف، قوانين القرارات ، من المهم، المشاركة المبكرة ألصحاب المصلحة وذلك لعكس قضاياهم واهتماماتهم، ويجب أن تكون هذه المشاركة قبل 
 وتصميم الدراسة لخطة المراقبة وذلك لتجنب تأخير المشروع.

 فعالية قرار اإلدارة العلمية

 الغرض من فعالية قرار اإلدارة العلمية هو توثيق قرار يحدد واحدًا أو اثنين من األهداف التي تمثل أفضل معالجة لنشاط الموقع.

 افتراضات المراقبة: تطوير 2الخطوة 

 تطوير نماذج تصورية وافتراضات للمراقبة

دم النموذج كأساس يتكون النموذج التصوري للمراقبة من سلسلة من االفتراضات العملية تحدد العالقات بين كل نشاط في الموقع والنتائج المتوقعة.  كذلك يخ
أن يساعد في تطوير افتراضات المراقبة.  هذه االفتراضات تمثل األساس لتقرير ما إذا كان النشاط الفتراضات وأسئلة المراقبة.  النموذج التصوري للمراقبة يمكن 

 مثااًل الفتراضات مراقبة مبسطة وأسئلة لمعالجة افتراضية. 13.4قد بلغ أهدافه المنشودة.  يوضح الشكل 
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COC تركيز الملوث = 

 : نموذج تصوري للمراقبة، افتراضات مراقبة، وأسئلة المراقبة المرتبطة بها لعمل لمعالجة تربة ملوثة.13.4لشكل ا

 

 اإلدارة العلميةفعالية قرار 

، تحديد افتراضات وأسئلة مراقبة تخص نشاطات الموقع وتطوير نموذج تصوري للمراقبة يحدد العالقات بين نشاط الموقع والنتيجة 2يترتب على الخطوة 
خص االفتراضات ، األسئلة والنموذج التصوري .  الغرض من فعالية القرار هو توثيق قرار فيما ي2المتوقعة.  ويمثل كل هذا فعالية قرار اإلدارة العلمية للخطوة 

 للمراقبة.

 :  صياغة أحكام اتخاذ قرارات المراقبة:3الخطوة 

...... فإن ........" وهو تطور األحكام األساسية التخاذ قرار المراقبة لتأخذ شكل أحكام عامة لتقرير أهداف نوعية البيانات.  يكون حكم القرار في شكل "إذا ...
يجب وف التي تقود متخذي القرار الختيار طريقة العمل.  وبمعنى آخر فهو ينشئ المعايير الدقيقة التخاذ خيار بين إجراء عمل ما من عدمه.  و يحدد الظر 

أساسية لحكم اتخاذ قرار ت كذلك أن ينشئ لبرنامج المراقبة معايير لالستمرار ، التوقف أو لتعديل خطة المراقبة و/أو النشاط بالموقع.  عمومًا ، هناك أربع مكونا
 المراقبة:

 العنصر المعني 

 الحصيلة المتوقعة من النشاط في الموقع 

 مستوى العمل )يجدد األساس الذي سيبنى عليه قرار المراقبة( 

 خيارات أخرى للعمل )إعطاء خيارات لقرار المراقبة بمستوى العمل المحدد( 

دًا لمستوى تجب صياغة األحكام األساسية للقرار بشروط عامة فيما يخص المكونات المذكورة أعاله.  يجب مالحظة أن الحكم األساسي للقرار ال يضع حدو 
نما يجب تطوير هذه الخواص خالل عملية تصميم خطكو  مالعمل، مثل مستوى مقبول للسمية، مستوى للملوث بالتربة،  ة المراقبة )أنظر ن زماني للنتائج، وا 

 (.4الخطوة 

ألحكام أساسية للقرار لمشروع معالجة أحيائية .  في هذا المثال فإن دراسة المراقبة المحددة هي تقدير تركيز  (USEPA, 2004)يعطي مثااًل  14.4الشكل 
COC  في التربة، نهايات الدراسة هي تركيزCOC مستوى العمل بين مستوى ،COC ركيز المستهدف ، وبدائل العمل تتمثل في اإليقاف أو مساو  أو أقل من الت

 االستمرار في المعالجة والمراقبة.

 نجاح مراقبة المعالجة

من التربة الى المستويات المقبولة. اهداف المراقبة لهذا  COCة لخفض تركيز تضمن المعالجة استخدام المعالجة األحيائيت

( تقدير ما اذا كان ومتى 2فى التربة الى المستويات المقبولة )  COC( تقييم فاعلية المعالجة لخفض مستويات 1النشاط  )

 ل اعادة النظر.احتمة  وازيارال، أو اعادة ايجب ايقاف المعالجة ، استمراره

 قضية

 الموقع

اساسيات  ميكانيكية الفعل الفائدة المتوقعة  نشاط الموقع

 النجاح

 COCمستويات 

فى التربة السامة 

 ات البراريلنبات

المعالجة األحيائية 

 COCلخفض مستويات 

 فى التربة اقل من الحد  

فى  COCمستويات 

التربة خفض الى 

 5خالل األدنى الحد 

 سنوات

مستويات 

COC  فى

 X>التربة

 المعالجة األحيائية

الى  COCحول لت

سامة  غيرنواتج 

 للنبات

مسئولة من  فى التربة COCمستويات افتراض المراقبة: 

سمية غير مقبولة  للنبات. تم اختيار المعالجة األحيائية 

كعالج. المعالجة األحيائية تنتج نواتج تحلل غير سامة،  

 فى التربة الى مستويات مقبولة  COCوعليه تخفض تركيز 

 سؤال المراقبة:

قدم مستوى العمق( تم خفض  2-0. هل التربة السطحية )1

جزء فى  0.5الى مستويات مقبولة )>  COCتركيز 

 المليون(؟
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 أحيائيةمشروع معالجة ولية لقرار ألحكام األ ل: مثال 14.4شكل 

 

 فعالية قرار اإلدارة العلمية

قرار المراقبة لتحديد الظروف التي تسمح لمتخذ القرار باالختيار من بين بدائل العمل المرتبط ببرنامج المراقبة ونشاط الموقع.  وهذه األولية لحكام األتم تطوير 
 يجب تسجيل القرار بصورة رسمية كمذكرة أو خطاب يحفظ بالملف. . 3المعايير األساسية للقرار تمثل فعالية قرار اإلدارة العلمية للخطوة 

 : تصميم خطة المراقبة4الخطوة 

 تحديد البيانات المطلوبة:

المراقبة.  قد تكون ربما يكون من الضروري الحصول على بيانات متنوعة الختبار فروض المراقبة، ولإلجابة على األسئلة وأخيرًا لدعم قرار إداري فيما يختص ب
 هذه البيانات طبيعية كيمائية و/أو أحيائية اعتمادًا على الفروض واألسئلة باإلضافة للقرارات التي سوف تتخذ.

 تقدير حدود خطة المراقبة:

 ة اآلتية:سئلتمثل حدود المراقبة أوجه الـ "ماذا، كيف، أين ومتى" من خطة المراقبة .  وفي تحديد هذه الحدود ، على فريق المراقبة اإلجابة على األ

 ما هي البيانات المطلوبة. -

 كيف يجب أن تجمع العينات )المنهجية ونوعية العينات(؟ -

 أين يجب أن تجمع عينات المراقبة؟ -

 متى تجمع عينات المراقبة؟ -

 إلى متى تستمر عملية أخذ العينات؟ -

 كم عدد المرات التي تسير فيها حمالت ألخذ العينات؟ -

 التعرف على طرائق جمع البيانات

ليس من  ناك عدد من األساليب لجمع البيانات الضرورية لغرض محدد للبيانات ؛ بعضها قد يكون مكلفًا وأكثر صعوبة للتطبيق من األساليب األخرى. ه
(.  5ظر الخطوة الضروري تحديد تصميم معين ألخذ العينات في هذه المرحلة من تصميم الدراسة، ولكن ذاك يتم خالل عملية تحسين تصميم جمع البيانات )أن
جمع البيانات ذات في الواقع، في هذه المرحلة تحدد وسائل جمع البيانات المناسبة لجمع البيانات المطلوبة ويتم تقدير أولي لجدوى استعمال هذه الوسائل ل

 الخصائص المطلوبة، وفي الوقت المطلوب وتغييرات التكلفة.

 تحليل البيانات قالتعرف على طرائ

 أحكام أولية للقرار لمشرو  معالجة أحيائية: مثال

يمكن صياغة حكم أولي للقرار يرتبط بعمل معالجة لخفض تركيز الملوث في  

حيائية قد أدت إلى التربة كاآلتي: حإذا أشارت نتائج المراقبة أن المعالجة األ

خفض تركيزات الملوث في التربة إلى مستويات مقبولة، عندها تعتبر المعالجة 

األحيائية قد حققت أهدافها وال يطلب أي عمل  خر )معالجة أو مراقبة(. وإال، 

فمن الضروري القيام بالمزيد من العمل الستكمال أو مراجعة المعالجة 

 والمراقبةح.

الحكم األولي  للقرار يعرف العنصر المعني )تركيز في هذا المثال ، فإن 

الملوث  بالتربة(، النشاط  بالموقع )المعالجة األحيائية(، مستوى العمل والذي 

 من تركيزالملوث في التربة( واإلجراءات  مقبوليخدم كأساس للقرار )مستوى 



 293 

بارة عن جمع وتحليل مالحظات متكررة و/أو قياسات لتقييم التغيرات في الظروف والتقدم نحو تحقيق هدف إداري.  وقد يتطلب تحليل بيانات المراقبة هي ع
إلجابة على د في االمراقبة نوعًا من التحليل اإلحصائي.  استخدام طريقة التحليل اإلحصائي المناسبة يساعد في دعم أو رفض افتراضات المراقبة وبذلك يساع
مدى مماثلة وربط أسئلة المراقبة.  ويمكن استخدام عدد من االختبارات اإلحصائية لتقييم بيانات المراقبة.  يجب أن يبنى اختيار الطريقة اإلحصائية على 

نات المراقبة تستخدم مزيجًا من اإلحصاء افتراضات االختبار اإلحصائي بأهداف وافتراضات وأسئلة المراقبة وقوانين اتخاذ القرار.  عمومًا، فإن تحليل بيا
 ,USEPA)يانات" الوصفي واالستنتاجي، وتحليل السلسة الزمنية.  ورد وصف بعض الطرائق الشائعة لتحليل البيانات بالتفصيل في "اإلرشاد لتقييم نوعية الب

2000b)  وتوجد معلومات إضافية على صفحة الشبكة  .) www.epa.gov/quality(. 

 

 أحكام القرار إنجاز

 محسن   ميم  خالل عملية التحسين ، يتخذ قرار حول ما هي الوسيلة أو مجموعة الوسائل التي تحقق بصورة جيدة أهداف جودة البيانات.  وعندما يكتمل تص
ظروف الموقع والكلفة المحددة وقيود الميزانية.  ويستمر التحسين خالل تطبيق خطة  تتطبيقها تح حات لضمان نجاللمراقبة، يجب تقييم وسائل جمع البيان

طريقة مختلفة لجمع  المراقبة .  وعندما يتم تجميع وتقييم بيانات المراقبة، يجب الرجوع إلى خطة المراقبة لمعرفة إمكانية تطبيق التحسينات ، مثل استخدام
مراقبة قيمة جديدة ، رخيصة أو سريعة( أو نظام مستحدث لجمع العينات ، من دون التنازل عن جودة البيانات المجمعة سابقًا، بينما يستمر تحقيق العينات )ب

 أهداف جودة البيانات.

 تحضير خطة لمشروع مراقبة ضمان الجودة

 ضمين المفردات التالية في خطة مشروع مراقبة ضمان الجودة:يمثل تحضير هذه الخطة، الخطوة األخيرة لتطوير تصميم المراقبة.  ويجب ت

 نظرة عامة وخلفية عن نشاط الموقع الذي وضعت من أجله خطة المراقبة 

 وصف ألهداف المراقبة 

 والنموذج التصوري للمراقبة ،افتراضات، أسئلة 

 حتياجات وخصائص البياناتإ 

 وتكرار العينات طرائق جمع البيانات متضمنة التفاصيل مثل مواقع ، زمن 

 إحتياجات معالجة البيانات 

 خذ العيناتأمعدات ووسائل  

 طرائق تحليل البيانات التي تستخدم 

 فعالية قرار اإلدارة العلمية

 يكمن في انجاز خطة مشروع مراقبة ضمان الجودة. 4فعالية قرار اإلدارة العلمية بالنسبة للخطوة 

 النتائج:  تنفيذ تحاليل المراقبة وتشخيص 5الخطوة 

 تنفيذ جمع وتحليل البيانات   

في  يجب أن تتم كل أنشطة جمع البيانات مع االلتزام الصارم بتصميم الدراسة الذي تم تحديده في خطة مشروع مراقبة ضمان الجودة ليتم تنفيذه،5خالل الخطوة
 األزمان واألماكن و الفترات التي تحددها أهداف جودة البيانات.

 ومراجعة جمع البيانات وطرق التحليل حسب الحاجة   4-1مراقبة أهداف جودة البيانات التي تم وصفها في الخطوات  تقييم النتائج حسب

. ويساعد هذا التقييم فريق المراقبة في تقدير ما إذا 5يعتبر تقييم البيانات، حين يتم تجميعها بمراعاة أهداف جودة البيانات ، أحد المكونات األساسية للخطوة 
 ت البيانات قد حققت كل مطلوب أهداف الجودة.كان

 ، القيام بالتقييم المستمر وتفسير البيانات فيما يتعلق بثالث أسئلة أساسية :5لذا فعلى فريق المراقبة، خالل تنفيذ الخطوة 

 هل حققت البيانات أهداف الجودة المطلوبة ؟ 

 م قرار الحكم. إن كانت اإلجابة بنعم، هل البيانات المجمعة حتى تاريخه تدع 

http://www.epa.gov/quality
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 جودة البيانات.إذا لم تحقق البيانات أهداف الجودة المطلوبة، فلماذا وما هي التغييرات التي يجب القيام بها حتى تطابق البيانات األهداف المطلوبة ل 

 تشخيص نتائج التحليل والتقييم بمراعاة قرار الحكم

، أحسن من التوقعات، أو أسوأ مما كان متوقعا. فالنتيجة المحددة تقدر ما إذا كان مناسبا تغيير أو ربما يظهر تقييم البيانات أن نشاط الموقع كما هو متوقع 
فضت بصورة أكبر مما هو تعديل نشاط الموقع أو تنفيذ خطة المراقبة. إذا أشارت البيانات إلى استجابة أحسن من المتوقع ) مثال إذا كانت تركيزات التربة قد انخ

ق المراقبة إعادة النظر في خطة مشروع مراقبة ضمان الجودة. وفي هذه الحالة، ربما يكون من المناسب مراجعة ليس فقط الفترة الزمنية متوقع ( فعلى فري
قع في وقت سابق لما نظام أخذ العينات و/أو التقدم نحو قرار مراقبة وقرار إدارة شاملة للمو  نالمتوقعة للمعالجة وبرنامج المراقبة المرتبط بها، ولكن أيضا أوجه م

في تركيزات التربة  كان مخططا له وبذلك يتم تخفيض التكلفة العامة للمشروع. من ناحية أخرى إذا أشارت بيانات المراقبة إلى تغير طفيف أو لم تشر ألي تغير
أنشطة الموقع، و/أو افتراضات المعالجة والنموذج أو أشارت إلى زيادة في مستويات تكون التربة، حينها يكون من الضروري تقييم تنفيذ الخطة، افتراضات 

 جعات الممكنة لخطة مشروع مراقبة ضمان الجودة، المعالجة أو االثنين معا.اعرف على المر تالتصوري للموقع. ربما يمكن حينها ال

 فعالية قرار اإلدارة العلمية

. وفي المقابل، إذا أشارت 6البيانات تدعم قرار الحكم، يمضي حينها بالموقع الى الخطوةإذا حدث في أي وقت خالل عملية جمع و تحليل بيانات المراقبة، أن 
 التحاليل بعكس ذلك، فتستمر المراقبة كما حددتها خطة المراقبة و خطة مرتقبة ضمان الجودة.

 : تأسيس القرار اإلداري  6الخطوة 

 الموقع، فيجب إنهاء نشاط الموقع والمراقبة . في هذه الحالة يجب على وثيقة القرار أن: قبة تدعم حكم القرار لنهاية ناجحة لنشاطار مإن كانت نتائج ال

 تعرف القرار اإلداري وحكم القرار الذي بني عليه القرار اإلداري  

 تلخيص بيانات المراقبة والتشخيص  

 تصف أي شكوك مرتبطة بنشاط الموقع وخطة المراقبة والقرار اإلداري  

 قبةف فريق المراتعر    

 تعطي تاريخ القرار  

 والمراقبة. إن كانت نتائج المراقبة ال تدعم حكم القرار لنجاح نشاط الموقع، ولكن هناك ميل يشير لدعم حكم القرار، يجب االستمرار في نشاط الموقع

 في هذه الحالة يجب أن تحتوي وثيقة القرار على :

 عليه القرار اإلداري تعريف القرار اإلداري وأحكام القرار وراءه الذي بني  

 تلخيص بيانات المراقبة، وباألخص البيانات التي توضح المنحى تجاه نجاح النشاط. 

 وصف الشكوك المرتبطة بنشاط الموقع، خطة المراقبة، والقرار اإلداري  

 تعريف فريق المراقبة 

 إعطاء تاريخ الخطوط العريضة للعمل المستقبلي والتواريخ. 

ال تدعم حكم القرار وال يوجد أي اتجاه نحو الدعم، حينها يجب تنفيذ تحليل للعوامل المسببة والشكوك ومراجعة نشاط الموقع و/أو خطة إن كانت نتائج المراقبة 
 المراقبة وفقا لذلك. 

 في هذه الحالة، يجب أن تحوي وثيقة القرار:

 تعريف القرار اإلداري وأحكام القرار وراءه والتي بني عليها القرار 

 يانات المراقبة والتشخيصتلخيص ب 

 وصف العوامل الكامنة وتحليل الشكوك. تلخيص النتائج لمعرفة لماذا لم تتحقق أحكام القرار ولماذا صنف نشاط الموقع بالفشل 

 وصف العمل المطلوب لمواجهة العوامل المسببة والشكوك المرتبطة بعدم نجاح النشاط. 

 تعريف فريق المراقبة 

 ل المستقبلي.موجدول زمني للعخ القرار يإعطاء تار  
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 فعالية قرار اإلدارة العلمية 

سبة عرف على الحاجة لنشاط جديد تماما للموقع، حينذاك يجب تطوير النشاط الجديد كما هو مطلوب بالعملية المنظمة المناسبة وأي متطلبات مناتإذا تم ال
مراقبة جديد وذلك بإتباع الخطوات الست الموضحة أعاله. أما إذا كان من الضروري  للتوثيق يجب استيفاءها. يمكن أن يكون من الضروري تطوير برنامج

م تنفيذ نشاط الموقع إجراء مراجعات فقط لنشاط الموقع الحالي، فيجب توثيق ذلك كما هو مطلوب ) سجل القرارات ، ملحق ( بالعملية المنظمة المناسبة والتي يت
ئية الشاملة، التعويض والمسئولية القانونية، قانون الحفاظ على الموارد واستعادتها ( إن كانت هذه القوانين أو قوانين مشابهة بحسبها ) مثال، قانون االستجابة البي

 موجودة في البالد. واعتمادا على طبيعة مراجعة نشاط الموقع، قد يكون هناك حاجة لتحضير خطة جديدة لمشروع مراقبة ضمان الجودة.

 التوثيق

تعتمد الطبيعة المحددة لوثيقة القرار على القرار اإلداري و ، فإن من الضروري توثيق كل أوجه القرار. 6القرار اإلداري الذي اتخذ في الخطوة  عنبغض النظر 
         11.4الذي اتخذ، جدول 

 
 : مستندات قرار األدارة4.11جدول 

قرار مستند هل هناك حاجة ل دارةمكونات مستند قرار اإل دارةقرار اإل
جديااادة أو مراجعاااة شاااطة نال
 ؟لموقع ل

مسااااااااتند قرارمطلااااااااوب 
ألنشااااااااااطة جدياااااااااادة أو 
مراجعة  لضامان  جاودة 

 لمراقبة ا

انهاااء نشاااط الموقااع 
 والمراقبة

 قرار المراقبة حكاما،قرار األدارة

 عدم اليقينوصف ، نتائج المراقبة

 ال ال

األسااااااااتمرار فااااااااى 
 انشطة الموقع

 قرار المراقبة أحكام،دارةقرار اإل

 ذكر اتجاه التحاليلنتائج المراقبة، 

 عدم اليقينوصف 

 ال ال

مراجعااااااة انشاااااااطة 
 الموقع

 قرار المراقبة، أحكام  دارةقرار اإل

تحلياااااال عواماااااال ،  نتااااااائج المراقبااااااة
 عدم اليقينوصف ، المسببات

 مقترح مراجعة الموقع

 تمت مراجعته -نعم تمت مراجعته -نعم

 قرار المراقبة أحكام ا، دارةقرار اإل تبديل انشطة الموقع

 نتائج المراقبة

 تحليل عوامل المسببة

 عدم اليقينوصف 

 جديد-نعم جديد-نعم

Source: USEPA (2004) Table 6-1, p.6-5 
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 دليل المستخدم -األدوات و المصدر 9.4

 

 تصنيف الموقع صحيفة عمل

 (ةالموجود  اتمصدر المعلومات فى الفرا بيّنالدرجات و ورا  بسبال اعط، ضع الدرجات)تعليمات: وثيقة معلومات الموقع، 

 الدرجات                                                                      الملوثات                                                                                                                      خصائ .1

 أ. درجة الضرر

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضع فى قائمة الملوثات المحتملة 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------والتركيزات المقدرة                

                                      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------سبب إعطاء الدرجة و مصدر المعلومات: 

 

 ب.كمية الملوث

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     المساحة المقدرة أو المقاسة/

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------              حجم الموقع الملوث

1 .

 خصااااااائص 

 الملوثات

 . درجة الضررأ

 تركيز عالى -ملوثات عالية األهميةً  

 تركيز منخفض -ملوثات عالية األهمية ً 

 تركيز عالى –ملوثات متوسطة األهمية  

 تركيز منخفض –ملوثات متوسطة األهمية  

 ملوثات منخفضة التركيز 

 

14 

11 

8 

5 

3 

،فااااإن المخلفااااات لتقااادير درجااااة الضااارر للمخلفات

لمخلفااات الضااارة عمومااا هااى اقائمااة  ب لموجااودةا

ماان المخلفااات الصااناعية السااائلة  أكثاارذات اهميااة 

واألخيارة ذات اهتماام أكثارمن المخلفااات والصالبة. 

المخلفاااات و المجااااريمخلفاااات الصااالبة األخااارى. 

نسااابة لطبيعتهاااا العضاااوية  تعاااد متوساااطة األهمياااة 

 التخمريااااة ) انتاااااج الميثااااان والغااااازات االخاااارى

مخلفاات المنااازل قااد تحتااوى الناتجاة ماان الطماار( . 

علااى مااواد ضااارة )البطاريااات، المخلفااات الطبيااة، 

 البوهيات...الخ(. 

وتعرياف التركيازات مثالياة لملوثاات التاالي جادول المساتوى الضارر بنااًء علاى  قدر

 العليا

 هميةملوثات عالية األ

المااواد التااى تعاارف انهااا بضااائع خطاارة فااى الئحااة وقااانون ترحياال البضااائع  

 الخطرة

مااااواد صاااانفت كمخلفااااات ضااااارة )مبياااادات، مبياااادات حشااااائ ، البوهيااااات،  

 احماض،قلويات، محاليل ومذيبات...الخ(

 (. PCBsبواسطة الئحة حماية البيئة الكندية )مثل  مدرجةمواد  

 مخلفات المؤسسات )المعامل، المدارس، المستشفيات،...الخ(. 

 نات.االحيو مخلفات الممرضات  وجيف 

 عاعية.مخلفات المواد األش 

 ملوثات متوسطة األهمية

ودعات تمساااا سااااوائلعاااااله، منتجااااات البتاااارول ،تااااذكر أمخلفااااات سااااائلة لاااام  

 الترسيب،األوعية الزراعية والكيميائية

 مخلفات تجهيز األطعمة 

 متبقيات المحارق غير الضارة 

 مخلفات المنازل الصلبة 

 العضويةالمواد مخلفات الخضروات و 

 متبقيات المناجم 

 األهمية ملوثات منخفضة

المخلفااات التجارياااة والصااناعية )ماااواد البناااء مثااال الخشااب، المعاااادن، اكاااوام  

 التراب والطمى...الخ(

 مخلفات شبه خاملة األخرى 

 الملوثات عالية التركيز

 عاااييرمالتفااوق التااي فيااة  أو السااطحية جوتركياازات الملااوث فااى التربااة، والمياااه ال

توى التجارية/الصااناعية( أو مااواد جمعاات مساا x 2ة الكنديااة للمواقااع الملوثااة) يااالبيئ

 جزء فى المليون(   5000رة مركزة  ) وصب

الئحااااة ترحياااال البضااااائع الخطاااارة  قائمااااة الملوثااااات 

الضارة األقليمية والمحلية  الئحة حماية البيئة الكندياة  

 لمواقع الملوثة ....الخ.   الكندية لنوعية اة يالبيئ عاييرمال

 )مساحة/حجم الموقع الملوث(ب.كمية الملوث 

 أو برميل سائل 3م1000هكتار أو  10 

 3م1000الى  3م100هكتار أو  10الى  2 

 3م100هكتار أو > 2> 

 

10 

6 

2 

 

عن كمية المخلفاات فاى المواقاع  شحيحةمعلومات ال

 قاادرالمهجااورة بكناادا. وعليااه كميااة المخلفااات  قااد ت

 المتوفرة من الموقع او كمية المعلومات

 

 ر المساحة أو كمية التلوث المتوقع .وقدأقس 

 تعتير ذات اهميةتذكر: اى عدد من البراميل المهجورة  أو المتخلص منها 

 

 ج. حالة الملوثات الفيزيائية 

 سائل/غاز 

 وحل 

 صلب 

 

9 

7 

3 

 

الملوثاااات علاااى صاااورة ساااائل اكثااار حركاااة فاااى 

األرض والمااااااااء مااااااان الصااااااالبة. اال ان  بعاااااااض 

مان  حركاةالمخلفات الصلبة الذائبة فاى المااء اكثار 

 .حسب الحالةالسوائل اللزجة، وهذه يجب تقييمها 

  تخزينهاقدر حالة الملوث عند التخلص منها أو 

الاااااااااى  6- حاالت خاصة

+6 

  م الفنيةاألحكا متنفى ال 3.7.3انظر 
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                                     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------سبب إعطاء الدرجة و مصدر المعلومات:  

 

 الحالة الفيزيائية للملوثج. 

 

 هل الموقع يحتوى على

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------سوائل وغازات سائدة (1
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------       وحل فى األساس (2
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------    صلبة فى األساس (3

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ سبب إعطاء الدرجة و مصدر المعلومات:

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 اعتبارات خاصة

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  دون اى مميزات هامة اخرى

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------          للملوث لم تدون اعاله 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- سبب إعطاء الدرجة و مصدر المعلومات:

 

 --------------------------------------------------------------   تصنيف الموقع:
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 تكملة -دليل المستخدم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رات ساااااااااا. م2

 التعرض

 \. المياه الجوفيةأ

 خارج حدود الملكيةأو لوث معروف فى ت.1

الجوفية تتعدى معنويا دليل مياه الشارب  المياه 

أو عرفاااااات  x 2( ب   CDWGالكنديااااااة )

 بمالمسة الملوثات 

أو المالمساااة المحتملاااة  xCDWG 2و 1باااين  

 مع المياه الجوفية 

 مع دليل مياه الشرب الكندية  تتوافق 

 

 

11 

 

6 

0 

قاعاادة التشااريع لمعظاام الساالطات التشااريعية هااى لمنااع هجاارة 

 التلوث خارج الموقع الملوث  

علاى ،راجع المعلومات الكيميائية وقم بتقييم نوعياة الميااه الجوفياة، اذا  تعادى  التلاوث  

أو سياساااة ودليااال   CDWG)دليااال ميااااه الشااارب الكندياااة ) ،أو بجاناااب حااادود الملكياااة 

الملوثات المياه الجوفية، عندئذ قيم الموقاع علاى اناه المست اذا واألقليم ، أو افظة أالمح

 عالى التلوث. 

 

دليااااال نوعياااااة المااااااء الكندياااااة  

سياسااااات ودلياااال نوعيااااة الماااااء 

األقليميااة والمحلياااة   دليااال ميااااه 

 الشرب الكندية . 

 . أحتمال وقوف تلوث مياه الشرب 2

 إحتواء هندسي تحت األرض

 إحتواءوجد يال  •

 جزئى إحتواء  •

 كامل  إحتواء  •

 

 لماءاكمن لم الحاجزةطبقة السمك   -أ

 3م أو أقل   3 •

 م 10الى  3 •

 م 10   •

 

 ةحاجزالطبقة النفاذية  -ب

 سم /ثانية  104  

 سم/تانية 6-10الى  10-4 

 سم/ثانية 10-6>  

 

 

 

4 

2 

0 

 

 

1.5 

1 

0 

 

1.5 

1 

0.5 

 

 

وقاوف        قالي المواقع جيدة االحتواء لها احتمال  ضئيل للتلاوث.

 االحتواء التلوث مع زيادة

 

 

 

) طااين، طفااال،...الخ( بااين الملوثااات  اجزةحااساامك  الطبقااة ال

وأى طبقاااة معيناااة محتوياااة علاااى المااااء  ياااؤثر علاااى تخفياااف 

الملوثات وبالتالى على كمية ونوف الملوث الاذى يصال الطبقاة 

 الحاملة للماء

 

 

 

قااد يااؤثر علااى   حاااجزةمعادل هجاارة الملوثااات خااالل الطبقااة ال

 التخفيف والملوث الذى ينقل الى الطبقة الحاملة للماء

 

راجع النظام الهندسى الموجود وارباط هاذه التراكياب بهيادرولوجيا الموقاع وقام بالتقادير  اذا 

ياوفر  بأناه نظاام هندساى  فاعال  االكامال يعرف االحتواء كامل .  إحتواءتم الحصول على  

. اذا كاان أقال مان ياعال تقييماذا لم يوجد نظام،  يقييم هذا العامل احتواء ومعاملة الملوثات. ا

 نمااوذجيلي اهندسالنظاام االمتوساط التلاوث.  يقياايم  ، ؤكاداكاان غيار مإن كامال  أو ا احتاواء

 مسامية منخفضة تبطين ذويتضمن  نظام جمع مياه الغسيل و

 

 

 ات (  علااى كاال الطبقاا)  طااين، الطفااال،...الخ  حاااجزةقاام بقياااس أو تقاادير ساامك أى طبااق 

حالاة الظاروف المحلياة. عني  أو مان المعلوماات العاماة  لالبئر المسجالت الحاملة للماء من 

مان المعلوماات المساجلة عان  البئار.   اجزةحاممكنا، يجب تقدير استمرارية الطبقاة الاذا كان 

ة بكميااات المياااه الجوفياا تحماال تااذكر:  اان الطبقااة الحاملااة للماااء تعاارف كمااواد جيولوجيااة 

 يمكن استخدامها.

 

 

من الماواد المنشاورة )أو اساتخدم مادى نفاذية الماءقم بتقدير طبيعة المواد الجيولوجية وقدر  

، \(. الطاااين 4.9الشاااكل فاااى نهاياااة القسااام  ، قااايم التوصااايل الكهرباااائى الماااائى والمساااامية

ل، الحصاى . الرماةالطماى ...الاخ.  متوساط ة، منخفضتعطى درجات والجرانيت، والطفل ي

 .يةعال درجاتوالحجر الجيرى 

 

 

 

 

 

 

خارطاااااة جيولوجياااااة تاريخياااااة، 

تسااجيل البئاار، مخااتص حكااومى 

فاااااى مجاااااال الهيااااادرولوجيا  أو 

 المستشارين المحليين.

 

 

 

Freeze and Cherry, 1979 

ومصااااادر اخااااارى عاااان الميااااااه 

 الجوفية.  
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 تكملة -تصنيف الموقع صحيفة عمل

IIمسارات التعرض . 

 الدرجات      

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------.مياه جوفية معروفة التلوث    1

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------وثق معلومة عن مياه جوفية      

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------معروفة التلوث :                   

 ------------------------------------------------------------------------------------------------سبب إعطاء الدرجة و مصدر المعلومات:

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------     طبقات إحتوا   ندسية   .أ 2

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------              بين النظام الهندسى 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------            لوقاية المياه الجوفية :

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- سبب إعطاء الدرجة و مصدر المعلومات:

 

 -------------------------------------------------------------------------------------سمك الطبقة الحاجزة للطبقة المحتوية للما  ب . 2

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  عرف  الظروف الجيولوجية المحلية

 ----------------------------------------------------------------------------------------عرف النطاق الحامل للماء المستخدم المداد المياه

 --------------------------------------------------------------------------------------------- سبب إعطاء الدرجة و مصدر المعلومات:

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------    نفاذية الطبقة الحاجزة. ت2

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  قدر النفاذية ألى طبقة حاجزة 

                                    -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------الدرجة المعقولة و مصدر المعلومات:

 

 -----------------------------------------------------                تعريف الموقع        
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 تكملة -دليل المستخدم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل   عامل التقييم النو 

 الدرجات 

 مصدر المعلومات طريقة التقييم سباب ورا  الدرجاتاأل

رات ساااااااااا. م2

 -التعااااااااااااااارض

 تكملة

 

 .2أ

 السنويةث.األمطار 

 مم 1000 

 مم   600 

 مم  400 

 مم 200 

 

 للطبقات المعنية الحاملة للماءنفاذية ج. ال

 سم/الثانية10-2 

 سم/ثانية10-2-10-4 

 سم/ثانية 10-2> 

 

 

 

1 

0.6 

0.4 

0.2 

 

 

3 

1.5 

0.5 

 

 

 

ل يل . كميااة الغساايكميااة األمطااار علااى كميااة مياااه  الغسااتؤثر

 عالية على البيئة  تاثيراتالعالية لها 

 

 

 

 

الطبقااات المحتويااة علااى الماااء ذات توصاايل كهربااائى ماااائى 

يمكنهااا نقاال الملوثااات بساارعة عاليااة علااى مسااافة كبياارة مثاال 

محلااااول الصااااخور الجيريااااة، الصااااخور عاليااااة التكسااااير أو 

 الحصى المتجمعة

 

 

سانة  30ذات العالقة. استخدم متوساط األمطاار ل  قالت البيئة الكندية للمناطسجالى  ارجع

 667واجبرها الاى اقارب خاناة عشارية )مثال  1000التقييم . يقسم االمطار على الغراض 

 درجة( 0.7مم= 

 

 

 

 

 ذات االهتمااملكال الطبقاات الحاملاة للمااء  النفاذياةقم بتقدير طبيعة المواد الجيولوجية وقادر 

 الرفاقالشاكل فاى نهاياة ، والمساامية النفاذية من المواد المنشورة )الرجوف الى متوسط قيم 

(D . 

 

 

ا اطلااااااااس هياااااااادرولوجيا كنااااااااد

)األسااااااااماك والبيئااااااااة الكنديااااااااة 

 م( 1978

 

 

 

 

Freeze and Cherry, 1979 

 

 أعتبارات خاصة

 

 

 4الى + 4-

 

 (متنفى ال 3.7.3)انظر 

 

 الحكم الفنى 
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 تكملة -تصنيف الموقع صحيفة عمل

II تكملة-. مسارات التعرض 

 الدرجات                                                                                                                                                                                          المياه الجوفية ا. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------األمطار السنوية      .ث 2

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------اعط  معلومات األمطار:  

                               --------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------سبب إعطاء الدرجة و مصدر المعلومات:

 

 الحاملة للما التوصيل الكهربائى المائى فى الطبقات المعينة . ج2

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------    قدر نفاذية  الطبقات 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ الحاملة للماء ذات االهتمام

                           --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------- سبب إعطاء الدرجة و مصدر المعلومات:

 

 أعتبارات خاصة . 3

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------دون اى معلومات هامة اخرى 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------عن المياه جوفية لم توجد اعاله  

                            --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------- ر المعلومات:سبب إعطاء الدرجة و مصد

 

 -------------------------------------------------------  تصنيف الموقع:
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 تكملة -دليل المستخدم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل   عامل التقييم النو 

 الدرجات 

 المعلومات مصدر طريقة التقييم سباب ورا  الدرجاتاأل

رات ساااااااااا. م2

 -التعرض

 تكملة

 . المياه السطحية ب

بالمالحظاة . تلوث المياه/ السوائل المطروحة من الموقع 1

 أو القياس

تعااادى  دليااال نوعياااة الميااااه أن يمعاااروف  أو متوقاااع  

 x 2( ب   CDWGالكندبة  )

 xCDWG 2 - 1معروف أو متوقعة بين  

 مع دليل مياه الشرب الكندية  يتطابق 

 

 

 

11 

6 

0 

 

قاعدة التشريع فاى كال  السالطات التشاريعية هاى لمناع 

 من الحدود المحددة.بأكثر تلوث المياه السطحية 

 

م جماااع المعلوماااات المتاااوفرة عااان نوعياااة الميااااه الساااطحية القريباااة مااان الموقاااع . قااايّا 

دليال نوعياة المياااه الكندياة )اختار الادليل المناساب علااى  باساتخدامالمعلوماات المتاوفرة 

، الحيااااة المائياااة فاااى الميااااه الاااريا الترفياااه، س اساااتخدام الميااااه المحلياااة ، مثااال اساااا

 نوعية المياه بف المحلية واألقليمية ذات العالقة واألهدا العذبة،...الخ( 

 

 

دليااااال نوعيااااااة المياااااااه الكنديااااااة 

CCME   

التشررررررريعات والقرررررروانين المحليررررررة 

 .واالقليمية واالتحادية 

 . أحتمال وقوف تلوث المياه السطحية 2

 اإلحتواء السطحي -أ

 إحتواءوجد يال  •

 إحتواء جزئي •

 إحتواء كامل     •

 

 دائمةالمسافة من المياه السطحية ال -ب

 م  100الى > 0 •

 م 300الى   100 •

 م 300  •

 طوبغراقيا  -ت

 الملوثات فوق مستوى األرض وذات ميالن منحدر 

تحات مساتوى األرض وذات مايالن علاى أو الملوثات  

 منحدر 

 الملوثات فوق مستوى األرض ذات ميالن منبسط 

 الملوثات على أو تحت مستوى األرض وذات ميالن  

 

 

 

5 

3 

0.5 

 

 

3 

2 

0.5 

 

 

1.5 

1.2 

0.8 

0 

 

 

احتمااال مسااتوى ونااوف األحتااواء الهندسااى  يااؤثر علااى 

 الملوثات الى المياه السطحية  تسرب 

 

الميااااه الساااطحية علاااى احتماليااااة  تاااؤثر المساااافة الاااى 

وزارة  توصااول الملوثااات الااى مجاارى الماااء.  اسساا

المباشارعلى  التاأثير البيئة فى اونتاريو تصنيف منطقة 

ً م.   50  م.  100امتدت هذه المنطقة الى  فقد ، تحفظيا

 

 

  (لاااوث الميااااه الساااطحية)وينجااارف  ييمكااان ان المااااء 

 سهولة من الموقع المرتفع فى المنحدرات 

 

ظاااروف الموقاااع  براجاااع النظاااام الهندساااى الموجاااود وارباااط هاااذه التراكياااب  .1

مثاال  ، اذا تاام األحتااواء الكلااى .والمسااافة الااى المياااه السااطحية، وقاام بالتقاادير 

تقيااايم متوساااط  اذا كاااان ا، ومنخفضااا اقييماااحاااواجز....الخ، اعاااط تالتغطياااة، 

الحااوجز الطبيعيااة، اشااجار، خناادق او اخاادود، بركااة األحتااواء جزئااى مثاال 

باين الموقاع والميااه الساطحية   زتقييم عالى اذا  لم توجاد للحاواجو رسوبية   

 المجاورة.

 

 وجودة وقم بمسح المعلومات  لتقدير المسافة القرب مصدر مياه سطحية مراجع الخرط ال

 

 

 ر بالنسبة للتضاريس  األرضية راجع المستند الهندسى فى طبغرافية الموقع  واألنحدا 

 %50انحدار شديد =    

 %5انحدار منبسط = >  

 رض ...الخ(تذكر:  نوعية مكان وضع  الملوثات )مثل خندق، فوق األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقااارير تفتااي  الموقااع، الهااواء، 

 الصور،...الخ  
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 تكملة -تصنيف الموقع صحيفة عمل 

II . تكملة -مسارات التعرض 

 الدرجات                        المياه السطحية . ب

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------       . التلوث المالحظ أوالمقاس1

 ----------------------------------------------------------------------------------------------وثق معلومات عن تلوث المياه السطحية :  

                                           ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------المعلومات:أسباب اعطاء الدرجة و مصدر 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------االحتوا  السطحى .أ 2 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------الهندسى  راجع  ووثق النظام 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------أو الطبيعى لحماية المياه السطحية 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------اعطاء الدرجة و مصدر المعلومات: أسباب

 ----------------------------------------------------------------------------------------------ب.البعد عن المياه السطحية الدائمة   2

 -------------------------------------------------------------------------------------------------قدر البعد من الموقع  الى اقرب  نهر 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------أو اى مصدر  خر للمياه    

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------أسباب اعطاء الدرجة و مصدر المعلومات: 

 ج. الطبغرافية 2

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------بين حالة التطاريس األرضية: 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------وضح موقع الملوثات       

 ---------------------------------------------------------------------------------------------)هل هى فوق األرض ام تم طمرها؟(: 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------أسباب اعطاء الدرجة و مصدر المعلومات: 

 

 -------------------------------------------------تصنيف الموقع:  
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 تكملة -دليل المستخدم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل   عامل التقييم النو 

 الدرجات 

 مصدر المعلومات طريقة التقييم األسباب ورا  الدرجات

رات سةةةةةةةةةاب. م

 تكملة-التعرض

 . 2ب

نهاياااة ب)انظااار النوماااوغراف  قابليااة الجرياااان الساااطحيج.

 د( لحقالم

منخفصة فاى السطحية مم  والمواد  1000األمطار   

 .تسربيتها

ة طمتوسااااماااام والمااااواد  1000الااااى 500األمطااااار  

 السطحية. المسامية

مااام والماااواد عالياااة فاااى مسااااميتها  500األمطاااار > 

 السطحية

 

 د. الفيضان أو الغمر المحتمل 

 كل سنتان  1 

 كل عشر سنوات 1 

 ا كل خمسين سنة 

 

 

 

1 

 

0.6 

 

0.2 

 

 

 

0.5 

0.3 

0.1 

 

 

األنجااراف ينقاال الملوثااات الااى مصااادر المياااه . المياااه 

 التساارب داخاال التربااة تتااأثر بالتساااقطومعدلنجرفااة مال

 (.أعلىسمح بانجراف ت)التربة منخفضة المسامية 

 

 

 

 

 

 

احتمال اطالق كمياات كبيارة وتركيازات مان الملوثاات 

فااى وقاات وجيااز تتاااثر السااطحية علااى مجااارى المياااه 

 باحتمال الغمر بمجرى المياه القريبة من الموقع

 

. 

 

 

للمناااااطق  حلبيئاااة الكنديااااةحا ساااااقطتالالرجاااوف الااااى ساااجالت 

سااااقط الغااارض ساانة مااان الت 30. اساااتخدام متوساااط ناساابةالم

قدر  النقاط باستخدام  نوماوغراف  األنجاراف )الشاكل التقييم. 

 د(. لحقفى نهاية الم

 

 

 

مراجعة المعلومات التى تم نشرها مثل تخريط ساهل الفيضاان  

انجاااااراف الربياااااع أو الجباااااال(  ل الفيضاااااان )مثااااال اأو احتمااااا

فاي مجااارى  لتقياايم احتماال الفيضااان انة هيئااة الصايساجالت و

من  فوق وتحات األنحادار. قادر  صافر اذا كاان  المياه القريبة 

 الموقع خارج سهل الفيضان. 

 

 

  1978، االسماك والبيئة األطلس الهيدرولوجى الكندى 

 

 دليل/خرط السهل الفيضي                               

 والمحليةخرط مسح التربة األقليمية 

. 

  يةاحكام فن (متنفى ال 3.7.3)انظر  4الى + 4- إعتبارات خاصة
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II تكملة-. مسارات التعرض 

 الدرجات                                                                                                                                                                                    تكملة -المياه السطحية. ث

  _____________________________________________.ج. احتمال الجريان السطحي                       ____________________2

  _______________________________ ________________________________________دون حاالت األمطار والجيولوجيا: 

                                                  ______________________________________________________________________ 

 

 أسباب الدرجات  و مصدر المعلومات:_________________________________________________________________________

 احتمال الفيضان .. د2 

 قدر تكرار الفيضان من           ___________________________________________________________________________

 مجارى المياه  أو مصادر المياه القريبة           ___________________________________________________________________ 

                                                  ______________________________________________________________________ 

 

 صدر المعلومات:_________________________________________________________________________أسباب الدرجات و م

 .االعتبارات األخرى   3

 دون أى حاالت مياه سطحية             _______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________    أخرى لم توضح أعاله                  

                                                 _____________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________أسباب الدرجات و مصدر المعلومات:______________________________

 

 تعريف الموقع:_________________________________________
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 تكملة -تصنيف الموقعصحيفة عمل 

IIتكملة -رات التعرض سا. م 

 الدرجات                                                                                                    ت. التالمس المباشر                                                                    

   _______________________________________________________________          . تلوث معروف خارج الموقع                     1

 ___________________________________________________________                الموقع نتيجةالتلوث خارج  جل تقاريرعنس

 التالمس مع التربة الملوثة ، الغبار، والهواء...الخ 

   ___________________                                                  ____________________________________________ 

 __________________________________________________الدرجة و مصدر المعلومات:_______________________أسباب 

 بعاثات محمولة بالهوا   .أ. إن2 

 _____________________________________________________ادث أو شكاوى بسبب                      __________ومستند عن ح

 ____________________________________________________والروائح ...الخ                     ________ الغبار،، الغازات، لدخانا 

                                                                 ______  _________________________________________________________ 

 ___________________________الدرجة و مصدر المعلومات:______________________________________________ب أسبا

 مكانية الوصول الى الموقع    إ.ب. 2

 _______________________________________________________________مراجعة وتدوين المنافذ المتوفرة للموقع                 

 ______  __لالنسان والحيوانات                                       _______________________________________________________

 _______________________________________________________________ 

 __________________________________الدرجة و مصدر المعلومات:______________________________________أسباب 

 رةاالتربةالض ات.ث.  جرة  از2          

 ات                       _____________________________________________________________مراجعة احتمال هجرة وانتاج غاز

 _________________________________________________________الموقع                               ______من تربة مضرة           

                                                                         _______________________________________________________________ 

 _____________________________________________________:____________________الدرجة و مصدر المعلوماتأسباب           

 _______________________________________________________________                                       عتبارات خاصةإ . 3  

 __________________________________________دون أى حاالت  أخرى  يمكن ان تعرض                  __________________           

 األنسان والحيوان لمالمسة التلوث                             ___________________________________________________________           

 _______________________________:__________________________________________الدرجة و مصدر المعلوماتأسباب           

 

 يف الموقع:___________________________________________________عرت
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 تكملة -دليل المستخدم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل   عامل التقييم النو 

 الدرجات 

 مصدر المعلومات طريقة التقييم األسباب ورا  الدرجات

 

III المستقبالت . 

 

 أ .  استخدامات األنسان والحيوان 

i . معروفة للموقع الملوث على اإلنسان والحيوان ثار ضارة 

 معروفة على األنسان أو الحيوانات األليفة ئةالسي اآلثار 

 بقوة على األنسان والحيوانات األليفة.  شتبهمالتأثير السيىء  

 

 

 

 

18 

15 

 

 

التلوث من موقع ملوث، الذي يسبب أضارارا واضاحة 

 على اإلنسان، مثير للقلق

تلااوث الموقااع )مثاال زيااادة مسااتوى المعااادن الثقيلااة فااى دم  تااأثيرم راجااع وقاايّ

نقطاة أو أكثار  15الساكنين المجاورين نتيجة تلوث الموقع(.  اى موقع سجل 

واحاد أو ضاار يتصاف ب. التاأثير ال1لهذا العامال يجاب تصانيفه مباشارة رتباة 

  أى اسااتخدامبدرجااة تمنااع نوعيااة البيئااة الطبيعااة  تااالف( اiاكثاار ماان التااالى: 

ار رضاإ( iiiالممتلكاات أو حيااة النباات أو الحياوان.  إصابة أو إضارار( iiهال

ممتلكاات جعل ال( v( اضرار بسالمة أى شخص. ivل نسان.  أو عدم إرتياح

فقاااد التمتاااع   ( viنساااان.  الساااتخدام اإلغيااار صاااالحة أو  النباااات أو الحياااوان 

لعاادي لالعماال فاي التصاريف اتادخل ال vii)باالستعمال الطبيعى للممتلكات  

 (1980ن الئحة حماية البيئة اونتاريو )م

 

 المحتملة على األنسان والحيوانات  اآلثار  .2

 أ( مورد مياه الشرب  

i  .المعروفة على مورد مياه الشرب  اآلثار 

 لموقع الملوثمعرفة تأثر مورد الماء سلباً با      

 CDWG مورد مياه الشرب اعلى من مستوى  التأثير على 

 قوى على تلوث مورد مياه الشربإشتباه  

 مورد مياه الشرب غير ملوث  

 

ii . المحتملة على مورد مياه الشرب اآلثار 

 القرب من مياه الشرب 

o 0 < م 100الى 

o 100 < م 300الى 

o  300   < كيلومتر 1م  الى 

o 1  كيلومتر 5الى 

 

 

 توفر بديل لمورد مياه الشرب  

o  الشربعدم توفر بديل لمورد مياه 

o  مورد مياه الشربلحصول  على بديل اليصعب 

o  مورد مياه الشرب  ل توفر بديل 

 

 

 

 

 

9 

7 

0 

6 

5 

4 

3 

 

3 

2 

0.5 

 

ب حمايتهااا ضااد التلااوث جااالمياااه المسااتخدمة للشاارب ي

 من أى موقع.

 

 

 

 

 

 

حتماال رب بئر ماء الشرب من مصادر التلوثالقيؤدي  

زيااادة فرصااة التلااوث. اباااار المياااه التااى تسااتخدم فاااى 

 أيضاا إذ أنهاا تضامن أن أغراض الرى/الزراعاة يجاب 

 ستخدم لالستهالك اآلدمى.تقد 

 

خااذ فااى الحساابان  تااوفر اسااتبدال مااورد أالعاماال يهااذا 

كمؤشاار كعاماال  يااة فن همن ناحيااة اسااتخدام تاام المياااه، 

 وسياسية.أ وليس ألعتبارات اجتماعية   ارئطي أل

 

 

راجااع المعلوماااات المتاااوفرة عاان الموقاااع) تقاااارير التفتااي ، وثاااائق التقيااايم(  

مياااه الشارب )المياااه الجوفياة، والمياااه الساطحية، الخاصااة ،  تلتقادير اذا كانا

اعلااى )أو متوقااع تلوثهااا  أنهااا  فوالتجارياة أو مااورد مجااالس البلااديات( معار

سياسااات دلياال المحليااة واألقليميااة وعيااة مياااه الشاارب الكنديااة أو نماان دلياال 

، يجاب فاوق هاذا الادليل التلوث. اذا كان مورد مياه الشرب معروف (المطبقة

إتخاااذ بعااض األجااراءات الفوريااة ) مثاال تااوفير البااديل لمااورد مياااه الشاارب( 

 البدء لخفض أو ازالة  التعرض.و

 

س مراجعاااة الخااارط األساسااااية المحلية/األقليمياااة او الصااااور الهوائياااة وقيااااا

المسااافة الااى اقاارب مكااان سااكنى أو مااورد مياااه الشاارب. احكاام مااا اذا كاناات 

سااتخدم ، عااادة، تالمياااه اسااتخدمت كمصاادر لمياااه الشاارب. المناااطق الريفيااة

األتصاال بمنادوب  ناطق الحضرية، المياه الجوفية ألغراض الشرب . فى الم

 افق العامة لتقدير منطقة ومصدر المياه.رالم

 

 المتوفر لمورد مياه الشرب أو المسافة الى المصدر البديل.تقدير البديل 

 

 

 

دلياااال توعيااااة مياااااه الشاااارب 

الكنديااة  دليااال ميااااه الشااارب 

األخااارى التاااى تااام تطويرهاااا 

بوكااااااالت معروفاااااة ) مثااااال 

دلياااااال الصااااااحة والرفاهيااااااة  

 ، ...الخ  USEFAالكندية، 
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 تكملة  -تصنيف الموقعصحيفة عمل 

III . مستقبالت 

 الدرجات                                                                                                                                                                        استخدامات اإلنسان والحيوان ت. 

 الضارة المعروفة على اإلنسان أوالحيواناتاآلثار . 1

         األليفة من الموقع الملوث                                      ___________________________________________________________               

 _________________________________________________________سجل اآلثارالضارة المعروفة أو المتوقعة على                        

 ____________________________________________                                                  _______________اإلنسان أوالحيوانات األليفة                            

 ---------------------------------------------------------------------------------------------                    علومات:أسباب الدرجة المعطاة  و مصدر الم

 .معرفة تلوث مورد مياه الشرب i.أ.2 

 __________________________________________________ سجل وقوف حوادث معروفة أو توقع حوادث 

 ________________________________________________ __________شربتلوث مياه ال

______ ____________________________________________________ 

 ___________________________و مصدر المعلومات:______________________________________________أسباب الدرجة 

 رد مياه الشرب ( المسافة ألقرب موii  .1.أ.2

 ____________________________________________________عرف أقرب بئر شرب المياه وقس                               ______

 _  ________________________________________________________المسافة حتى الموقع الملوث _

           __________________________________________________________ 

 _______________________________و مصدر المعلومات:_________________________________________أسباب الدرجة 

 (توفر البديل لمورد مياه الشرب ii  .2.أ.2          

 ب                       ___________________________________________________________لمياه الشر دون المصدر البديل المتوفر          

 ____وسهولة التنفيذ                                                        _______________________________________________________          

                                                                                  ___________________________________________________________ 

 :__________________________________________________________________________و مصدر المعلوماتأسباب الدرجة           

 

 ___________________________________الموقع:________________ عريفت
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 تكملة -دليل المستخدم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل   عامل التقييم النو 

 الدرجات 

 مصدر المعلومات طريقة التقييم األسباب ورا  الدرجات

 

IIIالمسةةةةةةتقبالت .- 

 تكملة

 

 .2أ.

 ب(. مصادر الما  األخرى 

i تجهياااز الترفيااهاعلااى مصاادر الميااااه المسااتخدمة )اغااراض اآلثااار . معرفااة ،

األغذيااة التجاريااة، سااقاية الحيوانااات، الاارى و األسااتخدامات األخاارى فااى 

 نها تأثرت تأثيراً سيئاً نتيجة تلوث الموقع .أف وعرمالسلسلة الغذائية( 

 CWQGمسنوى المعيار الكندي،  فوق   مصدر المياه معروف  انه تلوث 

 CWQG لوث فوق مشتبه بقوة انه  ممصدر المياه   

 تلوث.     يلم  مصدر المياه معروف انه 

 

ii على مصادر المياهالتأثير الضار. احتمال 

 اعاله اه المستخدمة فى األنشطة المدونةأالقرب من مصادر المي 

o 0 < م 100الى 

o 100 < م 300الى 

o 300  < كم 1م  الى 

o 1  كم 5الى 

 

على أاذا كانات اساتخدامات متعاددة اعطا -استخدام مصادر الميااه     

 نقاط ) استخدم الجدول التالى(ال

 

 تكرار األستخدام

 أحيانااكثيرااستخدام الماء

 1                 2)السباحة، صيد األسماك(                   ترفيه

 0.8              1.5تجهيز األغذية التجارية                             

 0.5               1سقاية الحيوانات        

 0.5              1لرى                ا

 0.3              0.5استخدامات منزلية اخرى 

 0.2              0.5مستقبالً تستخدم   ،قدحاليا ال تستخدم

 

 

 

 

 

 

4 

3 

0 

 

 

 

2 

1.5 

1 

0.5 

 

0.2- 2 

 

 

 

استخدام المياه لهذه األغاراض )الميااه الجوفياة، 

 والمياه السطحية( يجب حمايتها ضد التلوث  

 

 

 

 

 

 

 

ت دقاارب مصاادر المياااه ماان الموقااع ، ذاكلمااا 

 مخاطر التلوث

 

 

 

 

 

ملاة نتيجاة اساتخدام مصاادر المياااه المحت اآلثاار 

ساتخدام. اساتخدامات لى نوف وتكارار االإرجع ت

 أكبر. ذات أهمية األنسان هى  

 

راجااع مسااتند الحاااالت  المسااجلة والمتوقعااة  

لتلااااوث المياااااه المساااااتخدمة فااااى الترفياااااه، 

والسلسلة الغذائية بالرجوف الى دليال نوعياة 

المياااه الكنديااة او الاادالئل الخاارى المماثلااة ) 

ساتخدام أختر الدليل المناسب على اساس اال

اذا اعتبار الماورد  ماا  المحلى للمياه( لتقادير

ً ملوث   . ا

 

 

 

 

قدر المسافة من الموقع ألقرب مصادر ميااه 

 و السلسلة الغذائية.أيستخدم للترفيه 

 

 

 

 

 

ط والدليل قادر اساتخدامات الميااه ائمن الخر

 المجاورة للموقع  

 

 دليل نوعية المياه الكندي

 الدليل الوالئي/ المقاطعي لنوعية المياه

 ..إلخ 
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 تكملة -تصنيف الموقع صحيفة عمل

III تكملة -. المستقبالت 

 الدرجات                                                                                                                                                                          استخدامات اإلنسان والحيوان. أ

 روفة على مصدر المياه المستخدمة :  . اآلثار المع i.أ.2

                                                        ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________سجل المعلومات عن مصادر المياه 

 التي تلوثت أوالمحتمل تلوثها من الموقع    ___________________________________________________________________________

 

 أسباب الدرجة و مصدر المعلومات:______________________________________________________________________________

 قرب مصادر المياه من الموقع .ii.. ب2 

 قس وحدد اقرب مناطق مصدر           ___________________________________________________________________________ 

 _____  مياه الى الموقع                                ______________________________________________________________________

                                                ___________________________________________________________________________ 

 أسباب الدرجة و مصدر المعلومات:______________________________________________________________________________

 .استخدامات المياه   ii.ب. 2

 سجل استخدامات مصادر                  ___________________________________________________________________________

  المياه المجاورة                               ___________________________________________________________________________ 

                                                 ___________________________________________________________________________ 

 

 أسباب الدرجة و مصدر المعلومات:____________________________________________________________________________

 

 

 الموقع:___________________________________________________ف عريت
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 تكملة –دليل المستخدم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 . 2أ.

  نسان مباشر لت( تعرض 

iألنسان معروفة التلوثواسطة ( األرض المستخدمة ب 

تساتخدم  ، يفوق المعايير الكندياة،األرض معروفة التلوث 

 .السكنى / الحدائق /المدارسغراض الزراعة، أفى 

تسااااتخدم  ، تفااااوق المعااااايير، األرض معروفااااة التلااااوث 

 .ل غراض التجارية أو الصناعية 

 األرض معروفة غير ملوثة   

 

iiل تعرض األنسان من خالل استخدام األرض ا(  احتم 

استخدام األرض فى الموقاع  وحولاه )اساتخدم 1 

 (الجدول التالى اعطى أعلى نقاط السوأ حالة  

 

 البعد من الموقع  

 استخدام األرض

 كم5 -1  م  ك1-م300م 300-0حاليا والمستقبل

 3              4.5             5سكن                         

               4                5زراعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة                       

2.5 

               3                4حدائق/ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادارس              

1.5 

               1                3تجارية/صاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااناعية            

0.5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

3.5 

 

0 

 

 

0.5- 5 

 

 

 

تبط تلااوث التربااة تاارلاألضاارار المصاااحبة 

 ستخدام األرض       مباشرة مع ا

 

 

 

 

 

 

 تبطالتربااة تاارلتلااوث  األضاارار المصاااحية 

عااد األرض ساتخدام األرض وب  مااع امباشارة 

ام األرض المساااتخدمة مااان الموقاااع. اساااتخد

أهميااة األكثاار  فااى السااكنى والزراعااة هااى 

فااى هااذه المواقااع  نساابة الن األنسااان يسااكن

 لفترات  طويلة.       

 

 

 

 

 

لموقاع . قام بتقيايم مساتوى التلاوث فاى األرض ألرض لاالرض المجااورة لساتخدام اراجع خرط المنطقة وا

المنتعهرررات، /لمسرررتوا  العراعرررة، مسرررتوا السررركن (CEQC)المعاااايير الكندياااة للنوعياااة البيئياااةمقارناااة ب

 اً تساابب أخطااارأن ماان المحتماال  والتربااة ملوثااة فااوق  هااذه  المسااتويات إذا عرررف أ  . الصررناعة/التجررارة

حاد مان وصاول العاماة، ..الاخ(  الأجاراءات فورياة )مثال تساوير الموقاع، فيجب الشروف في للصحة العامة 

 لخفض أو ازالة التعرض.

 

 

 

لمنطقة المحددة. اذا كان اساتخدام األرض المقتارح فاى المساتقبل خرائط تخطيط واستخدام  األرض لراجع 

قبلى المقتاارح  ) اكثاار حساسااية ماان اسااتخدام األرض حالياااً، قاام بتقياايم العاماال المفتاارض األسااتخدام المساات

فاى األعتباار(. يعارف اساتخدام األرض فاى الزراعاة  يوضح فى ورقة عمل ان استخدام األرض  المستقبل

)مثال البياوت المحمياة(  لمنشاآتامكانياة انتاجياة األرض أو امتصالة بانه استخدام األرض فى  األنشاطة الب

اساتخدام ويعارف مزرعاة. الياوان كمواشاى تغذية  ورعاية الحالمتصلة بزراعية فى طبيعتها، أو األنشطة ال

األرض للسكن/المدارس على انه استخدام األرض كماأوى ثابات أو مؤقات، أو علاى اساس موسامية حساب 

الطبيعيااة  أو  المقاادرات  تطلاابالتااي تاألنشاطة )سااكنى(، وايضاااً حسااب األنشااطة الترفيهيااة فاى الطبيعااة  و

يعارف (. اساتخدام األرض تجاريا/صاناعياً والمنتزهاات لتصميم األرض لدعم  األنشطة )الحدائق يةنساناإل

ترجااع الااى البيااع، و الشااراء، أو تجااارة البضااائع أو الخاادمات )التجاريااة(،  باألضااافة التااي انااه األنشااطة ب

 .نتاج، الصناعة، أو تخزين المواد )الصناعية(اال فيستخدام األرض ال

 

 

 

 

CCME ة معاايير النوعيا

 البيئية الكندية        
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 تكملة -تصنيف الموقع صحيفة عمل

III تكملة–. المستقبالت 

 

 الدرجات         تكملة -نسان والحيوانأ. استخدامات اإل

 نسان:  اإلواسطة . معرفة تلوث األرض المستخدمة ب i.ت.2

 __________________________________________________________________       سجل نوف استخدام األرض )الحالى

 ____________أو المقترح(  ومستوى التلوث فى           ______________________________________________________

 ____________________________األرض معروفة التلوث بسبب الموقع     ______________________________________

 

 ____و مصدر المعلومات:________________________________________________________________ أسباب الدرجة 

 . استخدام األرض فى وجوار الموقع  ii. ت. 2 

 __و        _______________________________________________________________ ية دون استخدامات األرض )الحال

 _______________________________كم من الموقع :            __________________________________5( حتى ةالمقترح

 شمال                        شرق                         جنوب                     غرب                                                                              

 _____________________________م                                   _____________________________________ 300>-0 

 ______________________________________________________كم                                  ____________1>-م300

 _____________________________كم                                      _____________________________________5-كم1

 

 _______________________________و مصدر المعلومات:_____________________________________ أسباب الدرجة 

 . اعتبارات خاصة    3

 سجل معلومات عن اى استخدام مهم      __________________________________________________________________

 _______________________________نسان والحيوان متضمناً تفاصيل       ___________________________________لإل

 _____________________________كان معروفاً               ____________________________________ تلوث الهواء اذا

 

 __________________________و مصدر المعلومات:_________________________________________ أسباب الدرجة 

 

 ____________________يف الموقع:___________________عرت
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 تكملة -دليل المستخدم 
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 النو تكملة

دليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل   عامل التقييم

 الدرجات 

 مصدر المعلومات طريقة التقييم األسباب ورا  الدرجات

III .

 -المسةةةةةتقبالت 

 تكملة

 

 ب. البيئة

معروفاااة علاااى البيئاااة الحساساااة نتيجاااة الموقاااع   ثارضاااارة.1

 الملوث 

 معروفة على البيئة الحساسة  ثارضارة 

علاااى األناااواف المائياااة أو ضاااغوط نباتياااة دليلثارضاااارة  

علااى األشااجار، المحاصاايل، أو حياااة النيااات الموجااودة 

 بالممتلكات المجاورة للموقع   

 متوقعة بقوة على البيئة الحساسة الضارةالضغوط  

 

 

 . احتمال الضغوط على البيئة الحساسة   2

أ(   بعد الموقع عن اقرب بيئاة حساساة ) مثال بيئاة مائياة 

المهاااااددة حساساااااة، طبيعاااااة محفوظاااااة، بيئاااااة األناااااواف 

، حظاااااائر الغاباااااات الحساساااااة، الحظاااااائر بااااااالنقراض

 والغابات  القومية  ...الخ(  

 م 500الى > 10 

 كم 2م الى > 500 

 كم 5كم الى > 2 

 كم 10كم الى  5 

صااادر المياااه الجوفيااة البعااد ماان م –ب(  المياااه الجوفيااة 

 المهمة والحساسة

 م 500الى > 10 

 كم 2م الى > 500 

 كم 5كم الى > 2 

 كم 10كم الى  5 
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من تلوث الموقاع . ثباوت البيئة يجب حماية 

 فى الحماية   اً قصور اآلثار الضارة يعني

 

 

 

 

 

 

 

كيلاااومتر ماااان  1يعتقاااد أناااه حتاااى  مساااافة 

الموقاااااع الملاااااوث تعتبااااار منطقاااااة محتملاااااة 

ساسااة  أي منطقاة بيئياة حعلياه فااان التلاوث، 

ا للقلااق كااون مصاادرتقااد هااذا النطاااق داخاال 

اى منطقااة ،أعامااة ماان ناحيااة . ايضاااً البيئااي

 10مساافة اكبار مان علاى حساسة موجودة  

 . تتاثر بهذا التلوثكم من الموقع ال

 

 

صاااااريف الموقاااااع  مااااان منطقاااااة الت قااااارب

حتمااال كبياار لتلااوث مصااادر مااتالء، االواال

 لمياه الجوفية أو  السطحية   

 

 

تعااّرف حساساة مجااورة . النباتاات  أو أضارار باأى بيئاة  ضاغوط علااى بحثاا عان دالئال لراجاع الساجالت 

،الغاباات المحجاوزة المهددة ف انها البيئة المائية الحساسة، الطبيعة المحفوظة، بيئات األنوابالبيئة الحساسة 

ضارار بنوعياة البيئاة (  اإلiأى مان األتاى:  الضاارهو الحساسة، الحظائروالغابات الطبيعية،...الخ. التاأثير 

( iii( الضاارر والخطاار علااى الممتلكااات وحياااة النبااات والحيااوان .  iiالطبيعيااة ألى اسااتخدام يمكاان عملااه.

أى ممتلكااات أو حياااة   يتلااف(   vصااحة أى شااخص .بإضاارار (  ivر أو مااواد مقلقااة ألى شااخص .رضاا

باألساااتخدام الطبيعاااى  سساااتمتاف( فقدااالvi.  اآلدمااايل ساااتخدام  ةغيااار الئقاااويجعلهاااا النباااات والحياااوان 

 ,Ontario Environmental Protection Act)ل عماال  التدخلفي المزاولاة الطبيعياة  ( viiللممتلكات و

1980). 

 

 

 

ط مقاادرة ائايضاااً راجااع سااجالت وزارة المااوارد الطبيعيااة و خاار  ساالطات الصاايانة.راجااع خاارط وأدبيااات 

األراضااى الفدراليااة. تعاارف علااى المناااطق ذات البيئااات الحساسااة الموضااحة بالجهااات الفدراليااة والمحليااة 

 واألقليمية.

 

 

المباااادىء أى تقااااربر أخااارى متاااوفرة. واال اساااتخدم ،أو اذا تاااوفرت ،راجاااع خااارط كنتاااور الميااااه الجوفياااة

 .عروفةالهيدرولوجية الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للبيئااات  ناساابةالخاارط الم

الحساساااااااااااة للجهاااااااااااات 

ياااااااااة مالفدرالياااااااااة واألقلي

 والمحلية

 

خااااارط الميااااااه الجوفياااااة 

 المحلية ...الخ

  حكم فنى (متنفى ال 3.7.3)انظر  4الى + 4- إعتبارات خاصة
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 تكملة -تصنيف الموقع صحيفة عمل

III . تكملة -مستقبالت 

 الدرجات   ب. البيئة  

         اآلثار الضارة المعروفة على البيئة الحساسة                   _____________________________________________________________    . 1

 ____________________________________سجل المعروف عن الضغوط على أى بيئة                      _________________________

 ________                                                  _____________________________________________________بيولوجية حساسة فى و/أو حول الموقع              

 ____________________________________________________و مصدر المعلومات:_______________________ أسباب الدرجة

 بعد الموقع عن أقرب بيئة حساسة .أ. 2 

 ____________________________________________________________سجل المكان، البعد، والنوف والتفاصيل                            

 ________ ____________________________________________________              عن أى بيئات حساسة أو بيئة المعيشة               

____________________________________________________ ________ 

 _____________________________و مصدر المعلومات:______________________________________________أسباب الدرجة

 المياه الجوفية  .ب.2

 ______________________________________________________المنطقة الرئيسة                                ______ عنقم بقياس البعد 

 _  __________________________________________________________والتفريغ                _ تصريفلل

            ____________________________________________________________ 

 _________________________________الدرجة المعقولة و مصدر المعلومات:_________________________________________

 اعتبارات خاصة   .3

 ____________________________________________________________على البيئة لم ترد                 مهمة أخرى  ثارى أن دوّ           

 ________أعاله                                                                    ____________________________________________________          

                                                                                    ____________________________________________________________ 

 :___________________________________________________________________________و مصدر المعلوماتأسباب الدرجة

 

 الموقع:___________________________________________________يف عرت
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 5الوحدة 
 تكلفة وتمويل معالجة الموقع

توفر هذه الوحدة اإلرشاد عن التحليل االقتصادي لقضايا السياسات البيئية المرتبطة بالمواقع الملوثة بالملوثات 
 العضوية الثابتة.

 أسلوب الخطوة .. خطوة  المتبع سيساعدك في :إن 

 حساب تكلفة المعالجة وفهم أبنية التكاليف. 

 المنفعة لتقييم خيارات المعالجة. -استعمال تحليل التكلفة 

 اختيار آلية التمويل األكثر مالئمة لعملية المعالجة. 
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 مقدمة ونظرة عامة 1.5

سـتهالك الكيماويـات ، فـإن قضـايا كلما تسارعت خطي التنمية  اإلجتماعية واإلقتصادية في البلدان النامية ، كما هو واضـح مـن التوسـع الكبيـر فـي إنتـاج وا 
بلــدان لمــا زاد إهتمــام المعالجــة المواقــع المرتبطــة بالملوثــات العضــوية الثابتــة ســوف تشــكل العديــد مــن التحــديات العظيمــة لتنميــة اإلنســان والبيئــة . وبجانــب ذلــك ، ك

دارة المواقــع الملوثــة بالملوثــات العضــوية الثابتــة ، ســيتعلق تصــميم وتنفيــذ سياســات إســتباقية لمعالجــة المواقــع الملوثــة ، بتحديــد ، ترتيــب وتحليــل  الناميــة بنظافــة وا 
صـــة لتكـــاليف ومنـــافع التنظيـــف واآلليـــات التمويليـــة التكلفـــة وآليـــات التمويـــل لخيـــارات المعالجـــة . ويمكـــن القـــول، أن التقييمـــات العامـــة والخا-البيانـــات عـــن المنفعـــة

 المرتبطة بهما ستصبح م دخاًل مهمًا في وضع سياسات معالجة المواقع الملوثة.

المنفعة وآليات التمويل حين تتم وتنفذ بطريقة مدروسة بإهتمـام ، سـتعزز مـن فـرص نجـاح تنفيـذ  -تبني هذه الوحدة علي إفتراض أساسي بأن تحليل التكلفة
دارة المواقــع الملوثــة بالملوثــات العضــوية الثابتــة . وســيخدم مثــل هــذا اإلطــار، كآليــة لتنظــيم المعلومــات التقنيــة اإلجوت تماعية/إقتصــادية . طبيــق سياســات ضــبط وا 

لكافيـة ، فـإن ممارسـة الفحـص التـي تسـمح وحتي حين تواجه عملية التحليل الشامل للتكلفة/منفعة في البلدان النامية ، مثـل إفريقيـا ، مشـكلة البيانـات المحليـة غيـر ا
الــتخلص مـــن هـــذه بهــا البيانـــات المتــوفرة ، مقترنـــة مــع حكـــم الخبــرة المهنيـــة واإلطــالع ، كـــل هـــذا يجــب أن يـــوفر تبصــرة مفيـــدة عــن أســـاليب أكثــر مالءمـــة إلدارة و 

 الملوثات الكيميائية الخطرة.

 أهداف ونطاق الوحدة:

( 2( تعريــف وحســاب التكــاليف لخيــارات تقنيـــات معالجــة المواقــع الملوثــة بالملوثــات العضــوية الثابتـــة ، )1ة هــي: )هنــاك ثالثــة أهــداف رئيســة لهــذه الوحـــد
 ( إختيار آلية تمويلية لدعم خيارات معالجة الموقع.3التثمين اإلقتصادي والمالي لخيارات تقنية المعالجة ، )

وبنيويـة التكـاليف ، تحليـل التكلفة/المنفعـة ، وآليـات التمويـل وبتفصـيل أكثـر فـإن مجـاالت  ويشمل مجال عـرض هـذه الوحـدة ثـالث مسـائل أساسـية ، التكلفـة
 هذه الوحدة تتضمن:

 تأسيس التكاليف وبنيوية التكاليف لمعالجة المواقع الملوثة. 
 عرض إطار لتأسيس المنافع اإلقتصادية والجدوي المالية للمعالجة. 

 اإلجتماعي/إقتصادي والجدوي المالية للمعالجة.إجراء تحليل تكلفة/منفعة للوضع  

 تقييم الخيارات/البنيات/الترتيبات المالية لإلدارة البيئية للمواقع الملوثة )التنظيف والمعالجة(. 

ستعمال الكيماويات.   عمل توصيات عن األدوار المالئمة لمختلف أصحاب المصلحة لضمان إستدامة وا 

 مويل المحتملة.تحديد التحديات/الحواجز لفرص الت 

 عمل توصيات حول إستراتيجيات إزالة هذه الحواجز والمعوقات. 

 تطوير آلية تمويلية لمعالجة مستدامة للمواقع الملوثة.   
الـة أو ًا إلز وعمومًا ، تسعي هذه الوحدة لتوفير أساس إقتصادي منطقي لعمل أفضل الخيارات الممكنة عـن سياسـات وتقنيـات معالجـة المواقـع الملوثـة تحقيقـ

 تخفيف العواقب الضارة للتلوث بهذه الملوثات علي صحة اإلنسان والبيئة.

لمنظـور الخـاص ومن األهمية بمكان ، مـن منظـور السياسـات البيئيـة ، حقيقـة أن هـذه الوحـدة تـوفر إطـارًا لتقـدير مـا إذا كانـت فوائـد معالجـة الموقـع ، مـن ا
ســتراتيجيات الملوثــات والمجتمعـي ، تســتحق مــا صــرف مــن تكــاليف . أخيــرًا  ، ســيكون القــرار المثــالي للمجتمـع، ذلــك الــذي يزيــد القيمــة الحاليــة لسياســات المعالجــة وا 

 الثابتة من منظور مجتمعي ، إعتمادًا علي الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية في البالد.

 كيفية بناء الوحدة

سـير اإلقتصـادي للعوامـل المتسـببة فـي وجـود الملوثـات العضـوية الثابتـة ، وآثـار السياسـات مناقشـة التف 2.5ينبني ما تبقي مـن هـذه الوحـدة كمـا يلـي: القسـم 
التكاليف وبنيوية التكاليف المرتبطة بمعالجـة الموقـع والتحـديات التصـورية والتجريبيـة لتحديـد وتقـدير التكـاليف . القسـم  3.5علي إدارة الموقع الملوثة . يناقش القسم 

المنفعة . يعمل هذا القسـم للتعـرف علـي وتحديـد كميـة المنـافع والتكـاليف مقترنـة بالتحـديات  –ًا لتقييم معالجة الموقع بناء علي تحليل التكلفة يرسم إطارًا منهجي 4.5
عـــرض القســـم األخيـــر خيـــارات التمويـــل وآلياتـــه والقضـــايا والتحـــديات الناشـــئة والمتعلقـــة بتمويـــل جهـــود النظافـــة . وي 5.5المصـــاحبة لهـــذا اإلســـلوب . ويـــدرس القســـم 

 اإلستنتاجات.
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 . إقتصاديات الملوثات العضوية الثابتة:2.5

ل الملوثــات سـتجري فـي هـذا القسـم ، مراجعـة سـريعة لـبعض المفـاهيم والنمــاذج اإلقتصـادية ذات الصـلة بالمشـاكل المرتبطـة بـإطالق ، الـتحكم ، إدارة وتمويـ
يء األساسـية إلقتصـاديات إدارة وضـبط الملوثـات العضـوية الثابتـة والنفايـات الكيماويـة السـامة المشـابهة . هـذا العضوية الثابتة . تعرض المناقشة نظرة عامة للمباد

ي مـن هـذا التمـرين هـو الموضوع معقد ومثير لإلهتمام حيـث أنـه يالمـس أوجهـًا مهمـة مـن العالقـة التكافليـة بـين النشـاط اإلنسـاني وبيئتـه الطبيعيـة . الهـدف األساسـ
 بيئية.ة إضافية لخلق خيارات لسياسات فاعلة بغرض تخفيض والقضاء علي اآلثار السالبة للملوثات العضوية الثابتة ، علي الحضارة اإلنسانية والتوفير تبصر 

 يدرس هذا القسم المسائل العريضة األربعة التالية:

 لماذا توجد مشكلة من الملوثات العضوية الثابتة؟ 
 هناك مستويات مقبولة إجتماعيًا إلنتاجها ، إستعمالها والتخلص منها؟ إن كانت هذه الملوثات خطرة ، هل 

 ما هو دور التكنولوجيا في اإلدارة المثالية لهذه الملوثات؟ 

 ما هو دور الفشل المعلوماتي في التعرض لجرعات تحت المثالية للملوثات العضوية الثابتة. 
 لماذا توجد مشكلة ملوثات عضوية ثابتة؟

هـي شـرح إقتصـادي للعوامـل واسـعة التنـوع المسـببة لمشـكلة التلـوث بالملوثـات الثابتـة )عوامـل بيئيـة خارجيـة سـالبة(. وعلـي الـرغم ممـا يبـدو  نقطة اإلنطالق
تســاهم بقــدر الك ، أنهــا غيــر إقتصــادية فــي طبيعتهــا ، فــإن لهــذه العوامــل جــذور إقتصــادية قويــة . ذلــك بســبب أن النشــاطات اإلنتاجيــة والعمليــات الوســيطة واإلســته
ا تفــرض تصــرفات كبيــر فــي المظــاهر البيئيــة الســالبة ذات التــأثيرات الضــارة بنوعيــة البيئــة وصــحة اإلنســان. وبغــرض هــذه المناقشــة ، يحــدث المظهــر الســالب عنــدم

 ;Cropper and Oats, 1992) شخص ما أو مؤسسة تكاليف خارجية علي شخص آخر أو علي المجتمع وال ي دفع تعويض للضرر أو إلتالف المنفعـة الـذي يحـدث

Folmer andGabal, 2000). 

 ل مع هذه المشكلة.ت لخِّص اإلعتبارات التالية نتائج تحليل وجود الملوثات الثابتة والتعرض غير الضروري للسكان لهذه الملوثات والسياسات البديلة للتعام

 ضمن اإلستخدامات المتعددة للموارد بما في ذلك الموارد البيئية.واجه األفراد ومشروعات األعمال والمجتمع ككل بإتخاذ خيارات من ي 
اء الضــوء علــي العوامــل قــقــرار ، البــدائل بــين اإلســتخدامات المتعــددة للمــوارد ، وخيــارهم النهــائي ، يســاعد كــل ذلــك فــي إل يكيــف يقــيم هــؤالء كمتخــذِّ  

 تتمظهر في مشكلة التلوث بالملوثات العضوية الثابتة.األساسية المتسببة في اإلستغالل غير الفعال للموارد البيئية والتي 

ستغالل والـتخلص مـن المـوارد ، بمـا فـي ذلـك النـواتج الثانويـة للعمليـات اإلقتصـادية ، بطريقـة غيـر فعا لـة للمجتمـع ، وذلـ  ك عنـدما ال سيحدث اإلنتاج وا 
 ضات بطريقة كافية القيم اإلقتصادية الحقيقية لتلك الموارد.يتعكس المقا

يــة ، زي الســبب األساسـي فــي ظهــور الملوثـات فــي البيئــة بطريقـة مكثفــة ، إلـي الحســابات الخاطئــة ، المبنيـة علــي اإلعتبــارات الفرديـة ولــيس المجتمعيعـ 
 في تقييم الموارد ، وذلك ألن التكاليف الفردية تختلف تمامًا عن تكلفة المجتمع.

 لخيارات المختلفة في قلب مشكلة إتخاذ قرار إستغالل الموارد.بر تقييم صافي الفائدة )الفوائد ناقص التكاليف( لتيع 

 يوجــد فــي كــل مجتمــع عــدد مــن المؤسســات التــي تتعامــل مــع قضــايا التثمــين ، والخيــاران األساســيان همــا ، آليــة الســوق والحكومــة مــن خــالل توجيهــات 
 إدارية.

ألسعار، التي ، في أحيان كثيـرة ، تـوفر معلومـات جيـدة عـن التكلفـة والمنفعـة لألسواق القدرة علي تصفية المفاضالت اإلنسانية إلنتاج مجموعات من ا 
ستهالك وحدات إضافية من مورد نادر.  اإلضافية إلنتاج وا 

للسياسـات عندما تعمل األسواق بصورة مالئمة ، ينتج عن ذلك أسـعارًا أفضـل للسـلع والخـدمات. ولكـن الحفـاظ عليهـا بهـذه الصـورة يبقـي تحـديًا أساسـيًا  
 التسويقية.

 مظاهر فشل السوق والحكومة علي حد سواء. منيعتبر وجود وثبات الملوثات العضوية الثابتة   

 وينتج عن تصحيح هذا الفشل نتائج مجتمعية وبيئية مرغوبة. 

التصــاريح ، أو  1الوحـدة ، تمـت مناقشـتها فـي ويعتبـر تصـحيح التثمـين غيـر الفعـال مـن خـالل سياسـة تحفيزيـة مبنيـة علـي السـوق )مـثاًل الملـوث يـدفع  
 قة أو المحمولة(، في مركز وصفات السياسة البيئية التي ظل يدعو لها اإلقتصاديون حاليًا.المسو  

 رة ، هل هناك مستويات مقبولة مجتمعيًا إلنتاجها ، إستخدامها والتخلص منها؟طإذا كانت الملوثات العضوية الثابتة خ

لمبــدأ األساســي وراء هــذا الموقــف يــأتي مــن النتــائج التقليديــة أن المســتويات المثلــي إلنتــاج ، إســتعمال والــتخلص مــن هــذه واإلجابــة علــي هــذا الســؤال هــي نعــم ، وا
أدنـاه ،  3.5 – 1.5األشـكال .الملوثات يحدث فـي النقطـة عنـدما تكـون التكلفـة الهامشـية المجتمعيـة لعمليـات التنظيـف / التخفيـف مسـاوية للفائـدة الهامشـية للمجتمع
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لهامشـي ، لمزيـد مــن توضـح رسـومًا بيانيــة لهـذه النقطـة . يحــدث المسـتوي األمثـل للملوثــات الثابتـة عنـد تقــاطع تكلفـة التخفيـف الهامشــية وعامـل الضـرر المجتمعــي ا
 .3.5المناقشة أنظر القسم 

 وبتحديد أكثر فإن اإلفادات التالية تلقي المزيد من الضوء علي النتائج األساسية:

 ايات ومستوي صفر من الملوثات ، ورغم النوايا الحسنة ، إال أنها صعبة التحقيق.عدم وجود نف 

 ال يمكن التخلص الكامل من المواد الكيمائية الملوثة والفضالت إال بتكلفة عالية، إما بإيجاد البدائل أو تعويض مصدر الدخل المفقود. 

يمائيـة السـامة ونواتجهـا الثانويـة والنفايـات الخطــرة لحـد النقطـة التـي تتسـاوي فيهـا التكلفــة مـن الجـدير باإلهتمـام اإلسـتثمار لخفـض أو إزالـة المنتجــات الك 
 الهامشية مع المنعفعة الهامشية من المعالجة.

ستهالك الكيماويات المرتبطة بإطالق الملوثات الثابتـة مـن خـالل المـزيج مـن المعـ  ر المنِّظمـة اييهذا يتطلب إستيعاب المظاهر السالبة المتعلقة بإنتاج وا 
 ومشاريع تحفيزية بيئية علي السوق.

 ة الهامشية.المستوي المرغوب إجتماعيًا إلنتاج الكيماويات يتطابق مع النقطة التي تلتقي فيها الفائدة اإلجتماعية الهامشية مع التكلفة اإلجتماعي 

لمجتمـع ال يمكـن تعويضـها بالفائـدة التـي تعـود عليـه مـن مثـل هـذا وراء هذا المستوي من التلوث األمثل ، فإن الملوث الهامشي يتسبب في تكلفة علـي ا 
 النشاط اإلقتصادي . والنتائج المجتمعية المرغوبة والتي يجب أن ت بني عليها السياسة تتضمن إستيعاب تكلفة مثل هذا التلوث.

 المرتبط بالملوثات العضوية الثابتة.ويعني إستيعاب التكلفة أن كل األفراد والشركات البد أن تتحمل التكلفة الكاملة لسوكهم  

 ويعتبر مبدأ الملوث يدفع أكثر المباديء اإلقتصادية بروزًا إلستيعاب مظاهر تكلفة الملوثات العضوية الثابتة. 
اإلقتصـاديين وأخصـائي كان إستخدام مباديء السوق للتعامل مع القضايا والمسائل البيئيـة التـي تتعلـق بالحيـاة ، مصـدرًا أساسـيًا للجـدل ، خاصـة بـين غيـر 
رتبط األمـر باإلعتبـارات البيئة . من التحـذيرات المهمـة، أن األسـواق وهـي تـوفر حلـواًل فعالـة للمشـكلة اإلقتصـادية لتخصـيص المـوارد ، لكنهـا لـم تكـن فعالـة عنـدما يـ

فــي عمليــات الســوق التقليديــة وذلــك ألن األســواق لهــذه المــوارد وحقــوق الصـحية والبيئيــة . وفــي الغالــب فــإن القــيم الحقيقيــة للمــوارد الطبيعيــة والبيئيــة ضــعيفة التمثيــل 
إجتماعيـًا للمشــاكل الملكيـة المتعلقـة بهــا ضـعيفة التعريـف . وعلــي الـرغم مــن هـذا التحـذير ، فــإن تثمـين الســوق وفـر وسـيوفر نظــرة مفيـدة للوصــول إلـي حلـول فاعلــة 

 اإلجتماعية والبيئية المعقدة.

 في اإلدارة المثلي للملوثات العضوية الثابتة؟ما هو دور التكنولوجيا 

نظــرة عامــة إلقتصــاديات إدارة الملوثــات الثابتــة ، وتعتبــر اإلفتراضــات التاليــة مهمــة فــي تفســير األشــكال البيانيــة وفهــم اإلطــار  3.5 – 1.5تــوفر األشــكال 
 ابتة ، ومشاكل التلوث البيئي ذات الصلة.التصوري لدور المعلومات والتكنولوجيا في اإلدارة المثلي للملوثات العضوية الث

 في كل األشكال يمثل المحور األفقي كمية إنبعاثات الملوثات الثابتة. 
 المحور الرأسي يعطي القيمة المالية لألضرار وتكلفة التخفيف المرتبطة بمستوي الملوثات العضوية الثابتة. 

 ي الخطر الصحي مع إضافة كل مستوي للتعرض للملوثات.دالة الضرر الهامشي تمثل تثمين المجتمع للضرر ، أو تفاد 

يــتعكس إنحــدار الدالــة مــا إذا كانــت كــل وحــدة إضــافية للتعــرض قــد أحــدثت أضــرارًا أعلــي أو أقــل . فــإذا أحــدثت كــل وحــدة إضــافية مــن التعــرض  -
 أضرارًا أعلي يكون المنحدر لألعلي.

 يكون منحدر دالة الضرر الهامشي زائدًا ، وهذا ما قد يحدث في الملوثات الثابتة. عندما ي حدث كل مستوي أعلي من التعرض ، أضرارًا أعلي ، -

 يمكن تقسيم دالة الضرر الهامشي بأنها تدل علي فوائد هامشية لصحة أقل وخطر بيئي عندما يتغير التعرض للملوثات الثابتة. -

 ثات الثابتة تمثل تكلفة التخفيف الهامشية.تثمين المجتمع لتكلفة التخفيف/المعالجة لكل مستوي إضافي للتعرض للملو  

 تعكس تكلفة التخفيف الهامشية العالقة بين مستوي التعرض للملوث وتكلفة التخفيف. -
 تتضمن تكلفة التخفيف: -

 التكلفة الرأسمالية   
 العمالة   

 الطاقة   

 مدخالت أخري )تحتاجها عملية  تحفيف التعرض لمستوي التلوث(   

 تخفيف الهامشية ليعكس أن التعرض المنخفض للتلوث يعني تكلفة تحفيف عالية لتقنية التخفيف المعطاة.ينخفض منحدر تكلفة ال -

 تكلفة التخفيف الهامشية يمكن أيضًا النظر إليها علي أنها تكلفة التحكم الهامشية لتحفيف مستوي التعرض للملوثات العضوية الثابتة. -

 تتقاطع تكلفة التخفيف الهامشية مع الضرر الهامشي. يحدث المستوي األمثل للملوثات العضوية حين 
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يحدث التعرض األمثـل للملوثـات الثابتـة حـين يتقـاطع الضـرر الهامشـي وتكلفـة التخفيـف الهامشـية . وبـإفتراض أن الحكومـة تحصـلت علـي  1.5في الشكل 
للضــرر مقارنــة مــع  ظرمــة أكثــر بــالنأن كــل وحــدة تعــرض مقي  معلومــات أكثــر عــن آثــار الملوثــات الضــارة بالصــحة ، أو أصــبحت أكثــر وعيــًا بالمشــكلة . هــذا يعنــي 
وتوضـح  *eإلـي  1e، وينتقـل التـوازن مـن مسـتوي التلـوث  1.5الحالة الراهنة . يظهر أثر هذا اإلفتراض بإنتقال دالة الضرر الهامشي للشـمال كمـا موضـع بالشـكل 

قــدرة ضــمن مــن هــذا التحليــل أن هنــاك تكلفــةإمتثال مومــنخفض للتلــوث ، والمعنــي المت المســاحة المظللــة حجــم تكلفــة اإلمتثــال البيئــي عنــدما يفــرض مســتوي جديــد
 صحاب الصناعة ألي مستوي قياس للتعرض أقل من المستوي الحالي.أل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التكلفـــة والمنفعـــة لتغيـــر تقيـــيم الخطـــر علـــى مســـتوى التلـــوث بالملوثـــات  1.5الشـــكل  العضوية الثابتة

 

 MACكيــف يمكــن للتغييــرات التكنولوجيــة تغييــر دالــة التخفيــف الهامشــي . هــذا موضــح بإنتقــال دالــة تكلفــة التخفيــف إلــي الشــمال مــن  2.5يوضــح الشــكل 
مقارنـة  1P وبتكلفـة إجتماعيـة أقـل 1eإلـي 0eل مـن ضـبني تقنية جديدة أو أفضل الممارسات التقنية والتي تنتج تحقيـق مسـتوي بيئـي أفعكس تت1MAC  .1MACإلي
 . 0Pمع 

. يحـدث التــوازن  3.5و  2.5يظهـر دور التقنيـة فـي إقتصـاديات النفايــات الكيمائيـة السـامة فـي إنتقــال تكلفـة التخفيـف الهامشـية ناحيـة الشــمال فـي األشـكال 
،  Aمقارنـة مـع التـوازن األصـلي فـي  Bفـي النقطـة  1eإلـي  0eوالتي ينتج عنها مستوي تعرض أقـل للملوثـات أي اإلنتقـال مـن مسـتوي التلـوث  Bالجديد في النقطة 

. والمعنـي المتضـمن مـن هـذا التحليـل أن التقـدم التكنولـوجي يمكـن أن  0Pمقارنـة مـع  1Pوبتكلفـة إجتماعيـة أقـل  0eبـداًل عـن  1eيحقق المجتمع مستوي بيئيًا أعلـي 
 عود بالفائدة علي المجتمع.ييحدث أثرًا فعااًل في خفض مستوي التعرض و 
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... مـع مسـتوي التلـوث فـي Fلـي فـي النقطـة ..و نتقـال فـي تثمـين دالـة الضـرر. يحـدث التـوازن األاإلأثر التغيير التكنولوجي في التحفيف و  3.5يمزج الشكل 
....e0 التوازن الجديد في .... . ويحدثC.. في النقطة . ..C1... يحقق المجتمع مستوي بيئيًا أعلي ...e1... بداًل عن ..e0.. وبتكلفة إجتماعيـة أقـل ..P1 ..

كافيـة تكلفـة التحقيـق ... . النتيجة المذهلة لهذا التحليـل أن التقـدم التكنولـوجي يمكـن أن يخفـض بصـورة F. مقارنة مع مستوي التوازن األصلي ..P0مقارنة مع ....
.... ألكثر من تعويض للتثمين األعلي لكل وحدة تعرض مقيمة أكثر بالنظر إلي الضـرر مقارنـة مـع الحالـة الراهنـة. هـذا MAC2... إلي .MAC1الهامشية من ..

 دوجة في إقتصاديات البيئة.النموذج يتنبأ بأن المجتمع يمكن أن يحقق مستوي تلوث أقل وبتكلفة أقل للمجتمع وهذا شكل من األرباح المز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأثير حركة تثمين الخطر والبداع التقني على مستوى التلوث 3.5الشكل 

 بالملوثات العضوية الثابتة      

 

 للملوثات العضوية الثابتة؟ماهو دور الفشل المعلوماتي في التعرض تحت األمثل 

ة بقــدر تفسـر مشـكلة الملوثـات العضـوية الثابتـة فــي اإلقتصـاد بأنهـا ناتجـة عـن فشــل السـوق ، أي فشـل السـوق للعمـل بصــورة مالئمـة وتـوفير معلومـات جيـد
ستهالك وحـدة إضـافية مـن مـورد نـادر ، وبصـفة أخـص فـي أسـواق مـوارد الطبيعيـة والبيئيـة . ثـالث أسـباب تشـرح لا معقول عن التكاليف والمنافع اإلضافية إلنتاج وا 

 فشل السوق هي:

 العوامل الخارجية 
 قوة السوق  

 تباين المعلومات 
بســبب  ســيكون تركيزنــا فــي هــذا القســم علــي دور الفشــل المعلومــاتي فــي التعــرض المفــرط للملوثــات . ال ســيما أن فشــل المعلومــات والتشــوهات اإلقتصــادية

 تجتمع لتفاقم مشكلة التلوث البيئي. سياسات الحكومة غالبًا ما
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مــات غيــر ويعــزي تعــرض اإلنســان للملوثــات الثابتــة ، جزئيــًا لفشــل الســوق مرتبطــًا بمعلومــات غيــر صــحيحة . وعنــدما يأخــذ المســتهلك خياراتــه يواجــه بمعلو 
في المعايير المنظمة غيـر الكافيـة وغيـر الفعالـة باإلضـافة  صحيحة وغير مكتملة عن األخطار التي يواجهها . وهذا غالبًا ما يتضاعف بفشل الحكومة الذي يظهر

ولعــدد مــن  للفشــل فــي فرضــها . لــيس مــن المــدهش أن يعــرض أ نــاس مــن بلــدان ناميــة أنفســهم ألخطــار صــحية ، مرتبطــة بمواقــع ملوثــة كيمائيــًا ، يمكــن تفاديهــا.
الرغم مـن تسـببها لألمـراض وآثارهـا المميتـة . الجهـل وعـدم كفايـة المعلومـات عـن األخطـار األسباب ، يعيش الناس أو يعملون بالقرب مـن مواقـع ملوثـة كيميائيـًا ، بـ

إلحتمـال كبيـرًا ، الصحية هي من أهم تلك األسباب . وعندما يتم تقسيم إستخدام األرض إلي مناطق ، حسب سياسة جيدة للصحة العامـة ، بطريقـة رديئـة ، يكـون ا
 ، أن يعيش ويعمل الناس بالقرب من تلك المناطق الخطرة.خاصة في المناطق ذات الدخل المتدني 

ن التعـــرض عــادة ، ال يعلــم عامـــة النــاس درجــة األخطـــار )المــرض والمــوت( التـــي تفرضــها هـــذه الملوثــات الكيمائيــة . وتتفـــاقم المشــكلة بــالفترة الفاصـــلة بــي
ك نجــد أن النــاس ، عــادة ، يســتخفون بهــذه األخطــار بطريقــة كبيــرة . لــذا فــإن النشــر ذلوعواقبــه الصــحيحة ، والتــي قــد تمــت لســنوات عديــدة ، بــل لعقــود ، نتيجــة لــ

مكــن تالفيــه ، المكثــف للمعلومــات عــن درجــة الخطــر ، للنــاس المعرضــون الــذين يعيشــون بــالقرب مــن هــذه المنــاطق الملوثــة ، يقلــل بصــورة كبيــرة ، التعــرض الــذي ي
. ويتطلب تحمل مستوي مقبواًل إجتماعيًا من الخطر بواسطة األفراد ومشـروعات األعمـال ، فـي البلـدان الناميـة ذات لهذه الكيماويات الخطر واألخطار المتعلقة بها 

 لمعلوماتي ال يقبل الجدل. الدخل المتدني ، نشرًا مكثفًا للمعلومات الخاصة بالخطر أكثر من البلدان المتقدمة . لذا فإن دور المعلومات العامة في تحقيق الفشل ا

جتماعيــة كبيـرة إذا لــم تعـالج أو تنظــف إ تلـك المواقــع. ن إنشـاء مســتوطنات بشـرية بــالقرب مـن مواقــع ملوثـة بالملوثــات العضـوية الثابتــة يـؤدي لتكفــة فرديـة وا 
وجهـة نـر تقنيـة ، وبـالرغم مـن والمعضلة في كثير من البلدان النامية ، ذات الموارد المالية المحدودة ، هـي إلـي أي مـدي تسـير عمليـات المعالجـة والتنظيـف . مـن 

 درجة التعرض لألخطار ، فإن القيود المالية هي التي تحدد كيف تكون نظافة الموقع الملوث ، جزئية أم كلية.

 عوامل أخري للتعرض تحت األمثل للموثات العضوية الثابتة:

 توجد عوامل إضافية تفسر التعرض تحت األمثل للسكان للموثات العضوية الثابتة:

ونيـة أو تكلفة المالية للمعـامالت ، خاصـة فـي البلـدان الناميـة ، تجعـل مـن الصـعوبة بمكـان ألولئـك الـذين تـأثروا بالفضـالت السـامة إسـتخدام طـرق قانال 
 أي وسائل أخري تحث الملوثين علي إستيعاب األضرار التي تسببوا فيها بتنظيف األرض الملوثة.

سـامة الحقـوق غيـر الوائحـة ألمـاكن الطمـر ، وبالسـلوك المتحـرر مـن أي قيـود لمنتجـي النفايـات السـامة بوصـفهم يتفاقم الطمر غير القانوني للنفايـات ال 
 منتجون للسلع اإلستهالكية ولنوايا الجمهور الحسنة تجاه مواقع الطمر. 

ات المعالجـة ال تطبـق بصـرامة ، أو إذا لـم توجـد تبين المباديء اإلقتصادية أنه إذا كانت حقـوق الملكيـة غيـر معرفـة أو غيـر واضـحة ، أو إذا كانـت سياسـ
فـي البلـدان الناميـة  أطر مؤسسية ، أو كانت ضعيفة ، أو إن لم تكن هناك معلومـات وافيـة عـن النتـائج الضـارة للملوثـات ، كمـا هـو حـال الملوثـات العضـوية الثابتـة

 يمائية السامة باقيًا لفترة طويلة.ذات الدخل المحدود ، فسيظل التعرض غير المرغوب للسكان لهذه المواد الك

ت حـول القضـايا يعتبر تصميم وتطبيق سياسة بيئية جيدة في البلدان النامية أكثر تحديًا عنه في البلدان المتقدمـة وذلـك بسـبب عـدم اليقـين ونقـص المعلومـا
إلحاحـــًا فـــي تلـــك البلـــدان ، ممـــا يفـــرض تحلـــياًل أكثـــر حساســـية قبـــل الخـــروج  البيئيـــة . فالتقـــديرات البحثيـــة و/أو المغـــاالة فـــي القـــديرات لتكلفـــة والمنـــافع البيئيـــة أكثـــر

 بإستنتاجات قوية من تلك التحاليل.

الملوثـــة  باإلضـــافة لـــذلك فـــإن السياســـات الحاليـــة والظـــروف اإلقتصـــادية واإلجتماعيـــة قـــد أدت لتفـــاقم مشـــكلة التـــدهور البيئـــي وبالـــذات فيمـــا يخـــص المواقـــع
تة. ويجب أن يتحصل المواطنون في المناطق المتـأثرة علـي معلومـات ، هـي صـالح عـام أو تربيـة ، مـن حكومـاتهم ، وهـي الكفيلـة بـالتوفير بالملوثات العضوية الثاب

 المباشر لتلك المعلومات ، أو يدعم العمل الطوعي للمنظمات غير الحكومية بالمنطقة.

يشـجع األفـراد والشـركات ، كمنتجـين ومسـتهلكين ، لتعـاطي سـلوك مرغـوب إجتماعيـًا  ومن األعمال ذات األهمية العظمي ، أن يتم تصميم مشـروع تحفيـزي 
جتماعية مرغوبة.  ليفرز نتائج صحية وا 
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نميــة . إن وضــع معــايير صــارمة ربمــا ال يكــون ي عــد التقيــيم اإلقتصــادي إلجــراءات إدارة خطــر الملوثــات الثابتــة عنصــرًا أساســيًا للسياســة الحســنة للبيئــة والت
النهايــة ، يكــون القــرار مقبــواًل إجتماعيــًا كخيــار للمعالجــة . والــذي يكــون أكثــر تقــباًل إجتماعيــًا هــو خلــق حــوافز لتحقيــق نفــس الهــدف وبتكلفــة إجتماعيــة أقــل . وفــي 

سـتراتيجية الملوثـات الثابتـة مـن وجهـة نظـر إجتماعيـة بإعتبـار الظـروف اإلقتصـادية األمثل إجتماعيًا هو الذي يزيد للحد األعلي القيمة الحالية لسياسات المع الجة وا 
 واإلجتماعية الحالية.

لمـاء . وقـد صـار ي عد التثمين اإلقتصادي للموارد واألصول البيئية أحد أهم األخطار في إقتصاديات البيئة ومصدر للجدل بين علماء البيئـة وغيـرهم مـن الع
بتعــديلها مــوارد الطبيعيــة والبيئيــة ، أداة مفيــدة إلدخــال العوامــل غيــر اإلقتصــادية فــي تحليــل السياســة البيئيــة . لقــد صــار تحضــير الحســابات البيئيــة نظــام محاســبة ال

 .(Ahmed et al., 1989, Reppetto et al., 1989)لتضمن إستنزاف الموارد الطبيعية البيئية ، أكثر شعبية في العديد من البلدان 

ال سـيما وأن  المسائل الجديرة باإلهتمام تخص إستخدام القياس المالي لتثمين الموارد البيئيـة مثـل الهـواء ، األرض ، المـاء السـطحي ، المـاء الجـوفي ،أحد 
لــك ، فــإن ســوء إســتغالل المــوارد هـذه المــوارد البيئيــة تمثــل المســتقر لمختلــف أنــواع الملوثــات الصــادرة عــن األنشــطة اإلقتصـادية التــي تــدعم التنميــة البشــرية . ومــع ذ

 الكثير من الجدل. الطبيعية والبيئية الذي يظهر في المشاكل الخطيرة للتدهور البيئي ، ومن ذلك موضوع الساحة وهو التغير المناخي ، وقد أفرز وسيظل يثير

لعامـة إنهـا إن تـوفرت للـبعض ، فلـيس عمـاًل حرمـان تتصف العديد من الموارد الطبيعية والبيئية بخصائص المصـلحة العامـة . ومـن خصـائص المصـلحة ا
ين يعيشـون فـي الجـوار مــن اآلخـرين فـي المجتمـع مـن التمتـع بهـا . فمـثاًل إذا قــرر فـرد أو شـركة أن ينظـف موقعـًا ملوثـًا بالمولثـات الثابتـة ، فسيســتفيد كـل أولئـك الـذ

ة والبيئـة ومـن األمثلـة األخـري للمصـلحة العامـة ، الهـواء والمـاء واألمـن القـومي )الجـيش إرتفاع قيمة الملكيات الناشئة عن ذلك ومن إنخفاض األخطار علي الصح
تقـوم بتـوفير األطـر والشرطة( فهي غير حصرية وغير تنافسية . وتقترح المباديء اإلقتصادية أن دور الحكومة في مثل هذه الحاالت أن توفر المصـلحة العامـة أو 

 الجة فشل السوق . غير أنه لتحقيق هذا الدور ، فيجب علي الحكومة معرفة كيف يقيم أفراد المجتمع األصول والموارد البيئية.المؤسسية والسياسات التحفيزية لمع

 اإلقتصادي للبيئة: وسائل مباشرة وغير مباشرة التقييم

بـاألفراد أو المؤسسـات بـالقرب مـن مواقـع ملوثـة ، يعتبر وضع قيمـة إقتصـادية للمنـافع أو البعـد عـن األخطـار الصـحية أو األضـرار األخـري التـي قـد تلحـق 
علـي المـاء النظيـف  من المدخالت المهمة لتكوين الخيارات الصعبة في بيئة محدودة الموارد . ال سيما أن النـاس يضـعون ، بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة ، قيمـة

ون أو يلعبون . وي عبر عـن هـذه القـيم اإلقتصـادية ، صـراحة أو ضـمنًا ، مـن خـالل أو الملوث ، وعلي األرض من خالل قرارات يتخذونها حول أين يعيشون ، يعمل
البلــد . يحــدث التقيــيم الــثمن الــذين يدفعونــه ، أو الــذي يرغبــون فــي دفعــه ، أو التخلــي عنــه ، للعــيش فــي بيئــة ملوثــة نوعــًا مــا فــي منــاطق مــن المدينــة ، الواليــة أو 

يـة فـي بيئـة ذات خطـر مـا . وتعتبـر القابليـة للـدفع ، إنعكاسـًا جيـد لـثمن التحليـل اإلجتمـاعي للتكلفة/المنفعـة للقضـايا البيئيـة اإلقتصادي ، أيضًا ألمـاكن العمـل والترق
ري ال ئيـة السـامة األخــمثـل مشـاكل المواقـع الملوثـة ، فـإن فائــدة هـذه المهجيـة فـي تصـميم سياســات بيئيـة سـليمة تخـص الملوثـات العضــوية الثابتـة . والنفايـات الكيما

 3يمكن أن يكون مبالغ فيها . ويستبعد نطاق هذه الدراسة أي مناقشة تفصيلية لهذه القضية.

 قيـيممتبعـان لتثمـين الفوائـد والتكلفـة المتعلقـة بعكـس أو تحقيـق التلـوث البيئـي ويطلـق عليهمـا بصـورة عامـة طـرق الت (Chilchinsky, 1996)يوجد إسـلوبان 
 المباشرة وغير المباشرة.

عــدة  ات غيــر المباشــرة ، والتـي تســتعمل أســعارًا مالحظــة لسـلع وخــدمات الســوق لتثمـين الســلع والخــدمات البيئيــة التـي ال يوجــد لهــا سـوق ، تتكــون مــنالتقنيـ
 طرق تتضمن اآلتي:

لة بيئيـــة أو القيمـــة نمـــوذج ســـعر التمتـــع ، والـــذي يؤســـس علـــي القيمـــة التفاضـــلية للملكيـــة أو الكســـب أو الخســـارة فـــي قيمـــة الملكيـــة نســـبة لوجـــود مشـــك 
 التفاضلية لألجر أو الدخل أو قيمة الدخل المفقود.

 طريقة تكلفة السفر. 
األفــراد  التقنيــة المباشــرة ، أيضــًا تســمي وســيلة الخيــار المطــروح ، مؤسســة علــي طــرق المســح، مثــل اإلتبيانــات المفصــلة ، لكشــف الخيــارات والتثمــين لــدي

 إلسلوب من طريقتين:للسلع والخدمات البيئية. ويتكون هذا ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .Folmer and Gabel, 2000و   ,Kahn, 1995. لمزيد من المناقشة المتعمقة حول هذه القضية وقضايا أخري ذات صلة ، أنظر 3

 تثمين الوحدات. 
 التحليل المشترك. 
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 األخطار البيئية علي حياة اإلنسان تقييم

البيئـي فيهـا هناك جدال مهم آخر يدور حول السياسة البيئية الخاصة بكيفيـة تقيـيم األخطـار البيئيـة علـي صـحة اإلنسـان . فـي األحـوال التـي تشـكل التلـوث 
 ,Johansson, 1993)أخطـار جسـيمة علـي صـحة اإلنسـان تـؤدي إلـي أمـراض ووفيـات عاليـة ، فـالمعهود أن يسـتعمل مفهـوم "قيمـة إنقـاذ حيـاة" بمعنـي إحصـائي 

Dardis, 1990, Jones – Lee, 1982, Morozek et al., 2000, Schelling, 1989  يعتبـر تقيـيم األخطـار البيئيـة علـي صـحة اإلنسـان مـن اإلعتبـارات . )
ة عمـاًل رائـدًا فـي هـذه القضـية مـن المهمة في السياسة البيئية التي تهدف لنظافة المواقع الملوثة بالكيماويات والمواد النووية . وقد قادت وكالة حماية البيئة األميركيـ

إنســان كنتيجــة لتحســين البيئــة أو خفــض التعــرض للملوثــات  100.000ليــل معــدل الوفيــات مــثاًل مــن إثنــين إلــي واحــد فــي كــل زاويــة المنفعــة أو قيمــة إنقــاذ حيــاة بتق
من هذه الوحدة منهجية مماثلة ، معتمدة علـي مفهـوم منظمـة الصـحة العالميـة "سـنوات الحيـاة المعدلـة  4ويتبني القسم  (Mrozek and Taylor, 2002)الكيمائية 
. وبمـا أن نطـاق الدراسـة فـي 4. وقد إستخدم البنك الدولي هـذا المفهـوم قريبـًا فـي دراسـة للملوثـات العضـوية الثابتـة فـي جنـوب شـرق أسـيا )(WHO, 2008للتعويق" 

 ,Jones, Lee)هــذه الوحــدة يســتبعد الخــوض فــي تفاصــيل هــذه القضــية ، فــإن الجــدل المــرتبط بســالمة تقيــيم حيــاة اإلنســان يظــل موضــوعًا لكثيــر مــن المناقشــة 

1982). 

 . التكاليف وبنيوية التكلفة3.5

الجــدوي  يعطــي هــذا القســم الخطــوط العريضــة لهيكــل عــام لتكــاليف معالجــة المواقــع الملوثــة بالملوثــات العضــوية الثابتــة حيــث يمكــن الــدخول بعــدها لتحليــل
( يــربط مصــادر 4.5لمواقــع الملوثــة ، بنــاءًا علــي نمــوذج تصــوري )أنظــر الشــكل . نبــدأ المناقشــة بعمــل دالــة تكلفــة لمعالجــة ا4.5التمويليــة واإلجتماعيــة فــي القســم 

 التلوث بالمستقبالت من خالل مسارات التعرض الثالث: األرض ، الماء )سطحي ، جوفي( والهواء.

.  Cالتكلفـة الكليـة لمعالجـة الموقـع الملـوث بــ بإستخدام هذا النموذج ، يمكننا وضع الشكل العام لدالة تكلفة تحقيق الملوثـات العضـوية الثابتـة . أرمـز لدالـة 
 .1في المعادلة  Yو  Xعلي مجموعتين من العوامل نرمز لها بـ  Cتعتمد الدالة 

C  =  f (X , Y)  1المعادلة 

 ت والمواد الكيمائية.العامل التقليدي المتجه للمدخالت ، رأس المال ، العمالة ، الطاقة ، المواد، الترحيل ، معاملة والتخلص من الفضال Xتمثل  

 متجه خصائص تشمل ، ضمن عوامل أخري ، كاآلتي: Yيمثل  
 درجة المعالجة. 
 خصائص التلوث. 

 نوع تعبئة المعالجة بالتحكم في التعرض. 

 مسارات التعرض. 

 إتاحة الموقع الملوث للمناطق المأهولة. 

 حجم المساحات الملوثة. 

 خصائص المستقبل 

 اإلقتصادية للسكان.الخصائص اإلجتماعية ،  -
 الخصائص األخري للمستقبل. -

 التكاليف متضمنة تكاليف المراقبة والتطبيق. 
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 www.popstookit.com. أنظر 4
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 الرابطة بين مصدر التلوث بالملوثات العضوية الثابتة و المستقبالت 4.5الشكل               

كل هـيكاًل عامـًا يسـتخدم فـي هـذه الوحـدة للتعـرف علـي وقيـاس التقسـيمات المختلفـة لتكلفـة خيـارات معالجـة المواقـع الملوثـة. ويظهـر الشـ 5.5يعرض الشكل 
ًْ ، العالقة بين تقسيمات التكلفة والعوامل التي تؤثر عليها.  أيضًا

 

 

 

 

 هيكل إطاري عام لحساب التكلفة 5.5الشكل 

 التصنيف النوعي للتكاليف

 الثالث األساسية للتكاليف هي كاآلتي:التقسيمات 

 رأس المال وتكلفة المعدات/اآلليات المستخدمة في عملية المعالجة. 
 تكلفة العمالة المستخدمة في عملية المعالجة. 

 عمال مهرة. 
 عمال غير مهرة. 

 إدارة عمالة.  

 تكلفة المدخالت األخري لعملية المعالجة. 
 الطاقة. 
 والتجهيزات األخري.مدخالت مواد مثاًل كيماويات  

 ترحيل. 

-مسائل تنظيمية  اهداف المعالجة

 قانونية

 عوامل خارجية:

 مالية -فنية 

 اقتصادية -

 ذات الصلة الموارد تانشطة المشروف ومتطلبات مدخال

المدخالت في شكل تقسيمات متطلبات صنّف 

 للتكلفة

 تشغيلتكاليف ال

 والصيانة

تكلفة رأس 

 المال

 ف الكلية المالية واألجتماعيةيلاالتك

 العمليات ناصرع

 

 لمستقبالتا

 المصدر
 ارالمس
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 إطراح. 

 ضبط ومراقبة. 
 ويمكن كذلك تصنيف التكاليف بصورة عامة كاآلتي:

 التكاليف الخاصة: تكاليف مالية تعزي الفرد أو المنشأة. 
نتـاج سـلعة أو خدمـة تكاليف إجتماعية: تمثل قيمة فقـدها المجتمـع أو اإلقتصـاد لسـلع أو خـدمات كـان مـن المفتـرض أن تنـتج ولكـن تـم التخلـي عنهـا إل 

معينــة فــي األســاس ، فهــي تمثــل كامــل العــبء المفــروض علــي المجتمــع نتيجــة لنشــاط إقتصــادي . ونعكــس كــذلك تكلفــة الفرصــة البديلــة للمجتمــع فــي 
لمفروضــة علــي أفــراد أو إســتعمال مــورد لنشــاط بــداًل عــن أفضــل خيــار تــالي . كمــا أنهــا تســاوي التكلفــة الماليــة زائــدًا تكلفــة إســتبعاد التكلفــة الخارجيــة ا

 منشآت أخري في المجتمع.

 التكاليف الواضحة والضمنية: 

 التكاليف الواضحة تعني التي تمت فيها دفوعات نقدية مثل تكلفة المدخالت. 
 صرامة.التكاليف الضمنية هي تلك التي لم تدفع فيها نقود ، مثاًل خفض )أو فقد( مدخالت لإلمتثال مع بعض اللوائح البيئية األكثر  

 التكاليف المباشرة وغير المباشرة: 

 التكاليف المباشرة هي التي نتيجة لإلنفاق المباشر علي المدخالت لإلمتثال مع اللوائح المنظمة الصارمة. 
اإلنتاجيــة أو التكـاليف غيـر المباشــرة تـأتي نتيجــة لتغيـرات أسـعار الســلع والخـدمات فــي الصـناعة نتيجــة لـوائح بيئيـة أكثــر صـرامة ، تــأثير إنخفـاض  

 ضيق في سوق العمالة الماهرة.

 التكاليف الثابتة والمتغيرة: 
 التكاليف الثابتة ال تتغير مع اإلنتاج في المدي القصير مثاًل التكلفة الرأسمالية، وبعض تكاليف التشغيل والصيانة. 
 التكاليف المتغيرة تشمل تلك التي تتغير مع المخرجات )اإلنتاج(. 

 قدير التكلفةخطوات أساسية في ت

 هناك ست خطوات أساسية تتعلق بحساب بنيوية التكلفة لمعالجة المواقع الملوثة واألمور المتعلقة هي:

 : حدد بصورة واضحة أهداف المعالجة التي يمكن أن تؤثر علي المشروع.1خطوة 

كــن أن تخفــض أو تعــدل التعــرض أو إحتماليــة تعــرض اإلنســان لمواقــع : حــدد كــل العمليــات التشــغيلية والعوامــل التنظيميــة ، النشــاطات واألعمــال التــي يم2خطــوة 
 الملوثات الثابتة مع إعتبار المراحل الثالث للمعالجة:

 ما قبل المعاملة/ما قبل المعالجة. 
 خالل المعاملة/المعالجة. 

 ما بعد المعاملة/المعالجة. 
 تتضمن العوامل التنظيمية التشغيلية اآلتي:

 السياسة القانونية. 
 توفر القوي العاملة. 

 نسبة العمالة الماهرة. 

 سالمة العاملين. 

 الظروف المالية للسوق. 

 ظروف سوق العمالة. 
د النشـاطات التــي يجـب أن تـتم بمــا فـي ذلـك مراقبــة وضـبط هـذه األنشـطة. تعتمــد هـذه النشـاطات علــي العوامـل التنظيميـة والتشــغيلية التـي 3خطـوة  تـؤثر علــي : حـد 

 ع.مشروع معالجة الموق

. وفـي هـذه الخطـوة ، تكـون التكـاليف 2: خطط النشاطات حسب إحتياجاتها للمـوارد وتقسـيمات التكـاليف مـع األخـذ باإلعتبـار المراحـل الـثالث فـي الخطـوة 4خطوة 
حتياجات الموارد في صورة قيم نقدية.  مفككة إعتمادًا علي تخطيط النشاطات وا 

 

 اسيتين:: جمع بنيوية التكلفة في مجموعتين أس5خطوة 



 327 

 التكلفة الرأسمالية ، بما في ذلك ترتيب وتركيب المعدات وتكلفة البنية التحتية األخري. 
 تكلفة التشغيل والصيانة. 

د المكونات المحلية واألجنبية من المدخلت والتكاليف وثمنها بصورة مناسبة.6خطوة   : حد 

 تي:من العوامل األخري التي تدخل في حساب بنيوية التكلفة تتضمن اآل

 حجم المساحات الملوثة. 
 إتاحة الموقع لسكن اإلنسان والحيوان. 

 سكنية ، صناعية ، زراعية ، أخري. –إستخدام األرض  

 عالي ، متوسط ، قليل الكثافة. –توزيع السكان في جوار الموقع الملوث  

 هل هي منطقة ريفية أم حضرية. 

 فعالية عمليات التنظيف. 

 والتطبيق.التكاليف اإلدارية للمراقبة  

 التكلفة الوقائية لعمال النظافة. 

 حدود التعرض. 

 درجة التنظيف. 

 خصائص الملوثات. 

 درجة الخطر. 

 المكان. 

 مسارات التعرض. 

 األرض. -
 سطحي(. –الماء )جوفي  -

 الهواء. -

 جغرافية وجيولوجية األرض. 

 خصائص المستقبالت. 
 سكنية ، تجارية ، صناعية ، زراعية ، منتزهات ... الخ. –إستخدام األرض  -
 إستخدام األرض. –تعرض مباشر لإلنسان  -

 باإلضافة لذلك ، تعتمد بنيوية التكلفة علي كيفية إجراء المعالجة:

 في الموقع. 
 خارج الموقع. 

 إزالة كاملة للملوثات العضوية الثابتة. –دائمة  

 متوسط.المدي ال –في المدي القصير  –جزئية  

 لتخفيف األخطار اآلنية واألخطار قصيرة المدي. 
قـع كمـا ورد فـي يؤدي تقيد المدخالت الموردية المرتبطة بالنشاطات األساسية في معالجـة الموقـع ، إلـي حسـاب التكلفـة الماليـة لعمليـات التنظيـف لـذلك المو 

ت معالجـة بديلـة للموقـع مـن منظـور التكلفـة . تحتـاج تقـديرات التكلفـة لمفـاهيم ثابتـة للتقيـيم لكـل أعاله ، توفر هذه التقديرات أساسـًا تجريبيـًا لتحليـل سياسـا 1المعادلة 
 األنشطة في بدائل المشروع ، ولكن يجب أن تعكس هذه التكاليف الفرصة البديلة وليس التكاليف الفارقة.

معالجــة  مــن منظــور مــالي )لمزيــد مــن المعلومــات حــول إختيــار تقنيــات خطــة لبنيويــة التكلفــة ، بنــاءًا علــي بــدائل تقنيــات المعالجــة ، 1.5يعــرض الجــدول 
 (4الموقع ، أنظر الوحدة 

 

 : التكاليف المالية لتقنيات المعالجة 1.5الجدول 

 الإحتراقية إحتراقية 

المعالجااااااااااااااااااااااااة  المعالجة النباتية األستخالص فوق الحرج األمتصاص الحرارى الترميد
 األحيائية

GPCR  صاااااااااااااحي طمر ميكانوكيمائية التحلل الحرارى التحويل بالمذيباألستخالص
 لمخلفات ل
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 الموضعي /موضعي

 فى الموقع/ خارج الموقع

 كفاءة

 (3/متر$ USالمقدرة ) ةالتكلف

 الموضعي 

 فى الموقع

99.99% 

140-360 

 الموضاااااااااااااااااعي 
 خارج الموقع

99.99% 

 غير متوفر

 موضعي /الموضعي 

 فى الموقع

93-99.8% 

350-450 /350-700 

 الموضعي 

 فى الموقع 

99.99% 

122-154* 

 تكلفة جزئية

 موضعي

 فى الموقع

 غير متوفر

147-626 

 موضعي /ال

 فى الموقع

60-80% 

55-360 

 الموضعي /

 فى الموقع 

99.99% 

500-630 

 الموضعي /موضعي

 فى الموقع

95-99% 

125-400 

 ال /موضعي

 فى الموقع

99.9% 

500-8000 

 الموضعي 

 فى الموقع

99.99% 

375-500 

 الموضااااااااااااااعي
 داخل الموقع

70-91% 

 غير متوفر

 الموضعي 

 خارج الموقع

 غير متوفر

150 

 تكلفة قبل المعاملة

 تكلفة العمالة

 تكلفة المراقبة

 تكلفة الكهرباء/الوقود

 تكلفة المعدات

 إيقاف العملتكلفة التركيب/

 تكلفة التشغيل/الصيانة

 تكلفة الكيماويات 

 تكلفة التخلص

 الترحيل تكلفة

 تكلفة الماء

 تكلفة األختراف

 تكلفة بعد المعاملة

 الجملة الجزئية

            

 من  ذا الدليل  4( الوحدة 2010المصدر :لي )

 تحديات تقدير التكلفة

 هجية لتقديرات التكاليف:نتوجد العديد من التحديات الم

 التقديرات أو المبالغة في التقدير.تحديد المقاييس الصحيحة للتكلفة وتقسيماتها لتفادي بخس  
 التغيييرات في عناصر حرجة للتكاليف مثل سعر الصرف ، التضخم ، تكاليف الطاقة ، تكاليف العمالة ، سعر الفائدة. 

 تبني إطار توازن جزئي أو توازن عام للتحليل. 

 تبني إطار ثابت أو ديناميكي للتحليل. 

 نطاق تنظيف ومعالجة الموقع. 

 الزمني للتحليل.اإلطار  

 إختيار معدل الحسم. 

 التقدم التقني والعلمي. 

 عدم اليقين. 

 تعديالت السياسة. 
 

 . الحيوية المالية وتحليل التكلفة/المنفعة اإلجتماعية4.5

ات البيئيـة. وتشـتمل السياســات لقـد كـان التــآزر بـين العلـم والتكنولوجيــا واإلقتصـاد فـي تشــكيل القـرارات العامـة واضــحًا بصـورة قويـة فــي إتخـاذ قـرارات السياســ
قـة تصــنع أولويــات البيئيـة فــي الغالـب علــي أهـداف متعــددة ربمـا تتعــارض مــع بعضـها الــبعض . وحينمـا توجــد تقييـدات فــي المــوارد ، البـد لمتخــذي القـرار إيجــاد طري

القرار والعامة لتوجيهـات واضـحة إلختيـار تقنيـة المعالجـة المناسـبة  واضحة بين الخيارات/األهداف المتنافسة ، مثاًل إستخدام منظومة التقييم الكمي . يحتاج متخذو
رات المختلفـة واضـعين فـي في مواجهة المشاكل البيئية المعقدة مثل معالجة موقع ملوث بالملوثات العضوية الثابتة. ويحتـاجون كـذلك لموازنـة األهميـة النسـبية للخيـا

المنفعـــة ، فـــي الجـــدل الـــدائر حـــول إدارة الملوثـــات  –جتماعيـــة مـــن مثـــل تلـــك المعالجـــة. ويعتبـــر تحليـــل التكلفـــة اإلعتبـــار هـــدف الزيـــادة القصـــوي لصـــافي الفائـــدة اإل
(. وتعتبـر هـذه المنهجيـة مناسـبة بصـفة خاصـة لمهمـة إعــالم 4العضـوية الثابتـة ، آليـة مفيـدة لتنظـيم وتفسـير المعلومـات التقنيـة حـول المواقـع الملوثـة )أنظـر الوحـدة 

 والعامة بالمفاضالت المحيطة بمعالجة الموقع وكذلك عدم اليقين الضمني الذي يحيط بالقضية.متخذ القرار 

المنفعــة لمعالجــة الموقــع الملــوث بالملوثــات الثابتــة ، هــو تقــدير إن كانــت المنفعــة للمجتمــع مــن مثــل هــذا العمــل  –إن المبــدأ األساســي وراء تحليــل التكلفــة 
 تستحق هذه التكلفة.
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منهجيــة مقياســًا عامــًا لتقــدير إن كــان هــذا المشــروع يســـتحق التنفيــذ فــي وجــود مــوارد محــدودة لتفــي باإلحتياجــات اإلجتماعيــة واإلقتصـــادية تســتخدم هــذه ال
الصـافية ت القيمـة للسكان . وتتم مقارنة الفوائد والتكاليف من وجهة نظر مجتمعية في إطار محـدد مـن الـزمن . ويكـون الصـرف علـي معالجـة الموقـع مبـررة إن كانـ

 الحالية للمشروع موجبة.

 لتقدير الحيوية اإلقتصادية والمالية يجب اإلجابة علي األسئلة التالية:

 إلي أي مدي يجب أن تسير عملية المعالجة ، مع العلم أن هناك أخطارًا صحية مرتبطة بالمستويات المختلفة للتنظيف؟ 
 ما هو الحجم السكاني بجوار الموقع الملوث؟ 

 األمراض والوفيات نتيجة التعرض للموقع الملوث؟ما هو خطر  

قتصاديات متدهورة؟   ما معني تضمين أفضل التقنيات المتوفرة في بلد محدود الدخل ، يرزح مواطنوه تحت الفقر ، به قصور مالي وا 

 ما هي المعايير التي يجب إستخدامها لتفضيل تقنية معالجة علي األخريات لموقع معين؟ 

 ة والمنافع لمعالجة المواد الكيمائية الخطرة مثل الملوثات العضوية الثابتة ، إن كانت تحمل صفات السلع العامة؟كيف تقي م التكلف 
كلفة/المنفعــة إن المفاضــالت بــين التكــاليف والمنــافع هــي األســاس لسياســات فاعلــة ومــؤثرة إلتخــاذ القــرار . القــرارات الصــعبة تســتلزم المفاضــالت وتحليــل الت

 فاضالت.يوفر تلك الم

 اإلطار العام الم تبني إلجراء الجدوي المالية والتحليـل اإلجتمـاعي للتكلفة/المنفعـة لمعالجـة موقـع ملـوث . التكـاليف الماليـة هـي تكـاليف 6.5يوضح الشكل  
ديل التكـاليف الخاصـة بطريقـة مناسـبة لعكـس خاصة غالبًا مبنية علي أسعار السوق . ولكن التكلفة اإلجتماعية تختلف تمامـًا عـن التكلفـة الخاصـة . وحينمـا يـتم تعـ

اد أو مؤسســات الــذين تفضــيالت المجتمــع عنــدها تعطــي تقــديرات للتكلفــة اإلجتماعيــة . وتختلــف أيضــًا فوائــد المشــاريع اإلجتماعيــة عــن الفوائــد الخاصــة العائــدة ألفــر 
 اإلجتماعية أكثر إحاطة من الفوائد الفردية ، ويمكن تصنيفها لمجموعات ثالث:يهمهم فقط العائدات المباشرة للمشاريع من معالجة المواقع الملوثة . الفوائد 

 تحسين في صحة اإلنسان يتضح من نقص خطر المرض والوفيات. 
 تحسين في البيئة. 

 فوائد أخري. 
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 المنفعة-هيكل إطاري عام لتحليل التكلفة 6.5الشكل 

 الحيوية المالية

 يعتبر تحليل الحيوية المالية تمرينًا مهمًا ألي منشأة مهتمة بمعالجة موقع بدوافع ربحية ويتضمن النشاطات اآلتية:

 تقنيات معالجة الموقع الملوث.التعرف علي والتحليل الكمي للتكلفة لبدائل  
 التعرف علي بدائل اإلستخدام للموقع بعد المعالجة. 

 سنة(. 25 – 20حساب عائدات المشروع عبر أفق زمني محدد )مثاًل  

 إختيار تكلفة رأس المال )سعر الفائدة( إلستخدامه كمعدل للحسم. 

 مقارنة تكلفة وعائدات المشروع المختصة. 

 التي ينتج عنها أعلي صافي قيمة حالية لمعالجة الموقع.إختيار تقنية المعالجة  
 تحليل التكلفة/المنفعة اإلجتماعية

نشـاهد  7.5منظورًا إضافيًا لتحليل التكلفة/المنفعة اإلجتماعيـة لمعالجـة المواقـع الملوثـة بالملوثـات العضـوية الثابتـة . فـي الشـكل  7.5و  6.5توفر األشكال 
إلي القضية حيث تفيد معالجة الموقع كـاًل مـن األسـر ومشـاريع األعمـال. تشـتمل الفوائـد علـي تحسـينات فـي المسـتوي األسـري مـن خـالل هيكاًل عامًا للتوازن للنظر 

نخفاض في األخطار الصحية وكل ذلك ناتج عن معالجة الموقـع. هـذه الفوائـد تتضـمن تثمـين  دخل أعلي نتيجة لنمو إقتصادي أعلي ناتج عن توسع في األسواق وا 
لتكلفـة األقـل ستفضـل نخفاض األخطار الصحية والضرر البيئي . وسيتأثر ميزان الفوائـد بحجـم السـكان المتـأثرين مباشـرة أو بطريقـة غيـر مباشـرة . الخيـارات ذات اإ

 ي يحقق أعلي صافي للفوائد.علي األعلي تكلفة . ويتم إختيار تقنية المعالجة ، بناءًا علي تحليل التكلفة/المنفعة ، التي تؤدي إلي مستوي الخطر الذ

 

 منافع المشروف مدخالت المشروف

 العوامل المحلية:

 االقتصادية -

 البيئية -

 السياسية -

تكاليف 

 المشروف

العوامل 

نوعية  العالمية

 البيئة

 الصحة

تكاليف التشغيل 

 والصيانة

 تكلفة رأس المال

تكاليف المشروف األجمالية 

 الجارية

 المنافع الجارية

القيمة الحالية لتكاليف 

 المشروف الجارية 

 القيمة الحالية لمنافع المشروف

 واألقتصادية على اساس القيمة الحالية الكليةالحيوية المالية 

 حساسية التحليل

 القرار غير مقبول

تكرار العملية مع المعلومات 

 الجديدة الى النتائج المرضية

 القرار مقبول

 خيارالمعالجة  األكثر تفضيالً 

المنافع 

 األخرى
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 : اإلطار العام لفهم دور معالجة الموقع الملوث7.5الشكل 

 

 

 المنفعة –خطوة لتحليل التكلفة  –سلوب الخطوة أ

 :8.5المنفعة كما موضع بالشكل  –هناك ست خطوات لتحليل الجدوي المالية والتكلفة  

 معالجة الموقع الملوث بالملوثات العضوية الثابتة.: حدد بوضوح أهداف برنامج/مشروع 1الخطوة 

ستراتيجيات التنظيف حسب أدائها.2الخطوة  نف تقنيات وا   : ع رف وص 

 

ر اإلنسياب المناسب للمدخالت والمخرجات بتضمين:3الخطوة   : قد 

 المواصفات الفيزيائية للمشروع. 
 المدخالت المطلوبة للتركيب والتشغيل. 

 ؤات لإلتجاهات المستقبلية للمدخالت والمخرجات )النمو المستقبلي والتغيرات التقنية( وربما تفضيالت المستهلك.تتضمن هذه العملية تنب

وحـدات : إعـط قـيم لسـريان المـدخالت والمخرجـات بإسـتخدام مقيـاس يتـرجم سـريان المـدخالت والمخرجـات لمقيـاس عـام ونقـدي . الفوائـد والتكـاليف تقـاس ب4الخطـوة 
 إكمال الحسابات بتثمين األشياء غير الملموسة.نقدية . يمكن 

ا إذا كـان : أحسب القيمة الحالية للتكاليف والمنافع حتي تـتمكن مـن حسـاب صـافي القيمـة الحاليـة بإسـتخدام عامـل الخصـم المناسـب . وق ـدر لكـل تقنيـة مـ5الخطوة 
 صافي القيمة الحالية موجبة أم سالبة.

ارنــة صــافي القــيم الحاليــة . أجــر تحليــل الحساســية بإعــادة حســاب صــافي القيمــة الحاليــة بنــاءًا علــي التغييــرات فــي األســعار : إختــر السياســة األفضــل بمق6الخطــوة 
 والتكاليف األساسية وفي سعر الخصم. 

معالجة الموقع الملوث بالملوثات 

 العضوية الثابتة

 منافع ألرباب المنازل منافع الى وكاالت األعمال

تحسن في صحة ورفاهة 

والحالة العامة ألرباب 

 المنازل نتيجة البيئة النظيفة

توسع السوق نتيجة  

 االستهالك العالي

مكاسب عالية، تكاليف 

منخفضة نتيجة تحسن 

 األحوال الصحية  

نمو اقتصادى عالي 

 وتنمية مستدامة
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ادية علـي التكـاليف اإلجتماعيـة يقع الفرق بـين الجـدوي اإلقتصـادية والماليـة فـي وجهـين . ت بنـي الجـدوي الماليـة علـي قـيم ماليـة بينمـا تعتمـد الجـدوي اإلقتصـ
لــك ألن المجتمــع والفوائــد اإلجتماعيــة كأســاس لحســاب صــافي القــيم الحاليــة . ويكــون ســعر الخصــم علــي التحليــل اإلجتمــاعي ، عــادة ، أقــل منــه للتحليــل المــالي وذ

 يقدر خصمًا للمستقبل أقل كثيرًا من األفراد أو المنشآت الخاصة.

 

 
 المنفعة لمعالجة موقع ملوث بالملوثات الثابتة -: ست خطوات أساسية لتحليل التكلفة 8.5الشكل 

 

 

 تقنية لإلختيار منها . وقد تم جمع المعلومات للجدول بإتباع الخطوات اآلتية: 12المالية لمعالجة الموقع معطيًا نظرة عامة للحيوية  2.5ي وفر الجدول 

د أهداف المشروع.   حد 
د األفق الزمني للمشروع.   حد 

 قد ر سعر الخصم/تكلفة الفرصة البديلة لرأس المال. 

 أحسب ، لكل تقنية ، تكاليف معالجة الموقع الملوث. 

ر    إنسياب التكلفة السنوية لكل تقنية.قد 

ر عائدات المشروع تأسيسًا علي اإلستثمار فـي المشـاكن أو للتجـارة أو الصـناعة أو الزراعـة أو منتزهـات الترفيـه . سـيكون إنسـياب العائـ  دات متشـابهًا قد 
 في كل خيارات التقنية.

 أحسب القيم السنوية لعائدات المشروع لكل تقنية. 

 ومة أو الخالية لصافي المنفعة )العائدات( لكل تقنية.أحسب القيم المحس 

 أوجد الصف الذي به أعلي صافي قيمة حالية . تلك هي تقنية المعالجة المختارة. 
 

 

 

 جة الملوثات العضوية الثابتة عّرف أهداف معال

ف بدائل التقنيات الممكنة  عّرِّ

ف العوامل المؤثرة ذات الصلة بالملوثات العضوية  عّرِّ

 الثابتة

ن الموارد والمنافع لكل تقنية بديلة  ثّمِّ

قارن ورتب األختيارات على أساس قيمة تخفيض 

 التكاليف والمنفعة

أساس صافي  قيمة اختر طرق العمل المفضلة على 

 الفائدة الحالية. وقم باجراء تحليل الحساسية
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 2.5الجدول 

 الحالية لتقنيات المعالجة صافيةالقيمة ال 

 زمن الفترة نوف التقنية

 = نهاية الفترةT ....... ..... 4 3 2 1 0 ختصاراتاال

NB*O NB1 NB2 NB3 NB4   NBT 

 (IOFالمحرقة خارج الموقع )

 (IOSالمحرقة داخل الموقع )

 (TDمتصاص الحرارى )اال

 (SCستخالص فوق الحرج )اال

 PY)المعالجة النباتية )

 (IOالمعالجة األحيائية )

GPCR ((GP 

 (SEستخالص بالمذيب )اال

 (Vالتخفيف )

 (PYRالتحلل الحرارى )

MCD ((MCD 

 (SLF) طمر صحي للمخلفات 

NBIOF0 

NBON0 

NBTD0 

NBSC0 

NBPY0 

NBIO0 

NBGP0 

NBSE0 

NBV0 

NBPYR0 

NBMCD0 

NBSLF0 

NBIOF1 

NBON1 

NBTD1 

NBSC1 

NBPY1 

NBIO1 

NBGP1 

NBSE1 

NBV1 

NBPYR1 

NBMCD1 

NBSLF1 

NBIOF2 

NBON2 

NBTD2 

NBSC2 

NBPY2 

NBIO2 

NBGP2 

NBSE2 

NBV2 

NBPYR2 

NBMCD2 

NBSLF2 

NBIOF3 

NBON3 

NBTD3 

NBSC3 

NBPY3 

NBIO3 

NBGP3 

NBSE3 

NBV3 

NBPYR3 

NBMCD3 

NBSLF3 

NBIOF4 

NBON4 

NBTD4 

NBSC4 

NBPY4 

NBIO4 

NBGP4 
NBSE4 

NBV4 

NBPYR4 

NBMCD4 

NBSLF4 

 

 

...... 

 

 

...... 

NBIOFT 

NBONT 

NBTDT 

NBSCT 

NBPYT 

NBIOT 

NBGPT 

NBSET 

NBVT 

NBPYRT 

NBMCDT 

NBSLFT 

NB* هى القيمة الصافية الحالية للمنفعة لكل سنةT+ .....+ NBT/(1+r)2 NPV=NB0 + NB2/(1+r) +NB2/(1+r) 

 هو الفترة النهائية Tوصم هو معدل الخ rن أحيث 

 التعامل مع عدم اليقين والمخاطر: تحليل الحساسية

هــذه الوحــدة يتخلــل عــدم اليقــين والمخــاطر قضــايا السياســات البيئيــة مثــل قضــايا الملوثــات العضــوية الثابتــة. وتوجــد طريقــة مفيــدة لمواجهــة هــذه القضــية فــي 
كـل مـن المواقـع تحـت  وهي باإلجابة علي السؤال ماذا إذا؟ مثاًل ، قـد نحتـاج لمعرفـة مـدي قـوة التحليـل لسـعر الخصـم أو سـعر الصـرف؟ مـا هـو الشـيء المميـز فـي

ن مــوجزًا بدرجــة كافيــة ليصــير مفيــدًا وشــاماًل بدرجــة كافيــة حتــي ال و ســلوب تقيــيم يكــأمنفعــة؟ إنــه مــن المســتحيل أن ي طــور  –الدراســة لكــن لــم يظهــره تحليــل التكلفــة 
ها . لقـــد أصــبح تحليــل الحساســـية ذو قيمــة كبيــرة لتحليـــل يحتــاج إلســتثناءات . نحــن نحتـــاج لألحكــام التقنيــة والسياســـية لنقــرر أي مــن التغيـــرات نشــملها أو نســتبعد

 الجدوي المالية والفائدة اإلجتماعية.

 لحساب الفائدة اإلجتماعية زإستعمال سنوات العمر المعدلة للعج

، يقتــرح التقليــد اإلقتصــادي وفــاةفــي الحــاالت التــي يشــكل فيهــا التلــوث البيئــي ، مــثاًل الملوثــات الثابتــة ، خطــرًا علــي صــحة اإلنســان بتســبيب األمــراض وال
" لحسـاب الفوائـد بخفـض اآلثـار الضـارة بصـحة اإلنسـان زللعجـ ةإستعمال مفهـوم "قيمـة إنقـاذ حيـاة" مـن منظـور إحصـائي. ويسـتخدم مصـطلح "سـنوات العمـر المعدلـ

بـالعجز" هـو مؤشـر أعدتـه هيئـة الصـحة  ةنوات "العمر المعدلقع . تع رف الفوائد السنوية للمشروع بإعتبار اإلنخفاض في األمراض والوفيات . سو نتيجة لمعالجة الم
لصـحيحة التـي ف قـدت العالمية للدول األعضاء فـي المنظمـة ويمثـل سـنوات العمـر الضـائعة االمحتملـة بسـبب المـوت المبكـر باإلضـافة للسـنوات المكافئـة مـن الحيـاة ا

 .4(WHO, 2008)لمرض أو العجز ل

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بالعجز من موقع منظمة الصحة العالمية ةالحصول علي قيم سنوات العمر المعدلللقارئ تحميل . يمكن 4

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/. 
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مـع الــزمن المفقـود نتيجــة للمـوت المبكــر . وألغراضـنا ، فــإن هـذه عواقــب  زفـرد فــي حالـة عجــيجمـع هـذا المقيــاس فـي عنصــر واحـد ، الــزمن الـذي يعيشــه ال
 ما يلي: محتملة للتعرض للملوثات الثابتة. ولتطبيق هذا المقياس علي تحليل الموقع الملوث ، البد من إيجاد العنصر القومي، والتحول المناسب هو

 عكان المحتمل تعرضهم في الموقسال عدد × القوميبالعجز سنوات العمر المعدل   الموقعسنوات العمر المعدل بالعجز *  

      100000 

 نسمة 100000" تحسب لكل الموقعسنوات العمر المعدل بالعجز يشير إلى أن " 100000الرقم 

. وبنهايــة  (Mrozok and Taylor, 2002)وأخيــرًا ، يجــب حســاب القيمــة اإلقتصــادية "لســنوات العمــر المعــدل بــالعجز" بإســتخدام القيمــة اإلحصــائية للحيــاة 
 كلية في الموقع.الحسابات ، يمكن حساب منفعة معالجة الموقع من حيث تأثيرها بخفض اآلثار الضارة بالصحة وكنسبة مئوية لخفض سنوات العمر المعدل ال

 تحديات تقدير المنفعة

 هناك كثير من التحديات المنهجية والتجريبية لتقدير المنافع:

 تحديد المقياس الصحيح للمنفعة لتفادي التقديرات األقل أو المتجاوزة 
 ائدةاقة تكلفة العمالة ، سعر الفالتغيرات في العناصر الحرجة للتكلفة مثل سعر الصرف ، التضخم ، أسعار الط 

 تبني إطار عملي لتحليل موازنة جزئية أم موازنة كلية 

 تبني إطار عملي ثابت أم ديناميكي 

 نطاق التنظيف أو المعالجة للموقع 

 األفق الزمني للتحليل 

 إختيار معدل الخصم 

 عدم اليقين 

 التقدم العلمي والتكنولوجي.   

 
 آلية التمويل  5.5

ليـة بجانـب األوجـه السؤال عن كيفية تمويل معالجة الموقـع الملـوث بالملوثـات العضـوية الثابتـة لـه تـأثير علـي إدارة المشـكلة ، وعنـدما تراعـي المسـائل التموي
بــر لنجــاح البرنــامج . فالتصــميم زالــة الملوثــات العضــوية الثابتــة وي نظــر للكــل فــي إطــار جمعــي ، ســيؤدي ذلــك إلحتمــال أكإالعلميــة واإلداريــة  األخــري لتخفــيض أو 

دمـة والناميـة علـي حـد سـواء، قالرديء آللية التمويل قـد يصـيب البرنـامج بـالتوقف أو الفشـل، علـي الـرغم مـن جـودة العمليـات األخـري. وهـذا يسـري علـي البلـدان المت
 حيث البد من إيجاد مصادر تمويلية ، عامة وخاصة ، لعمليات المعالجة والتنظيف.

ــســيتم فــي  نظــر اال )هــذا القســم مناقشــة آليــة تمويــل معالجــة الموقــع الملــوث بالملوثــات الثابتــة ويــتم تحديــد السياســات الخاصــة واألجهــزة الداعمــة لتمويــل فع 
 الذي يوضح خيارات التمويل المختلفة(. 9.5الشكل 

 يمكن تصنيف خيارات التمويل لثالث مجموعات عريضة حسب المصدر:

 مصادر عامة 
 محلية 

 ةعالمي 

 مصادر القطاع الخاص 

 محلية 

 عالمية 

 مصادر مشتركة عامة/قطاع خاص. 
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 : خيارات تمويل معالجة موقع ملوث بالملوثات العضوية الثابتة9.5الشكل 

 المصادر العامة للتمويل

 هناك ثالثة مصادر عامة محتملة لتمويل معالجة المواقع الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة هي:

 حكومة البلد المعني 
 تنمويةمصادر ثنائية لوكاالت  

 مصادر متعددة لوكاالت تنموية 
 حكومة البلد المعني

 يمكن أن يتم هذا الخيار من خالل ضرائب عامة أو بيئية ، إعانات مالية أو منح حكومية ، بعض هذه المصادر تشمل:

 الذي يسعي إلجبار المؤسسات إلستيعاب تكلفة التلوث. "مبدأ الملوث يدفع"موارد مالية تأتي عن طريق  
 علي كل المؤسسات في قطاع الكيماويات والبترول. ضرائب 

 ضرائب علي المؤسسات التي تستعمل كيماويات سامة في عمليات التصنيع. 

 تقات البترول المستوردة.شضريبة خاصة علي الكيماويات وم 

 ية جماعية تفرض علي كل المؤسسات اإلقتصادية.ئضريبة دخل بي 

 مؤسسات التي تستعمل كيماويات سامة في عمليات التصنيع.ية جماعية تفرض علي كل الئضريبة دخل بي 

 ضريبة بيئية علي إستهالك الملوثات العضوية الثابتة والكيماويات السامة المشابهة. 

طويلـة األبــد مـوارد ماليـة بيئيــة )كمـا فـي نيجيريــا( وهـي مصـادر مناســبة للتمويـل ألن التـدهور البيئــي المـرتبط بهـذه الكيماويــات السـامة لـه آثــار قصـيرة و  
 علي صحة اإلنسان ورفاهيته. 

متاحــة سياســيًا مــن بــين خيــارات المصــادر قتصــادها السياســي ســيقرران الخيــارات الافيمــا يخــتص بمصــادر التمويــل ، فــإن الوضــع المؤسســي فــي كــل بلــد و 
 العامة. 

 يساعد تحليل نوعية الضرائب المختلفة ، بجانب تكاليفها اإلدارية والعملية ، في تحديد أي منها األقل في خفض الرفاهية اإلجتماعية.

 مصادر التمويل الثنائية لوكاالت تنموية

 من خالل وكاالتها الثنائية الداعمة ، بدعم أجنبي مباشر أو كجزء من تمويل مشترك.ي المصدر الثاني للتمويل العام من حكومات أجنبية تيأ

 التمويل من وكاالت تنموية متعددة

دة ، ال ســيما وأن حـيـأتي المصـدر الثالــث للتمويـل العــام مـن وكـاالت متعــددة تشـمل المــوارد الماليـة العالميـة مثــل صـندوق البيئــة العـالمي ، التـابع لألمــم المت
 يل المشترك صار جزءًا ال يتجزأ من التمويل الدولي لمشاريع إعادة تأهيل البيئة.التمو 

 

 

 تمويل حكومي

معالجة الموقع الملوث 

بالملوثات العضوية 

 الثابتة 

تمويل مساعدات 

 تنموية ثنائية

تمويل مساعدات 

تنموية متعددة 

 األطراف

 تمويل القطا  الخا 
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 مصادر التمويل الخاصة

التمويـل تأتي مصادر التمويل الخاصة لمعالجة المواقع الملوثة من مشاريع األعمـال الخاصـة مـن مصـادرهم الداخليـة والخارجيـة . هنـاك عـدد مـن مصـادر 
 المحتملة من هذا المصدر:

، باإلشـــتراك مـــع  هتتطلـــب المســـئولية اإلجتماعيـــة الجماعيـــة مـــن المؤسســـات والشـــركات ، خاصـــة الكبـــري منهـــا لتقـــوم بأعمـــال التنظيـــف طواعيـــة . هـــذ 
 توفر قاعدة أخري لمعالجة المواقع الملوثة. ،المسئولية البيئية الجماعية

علي مجتمـع نظيـف مـن الملوثـات ، وفـي دعمهـم لمجهـودات الحكومـة فـي أعمـال م مسئولو القطاعات الصناعية والبترولية ، في سعيهم للحفاظ و أن يق 
 المعالجة ، بوضع األساس لمشروع تمويل تساهمي يدعم الجهود الحالية والمستقبلية ألعمال التنظيف والمعالجة بناءًا علي لوائح ذاتية.

 عية.ا دية إلنشاء صندوق يدعم هذه الجهود بطو يمكن أن توفر كل طبقات الحكومة ، لمثل هذه المؤسسات ، الحوافز اإلقتصا 

 يمكن للتهديدات والقوانين األشد صرامة ومتابعتها وتطبيقها ، أن تقنع المؤسسات المتعلقة بصناعة الكيماويات بدعم مجهودات المعالجة. 

دة لتمويــل مثــل هــذه المشــاريع مــن خــالل وســيلة ر بــالبالد، يمكــن ألســواق المــال المحليــة أن تنشــيء أجهــزة ماليــة جديــخطــتأسيســًا علــي إطــار لتمويــل ال 
 إئتمان للطواريء.

 يمكن لمؤسسات التأمين المحلية أن تكون مصدرًا للتمويل. 

ســتثمار كلمـا تســارعت خطــي التنميـة ، معــززة بــالنمو اإلقتصـادي الســريع ، خاصــة فـي البلــدان الناميــة ، ربمـا تحفــز األربــاح الـوفيرة القطــاع الخــاص لإل 
 الملوثة لتمويلها لمناطق سكنية ، تجارية ، زراعية أو صناعية.في المواقع 

 الخاص –التمويل العام 

فـي عمليـات  لقد صارت شراكة القطاع العام والخاص جاذبة في مشـاريع إنشـاء البنيـة التحتيـة فـي كثيـر مـن الـدول الناميـة ، وهـذه الشـراكة يمكـن أن تسـاهم
أن عمليــة إتخـاذ قــرارات المعالجــة ستســتفيد مــن القطــاع الخــاص األكثـر فعاليــة فــي إدارة المــوارد . وهــذا سيضــمن عمليــات تأهيـل المواقــع الملوثــة أيضــًا. وهــذا يعنــي 

 معالجة أكثر كفاءة بما في ذلك إختيار تقنية المعالجة ذات تكلفة عالية الكفاءة.

لحة فيمــا يخـص الــتحكم البيئــي . وســيعطي ذلــك مصــلحة خاصــة سـيعمل التمويــل المشــترك علــي تقويــة العالقــات والـروابط بــين الحكومــات وأصــحاب المصــ
 للمؤسسات الخاصة في مشاريع المعالجة ويقوي مشاركتها في تطبيق السياسات لدعم التنمية المستدامة.

 إزالة حواجز التمويل

 يوجد عدد من حواجز تحريك الموارد لتمويل عمليات معالجة المواقع الملوثة منها:

 لحكومة.اإلرادة السياسية ل 
 جتماعية للبالد.قتصادية واالإلالظروف ا 

 الظروف التمويلية واإلقتصادية العالمية. 

 ية التي تؤثر علي صحة اإلنسان.ئمدي الضغط من أصحاب المصلحة محليًا وعالميًا ، علي الحكومة للقيام بمعالجات إستباقية للمسائل البي 

 ي ذلك األمم المتحدة.الوضع المالي للوكاالت الثنائية والمتعددة بما ف 
مـــن كبـــار وط الصــارمة غتوجــد متطلبـــات إلزالــة الحـــواجز المـــذكورة ، منهــا ، الحكـــم الراشــد ، تحســـن األحـــوال اإلقتصــادية محليـــًا وعالميــًا ، وممارســـة الضـــ

باقي لـدعم البنـي التحتيـة والهياكـل المؤسسـية وكاالت العون. واألهم من ذلك هـو اإلرادة السياسـية للحكومـات لتـوفير تمويـل إسـتو علي الحكومة أصحاب المصلحة 
العديــد مــن الــدول التــي تــدعم سياســية بيئيــة ســليمة، بمــا فــي ذلــك الملوثــات العضــوية الثابتــة ونفايــات الكيماويــات الســامة األخــري. يــدل ســجل أداء الحكومــات فــي 

 إال أن القدرة محدودة إلستغاللها في هذا المجال. النامية ، فيما يخص آلية تنموية نظيفة، أنه بالرغم من توفر الموارد المالية،

 . المستقبل للبلدان النامية6.5

ســتهالكها للكيماويــات ، كلمــا إزدادت قضــايا المعالجــة والتنظيــف  كلمــا شــاركت البلــدان الناميــة بقــوة فــي ســباق الكيماويــات ، كمــا هــو جلــي فــي إنتاجهــا وا 
ل ذلــك تحــديات عظيمــة لصــحة اإلنســان والحيــوان وســالمة البيئــة . لــذلك ، وجــب علــي وكلمــا شــك   إلحاحــًا،  الثابتــةالمتصــلة بــالمواقع الملوثــة بالملوثــات العضــوية 

 تاج واإلستهالك.الحكومات وأصحاب المصلحة أن ينخرطوا لعمل تصميم لسياسات إستباقية لتخفيف و/أو إزالة أخطار المواد الكيماوية السامة في عمليات اإلن

تخلص غيـر السـليمة للملوثـات العضـوية الثابتـة ليسـت قضـية بيئيـة ملحـة فحسـب ، بـل هـي جـزء مهـم مـن الهـدف المنشـود الوصـول إلـي إن منع عمليات ال
 التنمية البشرية المستدامة . ولكن البلدان النامية مواجهة بالعديد من التحديات:
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فعاليــة و واســع إليجــاد تقنيــات أنظــف وأكثــر ســالمة رويجالتالمدفوعــة بالتنميــة و  الوصـول لحلــول ذكيــة وفعالــة لمعالجــة المواقــع الملوثــة بالملوثــات الثابتــة، 
 وفي متناول اليد.

مليـات تصميم وتطبيق سياسات للضبط واإلدارة لتساعد في خفض أو إزالة اإلعتماد علـي والتعـرض للكيماويـات مثـل الملوثـات العضـوية الثابتـة فـي الع 
 .5اإلقتصادية

لمالية لتحقيق مطلوبات إدارة ومعالجة المواقع الملوثـة بالملوثـات الثابتـة والمـوارد الكيمائيـة المشـابهة بإعتبـار أن العديـد مـن هـذه إيجاد الموارد البشرية وا 
قتصــادية عظيمــة نتجــت مــن إنهيــار أســواق المــال العالميــة االبلــدان تكــافح لتحقيــق أهــداف التنميــة األلفيــة ، هــذا الكفــاح الــذي جابهتــه مشــكالت ماليــة و 

 ي ال زالت تلك البالد ترزح تحت وطأته.ت)األزمة العالمية( واآلثار التموجية علي اإلقتصاد العالمي ال

الموازنـة  إتخاذ وسائل للتخطيط علي المدي البعيد ونظرة مستدامة لموازنة للتخلص من وتخفيف آثار الملوثـات العضـوية الثابتـة ، مـع العلـم بـأن تحـدي 
 قية وفعالية جهود التخطيط لنشاطات المعالجة في الماضي والحاضر والمستقبل.يمكن أن يفسد أو يدعم مصدا

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ميـة ، أيضـًا هنـاك العديـد مـن السـلع اإلقتصـادية التـي نا. تشمل هذه العلميات التعرض في مكان العمل في نشاطات اإلنتـاج الزراعـي ، قطاعـات التصـنيع ونشـاطات األعمـال غيـر الرسـمية فـي البلـدان ال5
لــتخلص مــن النــواتج الثانويــة الســامة فــي عمليــات اإلنتــاج تحتــوي علــي مــواد كيمائيــة ســامة يتعــرض لهــا المنــتج والمســتهلك دون أن يكونــوا علــي درايــة بأخطارهــا الصــحية . باإلضــافة لــذلك ، نجــد إنتــاج وا

 واإلستهالك.

إلقتصادية واإلجتماعية الجسـيمة التـي تواجـه األقطـار الناميـة واإلقتصـاديات المتحركـة ، يمكـن القـول بـأن السياسـات اإلسـتباقية القويـة بالرغم من المشاكل ا
عــًا بيئيــًا نظيفــًا قاالثابتــة والكيماويــات الســامة الشــبيهة ، ليســت إســتثمارًا فــي المســتقبل فحســب ، ولكنهــا أيضــًا تفــرز و العضــوية التــي توجــه لمعالجــة مشــاكل الملوثــات 

لمؤسســات البيئيــة الضــعيفة ، وآمنــًا وتــؤدي إلــي التنميــة المســتدامة . إن طبيعــة مشــكلة النفايــات الخطــرة العــابرة للحــدود والتحــديات التــي تواجــه البلــدان الناميــة ذات ا
ما أن الملوثات العضوية الثابتة تتحـرك بحريـة وبـال حـدود عبـر العـالم ، تشير للحاجة لدعم عالمي لمبادراتهم لمعالجة المواقع الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة. وب

 فإن معالجتها والتمويل لها يجب أن يكون مسئولية إلزامية مشتركة محليًا وعالميًا.

نمـا لتسـاعد اء المعلومـات فـأيضـًا فـي منـع إخ تعتبر الشفافية من العوامل المهمة في تقييم ومعالجة المواقـع الملوثـة ، لـيس فقـط كوسـيلة لمكافحـة الفسـاد ، وا 
تســير الشــفافية والمشــاركة العامــة يــدًا بيــد ، مــع مشــاركة عامــة قويــة لتقويــة وضــع الســلطات  .غيــر المستســاغة سياســيًا ولزيــادة الــوعي عــن أخطــار هــذه الملوثــات

معلومــات الواســـعة اإلعــالن عـــن المخــاطر الصـــحية والبيئيـــة المنوطــة باإلضـــافة لجعــل األهـــداف واضــحة ومفهومـــة للكــل. تـــوفر المشــاركة العامـــة المرتكــزة علـــي ال
 الثابتة ، توفر فرصة للفهم والدعم الشعبي لإلستثمار الكبير المطلوب لمعالجة المواقع الملوثة بفعالية.العضويةللملوثات الكيمائية مثل الملوثات 

ســلوب "العمــل كالعــادة" قــد صــار باليــًا ، مــن وجهــة نظــر صــحية ، سياســيًا وبيئيــًا. إن التغييــر المثــالي ، المــدفوع بسياســات ترتكــز علــي أمــن الواضــح ، أن 
ا تظـل حمايــة للعدالـة بـين األجيـال. نقطـة أخيـرة ، بينمـ Sine qua nonإدراك المجتمـع للتكـاليف والمنـافع للخيـارات البديلـة لتقينـات معالجـة المواقـع الملوثـة ، هـو 

أساسـيًا للسياسـات البيئيـة فـإن  صحة اإلنسان والبيئة من العواقب الضارة للنشاطات اإلقتصادية )اإلنتاجية واإلستهالكية( المرتبطة بالمواد الكيمائيـة الخطـرة ، تحـدياً 
 الدور الذي يلعبه اإلقتصاد في الوصول إلي قرارات السياسات السليمة يظل عظيم القيمة.
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