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لطبيعية لطبيعية خطة معالجة المناطق الملوثة بالمواد المشعة اخطة معالجة المناطق الملوثة بالمواد المشعة ا
حقول حقول ((، ، في حقول النفط التابعة للشرآة السورية للنفطفي حقول النفط التابعة للشرآة السورية للنفط

  ))الجبسة والرميالنالجبسة والرميالن
 محمد سعيد المصري، إبراهيم عواد . درياض شويكاني، . د

. ب.قسم الوقاية واألمان، هيئة الطاقة الذرية السورية، دمشق، ص
6091 

 
 مستخلص

 
 

لملوثة بالمواد المشعة الطبيعية في حقول النفط جرى في التقرير الحالي عرض خطة مفصلة لمعالجة المناطق ا
التابعة للشرآة السورية للنفط، شملت الخطة وصف لواقع المناطق الملوثة واإلجراءات التي ستتبع قبل الشروع 

باإلضافة إلى ذلك، . بتنفيذ أعمال المعالجة وأثناء المعالجة والمسوحات االشعاعية النهائية وفق المعايير السورية
 .تحديد مسؤوليات القائمين على تنفيذ أعمال اإلزالة إضافة إلى برامج مراقبة المناطق المعالجة المستقبليةجرى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مناطق ملوثة، الشرآة السورية للنفط، المواد المشعة الطبيعية، خطة إزالة التلوث :الكلمات المفتاحية
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 مقدمة
ة   موافقةلعام للشرآة السورية للنفط و على توجيهات السيد الدآتور المدير ا  بناءًا ة الطاق  السيد الدآتور المدير العام لهيئ

ة التلوث   لمتابعة  من هيئة الطاقة الذرية والشرآة السورية للنفط         مشترآةالذرية جرى تشكيل لجنة      امج إزال  وضع برن
ي حق ي المناسب للحل ومتاب واإلشعاعي ف امج الزمن نفط ووضع البرن ةل الشرآة السورية لل ذ ع ه تنفي ًامراحل   تباع

 . تطبيقًا للمعايير الدولية والوطنية المتعلقة بحماية اإلنسان والبيئة
 

خفض مستويات االشعاع في     تسعى الشرآة السورية للنفط من خالل تنفيذ خطة إزالة التلوث المدرجة ضمنًا إلى              
وفق أفضل الممارسات مما يضمن     ل  حقول النفط التابعة لها وذلك بالتخلص من أي تلوث موجود ضمن هذه الحقو            

ة اس والبيئ وم الن ا وعم ة عامليه د  .حماي ذا فق ع العقوله رى توقي ام دوج -152/2002-95/1999 ذات األرق
نفط إلجراء المسح اإلشعاعي               188/2003 ين حدود       ما بين هيئة الطاقة الذرية والشرآة السورية لل اوي لتعي  الغم

ة            226يومالتلوث ومستوياته وتعيين تراآيز الراد     ايير السورية المتعلق  في التربة الملوثة بهدف توصيفها وفق المع
م            (بالتربة الملوثة في حقول النفط       ة رق ة الذري ة الطاق ل        ) 44/1/98قرار مجلس إدارة هيئ ه من قب والمصادق علي

 .رئاسة مجلس الوزراء
 
ذه         وتنفيذًا لكافة العقود المبرمة المذآورة سابقًا فقد صدر عن الهيئة تقا           .1 رير بينت نتائج األعمال الصادرة عن ه

 ).4 -1المراجع (العقود 
 

ول                        وث في حق ة لمعالجة التل وعمًال بالتوصيات المدرجة بالتقارير المذآورة أعاله فلقد جرى إعداد الخطة الحالي
نفط   ورية لل رآة الس رميالن (الش ة وال ول الجبس اطق الملو   ). حق ن المن بًا ع رحًا مقتض ة ش ذه الخط ة تتضمن ه ث

 .  الوقائية التي ستتبع خالل إنجاز عمليات المعالجةتوعمليات المعالجة المقترحة واإلجراءا
 

ر سارية              نفط، وال تعتب ول الشرآة السورية لل ليست هذه الخطة إال اقتراحًا لمعالجة المناطق الملوثة في بعض حق
رخيص       وعلى  .  ومراجعتها واعتمادها من قبل الشرآة     االمفعول إال بعد دراسته    ى الت الشرآة السورية الحصول عل

 . االالزم من مكتب التنظيم اإلشعاعي والنووي في هيئة الطاقة الذرية قبل الشروع بتنفيذه
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 أحكام عامة 
 

 أهداف خطة إزالة ومعاجلة التلوث يف حقول الشركة السورية للنفط
 :تهدف الخطة الحالية إلى

لطبيعية الناجم عن رمي المياه المرافقة للنفط والرواسب         وصف عمليات معالجة التلوث بالمواد المشعة ا       .1
الحرشفية والكدارة في حقول الشرآة السورية للنفط وذلك وفقًا لمتطلبات القواعد التنظيمية الصادرة عن              

 .هيئة الطاقة الذرية السورية
اطق ا         .2 القرب من المن اطنين ب اس الق وم الن املين وعم ة والع ة للبيئ ة الكافي أمين الحماي ول   ت ة في حق لملوث

 . الشرآة السورية للنفط
واد     .3 ال الم ن خطر انتق ورية م رآة الس ول الش اورة لحق ة المج اطق الزراعي ة والمن اه الجوفي ة المي حماي

 .المشعة بفعل مياه األمطار والرشح
 .إمكانية االستفادة بشكل آمن من المناطق المعالجة في احتياجات الشرآة السورية للنفط .4

 

  تتبع قبل الشروع بتنفيذ أعمال املعاجلةاإلجراءات اليت
ة      إ • ة توضح ماهي ى دورات توعي ة إل ال المطلوب ذ األعم يقومون بتنفي ذين س خاص ال ة األش خضاع آاف

ذ                          تتبع خالل تنفي ي س ى شرح آامل اإلجراءات الت ه إضافة إل اإلشعاع في الصناعة النفطية والوقاية من
 .لطاقة الذرية السوريةهيئة ايمكن أن يتم ذلك بالتعاون مع  .العمل

إحاطة مناطق العمل بسور ترابي أو شريط حصر يثبت عليه اشارات تحذيرية من خطر اإلشعاع بحيث           •
 ).يراقب دخول وخروج اآلليات واألشخاص من بوابة واحدة(تصبح منطقة العمل منطقة مراقبة 

اٍف                   • ة العمل ومن الجهة       إنشاء مكاتب فريق العمل وأماآن خدمات الصيانة والتخزين على بعد آ من منطق
 .الغالبة لقدوم الريح ناحية قدوم الريح تجنبًا ألي تلوث ممكن في الموقع

ة غسيل للعناصر               • ات والورشات وغرف زات واآللي اء     تأمين أمكنة لغسيل التجهي أجهزة ضخ م  مزودة ب
 .ى المنطقة الملوثةبحيث تجمع آل المياه الناتجة وتعاد إلبضغط عالي إلزالة التلوثات عليها إن وجدت و

 .تزويد آافة اآلليات بكبائن مغلقة وبتكييف تجنبًا لدخول الهواء والغبار إلى الكبائن وتّعرض السائقين •
ام       • ة والقي توفير مسؤول وقاية إشعاعية مؤهل في الموقع وذلك للتحقق واإلشراف وإبداء المشورة الالزم

 .بإجراء المسوحات وسحب العينات
 ).طريق خدمات( إلى المنطقة المراد معالجتها تحديد طريق الوصول •
 .وضع إجراءات عمل مفصلةو ،تأمين أجهزة القياس اإلشعاعي •
ة توفير تجهيزات  • ة   الوقاي اللباس الكامل من     ()Personal Protective Equipements(PPE)(الفردي

ازات ة والحذاء المطاطي والنظارات والقف رول وأقنع ة األشخاص سيقوم، حيث ) حسب اإلقتضاءأف  آاف
 .الفردية الوقايةالزائرين بارتداء تجهيزات والعاملة في المنطقة 

 
 

 أثناء تنفيذ اخلطة إجراءات الوقاية اإلشعاعية
 .اإلشراف الكامل على العمل وفق اإلجراءات الموضوعة •
وث  • ة تل زام بمراقب ادرا االلت ذلك ةلعناصر المغ ة وآ ة  للمنطق زم ف امراقب ا يل راء م ات وإج ال آللي ي ح

وث          (مالحظة أي تلوث     يسمح  ال  و) إبداء التعليمات الواجبة من قبل مسؤول الوقاية اإلشعاعية إلزالة التل
ة            إال  لآلليات والتجهيزات والمعدات بمغادرة الموقع       ل الجه وث من قب ة التل بعد التنظيف الصحيح وإزال

 . ألعمال المعالجةالمنفذة
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ة        تجميع تجهيزات الوقاية الشخصية الملوثة    • تيكية تحفظ في منطق اس بالس  من جراء تنفيذ العمل في أآي
 .خاصة لحفظ المواد الملوثة

 .المحاذير المطلوبة من منع التدخين واألآل والشرب ومضغ العلكة ضمن منطقة العملتراعى  •
ة اإلجراءات                      • ة بكاف ل مسؤول الوقاي د من قب ر ُيّع ام األشخاص في تقري تدوين أي حالة تلوث على أجس

 .ظ بنسخة ثانية عند المشرف على الموقعويحتف
 . رش التربة الملوثة بالمياه عند تنفيذ أعمال الكشط والتحميل وتفريغ التربة الملوثة •
ات                  • ى اآللي غسل آافة المعدات واآلليات بإشراف مسؤول الوقاية اإلشعاعية يوميًا تجنبًا لتجمع التلوث عل

ى            وباستخدام خرطوم ماء وبضغط عالي نسبيًا وتتم       رغ إل  جمع المياه الملوثة في أحواض الغسيل التي تف
 .المناطق الملوثة

 

 املسؤوليات

 

 مسؤوليات إدارة الشرآة 
 ) شخص مسؤول على دراية آافية بماهية األعمال المطلوب تنفيذها(تسمية مشرف على العمل  −
ال ال           − ذ األعم يقومون بتنفي ذين س ى األشخاص ال اء محاضرات عل ة وسيخضعون  دعوة المختصين إللق مطلوب

ى شرح آامل اإلجراءات                        ه إضافة إل ة من ة والوقاي لدورات توعية توضح ماهية اإلشعاع في الصناعة النفطي
 .التي ستتبع خالل تنفيذ العمل

 ).خوذة، حذاء، أفرول( المطلوبة للعمل وألبسة السالمة PPEتوفير أجهزة الوقاية الفردية  −
ي  − اطق العمل بسور تراب أمين إحاطة من ة من خطر اإلشعاع ت ه اشارات تحذيري أو شريط حصر يثبت علي

 ).يراقب دخول وخروج اآلليات واألشخاص من بوابة واحدة(بحيث تصبح منطقة العمل منطقة مراقبة 
ة إشعاعية مؤهل          − النوع                    (توفير مسؤول وقاي ة من االشعاعات والتي تتصل ب أمور الوقاي ًا ب رد مختص تقني ف

ة ين من ممارسات معالج وثالمع داء المشورة )  التل ايير واب ات المع ق متطلب ى تطبي ه ليشرف عل مرخص ل
ل الشرآة          الالزمة بما يتعلق بنواحي الوقاية االشعاعية وسوف يختبر من قبل هيئة الطاقة الذرية ويعتمد من قب

 .في الموقع
ى ا                − ة ومشرف عل ال المطلوب ذ األعم ى تنفي دس آمشرف عل املين من   الطلب من الجهة المنفذة تنصيب مهن لع

 .الجهة المنفذة و آضابط ارتباط في الموقع 
اٍف من                               − د آ ى بع اآن خدمات الصيانة والتخزين عل ق العمل وأم ذة إنشاء مكاتب فري ة المنف  الطلب من الجه

 .منطقة العمل ومن ناحية قدوم الريح تجنبًا ألي تلوث ممكن في الموقع
ات والورشات            − زات واآللي ة لغسيل التجهي اه الناتجة         تأمين أمكن ة غسيل للعناصر بحيث تجمع آل المي وغرف

 .وتعاد إلى المنطقة الملوثة
ائن                           − ى الكب ار إل واء والغب دخول اله ًا ل ة وبتكييف تجنب ائن مغلق ات بكب الطلب من الجهة المنفذة تزويد آافة اآللي

 .وتّعرض السائقين
 ).طريق خدمات(الجتها الطلب من الجهة المنفذة تحديد طريق الوصول إلى المنطقة المراد مع −
 

 :مشرف على العمل من الشرآةال
 ...).خوذة، حذاء، أفرول، ( و ألبسة السالمة PPE أجهزة الوقاية الفردية تسليم −
ى طلب مسؤول                           − اء عل ة بن ة مسوحات إشعاعية مطلوب ات أو أي ايقاف العمل في أي منطقة من أجل أخذ العين

 .الوقاية اإلشعاعية
د وضع مشاهدة مسؤول             تزويد فريق العمل بإذن     − د بع تح أي عمل جدي ال وف ذ األعم دى تنفي د ل عمل خطي معتم

 .الوقاية اإلشعاعية عليه لذآر التحذيرات الالزمة لتطبيقها عند تنفيذ األعمال
ي     − ة وه ائق المطلوب جالت والوث اظ بالس ل  (االحتف ات عم وحات  –أذون ارير مس ات  – تق ائج العين ارير نت  تق

 ). من الوثائق التي يتعلق باجراءات المعالجة المراسالت مع اإلدارة وغيرها–نفيذ  تقارير الت–ومواقعها 
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 :  الوقاية اإلشعاعيةمسؤول
داء المشورة                  وهو   ايير واب فرد مؤهل مختص تقنيًا بأمور الوقاية من االشعاعات يشرف على تطبيق متطلبات المع

في  من قبل هيئة الطاقة الذرية ويعتمد من قبل الشرآة           الالزمة بما يتعلق بنواحي الوقاية االشعاعية وسوف يرسل         
 .عالموق

 :وهو مسؤول عن
 .اإلشعاعية للمناطق المعالجة وإعداد الخرائط الالزمةإجراء المسوحات  −
 .التربة وإرسالها إلجراء التحاليل اإلشعاعية الالزمةأخذ عينات  −
 .حليلالتحقق من شروط النقل اآلمن للعينات المسحوبة إلى مخابر الت −
 .اإلشعاعيةالتقارير عن المسوحات إعداد  −
 .باإلجراءات الوقائية المناسبة قبل البدء بالعملتزويد فريق العمل  −
 .مشاهدة أذن العمل قبل بدء التنفيذ −
 .أعمال المعالجةإعداد التقارير النهائية عند االنتهاء من  −
 ).ALARA(تحقيقه بشكل مقبول ضمان بقاء الجرعات لألشخاص القائمين على العمل أخفض ما يمكن  −
 . واألشخاص والمعداتمراقبة عملية تنظيف اآلليات −
 .توفير المعلومات والتقارير لفريق تفتيش هيئة الطاقة الذرية −
ة وخاصة االشخاص الجدد، وإعالم مشرف          − دورات التوعي التحقق من آافة القائمين على العمل من اتباعهم ل

الطلب من الجهة المنفذة بعدم اشراآهم في العمل او السعي مع             ( الالزمة   اإلجراءاتالشرآة ليصار الى اتخاذ     
 )ادارة الشرآة الخضاعهم الى دورة التوعية 

 

 الجهة المنفذة ألعمال المعالجة
 :وهي مسؤولة عن

 .مناسبةتنفذ األعمال آافة باستخدام أيدي عاملة مدربة ومعدات ثقيلة  −
ة           − ذ خطة المعالجة               لاالتنسيق مع ادارة الشرآة إلخضاع آاف ة حول      عناصر المشارآة في تنفي دورات توعي ل

 الوقاية اإلشعاعية قبل بدء العمل
 .عدم تنفيذ أية أعمال إال بعد الحصول على إذن عمل معتمد −
 .توفير المعدات االلية والمواد الالزمة لتنفيذ العمل للخطة بالشكل االمثل −
مسؤول  أعمال المعالجة بعد االنتهاء من العمل وتحت إشراف          تنظيف آافة اآلليات والتجهيزات الملوثة جراء        −

 .الوقاية اإلشعاعية في الموقع
 .تسجيل أسماء األشخاص الداخلين والخارجين من وإلى منطقة العمل وتحديد زمن الدخول والخروج −
الهم باإلضافة  − ؤهالتهم وتوصيف أعم ارآة واألشخاص وم ات المش ذة واآللي ال المنف تح سجالت لألعم ى ف إل

 .السجالت الخاصة األخرى التي تهم العمل
 . بالتعليمات المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئةالكاملااللتزام  −
 . ، وتطبيق آافة التوصيات المنوه بهاعدم تنفيذ أية أعمال إال بعد الحصول على إذن عمل معتمد −
 

 القياسات اإلشعاعية
ة في          يقوم مسؤول الوقاية اإلشعاعية بمراقبة مستويات   ات الترب رة عمل المشروع وسحب عين اإلشعاع خالل فت

ة في                    ة الذري ة الطاق ى هيئ ى مشرف المشروع من الشرآة وال ه إل رًا يقدم د تقري ذلك، ويع حال وجود ضرورة ل
 . دمشق يبدي فيه نجاح تنفيذ العمل أو عدمه والتوصيات الواجب تنفيذها لتنفيذ العمل بالشكل األمثل

 :دةوتذآر النتائج بواح
 الثانية/عدة:  نتائج المسوحات اإلشعاعية .1
 .غرام/بكرل:   تحاليل عينات التربة  .2
 .2سم/بكرل: مسوحات التلوث لكل من أشعة ألفا وبيتا .3
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 في حال  ويقع على عاتق مسؤول الوقاية اإلشعاعية التحقق من شروط النقل اآلمن للعينات المسحوبة إلى مخابر التحليل       
 .تم ذلك

 

 اعية النهائيةاملسوحات اإلشع
ة                 إجراء المسوحات المطلوب بعد االنتهاء من تنفيذ أعمال المعالجة في آل منطقة، يقوم مسؤول الوقاية اإلشعاعية ب
ايير          ة وفق المع ائج ضمن الحدود المقبول وتزويد مشرف العمل بتقرير عن نجاح خطة المعالجة في حال بدت النت

 .السورية لتلوث التربة
 

 ت معاجلة التلوثشهادة إمتام عمليا
ى حد              ع عل ووي اإلشعاعي في          ةبعد االنتهاء من تنفيذ خطة المعالجة في آل موق ، يجري إعالم مكتب التنظيم الن

هيئة الطاقة الذرية بإنتهاء عمليات المعالجة آاملة ليقوم المكتب بأخذ الفعاليات المناسبة بخصوص إصدار شهادة      
 . الرخصةإتمام عمليات معالجة التلوث وفقًا لشروط

 

 اعتبارات أخرى
اع الخطة                       - ايير المعالجة واتب زام بمع دعوة هيئة الطاقة الذرية لمشاهدة تنفيذ أعمال المعالجة والتحقق من االلت

 .الموضوعة
ذآورة في الخطة                            - ر م اطق غي ة معالجة لمن ام بأي دعوة هيئة الطاقة الذرية السورية في حال رأت الشرآة القي

 .الحالية
 .خالء منطقة العمل في حال عدم وجود مشرفين في الموقع أو أشخاص عند بوابة الموقعايقاف العمل وإ -
ة                    - بقة من الشرآة وهيئ ة مس ذة دون موافق ة المنف ل الجه ذه الخطة من قب ال يجوز اإلخالل بمجال العمل في ه

 .الطاقة الذرية
 

 :مالحظة عامة حول التربة النظيفة املضافة
ى   يجب أن تكون التربة النظيفة ا    ا عل  0.1لمضافة خالية من المواد العضوية واألنقاض والحجارة التي تزيد أبعاده

 .ويمكن استخدام المواد الناتجة عن حفر الموقع إذا آانت مناسبة أو جلبها من خارج الموقع. م
ة في ا                        ة اآللي دحل بالمدحل اء وت ة بالم لمساحات  يجب أن تتم عملية التغطية تدريجيًا طبقة بعد طبقة وترش آل طبق

ة  ة اآللي ة وترص بالرجاج ة الرص عن ) الصينية(الخارجي ل درج اآن الضيقة، بحيث ال تق ي اآلم ن % 90ف م
 .بروآتور المعدل

 مالحظات ملسؤول الوقاية اإلشعاعية حول إزالة الترب امللوثة من داخل احملطات
اج     على مسؤول الوقاية اإلشعاعية في مواقع العمل تحديد األماآن الملوثة ضمن           ي تحت  المحطات وتحديد التربة الت

اطق                    ة المن وث عن آاف ة والتل ع الترب تم رف إلى النقل خارج المحطة وفق خطة اإلزالة الواردة لكل محطة بحيث ي
ي يمكن          .  أضعاف الخلفية الطبيعية   4التي يزيد فيها تعداد غاما عن        وعليه عندها مراقبة التعرضات اإلشعاعية الت

 .على العمل وتحديد األلبسة الوقائية الالزمة لمنع أي تعرض داخليأن يتلقاها القائمون 
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 )الرميالن(مديرية الحسكة  

 حمطة تل عدس
تجميع النفط المستخرج في حقول الرميالن، التي تعد المحطة الرئيسية لتجميع النفط و ،في محطة تل عدسيجري 

ثالثة أحواض متتالية تقع في ، في ارج المحطة إلى خىرمتفصل المياه المرافقة وتوالفرعية من آافة المحطات 
استرجاع النفط  حيث يجري شمال المحطة ومجموعة أخرى من أحواض الترقيد تقع في جنوب غرب المحطة

وطرحها في إلى خارج المحطة انسيابها  تبخير جزء من هذه المياه قبل جرى. لنفطالمرافقة لالمياه المتبقي مع 
 متر ليضيق ويتسع على 2يبدأ هذا المسيل مشكًال قناة بعرض ). سيل تل عدسم( طويل على شكل نهيرمجرى 

 عن تينناتج يحوي هذا المسيل على منطقتين .)1( الشكل  متر إلى مفرق طريق السويدية5700مسافة وقدرها 
 50×  50نحو   A األولى المنطقةأبعادبلغ حيث ت إلى المناطق المحيطة على يمين ويسار المجرى هفيضان مياه

منطقة توسعات مسيل تل عدس هناك منطقة ثالثة سميت  متر، وآذلك 60×  300 نحو B الثانية متر والمنطقة 
 ).2( الشكل  متر100 إلى 60 وعرض يزيد وينقص من 1000بطول 
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 .B و Aوثتين مسيل تل عدس وتظهر المنطقتين المل): 1(الشكل 

 
 توسعات مسيل تل عدس): 2(الشكل 

 

 مستويات التلوث

 نتائج املسوحات اإلشعاعية الغماوية
د                           ر والترقي ع والتبخي ة حول أحواض التجمي اطق الواقع ة والمن ات آاف اطق الخزان جرى في هذه المحطة مسح من

ة الفواصل       إضافة إلى المنطقة الواقعة على طول السور     اه المنتجة ومنطق ة مضخات المي  الشمالي للمحطة ومنطق
ة ام     و. الحديث ي الع د ف ذي أع ر ال ي التقري ح ف ائج المس ة نت د عرضت آاف ن . [1] 2000لق وحات وم ائج المس نت

ات وخاصة في المصاريف المحيطة به       قد ترآز التلوث ، لوحظ بأن  الخاصة بالخزانات   ابشكل رئيسي حول الخزان
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وحظ  آما ،)الخزاناتحول ( عدة بالثانية 150 و 100بين  ما   القراءات   تتتراوحف راءات على السور       ل اع في الق ارتف
ة     125فوصلت القراءات إلى     بعض الخزانات نتيجة رمي نواتج تنظيف الخزان في تلك المناطق           لالمحيط    عدة بالثاني

م يتجاوز    ).)4( الشكل  ST-4و ) 5(الشكل  (TT-1 الخزان ( ذا ول د  ه دار  ل الجرعة  مع  ميكرو سيفرت   0.5المق
اعة ة بالس راءات ، وآاف بيًا الق ة نس ن مناجالمرتفع ود ة ع دوج ول ) Sludge (ارةالك ريف ح وات التص ي قن ف
راءات   أما   .الخزانات ثالث       الق البحيرات ال ين     الواقعة شمال المحطة ف      الخاصة ب ة     500 و 100تراوحت ب  عدة بالثاني

إضافة إلى ذلك، تراوحت القياسات       .  ميكروسيفرت بالساعة  1المقدار  ماآن  التعرض في بعض األ   حيث وصل معدل    
ة    400 و 100منطقة أحواض الترقيد الجنوبية الغربية بين       في   ة األحواض     ، وهي   عدة في الثاني محصورة في منطق

 .رةالمسّو
 

 

 

)4(الشكل   
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)5(الشكل   

 
تراوحت القراءات الغماوية على طول المجرى وآذلك مناطق توسعات  :يل تل عدس ومناطق التوسعاتمس

 عدة بالثانية حيث لوحظت معظم القراءات 2000و) مستوى الخلفية الطبيعية( عدة بالثانية 50المسيل، بين 
ي عند مفرق طريق السويدية أما سويات التلوث في تتمة المسيل والذي ينته. المرتفعة في منطقتي توسع المسيل

 متر تقريبًا من بداية المجرى فكانت تنخفض وترتفع بتغير المكان وبشكل متباين حيث وصلت قيمة 5700بطول 
المسح ( [3-1]موضح بالتقارير الصادرة عن الهيئة وآل ذلك  )).6(الشكل  ( عدة بالثانية1000عظمى وقدرها 

، المسح اإلشعاعي للمناطق الملوثة بالمواد المشعة الطبيعية في 2000عة اإلشعاعي للمناطق الملوثة بالمواد المش
 ).2004 أيار 409، 2003 أيار 361ت ع خ / و–حقول الشرآة السورية للنفط، هـ ط ذ س 
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  الجزء األول–الخارطة اإلشعاعية إلجمالي مصدرات غاما لمسيل الرميالن ) 6(الشكل 

 

 ج حتليل التربة امللوثةنتائ
ة الموجودة في الصناعة            226نتائج قياس ترآيز الراديوم   دلت   ، األآثر أهمية من بين نظائر المواد المشعة الطبيعي

ة، ل عدس   النفطي ة ت ارج محط ة داخل وخ ع مختلف ن مواق حبت م ي س ة الت ات الترب ي عين اأن، ب ف ن ه ل م  5.2 أق
 . ))8 و7(الشكلين  ( نفاية وفق المعايير السوريةوهو حد اعتبار التربة الملوثةغرام /بكرل

 

 
 )7(الشكل 
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 )8(الشكل 
 

عات   دس والتوس ل ع يل ت ى       :مس يل اليمن فتي المس ى ض ن عل حوبة م طحية المس ات الس ل العين ائج تحلي ت نت أثبت
م يت  وم ل اط الرادي توى نش رى، أن مس اوز واليس رل5.2ج ادون   / بك ى م ة إل ذه القيم نخفض ه ث ت رام، حي  0.05غ

ة      /بكرل ة لتلك المنطق ة الطبيعي وم   . غرام والتي تكافئ القيمة الوسطية لنشاط الخلفي ز الرادي ا تراآي ات   226أم  في عين
دار           م تتجاوز المق د                   / بكرل  5.2سبور العمق فل   سم  50 على   غرام ناهيك عن عدم وصول التلوث إلى أعماق تزي

 . ))9(الشكل (
 

 .صور لبعض المناطق الملوثة في مديرية الحسكة) 1(يبين الملحق 
 

 إجراءات معالجة التلوث
اه                            اف طرح المي ه يجب ايق تقبلية فإن لتنفيذ أعمال اإلزالة والمعالجة بالشكل األمثل بحيث ال تسبب أي مشاآل مس

  .ياه الطبقية المنتجة في اآلبار العميقةالمرافقة للنفط في البيئة المجاورة واستكمال مشروع حقن الم
 :إزالة التلوث في حقول الرميالن ومجرى مسيل تل عدسمن أجل ستتبع اإلجراءات التالية 

ات واألحواض         .1 ل عدس     نقل التربة الملوثة المتوضعة بجانب الخزان ة مجرى    داخل محطة ت ى منطق إل
ه   يجري معالجت ذي س يل ال ك المس دي العاموذل تخدام األي ة باس دات آلي ة أو مع ة المدّرب ع ل اذ جمي  واتخ

ا             اآن الواجب معالجته ذي يحدد األم اإلجراءات الوقائية المناسبة وبإشراف مسؤول الوقاية اإلشعاعية ال
 .10.2وآمية التربة الواجب رفعها وفق ما هو وارد في الفقرة 

ة الناتجة عن تنظيف مجرى ال            التربة المنقولة و  فرش   .2 ى          آافة األآوام الترابي ا إل ادة جزء منه مسيل وإع
 .جسم المجرى

ة مناسبة       سم  50 حتى عمق  قلب التربة الملوثة   .3 دات ثقيل دًا باستخدام مع ا جي د     وخلطه ا بع م دحله  ومن ث
 . سم من الطبقة السطحية15برآتور في الـ% 90رشها بالماء بحيث ال تقل درجة الرص عن 

 ودحلها بحيث ال تقل درجة الرص عن           سم 15فرش تربة نظيفة على آامل المجرى والتوسعات بثخانة          .4
 .برآتور المعدل% 90

ة بحيث تحقق حد الجرعة             ةافبعد إض قياس السويات اإلشعاعية     .5  سنة / ميكروسيفرت  100 التربة النظيف
 .)2( الواردة في الملحق وفق المعايير السورية

ة بثخان      .6 ة النظيف ن الترب رى م ة أخ وري تضاف طبق ار الس ق المعي دم تحق ال ع ي ح نفس 15ة ف م ب  س
 .المواصفات السابقة ومن ثم تعاد قياسات السويات اإلشعاعية لتأآد من تحقق حد الجرعة

ع                           يتم رف ي س ات الت ا األحواض حول الخزن ا فيه ل عدس، بم ا ضمن محطة ت تقدر المساحات التي سيتم معالجته
والي   ا بح ات منه ف الخزان ا تنظي در وبقاي ين . 2 م500الك راوح ب ا يت ات 3م300و 200وحجمه ب القياس  حس

 .اإلشعاعية التي تتم عند إجراء عملية اإلزالة
 

 : أما بالنسبة لتوسعات مسيل تل عدس فسيجري إتباع الخطوات التالية
 . سم50حرث وقلب التربة لعمق  .1
 .تسوية أآوام التربة الموجودة في الموقع لتصبح مع مستوى المناطق المجاورة .2
 . آما ذآر سابقًا سم15حة المعالجة بثخانة فرش تربة نظيفة على آامل المسا .3
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اوي     (قياس السويات اإلشعاعية       .4 ة         ) المسح اإلشعاعي الغم ة نظيف د إضافة ترب د من     بع تحقق حد    والتأآ
 .ة وفق المعايير السوريةسن/ ميكروسيفرت100الجرعة 

ة       .5 ة بثخان ة النظيف ن الترب رى م ة أخ وري تضاف طبق ار الس ق المعي دم تحق ال ع ي ح ن15ف م ب فس  س
 .المواصفات السابقة ومن ثم تعاد قياسات السويات اإلشعاعية لتأآد من تحقق حد الجرعة

در    ) م60×م300 (2 م B 18000، الجزء    )م50×م50 (2 م 2500 من المسيل بنحو        Aوتقدر مساحة الجزء      ا تق فيم
 ).م75×م1000 (2 م75000مساحة توسع مسيل تل عدس بأجزائه الثالثة 
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 )9(الشكل 
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 مديرية الجبسة 
اطق             ا من ورة أم ة ومحطة الث ة ومحطة تشرين الغربي ة الجبسة محطة الجبسة الرئيسية ومحطة آبيب ع مديري يتب

ة، محطة         محطة الجبسة   : فهي موزعة ضمن المحطات الرئيسية وهي      في المديرية   التلوث   ية، محطة آبيب  الرئيس
 . تشرين محطة الثورة

 
 .صور لبعض المناطق الملوثة في مديرية الجبسة) 3(يبين الملحق 

 

 حمطة اجلبسة الرئيسية
الثانية أما  تقع األولى داخل المحطة تضم محطة الجبسة الرئيسية ثالث مناطق لخزانات النفط وبحيرتان للتبخير،

 جافة فهيأما البحيرة الثانية . طمر البحيرة األولى بتربة نظيفةب قامت الشرآة هذا ولقد .تقع خلف السور الشماليف
  تقع على بعٍدثالثةبحيرة إنشاء وقد جرى .  آم باتجاه الشمال تقريبًا4نحو  يصل طوله إلى  وجود مسيٍللوحظولقد 
 سبق الثانية التي من جمعها في البحيرة  م شمال شرق البحيرة الثانية تجمع فيها المياه المنتجة بدًال200 يقارب
 .جفافها

 

 مستويات التلوث

 نتائج املسوحات اإلشعاعية الغماوية
ى    حيث  للمحطة  في المنطقة الجنوبية الشرقية     واضح  وجود تلوث   دلت القياسات الغماوية على      وصلت القراءات إل

ات في         وآما و .  ميكروسيفرت بالساعة  2وقدره  معدل تعرض   و عدة بالثانية    900 أوضحت القياسات حول الخزان
ة  دار المحط ي مق وث ف ز التل ة بالخزانترآي رة التصريف المحيط ث  اتحف راءات وصلت الحي ى ق دة 200إل  ع
رة      مخلفات تنظيف الخزان  ويعود ذلك إلى رمي     )  ميكروسيفرت بالساعة  0.6(بالثانية   ذه الحف ا القياسات     . في ه أم

)  ميكروسيفرت بالساعة  0.7( عدة بالثانية 250فوصلت إلى مسيل الخارج منها   المتعلقة ببحيرة التبخير الثانية وال    
المواد المشعة   :  آما هو موضح بالتقريرين    عند الجزء الجنوبي الغربي للبحيرة     المسح اإلشعاعي للمناطق الملوثة ب

ول الشرآة السورية            2000 ـ ط ذ س   ، المسح اإلشعاعي للمناطق الملوثة بالمواد المشعة الطبيعية في حق نفط، ه لل
 . 2003 آذار 352ت ع خ / و–
 

 نتائج حتليل التربة امللوثة
 غرام/بكرل 1.17 -0.014 في عينات التربة المسحوبة من حفرة التبخير بين 226تراوحت تراآيز الراديوم

 ).غرام/ بكرل5.2(وهي مستويات أقل من حد اعتبار التربة الملوثة آنفاية 
 

 إجراءات معالجة التلوث
 :خل المحطة وحول الخزاناتدا
ى       داخل المحطة والمتوضعة    نقل التربة الملوثة     .1 ة      بجانب الخزانات واألحواض إل ر الجاف أحواض التبخي

يج ي س ا والت ة    ري معالجته ؤول الوقاي راف مس بة وباش ة المناس راءات الوقائي ع اإلج اذ جمي ك باتخ وذل
رة    ربة الواجب رفعهااإلشعاعية الذي يحدد األماآن الواجب معالجتها وآمية الت       وفق ما هو وارد في الفق

 .وسيتم ذلك باستخدام أيدي عاملة مدّربة أو معدات آلية خفيفة. 10.2
اء بحيث ال                 .2 د رشها بالم ا ورصها بع ة ودحله ة نظيف تسوية األماآن التي رفع منها التلوث باستخدام ترب

 ..قة السطحيةسم من الطب15من بروآتور المعدل في الـ % 90تقل درجة الرص عن 
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 0.1حد الجرعة   والتأآد من تحقيق المعاير السورية بحيث تحقق إجراء مسح اشعاعي للمنطقة المعالجة   .3
 .سنة/سيفرتميلي 

ة             .4 ة المعالجة بثخان ا   سم 15في حال عدم تحقق حد الجرعة، فرش تربة نظيفة على آامل المنطق ، ودحله
 .من بروآتور المعدل% 90ورصها بعد رشها بالماء بحيث ال تقل درجة الرص عن 

 .والتأآد من تحقيق المعاير السوريةقياس السويات اإلشعاعية  .5
ة       .6 ة بثخان ة النظيف ن الترب رى م ة أخ وري تضاف طبق ار الس ق المعي دم تحق ال ع ي ح نفس 15ف م ب  س

 .المواصفات السابقة ومن ثم تعاد قياسات السويات اإلشعاعية لتأآد من تحقق حد الجرعة
التي سيتم معالجتها ضمن محطة الجبسة الرئيسية، بما فيها األحواض حول الخزنات التي يتم رفع  تقدر المساحات   

والي  ا بح ات منه ف الخزان ا تنظي در وبقاي ين . 2 م150الك راوح ب ا يت ات 3 م100 و50وحجمه ب القياس  حس
 .اإلشعاعية التي تتم عند إجراء عملية اإلزالة

 
 : أحواض التبخير

ة ال     .1 ى                 قلب وخلط الترب ك لعمق حت ة مناسبة وذل دات ثقيل ة باستخدام مع د      سم 50ملوث ا بع م دحله  ومن ث
 . سم من الطبقة السطحية15برآتور المعدل في الـ% 90رشها بالماء بحيث ال تقل درجة الرص عن 

ة المعالجة   فرش تربة نظيفة على آامل       .2 ة    المنطق ل درجة الرص عن               سم  15 بثخان ا بحيث ال تق  ودحله
 .معدلبرآتور ال% 90

ة بحيث تحقق حد الجرعة             ةافبعد إض قياس السويات اإلشعاعية     .3  سنة / ميكروسيفرت  100 التربة النظيف
 .وفق المعايير السورية

ة       .4 ة بثخان ة النظيف ن الترب رى م ة أخ وري تضاف طبق ار الس ق المعي دم تحق ال ع ي ح نفس 15ف م ب  س
 .د من تحقق حد الجرعةالمواصفات السابقة ومن ثم تعاد قياسات السويات اإلشعاعية لتأآ

 

 محطة كبيبة
 منطقة بحيرة التبخير والمسيل فيو)  خزانات متماثلة6(التلوث في هذه المحطة في منطقة الخزانات يشاهد 

 المسيل المائي الخارج من  رطوبةما زالت مملوءة بالماء، إضافة إلى  البحيرةنذآر هنا أيضًا أنو. الخارج منها
 بطول يصل إلى الوهاديضيق ويتابع مسيره عبر ومن ثم طقة انفراج واسعة في أوله شكل منيهذه البحيرة الذي 

 .المناطق الملوثة في محطة آبيبة) 11، 10، 9، 8(، وتوضح األشكال  آم4نحو 
 

 مستويات التلوث

 نتائج املسوحات اإلشعاعية الغماوية
ائج     تثنا              بينت النت ة إشعاعيًا باس ام نظيف ات بشكل ع ة الخزان ع   بعض   ء  أن منطق بيًا       البق ة نس راءات المرتفع ذات الق

ذه        من الداخل وخاصة     توضعات الوحل الناتج عن تنظيف الخزانات       بعض  التي توجد فيها    و ة الشرقية له في الجه
هذا وتوجد بقعة صغيرة من     ).  ميكروسيفرت بالساعة  2أآثر من   ( عدة بالثانية    1000القراءات  ، فوصلت   المنطقة

راءات  أدت إلى ظهور قعة شرق المضخات وجنوب شرق الخزانات       المنطقة الوا الوحل في    ة  ق ة  غماوي بياً عالي  نس
ة مع مجرى المسيل                كان  أما منطقة البحيرة والمسيل ف     .))10(الشكل  ( رة منخفضًا مقارن التلوث على حدود البحي

 .)11(الشكل  ( عدة بالثانية650لت في المجرى قراءات وصلت إلى ّجحيث ُس
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 )10(الشكل 
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 )11(الشكل 

 

 نتائج حتليل التربة امللوثة 
 

 )جانب المضخات(محطة آبيبة 
ة                       226 لقد تم تسجيل أعلى قيمة لمحتوى الراديوم       ول مديري ة في حق ع الملوث ين المواق ع من ب ذا الموق ة ه  في ترب

ن             غرام/بكرل 8.6الجبسة وبلغت المقدار     ول ال ة في حق ة الملوث ار الترب ى من حد اعتب ة مشعة    وهو أعل فط  آنفاي
 . وفق المعايير السورية

 
 )بداية المسيل( محطة آبيبة 

ي          غرام/بكرل 3.6 في عينات التربة السطحية قرابة       226وصلت قيمة الراديوم   روفيالت العمق الت ، أما في تربة ب
 . سم90 حيث شوهد التلوث في بعض المواقع إلى عمق غرام/بكرل 5.2سحبت من هذا الموقع فوصلت إلى 

  
 )المسيل(محطة آبيبة 

من بدايته )  متر60( إلى معالجة، ما عدا الجزء األول من المسيل ج وال يحتاًا بشكل عام، ُيَعُد مجرى المسيل نظيف 
وم     ز الرادي ى  226وحتى الطريق الترابي المحاذي، حيث وصل ترآي وث محصور في    غرام /كرل ب 5.5 إل  والتل

 ). سم10(الطبقة السطحية للتربة الملوثة 
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 إجراءات معالجة التلوث
 

 )جانب المضخات(محطة آبيبة 
ة          داخل محطة آبيبة والمتوضعة     نقل التربة الملوثة     -1 ى منطق بجانب الخزانات واألحواض والمضخات إل

يج ي س يل والت ا المس ؤول  ري معالجته بة وباشراف مس ة المناس راءات الوقائي ع اإلج اذ جمي ك باتخ وذل
ا هو وارد                   الوقاية اإلشعاعية الذي يحدد األ     ا وفق م ة الواجب رفعه ة الترب ا وآمي ماآن الواجب معالجته

 .وسيتم ذلك باستخدام أيدي عاملة مدّربة أو معدات آلية خفيفة. 10.2في الفقرة 
اء بحيث ال                         -2 د رشها بالم ا ورصها بع ة ودحله ة نظيف تسوية األماآن التي رفع منها التلوث باستخدام ترب

 ..سم من الطبقة السطحية15آتور المعدل في الـ من برو% 90تقل درجة الرص عن 
ة المعالجة       مسحإجراء   -3 ايير السورية بحيث تحقق                اشعاعي للمنطق ق المع د من تحقي حد الجرعة    والتأآ

 .سنة/سيفرتميلي  0.1
ودحلها ورصها بعد رشها بالماء بحيث ال   ، سم 15 على آامل المنطقة المعالجة بثخانة       نظيفةفرش تربة    -4

 .من بروآتور المعدل، إن لم يتحقق حد الجرعة% 90ص عن تقل درجة الر
 .والتأآد من تحقيق المعاير السورية اإلشعاعية السوياتقياس  -5
ة       -6 ة بثخان ة النظيف ن الترب رى م ة أخ وري تضاف طبق ار الس ق المعي دم تحق ال ع ي ح نفس 15ف م ب  س

 .قق حد الجرعةالمواصفات السابقة ومن ثم تعاد قياسات السويات اإلشعاعية لتأآد من تح
ين       . 2 م 50تقدر المساحات التي سيتم معالجتها ضمن هذه المحطة، بحوالي             راوح ب ا يت  حسب   3م30 و 20وحجمه

 .القياسات اإلشعاعية التي تتم عند إجراء عملية اإلزالة
 
 

 )بداية مجرى المسيل والمسيل(محطة آبيبة 
 . سم50بة ولعمق حتى قلب وخلط التربة الملوثة وذلك باستخدام معدات ثقيلة مناس .1
ـ     % 90دحل المنطقة بعد رشها بالماء بحيث ال تقل درجة الرص عن             .2 سم  15من بروآتور المعدل في ال

 .من الطبقة السطحية
ل درجة       سم 15فرش تربة نظيفة على آامل المنطقة الملوثة بثخانة          .3  ودحلها بعد رشها بالماء بحيث ال تق

 .من بروآتور المعدل% 90الرص عن 
 .والتأآد من تحقيق المعاير السوريةلسويات اإلشعاعية قياس ا .4
ة       .5 ة بثخان ة النظيف ن الترب رى م ة أخ وري تضاف طبق ار الس ق المعي دم تحق ال ع ي ح نفس 15ف م ب  س

 .المواصفات السابقة ومن ثم تعاد قياسات السويات اإلشعاعية لتأآد من تحقق حد الجرعة
 

 محطة تشرين
 ةهذه المحطة تسعيوجد في . لهاقتي الخزانات وبحيرة التبخير التابعة منطبيترآز التلوث في هذه المحطة 

بينما تقع . ، واثنان أآبر حجمًا)أحدها يقع خارج السور الترابي لمنطقة الخزانات(خزانات، سبعة منها متماثلة 
ير إسمنتية وقد جرى إنشاء بحيرة تبخ.  منهام 300بحيرة التبخير في الجنوب الغربي للمحطة وعلى بعد يقارب 

 .)بعض المناطق الملوثة في محطة تشرين) 13، 12(ن ، ويوضح الشكالجديدة لتجميع المياه المنتجة وبخرها
 

 مستويات التلوث

 نتائج املسوحات اإلشعاعية الغماوية
ر يبشكل رئيسي حول الخزان   والتلوث في منطقة الخزانات     انحصر   واقع ين الكبي ن في شمال غرب المحطة،     ين ال

ة نت    800لت القراءات المقدار    حيث وص  ة     ي عدة بالثاني وث ترب ة  جة تل ات  المنطق )). 12(الشكل  ( المحيطة بالخزان
ر المسح اإلشعاعي        وآل ذلك   . التلوث المود في بحيرة التبخير في هذه المحطة       ) 13(ويظهر الشكل    موضح بتقري
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اطق        2000للمناطق الملوثة بالمواد المشعة       ر المسح اإلشعاعي للمن ة في           ، وتقري المواد المشعة الطبيعي ة ب  الملوث
 .2003 آذار 352ت ع خ / و–حقول الشرآة السورية للنفط، هـ ط ذ س 

 
 

 
 )12(الشكل 
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 )13(الشكل 

 نتائج تحليل التربة الملوثة 
 في   226تعد هذه المنطقة أيضا منطقة نظيفة نسبيًا حيث لم يتجاوز ترآيز الراديوم           : )رحفرة التبخي (محطة تشرين   

 .غرام/بكرل 1.2العينات السطحية المقدار 
 

 إجراءات معالجة التلوث
ة المتوضعة  .1 ة الملوث ل الترب ى داخل المحطة أي نق ات واألحواض والمضخات إل رة بجانب الخزان حف

ة باستخدام           التبخير التي سيجري     ذ العملي ات سيجري تنفي معالجتها وذلك لوجود تجهيزات تحيط بالخزان
ة  ة مدّرب دي عامل ةأي ة خفيف دات آلي بة وباشراف  .أو مع ة المناس راءات الوقائي ع اإلج اذ جمي ك باتخ  وذل

ا هو                مسؤول الوقاية اإلشعاعية الذي يحدد األماآن الواجب معالجتها وآمية التربة الواجب رفعها وفق م
 .10.2وارد في الفقرة 

ا ورصها            .2 ة ودحله ة نظيف اء بحيث ال     تسوية األماآن التي رفع منها التلوث باستخدام ترب د رشها بالم  بع
 ..سم من الطبقة السطحية15من بروآتور المعدل في الـ % 90تقل درجة الرص عن 

 0.1حد الجرعة   والتأآد من تحقيق المعاير السورية بحيث تحقق إجراء مسح اشعاعي للمنطقة المعالجة   .3
 .سنة/سيفرتميلي 
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ودحلها ورصها بعد رشها بالماء بحيث ال        ، سم 15فرش تربة نظيفة على آامل المنطقة المعالجة بثخانة          .4
 .من بروآتور المعدل، إن لم يتحقق حد الجرعة% 90تقل درجة الرص عن 

 .والتأآد من تحقيق المعايير السوريةقياس السويات اإلشعاعية  .5
ة       .6 ة بثخان ة النظيف ن الترب رى م ة أخ وري تضاف طبق ار الس ق المعي دم تحق ال ع ي ح نفس 15ف م ب  س

 .بقة ومن ثم تعاد قياسات السويات اإلشعاعية لتأآد من تحقق حد الجرعةالمواصفات السا
در          ع الك يتم رف ي س ات الت تقدر المساحات التي سيتم معالجتها ضمن هذه المحطة ، بما فيها األحواض حول الخزن

ا بحوالي       ات منه ا تنظيف الخزان ين    . 2 م200وبقاي راوح ب ا يت ية  حسب القياسات اإلشعاع  3م200 و120وحجمه
 .التي تتم عند إجراء عملية اإلزالة

 
 
 

 :أما بحيرة التبخير فيتم فيها
 . سم50قلب وخلط التربة الملوثة وذلك باستخدام معدات ثقيلة مناسبة ولعمق حتى  .1
دل في     % 90دحل المنطقة ورصها بعد رشها بالماء بحيث ال تقل درجة الرص عن           .2 ور المع من بروآت

 .سم من الطبقة السطحية15الـ 
اء بحيث ال        سم 15رش تربة نظيفة على آامل المنطقة الملوثة بثخانة         ف .3 د رشها بالم ا ورصها بع  ودحله

 .من بروآتور المعدل% 90تقل درجة الرص عن 
 .والتأآد من تحقيق المعاير السورية اإلشعاعية السوياتقياس  .4
ة      .5 ة بثخان ة النظيف ن الترب رى م ة أخ وري تضاف طبق ار الس ق المعي دم تحق ال ع ي ح نفس 15 ف م ب  س

 .المواصفات السابقة ومن ثم تعاد قياسات السويات اإلشعاعية لتأآد من تحقق حد الجرعة
 

 )الصفيح(محطة الثورة 
 من المحطات المتوسطة الحجم ويوجد فيها ثمانية خزانات تستخدم لتجميع وفصل النفط من  هذهتعد محطة الصفيح

 خزانات فصل الغاز باإلضافة إلى مجموعة من المضخات التي تستخدم آما ويوجد في المحطة عدد من. المياه المرافقة
ن النفط ويضخ إلى حفرة التبخير ع يفصل الماء المنتج إلى مواقع التجميع حيثلضخ النفط والماء من خزانات الفصل 

 .)حالصفي(حفرة التبخير في محطة الثورة ) 14(، ويوضح الشكل ) م200(خزانات النفط جوار التي تقع إلى 
 

 مستويات التلوث

 نتائج المسوحات اإلشعاعية الغماوية
ائج  ت نت ار والمضخات  بين د رؤوس اآلب ة عن اطق الواقع عاعية للمن ات اإلش ورة القياس ة الث ي محط اط ف أن النش

المواد المشعة    أن المنطقة فدلت منطقة الخزانات مسوحات أما  .اإلشعاعي قريب من الحدود الطبيعية     ة ب غير ملوث
ى         الصغيرة الظاهرة قرب الخزانين الشماليين        البقع  باستثناء بعض   عية  الطبي راءات إل  عدة   300حيث وصلت الق

ين أن          .))14(الشكل   () ميكروسيفرت بالساعة   1أقل من    (بالثانية   د تب ا فق ا يجاوره ر وم رة التبخي ة حف ا منطق أم
وث  ي التل ور ف لت محص ا وص ة منه مالية الغربي ة الش راءات الزاوي ى الق ة 600إل دة بالثاني ن ( ع ر م  1أآث

ة ل    ). ميكروسيفرت بالساعة  ر                   أما القراءات الغماوي رة التبخي ة الشرقية من حف ع في الجه ي تق رة الصغيرة الت  لحف
ة    والتي   ى      تحوي بعض المخلفات النفطي ة    200 فوصلت إل راءات    عدة بالثاني وجود الرواسب    عن  ةناجم وهي ق

ر المسح اإلشعاعي            و ))15(الشكل   (لمحطةالموجود شرق ا  الحرشفية في خزان الفصل      آما هو موضح في تقري
ة في                   2000للمناطق الملوثة بالمواد المشعة      المواد المشعة الطبيعي ة ب اطق الملوث ر المسح اإلشعاعي للمن ، وتقري

 . 2003 آذار 352ت ع خ / و–حقول الشرآة السورية للنفط، هـ ط ذ س 
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 )14(الشكل 

 

 
 )15(الشكل 
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 يل التربة الملوثة نتائج تحل
ة       226وصل ترآيز الراديوم   ة المشعة، إال أن               غرام /بكرل  5.2 في بعض العينات القيم ة من حد النفاي  وهي قريب

  .غ/ بكرل5.2لم يتجاوز المعاير السورية لإلزالة التربة أي   متر2عمق يزيد على حتى التلوث 
 

 إجراءات معالجة التلوث
 :األماآن الملوثة ضمن المحطة

ى          داخل المحطة أي    ل التربة الملوثة المتوضعة     نق .1 ات واألحواض والمضخات إل اطق  بجانب الخزان المن
ة  ارج المحط ة خ ر(الملوث رة التبخي رب حف يجري ) ق ي س يط والت زات تح ود تجهي ك لوج ا وذل معالجته

ة              ة خفيف دات آلي ة أو مع ك بات .بالخزانات سيجري تنفيذ العملية باستخدام أيدي عاملة مدّرب ع    وذل اذ جمي خ
ا             اآن الواجب معالجته ذي يحدد األم اإلجراءات الوقائية المناسبة وباشراف مسؤول الوقاية اإلشعاعية ال

 .10.2وآمية التربة الواجب رفعها وفق ما هو وارد في الفقرة 
اء بحيث ال                 .2 د رشها بالم ا ورصها بع ة ودحله ة نظيف تسوية األماآن التي رفع منها التلوث باستخدام ترب

 ..سم من الطبقة السطحية15من بروآتور المعدل في الـ % 90درجة الرص عن تقل 
 0.1حد الجرعة   والتأآد من تحقيق المعاير السورية بحيث تحقق إجراء مسح اشعاعي للمنطقة المعالجة   .3

 .سنة/سيفرتميلي 
ء بحيث ال   ودحلها ورصها بعد رشها بالما     ، سم 15فرش تربة نظيفة على آامل المنطقة المعالجة بثخانة          .4

 .من بروآتور المعدل، إن لم يتحقق حد الجرعة% 90تقل درجة الرص عن 
 .والتأآد من تحقيق المعايير السوريةقياس السويات اإلشعاعية  .5
ة       .6 ة بثخان ة النظيف ن الترب رى م ة أخ وري تضاف طبق ار الس ق المعي دم تحق ال ع ي ح نفس 15ف م ب  س

 .ت اإلشعاعية لتأآد من تحقق حد الجرعةالمواصفات السابقة ومن ثم تعاد قياسات السويا
در            ع الك يتم رف ي س ات الت ا األحواض حول الخزن تقدر المساحات التي سيتم معالجتها ضمن هذه المحطة، بما فيه

تم  3م30 و20وحجمها يتراوح بين . 2 م50وبقايا تنظيف الخزانات منها بحوالي      حسب القياسات اإلشعاعية التي ت
 .لةعند إجراء عملية اإلزا

 
 :المناطق الملوثة خارج المحطة

ة  .1 ط الترب ة  قلب وخل عاعية عالي راءات إش ا ق ر فيه ي ظه زاء الممسوحة والت ع األج ي جمي تخدام ف ك باس وذل
 . سم50معدات ثقيلة مناسبة ولعمق حتى 

ل درجة الرص عن                 .2 اء بحيث ال تق ـ      % 90دحل المنطقة ورصها بعد رشها بالم دل في ال ور المع من بروآت
 . الطبقة السطحيةسم من15

ة        .3 ل         سم 15فرش تربة نظيفة على آامل المنطقة الملوثة بثخان اء بحيث ال تق د رشها بالم ا ورصها بع  ودحله
 .من بروآتور المعدل% 90درجة الرص عن 

 .والتأآد من تحقيق المعاير السورية اإلشعاعية السوياتقياس  .4
نفس المواصفات     15ربة النظيفة بثخانة    في حال عدم تحقق المعيار السوري تضاف طبقة أخرى من الت           .5  سم ب

 .السابقة ومن ثم تعاد قياسات السويات اإلشعاعية لتأآد من تحقق حد الجرعة
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 آلمة شكر
ه المستمر للبحث العلمي ونخص                        ى دعم ة عل  نشكر السيد الدآتور إبراهيم عثمان المدير العام لهيئة الطاقة الذري

 . مساعدة في إخراج هذا العمل على شكله الحالي بالشكر السيد زهير شعيب لما قدمه من
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 المراجع
نفط،   .1 ول الشرآة السورية لل ي حق ة ف المواد المشعة الطبيعي ة ب اطق الملوث ر المسح اإلشعاعي للمن تقري

2000. 
ـ ط ذ س           .2 رميالن، ه ول ال ة حق ت /و-مستويات المواد المشعة الطبيعية في المناطق الملوثة التابعة لمديري

 .2003، 361ع خ 
رميالن،                .3 ول ال ة حق ـ ط ذ    ) ملحق (مستويات المواد المشعة الطبيعية في المناطق الملوثة التابعة لمديري ه

 .2004، 409ت ع خ /و-س
ـ ط ذ س               .4 ت ع /و-مستويات المواد المشعة الطبيعية في المناطق الملوثة التابعة لمديرية حقول الجبسة، ه

 .2003، 352خ 
ول الجبسة                مستويات المواد المشعة الطبيعي     .5 ة حق ة لمديري ة التابع اطق الملوث ـ ط ذ  )ملحق (ة في المن ، ه

 .2004، 389ت ع خ /و-س
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   صور لبعض المناطق الملوثة في مديرية الحسكة)1(الملحق  
 

 
 أراضي ملوثة بالقرب من الخزانات في تل عدس ). 1-1 (الشكل

 
 

 
  عدسبداية مجرى تل ). 1-2 (الشكل
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 )تل عدس(األآوام الترابية على ضفتي المجرى  ). 1-3 (الشكل

 
 

 
  من توسعات مسيل تل عدسAالمنطقة  ). 1-4 (الشكل
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 توسعات آبيرة في مسيل تل عدس ). 1-5 (الشكل

 
 

 
 سمناطق إفاضة مجرى تل عد ). 1-6 (الشكل
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 المعاير السورية ): 2(الملحق 
وم   .  لتلوث التربة جرى تصديقها من رئاسة مجلس الوزراء   وضعت الهيئة حدوداً   ز الرادي -تمثل هذه الحدود تراآي

ة،        يمكن أن   ، النظير الرئيسي من المواد المشعة الطبيعية التي         226 تتواجد في التربة الملوثة بفعل الصناعة النفطي
 :بة في حال زيادتها وهي على النحو التاليالتي يجب معالجة التر

 .غرام/ بكرل0.15 أقل من 226-تعتبر التربة نظيفة وال تحتاج ألي معالجة عندما يكون ترآيز الراديوم -1
ى                  -2 دل الجرعة إل  ميكروسيفرت في     0.1تعتبر التربة ملوثة وتحتاج إلى معالجة في الموقع بحيث ينخفض مع

 .غرام/ بكرل5.2 و0.15 بين 226-عنصر الراديومالساعة أو أقل عندما يكون ترآيز 
ز        -3 ون ترآي دما يك عة عن ة مش ا نفاي ى أنه ا عل ل معه ع والتعام ن الموق ع م ة للرف ة وبحاج ة ملوث ر الترب تعتب

 .غرام/ بكرل5.2 أآبر من 226-الراديوم
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   صور لبعض المناطق الملوثة في مديرية الجبسة)3(الملحق  

 
 حفرة التبخير في محطة الجبسة الرئيسية ) 1-3 (الشكل

 
 

 
 داخل محطة آبيبة بالقرب من مواقع جمع العينات ) 2-3 (الشكل
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 المسيل في محطة آبيبة ) 3-3 (الشكل

 
 بداية المسيل في محطة آبيبة ) 4-3 (الشكل

 
 ميع المياه الملوثة بعد التجفيف في محطة آبيبةبحيرة تج ) 5-3 (الشكل
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 حفرة التبخر في محطة تشرين ) 6-3 (الشكل

 
 منطقة ملوثة في محطة تشرين ) 7-3 (الشكل

 
  الصفيح–حفرة التبخر في محطة الثورة  ) 8-3 (الشكل
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Remediation Plan for Contaminated Areas by 
Naturally Occurring Radioactivity Materials in Syrian 

Petroleum Company Oilfields 
 

Al-Masri, M. S., Shweikani, R., Awad, I., Department of Protection and 
Safety, Atomic Energy Commission of Syria, Damascus P.O.Box 6091, Syria 

 
 

Abstract  
 
 

In the present report, a detailed plan for remediation of 

contaminated areas with naturally occurring radioactive materials in the 

Syrian Petroleum Company Oilfields. This plan includes a description of 

the contaminated areas and the procedures that will be followed before 

and during the execution of the project in addition to the final radiation 

surveys according to the Syrian regulations. In addition, responsibilities 

of the main personnel who will carry out the work have been defined and 

the future monitoring program of the remediated areas was defined. 
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