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تقييم الشواطئ الملوثة بالنفط



أهداف التدريب
 تقييم بعملية للقيام للمتطوعين األساسية واألساليب المعرفة تقديم

 أو األولى المرحلة أثناء للسلطات هامة معلومات لتقديم الشاطئ
   لالستجابة ”التفاعلية“

 اإلعداد“ بوسو دليل في بالتفصيل المقدمة المعلومات وتوجد
 األحياء مع والتعامل بالنفط الملوثة السواحل تنظيف لعملية
 االستجابة عملية تقييم“ بـ الخاص ”بالنفط الملوثة البرية

”بالنفط الملوثة للشواطئ

Presenter
Presentation Notes
يتم إعداد التدريب للمتطوعين وكافة القائمين بعملية الاستجابة الموجودين في أماكن الاستجابة البرية والذين يعدوا محدودي أو منعدمي الخبرة في جغرافيا الشاطئ ووصف النفط.وتستخدم عمليى تقييم الشاطئ بطرق عديدة خلال المراحل المختلفة لحادث ما:- في المرحلة التفاعلية للاستجابة : (الهدف من هذا التدريب)* لتحديد المدى والمجال الإقليمي للتلوث	* لتحديد أولويات حماية الشواطئ واحتمال تكرار تحرك النفط- في مرحلة التخطيط للاستجابة :* للمساعدة في تحديد الأهداف والأولويات والمراحل النهائية والصعوبات* لتقييم إستراتيجيات وأساليب المعالجة ووضع الخطط الخاصة بذلكوتنشأ الحاجة لقائمين بالاستجابة ذووي خبرة كبيرة: - في مرحلة التنفيذ لتطبيق ”تقنية تقييم تنظيف الشواطئ“ (سكات) * لتقديم تعليمات محددة لمجموعات التنظيف لكل جزء من الشاطئ* لتقديم فكرة عامة عن موقف الاستجابة للتسرب وتطوره - في المرحلة النهائية :* لتوفير أساس لتفتيش وتقييم ما بعد تنظيف الشواطئ* ولتوفير متابعة طويلة الأمد



محتوى العرض

بالنفط الملوثة الشواطئ تقييم1.
التعريف–
األهداف–

المنهجية2.
المبادئ–
المسح عملية إعداد كيفية–
المسح بعملية القيام كيفية–

التقييم نموذج استكمال كيفية3.
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يتتبع محتوى هذا العرض تقسيم ”كتيب تقييم الشواطئ الملوثة بالنفط“ في أقسامه الثلاثة الرئيسية



تقييم الشواطئ الملوثة بالنفط. 1
التعريف واألهداف

 لمنطقة أرضي مسح عملية بمثابة الشاطئ تقييم يعد
ملوثة
:تقديم هو الهدف حيث
 تلوث أحوال عن شاملة ولكن سريعة عامة فكرة•

بالنفط الشاطئ
 جغرافية مرجعية وذات وممنهجة دقيقة، معلومات•

 بيانات لتقديم قياسية ومصطلحات طرق باستخدام
 مقارنتها يمكن
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هناك ثلاثة أنواع من عمليات المسح:   مسح جويسريعنظرة عامة للمجال الإقليميتحديد نسبة النفط في البحر وإجمالي التلوث النفطي للشواطئمسح بحريسريعالدخول إلى مناطق نائيةإمكانية جمع عيناتمسح أرضي (الهدف من هذا التدريب)تقييم مفصل لظروف التلوث بالنفطالتقييم الأول للآثار المترتبة ولا يمكن الاستعاضة بعمليات المسح الجوية والبحرية عن عمليات المسح الأرضية التفصيلية.ويكون الشخص المسئول عن التعامل مع الحادث بحاجة للحصول على معلومات موثوق بها. ومن الأهمية بمكان أن يقوم كافة أعضاء الفريق والأشخاص المشتركين في عملية المسح أثناء التسرب النفطي باستخدام نفس المصطلحات لوصف الشاطئ، وشكل النفط وتقييم مستوى التلوث.وعلى الشاطئ يكون من المهم الحصول على معلومات ذات مرجعية جغرافية لأن هناك العديد من المؤشرات التي تعطي توضيحًا للملاجظات وأسماء المواقع بشكل غير دقيق.



تعريف وأهداف تقييم الشواطئ الملوثة بالنفط. 1

  للغاية هامة التقييم عملية عن الناتجة والمعلومات البيانات تعد
:خالل من الصائبة القرارات إلتخاذ للسلطات بالنسبة

النفطي للتلوث اإلقليمي والمجال المدى تعريف•
:كالتالية أسئلة عن اإلجابة في المساعدة•

الشواطئ؟ حماية أولويات هى ما•
االستجابة؟ سرعة يتطلب للنفط توزيع إعادة يحدث أن المحتمل من هل•
االستجابة؟ عملية أولويات تكمن أين•
الختيارها؟ المالئمة والتقنيات المعدات هى ما•
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Presentation Notes
تعد عملية الاستطلاع المبدئي من الأهمية بمكان لتقديم ”فكرة عامة استراتيجية“ وللاستيعاب الشامل لأحوال الانتشار النفطي في البحر، والشاطئ المهدد بالنفط الطافي والشواطئ التي تلوثت بالفعل.



منهجية تقييم الشواطئ الملوثة بالنفط. 2
:األساسية المبادئ تشمل
 جغرافية ”أقسام“ أو وحدات إلى الساحلي الخط تقسيم1.

متسقة
قياسية وتعريفات مصطلحات مجموعة استخدام2.
الملوثة المنطقة في الشواطئ لكافة منظم منهجي تقييم3.
ومدرب موضوعي للمسح فريق وجود4.
 إلتخاذ المناسب الوقت في والمعلومات البيانات تقديم5.

.والتخطيط القرارات
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تعتبر هذه المبادئ الخمسة مبادئ أساسية لعمليات المسح التي مؤداها تقييم الشواطئ



:كيف تعد لعملية المسح
:قم بقراءة الدليل وعمل ُنسخ من•

مستندات التوثيق الداعمة –

!)عدة ُنسخ(” نموذج التقييم“–

منهجية تقييم الشواطئ الملوثة بالنفط. 2
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ستجد في الكتيب (من صفحة 32 إلى صفحة 40) مستندات التوثيق الداعمة التي يمكن نسخها لوضعها في الموقع لكي تساعد في تقييم الموقف واستكمال النموذج النماذج وقوائم البيانات الموجودة في الكتيب :1. نموذج تقييم الشاطئ الملوث بالنفط (هناك حاجة لتوفر عدة نسخ)2. قائمة مراجعة المعدات اللازمة في الميدان3. مقاييس رسم للصور4. العوامل المساعدة لتحديد خصائص الرواسب والتعرض للعوامل الجوية5. توزيع النفط على السطح/دليل تقييم التغطية6. دليل التصوير الفوتوغرافي لأنواع الطبقة التحتية للشاطئ7. دليل التصوير الفوتوغرافي لكثافة وخصائص النفط



 :المسح لعملية تعد كيف
القيادة مركز من اطلب:
 مناسب رسم بمقياس للشاطئ الفوقية جوجل صور أو/و خريطة•

األرضي للمسح
إليك الموكلة الشاطئ قطاعات أى معرفة•
*توجد لم إن إعدادها أو وجدت إن للقطاعات التعريفية المراجع•

 كيفية حول التالية العرض شريحة في تفصيلي شرح يوجود (*
  )الشاطئ لتقسيم اإلعداد

للمواقع الوصول وطريقة السير خط مراجعة

بالنفط الملوثة الشواطئ تقييم منهجية .2
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* تشير النجمة الزرقاء إلى وجود شرح تفصيلي في شريحة العرض التالية حول كيفية الإعداد لتقسيم الشاطئ. 



تقسيم القطاعات الشاطئية*
تعريف ومنهجية إعدادها

 تكون وتنفيذ تخطيط وحدات بمثابة ”القطاعات“ أو ”األقسام“ تعد
 الصفات ناحية من )ومتسقة( متجانسة الشاطئ خصائص فيها

الرواسب ونوع الطبيعية

األرضي المسح في األولى الخطوة
قطاعات إلى الساحلي الخط تقسيم فهى

 جيوليوجية خصائص أساس على القطاعات أو األقسام بين الحدود وضع يتم•
)التحتية الطبقة نوع أو الشاطئ نوع في تغيرات نهر، لسان،( مميزة

متًرا 2000و 200 بين ما القطاعات أطوال تتراوح•

للتعريف مميز كودي رمز قطاع كل إعطاء ويجب•
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Presentation Notes
إذا كان ممكنًا، فقبل الذهاب للموقع، يكون من المفيد إعداد تقسيم الخط الساحلي إلى قطاعات :  على أساس الخرائط أو الصور الجوية (الخرائط الطوبوجرافية، وخرائط جوجل) يتم تقسيم الخط الساحلي إلى قطاعات متجانسة من حيث الخصائص المادية وأنواع الرواسب. وفي واقع الأمر، من المحتمل لدرجة كبيرة أن تكون أحوال التلوث بالنفط متماثلة بسبب الظروف المتشابهة للتعرض للعوامل الجوية وخصائص الرواسب وبالتالي تكون طريقة التنظيف ملائمة لجميع القطاعات. ومن المفترض أن يعد مركز القيادة رمز كودي لتعريف القطاع أو القسم. وفي حالة عدم توفره فعليك البدء في إعداد نظام التعريف الخاص بك. ولاتوجد قواعد لذلك، ولكن يعد استخدام النظم البسيطة فعالاً مثل : على سبيل المثال:  رمز كودي لكل بلدية يعقبه أرقام متسلسلة لكل قطاع داخل البلدية.وتبين الصورة مثالاً لتقسيم الخط الساحلي.



:كيف تعد لعملية المسح 
تأكد من أنك لم تنس أية معدات•

، كاميرا، دفتر وقلم رصاص)GPS(نظام التموضع العالمي –
هاتف ذكي وجاروف/هاتف–
مالبس مالئمة، أحذية طويلة، ومالبس واقية إذا كان الشاطئ  –

ملوثًا للغاية
طعام ووجبات خفيفة ومرطبات–

منهجية تقييم الشواطئ الملوثة بالنفط. 2
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- إعداد فريق المسح:من المطلوب الإعداد المسبق قبل قيام فريق (فرق) المسح بأية أنشطة ميدانية.ويجب إعطاء الفريق (الفرق) تلقينًا أساسيًا لا يستغرق الكثير من الوقت ولكنه هام لضمان النتائج الممنهجة والثابتة. وفي وقت التلقين يجب تغطية الموضوعات التالية: - تحديد القطاعات أو القسام التي سيتم مسحها- القضايا المتعلقة بالصحة والسلامة والصالح العام- الاتصالات وقنوات إبلاغ التقارير- توزيع الخرائط ونماذج التقييم والإرشادات- مراجعة المعدات والمؤن- التأكد من أن كافة أفراد الفريق يشعرون بالرضا نحو منهجية التقييم.إذا كان هناك عدة فرق بسبب كبر حجم أو تعقيد الحادث، سيكون من المفيد تنظيم جلسة قبل عملية المسح بمشاركة كافة الفرق. ويجب أن تركز هذه الجلسة على المصطلحات الوصفية لمستوى التلوث النفطي لضمان الثبات والتماثل بين كافة الفرق. 



:المسح لعملية تعد كيف
 قبل له عام منظور على بالحصول قم صغير لقطاع بالنسبة1.

النموذج استكمال في البدء
القطاع بطول تتقدم وأنت النموذج بملء قم أوسع لقطاع بالنسبة2.
التقييم نموذج واستكمال التفصيلية بالمالحظات ابدأ3.
النفط ومظهر الشاطئ لتوثيق *صور بالتقاط قم4.

)الصور التقاط منهجية بشأن توصيات تتضمن التالية العرض شريحة *(
محددة لمناطق أو بأكمله للقطاع تخطيطي رسم بعمل قم5.
معلومات أية تنسى لم أنك من تأكد6.

بالنفط الملوثة الشواطئ تقييم منهجية .2
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منهجية القيام بعملية المسح:بالنسبة لقطاع صغير:حاول الحصول على منظور عام للقطاع الذي سيتم مسحه، سواء من موقع مرتفع أو بالنسبة للقطاعات الأقصر، بالسير عبرها.واحصل على منظور جيد لمدى تلوث الشاطئ بالنفط. و يوصى بالسير بطول القطاع لتدوين ملاحظات عامة، مع العودة للمناطق الملوثة بالنفط والتي تتطلب توثيقًا تفصيليًا.وفي القطاعات الأطول قد يكون تدوين ملاحظات تفصيلية بينما يتقدم  الفريق بطول الشاطئ أكثر فاعلية.وتعد الصور والأفلام المسجلة أدوات مفيدة للغاية في توثيق شكل الشاطئ. تأكد من تدوين ملاحظات دقيقة عن الصور أو مواقع الأفلام المسجلة. واستخدم الأرقام المرجعية للصور من الكاميرا الرقمية المستخدمة. كما يمكن استخدام نظام التموضع العالمي لتحديد مواقع الصور إذا تيسر ذلك وكان ضروريًاَ. انظر الكتيب، الجزء الأول صفحة 30)تشير النجمة الزرقاء إلى شريحة العرض التالية التي تتضمن توصيات بشأن منهجية التقاط الصور 



التقاط الصور لتوثيق الشاطئ ومظهر النفط *
  التعريفي والرقم الموقع اسم بها لدفترك صورة التقط نفسك، لتساعد1.

القسم أو للقطاع
للشاطئ الرئيسية المالمح تتضمن عامة صورة بأخذ قم2.
 غير الصورة حجم كان إذا رسم بمقياس قرب عن مناظر بأخذ قم3.

)الصور رسم مقياس وضع تنسى ال( واضح
التخطيطي الرسم على المأخوذ المنظر موقع وضح4.



كيفية استكمال نموذج التقييم. 3
األوجه مزدوجة ورقة عن عبارة هو التقييم نموذج•
األمر تطلب كلما مسجلة وأفالم وصور تخطيطي، برسم دعمه يتم•
”جداول“ تسمى عناصر ثمانية النموذج يتضمن•
 االختيار حول دائرة ارسم أو المطلوبة المعلومات باستكمال قم•

الصحيح

Presenter
Presentation Notes
استكمال نموذج تقييم الشواطئ الملوثة بالنفط لكل قسم أو قطاع هو جزء هام لتدوين المعلومات التي تم الحصول عليها.وتوجد نسخة خالية من النموذج الكامل في الكتيب (الجزء الثاني، قائمة بيانات رقم 1). ويوصى بأن يحمل أفراد فريق (فرق) التقييم نسخًا عديدة من النموذج – تكون كافية لكل قطاع أوكل للفريق بالإضافة لنسخٍ إضافية.وبالرغم من أنه قد تم إعداد نموذج التقييم ليكون بسيطًا نسبيًا ليستكمل، هناك ظروف لا تكون فيها كافة المعلومات متوافرة. وفي هذه الحالات، يتم قبول النماذج وهي غير مكتملة. وقد يحدث هذا غالبًا في المراحل الأولى من حادث وقد ترتبط بعناصر مثل عدم توافر قراءات خطوط الطول والعرض الدقيقة، أو عدم توافر معلومات عن النفط أسفل السطح. 



عامة معلومات : 1 رقم الجدول
المسح فريق : 2 رقم الجدول

أخرى والستخدامات البيانات لحفظ أهمية ذات العامة المعلومات تعد•
  اإليضاحات من لمزيد حاجة هناك كانت إن ضرورىٌ  التقرير كاتب تعريف•

كيفية استكمال نموذج التقييم. 3
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تستهدف العناصر الأولى للنموذج جمع بيانات أولية عن الموقع وهى توضح نفسها بدرجة كبيرة. يجب أن يتماشى اسم القسم الإداري المحلي مع كل دولة.يتفاوت مدى المد والجزر في البحر المتوسط من منخفض جدًا وحتى 2 مترًا. وفي تلك المناطق التي لا يوجد بها مد وجزر أو يعد ضئيلاً يمكن كتابة كلمة ”لا يوجد مد وجزر“ إذا كان ذلك هو طبيعة الأمر. يجب إدخال كافة أسماء فريق المسح بالإضافة لانتمائاتهم ورقم الهاتف للاتصال بهم (إذا اقتضت الحاجة للحصول على أية إيضاحات).



والقطاع الموقع تفاصيل : 3 رقم الجدول

للقطاع األعلى للشاطئ  التقريبي اإلجمالي التعرض معدل = لألمواج التعرض

)للتعرض جيًدا مؤشًرا الرواسب شكل يعد(

 األساسية الجغرافية الخصائص قليلة كلمات في صف : الساحلي الخط نوع وصف
الساحلي للخط

كيفية استكمال نموذج التقييم. 3
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يعد الرمز التعريفي للقطاع (الرقم التعريفي) بمثابة رمز متفرد يصدره مركز القيادة أثناء الإعداد لعملية المسح. وفي المراحل الأولى لحادث ما أو في بعض الحالات، أثناء التسرب الكامل، قد لا يكون الرقم التعريفي متوفرًا. ولهذا السبب يكون اسم الموقع (إن وجد) أو أية مراجع جغرافية ضروريًا للمساعدة في تحديد الموقع. يمكن استخدام إحداثيي الخريطة بالكيلومتر بدلاً من خطوط الطول والعرض. وفي أغلب الحالات، يكون طول القطاع والطول الذي تم مسحه متماثلين.التعرض للأمواج: يجب أن يكون هذا أصعب قليلاً لمن ليست لديهم معرفة جغرافية مسبقة. وتتوافر الأدوات في الكتيب (الجزء الثاني، قائمة بيانات رقم 4، صفحة 36)شديد التعرض: وهي المواقع التي تتعرض لرياح عاتية وأمواج عالية دون وجود حواجز بعيدًا عن الشاطئ (جزر..) لمسافة تصل إلى عدة مئات من الكيلومترات.معرض: وهي المواقع التي غالبًا ما تهب عليها رياح شديدة على الشاطئ ولكن بها قدر من الحماية بسبب المناطق الضحلة الممتدة أو عوائق أخرى باتجاه البحر.معرض جزئيًا: وهي المواقع ذات المنطقة البحرية المحدودة والتي تهب عليها الرياح بسرعة أقل من 10 كيلومترات. ويمكن أن تتعرض لرياح سائدة ولكنها تحتوي على مناطق ضحلة ممتدة باتجاه البحر أو قد تكون بعيدة عن الرياح السائدة. محمي بالكامل: وهي المواقع ذات المنطقة البحرية المحدودة للغاية والتي تهب عليها الرياح بسرعة تقل عن 2 كيلومترًا وتبعد عن الرياح السائدة أو توجد بها عوائق مثل الشعاب باتجاه البحر أو تكون محاطة بالكامل.وعلاوة على ذلك، يعد حجم وشكل الرواسب ومنحدر الشاطئ مؤشرات جيدة للتعرض، انظر الشكل في الكتيب (الجزء الثاني، قائمة بيانات رقم 4، صفحة 36)



منهجية تقييم الشواطئ الملوثة بالنفط. 2
للشاطئ التحتية الطبقة نوع : 4 رقم جدول

 بشأن 6 رقم جدول ملء على ليساعدك دليالً  المختلفة التحتية الطبقات قائمة تعد
.4 رقم جدول ملء منك يتوقع وال النفط أحوال

النفط سلوك على الحبيبات وحجم التحتية الطبقة طبيعة ستؤثر
التنظيف طرق وٕاختيار
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Presentation Notes
من الأهمية بمكان تحديد طبيعة الطبقة التحتية في المناطق الملوثة بالنفط. ويعد جدول رقم 4 جدول أدوات يقدم وصفًا للطبقات المختلفة واللغة السائدة لمساعدتك على ملء جدول رقم 6 بشأن أحوال تلوث الطبقات التحتية بالنفط، و من ثم فمن غير المتوقع أن تملأ جدول رقم 4.انظر الكتيب (الجزء الثاني، قائمة بيانات رقم 4، صفحة 36) للعوامل المساعدة على التعرف على خصائص الرواسب. وهناك عدة مقاييس لتصنيف الرواسب وفقًا لأحجام الحبيبات. ولهدف تقييم الشواطئ، تم استخدام تصنيفات عديدة. استخدم الجدول في الأعلى كدليل لحجم الرواسب لتحديد طبيعة الطبقة التحتية للشاطئ. وقد تم إختيار التصنيفات بناءًا على أهميتها بالنسبة لطرق تنظيف الشاطئ. ويمكن أن تساعد المراجع البصرية المعروفة (مثل كرة التنس، والقلم، وقطر الدائرة...) على تحديد حجم حبيبات الرواسب (انظر الجزء الثاني، قائمة بيانات رقم 4، صفحة 36) وكذلك الدليل الفوتوغرافي في الكتيب (الجزء الثاني، قائمة بيانات رقم 6، صفحة 38).



)التشغيل خصائص( التنفيذية الخصائص : 5 رقم جدول

للتطبيق القابلة اللوجستية الخيارات تعريف المهم من•
 استخدم )...إلخ موصدة، بوابات خاصة، ملكية( مفيدة تكميلية معلومات أية•

”عامة تعليقات“ 8 رقم جدول
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ستساعد الخصائص التنفيذية (خصائص التشغيل) متخذي القرار والقائمين على التنفيذ والخدمات اللوجستية في وضع تقييم مبدئي للخيارات القابلة للتطبيق في عملية التنظيف.وتعد المعلومات حول خصائص الوصول هامة للغاية ويمكن توضيحها عن طريق رسم دائرة حول الخيارات ذات الصلة. وإذا كنت تريد تدوين أية معلومات تكميلية مفيدة (ملكية خاصة، بوابات موصدة، خصائص قد تحول دون الحركة عبر الشاطئ...)، يمكن استخدام جدول رقم 8 ”تعليقات عامة“.وقد تحول كتل الحجارة الصخرية الموجودة على الشاطئ أو الطافية على الماء التشغيل الجيد للمعدات. دوّن ما إذا كانت االكتل موجودة على الشاطئ وإذا ما كانت ملوثة بالنفط عن طريق رسم دائرة حول الخيار ذي الصلة. وإن أمكن، قم بتقييم الكمية التقريبية (لمساعدتك على محاولة تخيل كم عدد الحقائب أو الناقلات التي يمكنك ملأها بهذه الكمية من الكتل...)، وإن لم تستطع، ارسم دائرة حول ”لا أعرف“.



 وأسفل على بالنفط التلوث 7و 6 الجداول•
السطح

 الموقع،( التقييم عملية في عنصر أهم إن•
*)وحجمه النفط تجانس

 بالقطاع بالنفط التلوث أحوال كانت إذا–
 قم الشاطئ بعرض أو بطول نسبًيا متناسقة

أ منطقة :واحد مربع باستكمال
 عدد أكبر إلى القطاع بتقسيم قم يكن، لم إذا–

 رقم منطقة كل واعط المناطق، من ضروري
 عدد أكبر واستكمل )...جـ ب، أ،( تعريفي
)د جـ، ب، أ،( المربعات من ممكن

 خاصة مربعات أربعة هناك النموذج وفي–
 أردت وٕاذا مسبًقا، محددة مناطق بأربعة
إضافية ورقة استخدم المزيد،

السمك* التوزيع * العرض * الطول = حجم النفط 
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 ويعد إعداد سجل تفصيلي عن المناطق الملوثة بالنفط واحدًا من أهم العناصر لتقييم الشواطئ. ويتطلب النموذج بعض القياسات الكمية للمناطق الملوثة باستخدام مصطلحات وصفية معروفة.  وستتيح المعلومات التي تم جمعها للمشرفين تقييم حجم النفط بالتقريب (الحجم = الطول * العرض * الكثافة * التوزيع).    انظر إلى هوامش النموذج للمزيد من المصطلحات المستخدمة في تقدير توزيع النفط* الكثافة** وصفات النفط****التوزيع: Tr أثر أقل من 1%    SP         متقطع (1-10%)   PAمرقع 11-50% BR متكسر 51-90% CO متواصل 91-100% **الكثافة:  TOنفط ثقيل أكثر من 1 سم CVغلاف 1 مم إلى 1 سم CTغطاء أقل من 1 مم FLطبقة رقيقة = طبقة رقيقة شفافة لامعة  *** الخصائص:          FR جديد         MS رغوي / لزج         TB كرات قطران أقل من 10 سم         PT قطع قطران من 10 سم إلى 1 متر         PA بقع 1 إلى 30 متر          SRنفط علي السطح، راسب نفطي غير متناسق          AP رصيف أسفلت، خليط متماسك          TA نفط معرض للجو وصلب 



السطح وتحت فوق بالنفط التلوث :7 و 6 جداول
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 أهم من واحًدا بالنفط الملوثة المناطق عن تفصيلي سجل إعداد يعد
 للمناطق الكمية القياسات بعض النموذج ويتطلب .الشواطئ لتقييم العناصر
.معروفة وصفية مصطلحات باستخدام الملوثة

Presenter
Presentation Notes
المنهجية خطوة خطوة:نفط على السطح: إذا لم يكن هناك نفط على السطح: ارسم دائرة حول ”لا“ و غير مطلوب مزيد من المعلومات في جداول هذا الجزء.إذا كان هناك نفط على السطح:  الخطوة الأولي : إذا كان هناك حالة منتظمة نسبيًا من النفط علي أو بطول الشاطئ في القسم، أكمل جزءًا واحدًا : منطقة أ. وإذا لم يكن، قم بتقسيم القسم إلي أكبر عدد ضروري من المناطق للحصول توصيف دقيق لحالات التلوث النفطي، وقم بإعطاء كل قسم رقم تعريفي ( أ، ب، جـ،...) وقم بإكمال أكبر عدد ممكن من الجداول: مناطق أ، ب، جـ، د.... وفي النموذج تم إفساح المجال لأربعة مناطق. وإن احتجت أكثر، قم باستخدام ورقة إضافية.الخطوة الثانية : حدد لكل منطقة :مستوي (بالنسبة لارتفاع المد والجزر) : قم برسم دائرة حول الاختيار المناسب.نوع التربة التحتية (اختر من جدول 4)مدى النفط (بمعنى طول وعرض المنطقة الملوثة بالنفط ونسبة توزيع النفط فيها)كثافة النفط (قم بتقدير الكثافة الفعلية للنفط بالسنتيمتر أو الملليمتر بالنسبة "للنفط الثقيل" أو "الغلاف").خصائص التلوث النفطيانظر إلى هوامش النموذج للمزيد من المصطلحات المستخدمة في تقدير توزيع النفط* الكثافة** وصفات النفط****التوزيع: Tr أثر أقل من 1%    SP         متقطع (1-10%)   PAمرقع 11-50% BR متكسر 51-90% CO متواصل 91-100% **الكثافة:  TOنفط ثقيل أكثر من 1 سم CVغلاف 1 مم إلى 1 سم CTغطاء أقل من 1 مم FLطبقة رقيقة = طبقة رقيقة شفافة لامعة  *** الخصائص:          FR جديد         MS رغوي / لزج         TB كرات قطران أقل من 10 سم         PT قطع قطران من 10 سم إلى 1 متر         PA بقع 1 إلى 30 متر          SRنفط علي السطح، راسب نفطي غير متناسق          AP رصيف أسفلت، خليط متماسك          TA نفط معرض للجو وصلبولا يتمثل الهدف في تقديم مقاييس دقيقة لهذه المعايير، والتي لا تعتبر متسقة، ولكن في محاولة الوصول لمتوسط.نفط تحت السطحلتعريف النفط المدفون أو تغلغل النفط ،انظر الرسم التوضيحي في الكتيب الجزء الأول صفحة 24 وشريحة العرض رقم 22 في هذا العرض التقديمي.ويكون وجود النفط تحت السطح نتيجة لـ :     اختراق النفط لعمق معين في حالة الرواسب الخشنة (حصى، رصف بالحصى) و/ أو (نفط سائل)     نفط مدفون نتيجة حركات مواد الشاطئ في حالات البحر الصعبة مثل هبوب العواصف.وهذا النفط الذي يوجد تحت السطح يمكن أن يتم تقييمه فقط أو الكشف عنه بحفر حفر أو خنادق في الشاطئ. ومثل هذا الإجراء يتم إتخاذه فحسب إذا ما تم توقع ظهور هذا النفط المدفون أو إذا ما كان هناك شك في وجوده. وعلي وجه العموم فإن التقييم الأولي يتبعه حفر ممنهج إذا ما أدى أول تحقيق سريع إلى اكتشاف نفط تحت السطح.وبالاعتماد علي عمق الحفر التي تم حفرها فإنه يمكن أو لا يمكن الوصول إلى جدول المياه.المنهجية خطوة خطوة: إذا لم يمكنك ولم يكن بمقدورك التحقق: ارسم دائرة حول ”لا أعرف“إذا لم يتم العثور على تلوث نفطي أسفل السطح ارسم دائرة حول ”لا“ و غير مطلوب مزيد من المعلومات في هذا الجزءإذا كان هناك نفط أسفل السطح، حدد:عمق التغلغل: تلوث الرواسب بالنفط من السطح إلى عمق معين؛عمق النفط المدفون وكثافة الطبقة الملوثة بالنفط : قدر العمق الذي يظهر فيه الطبقة الملوثة (أسفل طبقة من الرواسب النظيفة)، وكثافة طبقة النفط. لاحظ أنك أحيانًا قد تجد عدة طبقات من الرواسب الملوثة بالنفط.وبالنسبة للنفط على وأسفل السطح، ضع ملاحظات على الخريطة و/أو الرسم التخطيطي تبين موقع المنطقة (المناطق) الملوثة بالنفط.



السطح وتحت فوق بالنفط التلوث 7و 6 الجدوال

 الخاص الكتيب من نسخها ويمكن البصرية المساعدات توضيح في اإلسهاب تم
: بالنفط الشاطئ تلوث بتقييم

قة• *التلوث توزيع تقييم طري
 الجزء الكتيب انظر : بالنفط التلوث كثافة لمعرفة البصرية المساعدات *(

))40 صفحة ،7 رقم بيانات قائمة( الثاني
بالنفط التلوث لكثافة الفوتوغرافي الدليل•
بالنفط التلوث لخصائص الفوتوغرافي الدليل•
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لمعرفة طريقة تقييم توزيع التلوث : انظر الكتيب الجزء الثاني (قائمة بيانات رقم 5، صفحة 37) وشريحة العرض التالية*المساعدات البصرية لمعرفة كثافة التلوث بالنفط : انظر الكتيب الجزء الثاني (قائمة بيانات رقم 7، صفحة 40)المساعدات البصرية لمعرفة خصائص التلوث بالنفط : انظر الكتيب الجزء الثاني (قائمة بيانات رقم 7، صفحة 41)



المساعدات البصرية وطريقة تقييم توزيع التلوث

المساعدات البصرية

: النفط تغطية لنسبة مقبول تقييم على للحصول

 ذات كممثل أكثر أو منطقة اختر :األولى الخطوة•
.متجانسة رواسب أو متجانس نفطي غطاء

 كانت إذا أكثر أو( مربًعا متًرا ارسم :الثانية الخطوة•
 النفط كل بجمع تقوم أنك وتخيل  )حاجة هناك
 المتر في مستمرة بصفة بالنفط ملوثة منطقة لعمل

 .خاصتك المربع
 باستخدام التغطية نسبة بتقييم قم :الثالثة الخطوة•

 جانب وفي األسفل في البصرية المساعدات
.الشريحة



خصائص التلوث النفطي أسفل السطح

طبقة مدفونة    تغلغل النفط في الرواسب     
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الكتيب الجزء الأول صفحة 24



المساعدات البصرية لمعرفة سمك الثلوث بالنفط     
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Presentation Notes
الكتيب الجزء الثاني، قائمة بيانات رقم 7 صفحة 40



المساعدات البصرية لمعرفة خصائص التلوث بالنفط   
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الكتيب الجزء الثاني، قائمة بيانات رقم 7 صفحة 41



التخطيطي والرسم العامة التعليقات 8 رقم جدول

اضف أية معلومات أخرى مفيدة
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أما الجزء الأخير في نموذج التقييم فهو التعليقات العامة. ويستخدم للتأكيد على نقاط هامة بعينها أو الحالات الشاذة  داخل القطاع. وقد تشمل تعليقات تتعلق بـ :حساسيات مصادر فعلية أو محتملة من التي تمت ملاحظتها أو معروف أنها موجودة، وتتضمن البيئية، الترفيهية، الثقافية، والتجارية أو أية مصالح اجتماعية-اقتصادية أخرى.أية ملاحظات مهمة وملحوظة عن الحياة البرية لكي يتم كتابة تقرير عنها للمسئول عن الاستجابة للحياة البرية وبخاصة أية إصابات.تقديرات بأحجام النفط في كل قسم استنادًا علي الأبعاد القياسية للنفط التي تم تقديرها وتسجيلها.موجات العواصف والتي من الممكن أن تكون قد قامت بترسيب نفط فوق معدل المياه الطبيعي...يعد الرسم التخطيطي للميدان من المكونات الهامة للغاية لعملية تقييم الشواطئ لسببين رئيسيين :     أنه يوفر صورة مفصلة عن توزيع النفط في القسم بأكمله علي جزء واحد من ورقة (أو صورة)     وكذلك يوفر نظام ممنهج لعملية الملاحظة الميدانية لأنه يجبر الشخص الذي يقوم بعمل الرسم التخطيطي علي تقديم ملاحظات تفصيلية عن كافة الخصائص ذات الصلة.و من الجدير بالذكر على أقل تقدير:تعريف القسمالتاريخالتوجه (سهم يشير للشمال)حدود القسمعرض وطول القسم نوع الشاطئالرقم التعريفي للمناطق الملوثة بالنفطمواقع الحفرمواقع الصور والأفلام المسجلة 



شكًرا جزيالً 
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العرض الثامن



POSOW is a project co-financed by EU under the Civil Protection Financial Instrument developed in cooperation with 
ISPRA, Cedre, Sea Alarm and CPMR and coordinated by REMPEC a regional Centre of the Barcelona Convention

 .تجارية ألغراض التوزيع أو اإليجار أو البيع أو لالستعارة أو تجارية ألغراض العرض شرائح مع التعامل ويحظر .مجاًنا متوافرة بوسو مشروع إطار في المنشورة العلمية المادة إن
 العرض شرائح إن .المتوسط البحر في السفن عن الناجم للتلوث واالستجابة االستعداد مجال في للمعلومات الوصول لتيسير التوضيحي العرض هذا في الموجودة المعلومات وتهدف
 هذا إطار في الصادرة العلمية للمادة تحديث أو تصحيح أو تعديل أي شركائها بموافقة ريمبيك تجيز أن ويجب .فحسب معلومات على الحصول بهدف متاحة بوسو بمشروع الخاصة
 مسئولية أية يتحملوا وال ضمانات أية يقدموا وال األخطاء من خالٍ  العمل هذا أن وشركاؤها ريمبيك تضمن وال .المشروع ضمن الصادرة األصلية للوثيقة تشير أن ويجب المشروع
 بشرائح الواردة العلمية المادة استخدام علي تترتب قد أو مباشرة غير أو مباشرة أضرار أية عن مسئولين غير أنهم إلي باالضافة هذا ،العرض هذا ونفعية وشمولية ،دقة إزاء قانونية
.بوسو مشروع إطار في الصادرة العرض

المعلومات القانونية
مركز استجابة الطوارئ للتلوث البحري اإلقليمي للبحر المتوسط: ريمبيك

ريمبيك
Maritime House, Lascaris Wharf 

Valletta, VLT 1921, Malta 
Tel: +356 21 337 296/7/8 
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