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Abstract 

The environmental site assessment (ESA) of Al-Duara refinery in Baghdad, Iraq. 
The hydrocarbon content of the soil around this site was measured to evaluate the 
extent of the organic pollution depending on selected parameters of potential 
pollution. Soil samples were collected at various depths from almost all locations 
including: production units, storage tanks, the landfill lagoons at the outside boarder 
of the refinery and the residence location. For the evaluation of the nature of soil 
layers, a monitoring well was drilled in the vicinity of a wide dumping area for heavy 
untreatable materials. Some field tests were carried out to evaluate the hydrocarbon-
in-soil (Turbidimetric); Laboratory analysis for the soil extracts and types of 
hydrocarbon pollutants. The soil texture was evaluated using the standard methods to 
assess any future remediation efforts. It appeared that storage tanks location is among 
the serious polluting sources via leakage or overflow of the drainage collection 
channels. The pollution sometimes extended deep in the soil, 80-100 cm. The 
maintenance and rehabilitation operations contribute much pollution by heavy sludge 
containing hydrocarbons, mud and inorganic matter. Most of the pollution load is 
directed towards the wastewater treatment plant. The dumping location and over more 
than 30 years resulted in deep penetration of hydrocarbons so that the location is 
considered the most effective source of pollution. Finally, the fall out is a major 
means of pollution of remote area within the site by heavy hydrocarbons.  

Recommendations for remediation of the most polluted locations in the site were 
listed at the end of this study. However, the company is continuously doing actions to 
remove polluted soil and replace it with clean soil.  
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 النفطيةمنتجات لتربة بالتلوث ا تقييم –التقييم البيئي لموقع مصفى الدورة 
  الخالصة 

وفي البحث . تم تقييم اآلثار البيئية لعمليات التصفية الجارية في مصفى الدورة على األرض
لتعيين المحتوى الهيدروكاربوني في التربة ضمن أرجاء المصفى كجزء من  الحالي نقدم دراسة

تم جمع عينات تربة على أعماق مختلفة ومن أغلب أماكن الوحدات . عمليات التقييم البيئي للمواقع
أشتمل العمل على مراقبة و. اإلنتاجية والخزانات ومواقع ردم المخلفات والموقع السكني المجاور

ربونات في أعماق وصلت إلى ثمانية أمتار لبيان مدى نفوذ التلوث إلى األعماق عند نسب الهيدروكا
تم إجراء فحوصات حقلية لتحديد . أسوأ منطقة في الموقع وهي مكان ردم المخلفات الثقيلة

الهيدروكاربونات في التربة، وأجريت تحاليل مختبريه تفصيلية لتراكيز وأنواع الهيدروكاربونات في 
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تم دراسة تركيب بعض عينات التربة بما فيها التدرج الحجمي للدقائق في . مياه والتربةعينات ال
  . مختبرات معتمدة باستخدام الطرق القياسية ألهميتها في أعمال المعالجة الالحقة

تنتشر . في العيناتدلت القياسات الحقلية والتحاليل المختبرية على انتشار المواد الهيدروكاربونية 
كاربونات حول الخزانات اإلستراتيجية جراء السكب وطفح القنوات المعدة الستالم مخلفات الهيدرو
أما عينات التربة المأخوذة . سم 100 – 80الخزانات من المياه وتمكنت من النفوذ إلى عمق  فريغت

 4 م في منطقة الحفر النفطية فقد تبين نفوذ الهيدروكاربونات إلى أعماق  8على أعماق وصلت إلى 
 4-3سم وحتى عشرات األجزاء من المليون عند عمق  50عند التربة بعمق % 2م وتتدرج من نحو 

 .ومع ذلك تبين نظافة المياه الجوفية المأخوذة من بئر المراقبة من الزيوت. م
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