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تأثیر باد بر انتقال و پخش آالیندههای نفتی در خلیج فارس
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 -1دانشيار ،دانشگاه اصفهان
 -2استادیار ،دانشگاه هرمزگان
 -3دانشيار ،دانشگاه هرمزگان
 -4دانشجوی کارشناسي ارشد ،دانشگاه هرمزگان

چکیده
آلودگي نفتي ،آزاد شدن یک مایع هيدروکربني در محيط زیست دریایي است که ناشي از فرآیندهایي چون نشت از طریق سکوهای نفتي دور از
ساحل و پاالیشگاهها ،حوادث ناشي از نفتکشها ،تخليه و شستشوی نفتکشها و غيره ميباشد .خليج فارس به دليل دارا بودن عمده ميادین نفتي و گازی
جهان در معرض آلودگيهایي مانند آلودگيهای نفتي و گسترش آالیندههای مرتبط با آن ميباشد .از آنجا که در صورت نشت آالیندههای نفتي به دریا،
تشخيص رفتار آنها بر روی آب و دانستن تأثير فرآیندهای فيزیکي از قبيل باد و غيره بر نحوۀ پخش این آالیندهها ،ما را در امر جمعآوری آنها ،پاکسازی
دریا و اقدامات پيشگيرانه کمک ميکند ،در این مطالعه قصد داریم نحوه توزیع این آلودگيها را در شرایط مختلف توسط مدل سهبعدی هيدرودیناميکي
شبيهسازی کنيم .بهکارگيری مدل های عددی در مورد پخش آلودگي نفتي به عنوان یک روش مناسب شناخته شده است که همخوانيهای قابل قبولي از
نحوه پخش آالیندهای نفتي را در سطح دریا فراهم مي کند .به این منظور از مدل کوهرنس که با مدول آلودگي و بيولوژیکي جفت شده و قابليت حل
معادالت انتقال و پخش آلودگي را با به کارگيری مختصات سيگما در جهت قائم و مختصات دکارتي در جهت افقي دارد ،برای شبيهسازی انتقال و پخش
آلودگيهای نفتي استفاده شده است .نتایج مدل نشان ميدهد که آلودگي نفتي نشت یافته در بخش شمالي خليج فارس ،تحت تأثير تمامي نيروهای اعمال
شده در مدل دارای حرکتي به سمت شمال خليج فارس و سواحل بوشهر در امتداد سواحل ایراني بوده و سپس تحت تأثير جریانات پادساعتگرد آن منطقه
قرار گرفته و در امتداد سواحل عربي دارای حرکتي متمایل به بخش جنوب غربي خليج فارس مي گردد .نتایج مدل همچنين بيانگر تغيير در نحوه توزیع
آالیندهها تحت تأثير باد و کاهش چشمگير غلظت آالیندهها در اثر نيروی باد ميباشد.
کلمات کلیدی :باد ،خليج فارس ، ،کوهرنس ،آلودگي نفتي ،شبيهسازی عددی.

مقدمه

زمينۀ شبيهسازی فرآیند انتشار و پخعش آلعودگيهعای نفتعي

اکوسيستم خليج فارس امروزه به خاطر واقعع شعدن در

انجام شده است .بسياری دیگر از فعاليتهای بشری در دریا

غنيترین منطقه نفتخيز در جهعان کعه بعيش از  67درصعد

و ساحل اصليترین آلودگيهای دریایي را در خليج فعارس

ذخایر نفت را دارا معيباشعد ،در برابعر طيعف گسعتردهای از

تحميععل مععيکنععد کععه نيععاز بععه تحقيقععات و ارزیععابيهععای

تنشها قرار گرفته اسعت .فعاليعتهعای معرتبط بعا نفعت کعه

حساستری دارد .به همين دليل ،داشتن مدلي که در صورت

گسترده شده از اکتشافات نفتي تا صادرات محصوالت نفتي

نشت نفت و معواد آالینعده بعه دریعای حعوزۀ معورد بررسعي

یک گستره عریضي از تاثيرات مضر را منعتج معيشعود ،کعه

بتواند مسير حرکت آالینده و نحوه پخعش و همچنعين تعأثير

موجب صدمات ویژهای به مولفههعای اکوسيسعتمي از قبيعل

فرآیندهای فيزیکي از قبيل :باد ،شارهای گرما و جزرومد را

ساحلهای مرجاني ،پوششهای خزهای و دیگر زیسعتگاههعا

بر انتقال و پخش آنها پيشبيني کند ،امری ضروری است.

ميگردد ( .)Elhakeem, 2005با در نظر گرفتن اثرات مضر
ورود این آلودگي به دریاها و ایجاد لکههایي بر سطح دریعا
و اجتناب ناپذیر بودن این پيامد ،پعژوهشهعای متععددی در

معرفی منطقه
خليج فارس در  24تا  30درجه و  30دقيقه عرض
شمالي و  48تا  56درجه و  25دقيقه طول شرقي از نصف
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النهار گرینویچ قرار دارد و تقریباً  990کيلومتر طول دارد و

جزرومدی نياز بوده که این دادهها قابل دسترس بوده و در

بيشترین عرض آن در حدود  338کيلومتر بوده ،مساحت

مدل اعمال ميشوند .دادههای جزرومدی برای اعمال

سطحي تقریبي و حجم خليج فارس به ترتيب در حدود

شرایط مرزی در مرز شرقي (مرز باز) به کار ميروند .برای

 239000کيلومتر مربع و  8630کيلومتر مکعب است ،که

حل معادالت هيدرودیناميکي در این مدل دانستن ضرایب

متناظر با یک عمق ميانگين در حدود  36متر است .بيشترین

پخش و چسبندگي ادی (پيچک) قائم از اهميت بهسزایي

عمق در نزدیکي تنگه هرمزو خليج عمان بوده و در حدود

برخوردار ميباشد که از طریق حل معادالت با روشهای

 100متر ميباشد ( .)Ahmad and Sultan, 1990بر اساس

پيچيده در مدل بهدست ميآوریم .در این مدل ،انواع

گزارش سازمان مدیریت هيدروگرافي جغرافيایي ایران در

روشها از روشهای ساده جبری تا روشهای پيچيدۀ

سال  ،1386خليج فارس پس از خليج مکزیکو و خليج

بستاری دو معادلهای برای حل معادالت در نظر گرفته شده

هودسن سومين خليج بزرگ جهان محسوب ميشود .خليج

که در این تحقيق برای دقت بيشتر از روش بستاری ،که البته

فارس از طریق تنگه هرمز از خليج عمان و اقيانوس هند جدا

باعث افزایش زمان محاسبات ميگردد ،برای بهدست

شده ،که باریکترین نقطهی آن تنها  56کيلومتر عرض دارد.

آوردن ضرایب پخش و چسبندگي ادی (پيچک) استفاده

از تنگه هرمز ،خليج فارس به سمت شمالغربي تا شط

ميکنيم .معادالت موجود را ميتوان هم در مختصات

العرب در عراق بر فاصله تقریبي  1000کيلومتر کشيده

کارتزین و هم در مختصات کروی حل نمایيم ولي در

ميشود .عرض آن در حد  200تا  300کيلومتر ميباشد

راستای قائم مختصه تبدیل به مختصۀ سيگما ميشود .برای

( .)UNEP, 1999ساحل غربي خليج فارس توسط

حل معادالت ذکر شده در باال باید شرایط مرزی اعمال

دشتهای کویری وسيع احاطه شده است ،ساحل شمالي

شوند.

توسط رودخانه شط العرب و ساحل شرقي توسط محدوده
وسيعي از کوههای ایران.

ميدان باد از مهمترین سازوکارها برای تشکيل امواج
سطحي و فرآیندهای با تکرارهای باال در ميدانهای جریان
محسوب مي شوند .آلودگيهای شناور مثل لکههای نفتي

مواد و روش

ميتوانند به راحتي در اثر فشار باد بر سطح آب معلق باشند.

در این تحقيق قصد داریم پدیدۀ انتقال و پخش

جریانات از مهمترین شرطهای فرارفت در انتقال آلودگي

آالیندههای نفتي را در خليج فارس بررسي و پيشبيني

نفتي در کل ستون آب است ( .)James, 2002در دریای باز

نمایيم .برای این منظور باید معادالت فرارفت و انتشاردهنده

و یا مناطق متحمل باد ،لکه نفتي اساسا توسط جریانات

آلودگي حل شوند و این معادالت (اندازه حرکت،

القایي سطحي و زیر سطحي ناشي از باد شناور ميماند .از

پيوستگي ،هيدروستاتيکي ،شوری ،دما و آلودگي) باید

اصليترین نيروهای جوی برای چرخش آب در خليج

توسط روشهای عددی حل گردند ،چون دارای جمالت

فارس ،ميتوان بادهایي که از سمت شمالغربي ميوزند و

غير خطي بوده و حل تحليلي ندارند .برای حل این معادالت

در قدرتشان تغيير به وجود ميآید را بيان کرد .باد ضعيف به

از یک مدل عددی سه بعدی هيدرودیناميکي جفت شده با

عنوان بادی با سرعتي کمتر از  6 m/sو جریان کمتر از

مدول آلودگي استفاده ميکنيم که توسط یک گروه چند

 60m/sتعریف ميشود و بادهای قوی با سرعتهای بيشتر

ملييتي در حدود هشت سال ( )1990-1998برای مناطق

از  10 m/sو جریان بيشتر از  60 m/sتعریف ميشوند.

ساحلي و دریاهای حاشيهای طراحي و تهيه گردید .برای

بادهای کمتر از  5 m/sحتي در مقایسه با جریانات آهستهتر

اعمال شرایط مرزی ،دادههای هواشناسي (اقليمي) و

در  ،10-15 m/sیک عامل در حرکت لکه نفتي نيستند
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( .)Clem, 2007از این نکته ميتوان نتيجه گرفت که ذات

تحت تأثير آشفتگي قرار ميگيرد .انواع مختلفي از

جزر و مدی جریانات عبوری از ميان تنگه هرمز با

طرحوارههای تالطم در مدل کوهرنس در دسترس ميباشد.

قدرتهای متغيير باد ترکيب شده و با استفاده از دادههای

باد و پارامترهای آبوهوایي بيشتر باعث تغيير در

هواشناسي ،پيش بيني حرکت لکه نفتي را ممکن ميسازد.

خواص سطحي ميشوند ،تمام فرآیندهای ذکر شده توسط

بنابراین استفاده از دادههای تجربي و تقریباً حقيقي محيط

مدل و با دقت کامل در تمام فصول سال کنترل ميشوند.

زیستي برای برتری اطالعات الزم ميباشد.

یکي از مزایای این مدل نسبت به مدلهای دیگر ،توانایي
مدل کردن همزمان پدیده فرارفت و پخش مواد نفتي،

معرفی مدل

روغني و نامحلول در آب ميباشد .روش عددی بهکار

کوهرنس 1یک مدل سه بعدی ،هيدرودیناميکي و چند

گرفته شده در این موارد بستگي به حجم مواد آالینده در

منظوره است که برای نواحي ساحلي و فالت قارهای دریایي

سطح آب دارد .معموالً آلودگيهایي با حجم و وسعت کم

طراحي شده و به خاطر همراه شدن و جفت شدن با

را با روش معادالت الگرانژی و آلودگيهای وسيع و حجيم

مدولهایي که فرآیندهای فيزیکي و بيولوژیکي ،انتقال

را با روش معادالت اویلری مدل ميکنند .در مدل کوهرنس

رسوبات و آلودگيها را شبيهسازی ميکنند ،مدل کامل و

هر دو این روشهای عددی با تشخيص کاربر قابل استفاده

یکپارچهای است .این برنامه طي سالهای  1990تا 1998

ميباشد .برنامه به زبان  fortran77نوشته شده است و دارای

توسط یک گروه اروپایي چند مليتي طراحي و تدوین شد و

 4بخش اصلي ميباشد.

اولين بار به منظور مدلسازی دریای شمال و نواحي ساحلي

 -1بخش فيزیکي که دارای مدول عمومي برای حل

طبقهبندی شده بهکار گرفته شد .مزیت این مدل آساني
بهکار بردن متغيرهای مختلف در مقایسه با مدلهای
پيچيدهتر ميباشد

(.)Luyten et al, 1999

از دیگر مزایای

مهم این مدل ،شفافيت مربوط به ساختار پيمانهای (دارای
قسمتهای کوچک) آن و همچنين انعطافپذیری آن به

معادالت فرارفت و پخش ميباشد.
 -2مدول بيولوژیکي که به دیناميک ميکروپالنکتونها،
دتریتها و اکسيژن و نيتروژن حل شده ميپردازد.
 -3مدول رسوب که به تهنشيني و معلق بودن مواد آلي و
معدني ميپردازد.

خاطر امکان انتخاب فرآیندهای مختلف ،طرحوارههای

 -4مدول توزیع آلودگي (برای مدل کردن انتشار آلودگيها)

خاص و روشهای مختلف حل عددی معادالت برای یک

که دارای حالت انتقال اویلری و الگرانژی ميباشد.
1

مورد خاص ميباشد .واگذاری حق انتخاب قدرتهای
تفکيک افقي و عمودی و همچنين گامهای زماني به کاربر

معادالت هیدرودینامیک پایه

که در تأثيرگذاری بر شرایط مختلف بسيار تعيينکننده

بخش هيدرودیناميک مدل فرمعولهعای پایعه زیعر را معورد

هستند ،از مهمترین مزیتهای مدل کوهرنس است .مدت

اسععتفاده قععرار مععيدهععد :معععادالت تکانععه کععه از تخمععين

زمان مدلسازی متناظر با مقياسها ميتواند به ميزان چندین

بوسينيسک و فرضيات تعادل هيدرواسعتاتيک قعائم اسعتفاده

ساعت ،یک هفته ،چندین ماه و یا چندین سال باشد .معموالً

معيکنعد ،معادلععه پيوسعتگي و مععادالت دمععا و شعوری ،کععه

مدت زمان الزم برای مدلهای بيولوژیکي و آلودگي که

معادالت تکانه و پيوستگي به صورت عددی حل ميشعوند.

وابسته به تغييرات فصلي هستند طوالنيتر از مدلهای
فيزیکي ميباشد .تغييرات پارامترهای فيزیکي در عمق،
خواص بيولوژیکي و همچنين تمرکز آلودگيها به شدت

1. Coupled Hydrodynamic Ecological model for Regional Shelf Sea
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معادالت اوليعه در سيسعتم مختصعات سعيگما بعه شعکل زیعر

ميباشند u ,v ,w  .مولفههعای جریعان هسعتند T .دمعا را

ميباشند (.)Luyten et al, 1999

نشععان مععيدهععد و مععابقي پارامترهععا بععه ترتيععب  Sشععوری،
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J x
J x

( )4
 
Jw    I     T T  
J x
J  c p x J x  J x 
  
T    
T 
 JH

 JH

J x 
  J x 
x 

صورت زیر ميباشد.
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برای شبيهسازی پخش آلودگي در ابتدا باید معادالت

()5

هيدرودیناميکي پایه ،یعني معادالت اندازه حرکت،

 qd
b
J x

پيوستگي ،دما و شوری حل شوند و سپس معادلۀ اوليه انتقال

 J
JS     JuS     JvS  
J t
J x
J x

()6

 fبسامد کوریوليس g ،شتاب جاذبه Pa ،فشعار جعو در



 
JwS      T S  
J x
J x  J x 
  
S    
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 JH
 
 JH

J x 
x  J x 
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X 3
که
x 3
بعععه یعععک واحعععد طعععول در فضعععای تبعععدیل یافتعععه اسعععت.

 J بيانگر نسبت یک واحد طول فيزیکعي

  x 1 , x 2 , x 3 بيععانگر سععه جهععت در مختصععات سععيگما

آلودگي حل گردد .برای حل معادالت مذکور باید شرایط
مرزی اعمال شوند .در این شبيهسازی ،شرایط مرزی بيشتر به
صورت شرط مرزی نویمان اعمال ميشود (شرط مرزی

u v
,
را در
نویمان ،تغييرات مکاني سرعت یعني
x 3 x 3
مرزها اعمال ميکند) .برای اعمال این شرایط مرزی
پارامترهای هواشناسي از قبيل؛ مؤلفههای سرعت باد در 10
متری ،دمای هوا ،رطوبت نسبي ،پوشش ابر ،ميزان بارش و
ميزان تبخير مورد نياز بوده که با استفاده از ماهواره NOAA
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به دست آمده است و به صورت ميانگين ماهيانه در مدل

سپس مدل با وجود این آلودگي برای مدت یک سال اجرا

اعمال شده است .دادههای جزرومدی نيز برای اعمال

شده است تا نحوه پخش آلودگي نفتي را برای ماههای

شرایط مرزی در مرز شرقي (مرز باز) به کار ميروند.

مختلف پيشبيني کند .در ادامه با کم کردن اجرای شماره

دادههای اوليه در مورد خواص نفت نشت یافته از قبيل؛

 2از شماره  ،1تأثير باد را بر انتقال و پخش این آلودگي

چگالي ،چسبندگي و  ...نيز از شرکت ملي نفت ایران به

نفتي نيز به دست ميآوریم .در این بخش مدل را با در نظر

دست آمده است .مدل کوهرنس تحت شرایط اوليه و در

گرفتن تمامي نيروهای اعمال شده در مدل اجرا کرده و آن

نظر گرفتن تمامي نيروها در مدل برای مدت  5سال اجرا

را اجرای شماره  1نامگذاری ميکنيم و نتایج را مورد

شده است ،پس از رسيدن مدل به حالت پایداری ،نشت

تجزیه و تحليل قرار ميدهيم .موقعيت آلودگي رها شده در

آلودگي نفتي برای سال آخر شبيهسازی و در حوالي ميدان

روز اول پس از رهاسازی مطابق شکل ( )1ميباشد.

نفتي نوروز با موقعيت جغرافيایي  96 28عرض شمالي و
َ 50 00طول شرقي در مدل اعمال شده است (شکل .)1

شکل  :1موقعيت اوليه آلودگي در روز اول نشت در سطح و در مختصات جغرافيایي  x  50 00E , y  28 96N 


نتایج
نتایج حاصل از شبيهسازی مدل همخواني قابل قبولي با



.

رینولدز و هانتر در توافق است ( )Reynolds, 1993و
(.)Hunter, 1983

مشاهدات واقعي در خليج فارس دارد .خروجيهای مدل

خروجيهای مدل در ماه مارس و با آغاز فصل بهار

نشان ميدهد که در اوایل فصل زمستان (ماه دسامبر) ،رژیم

نشان ميدهند که بخشي از جریان ورودی آب شيرین از

گردشي پادساعتگرد در خليج فارس از لحاظ دیناميکي

دریای عمان شروع به حرکت به سمت شمالغربي خليج

ناپایدار شده و تبدیل به جریانهای گردابي ميگردد و به

فارس کرده و همانطور که مشاهده ميشود در ماههای

همين خاطر آب شيرین ورودی از دریای عمان نميتواند به

آوریل و مي این جریان به بخش شمالي و شمالغربي خليج

قسمتهای شمالغربي خليج فارس برسد و الگوی گردش

فارس ميرسد که با نتایج رینولدز همخواني دارد .در فصل

خليجفارس را کامل کند و در نزدیکي سواحل بوشهر

تابستان (ژوئن -آگوست) ،بخشي از جریان ورودی از خليج

متمایل به سمت غرب ميشود که این نتایج با نتایج مطالعات

عمان ،به دليل کم قدرت بودن تنش باد شمال در تابستان به
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انتهای شمالغربي خليج فارس نفوذ پيدا کرده و چرخش پاد

( .)Reynolds, 1993همانطور که شکل ( )3نشان ميدهد

ساعتگرد خود را کامل ميکند که این با نتایج رینولدز

نتایج شبيهسازی مدل در مورد انتقال در بخش شمالي

( )1993و هانتر ( )1983در توافق است .در اواسط پایيز

خليج فارس با مشاهدات رینولدز ( )1993که در آن رفتار

(اکتبر) از سرعت جریانها کاسته شده و آب ورودی خليج

بویههای شناور را در قبال جریانهای سطحي موجود در

عمان با سرعت کمتری به قسمت شمالغربي خليج فارس

خليج فارس ارائه ميدهد همخواني خوبي دارد .رینولدز

ميرسد و همانطور که مشاهده ميشود جریان راکد و

همچنين بيان کرده که رفتاری مشابه بویههای شناور را برای

چرخشي در قسمت مرکزی شمال خليجفارس دیده

نشت آلودگي نفتي انتظار داریم (.)Reynolds, 1993

ميشود ،که این نتایج با مشاهدات ميداني همخواني دارد

شکل  :2نحوه توزیع آلودگي و الگوی گردش شبيهسازی شده در اجرای مدل با اعمال تمامي نيروها (اجرای شماره  )1در سطح (.)Dec-Nov
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شکل  -4الف سری زماني غلظت آلودگي در اجرای

اثر نيروی باد و مقادیر مثبت بيانگر افزایش غلظت در اثر

شماره ( 1اعمال تمام نيروها) و اجرای شماره ( 2حذف

نيروی باد ميباشند) .همانطور که مشاهده ميگردد ،نيروی

نيروی باد) در شش ماه اول پس از نشت (دسامبر -مي) در

باد در چند روز اول ماه دسامبر باعث کاهش شدید غلظت

نقطه اوليه نشت آلودگي رسم شده است .مقایسه بين دو

در آن منطقه شده است ،که این کاهش غلظت در اثر نيروی

سری زماني نشان ميدهد که با حذف نيروی باد از نيروهای

باد تا اواسط فصل بهار (آوریل) نيز ادامه دارد و پس از آن

اعمال شده در مدل ،کاهش غلظت آهستهتر و با شيب

سری زماني تغييرات اختالف غلظت آلودگي تقریباً ثابت

مالیمتری نسبت به حالتي که نيروی باد هم در مدل اعمال

شده و نشان ميدهد که نيروی باد در فصول تابستان و پائيز

شده بود رخ ميدهد که این نشاندهنده تأثير نيروی باد بر

(ژوئن -نوامبر) تأثير بسزایي بر کاهش یا افزایش غلظت

کاهش غلظت آالیندهها ميباشد .شکل  -4ب نيز سری

آالیندهها ندارد .حال برای بدست آوردن تأثير نيروی باد بر

زماني اختالف غلظت آلودگي در اجرای شماره  1و شماره

انتقال آلودگي نفتي اجرای شماره ( 2اجرای مدل با حذف

 2را در مدت یکسال پس از نشت (دسامبر -نوامبر) نشان

نيروی باد) را از اجرای شماره ( 1اجرای مدل با اعمال تمام

ميدهد که در واقع بيانگر نقش نيروی باد بر نحوه کاهش یا

نيروها) کم کرده که نتایج بدست آمده بصورت زیر

افزایش غلظت آلودگي در مکان اوليه نشت و ماههای

ميباشد.

مختلف سال ميباشد (مقادیر منفي بيانگر کاهش غلظت در

شکل  :3شمایي از مسير بویههای شناور (.)Reynolds,1993
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شکل  :4الف -سری زماني غلظت آلودگي محاسبه شده در اجرای بدون باد (

اسماعيل حسن زاده و همکاران

) و اجرای اصلي (

).

ب -سری زماني تاًثير باد بر روی غلظت آلودگي (غلظت در اجرای اصلي منهای غلظت بدون باد).

شکل  :5تفاوت غلظت ( CONCNغلظت در اجرای اصلي منهای اجرای بدون باد) در سطح در ماههای پس از نشت آلودگي.

شکل ( )5تأثير باد را بر انتقال و پخش آلودگي در سه

عربستان سعودی شده است و ميتوان گفت که نيروی باد

ماهه اول پس از نشت نشان ميدهد .مقادیر مثبت

در ماه دسامبر غلظت آلودگي را تا اندکي در سواحل

  CONCN 0بيانگر افزایش غلظت آلودگي در اثر باد و

بحرین و قطر نيز افزایش داده است .در ماه دوم پس از نشت

مقادیر منفي   CONCN 0بيانگر کاهش غلظت آلودگي

آلودگي نفتي (ژانویه) ،نيروی باد غلظت آلودگي را در

در اثر باد ميباشند .همانطور که مشاهده ميشود ،در ماه

کناره های عراق و کویت کاهش داده و منجر به افزایش

دسامبر نيروی باد باعث افزایش غلظت آلودگي در بخش

غلظت در امتداد سواحل ایراني و همچنين سواحل عربستان

شمالي خليج فارس و همچنين سواحل بوشهر ،کویت و

سعودی ،بحرین و قطر ميگردد .در ماه سوم پس از نشت
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(فوریه) ،همانطور که مشاهده ميشود نيروی باد منجر به

در امتداد کناره شرقي خليج فارس و سواحل ایراني تا بخش

افزایش غلظت آلودگي در بخش مرکزی خليج فارس شده

شمال غربي تنگه هرمز نيز ادامه یافته است و منجر به افزایش

است .به سمت جنوب این افزایش غلظت تا قسمت شرقي

غلظت آلودگي در بخش غربي خليج فارس ،سواحل

تنگه هرمز نيز ادامه ميیابد و کاهش غلظت در بخش شمال

بحرین ،قطر و عربستان سعودی ميگردد .در اواخر تابستان

و شمالغربي خليج فارس در اثر نيروی باد نيز مشهود است.

(آگوست) همانطور که مالحظه ميشود نيروی باد باعث

نيروی باد در ماه چهارم پس از نشت (مارس) و با آغاز فصل

کاهش عمده غلظت در نوار شرقي و شمالي خليج فارس

بهار ،باعث افزایش غلظت در سواحل شرقي و همچنين

شده که این کاهش غلظت تا بخشهای شمالي و

سواحل عربستان سعودی ،بحرین ،قطر و امارات متحده

شمالشرقي تنگه هرمز نيز ادامه یافته و همچنين افزایش

عربي ميگردد که این افزایش غلظت تا بخش شرقي تنگه

غلظتي به صورت جزئي در نزدیکي سواحل عراق و به

هرمز نيز ادامه ميیابد .نتایج مدل نشان ميدهد که نيروی باد

صورت کلي در قسمت غربي و تا حدی جنوبي خليج فارس

در ماه مارس ،غلظت آلودگي نفتي را در بخش شمالي

(سواحل عربستان سعودی ،بحرین ،قطر و امارات متحده

خليج فارس و سواحل عراق و کویت کاهش داده است .در

عربي) مالحظه ميگردد .در اوایل فصل پائيز و ماه سپتامبر

ماه آوریل مانند ماه مارس ،باد باعث افزایش غلظت در

نيروی باد باعث افزایش غلظت در نوار غربي و تا حدودی

قسمتهایي از شرق و غرب و بصورت عمده در مرکز

جنوبغربي خليج فارس که سواحل بحرین ،قطر و امارات

خليج فارس ميشود و همانطور که مشاهده ميگردد کاهش

متحده عربي را در بر گرفته ،ميشود .بيشينه افزایش غلظت

غلظت در بخش شمالي و شمال غربي و بخشهایي از

ناشي از نيروی باد در نزدیکي سواحل عربستان رخ ميدهد.

سواحل بوشهر در اثر نيروی باد کامالً نمایان است .در ماه

همچنين در ماه سپتامبر کاهش شدید غلظت در بخش

ششم(مي) پس از نشت آلودگي ،نيروی باد باعث افزایش

شمالشرقي خليج فارس مشاهده ميگردد که این کاهش

غلظت آلودگي در امتداد سواحل شرقي خليج فارس تا طول

غلظت در امتداد سواحل ایراني تا بخش شرقي تنگه هرمز

جغرافيایي  50درجه شرقي و عرض جغرافيایي  29درجه

گسترده شده است .در ماه یازدهم(اکتبر) پس از نشت،

شمالي و همچنين باعث کاهش غلظت آلودگي در بخش

مشاهده ميشود که نيروی باد باعث افزایش شدید غلظت

شمالغربي و کاهش شدیدی در حوالي سواحل بوشهر

در نزدیکي سواحل عربستان سعودی و همچنين کاهش

ميگردد .در تابستان قدرت باد شمال کم بوده و جریانات

شدید غلظت در بخش شمالي و شمالشرقي و تا حدودی

ورودی از دریای عمان ميتوانند خود را به بخش شمالي

شمالغربي خليج فارس شده است که این کاهش غلظت در

خليج فارس برسانند و گردشي پادساعتگرد را در آن منطقه

امتداد سواحل ایراني تا بخش جنوبي خليج فارس ادامه

ایجاد کنند که این یافته در توافق با نتایج رینولدز ميباشد

ميیابد .در ماه آخر(نوامبر) پس از نشت آلودگي ،نيروی باد

( . )Reynolds, 1993در ماه هفتم(ماه ژوئن) پس از نشت

غلظت آلودگي را در سواحل عربستان و بخشهایي از

آلودگي  ،نيروی باد باعث افزایش غلظت در قسمتهایي از

سواحل بحرین و قطر افزایش داده است که این افزایش

غرب و بخش عمدهای از مرکز و جنوب خليج فارس

غلظت به سواحل امارات متحده عربي نيز ميرسد و باعث

ميشود .همچنين کاهش غلظت آلودگي در بخش

کاهش غلظت آلودگي در بخش شمالي خليج فارس،

شمالغربي و در حوالي سواحل کویت و عربستان سعودی

سواحل ایراني و بخشهای جنوبي خليج فارس ميگردد.

تحت تأثير باد مشهود است .در ماه جوالی نيروی باد غلظت
را در بخش شمالغربي کاهش داده که این کاهش غلظت

نتیجه گیری
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در این مطالعه چگعونگي انتقعال و پخعش آالینعدههعای

که نيروی باد در مدل اعمال شده بود داشت .سعپس بعا کعم

نفتي در خليج فارس مورد بررسي قرار گرفت و نحوه توزیع

کردن این مرحله از اجرا از مرحله اصلي اجرا (اجرای شماره

این آالیندهها به صورت عددی توسط مدل هيدرودیناميکي

 )1توانستيم تأثير نيروی باد بر نحوه توزیع و پخش آلودگي

سه بعدی کوهرنس شبيهسازی شد .همچنين با اجعرای معدل

نفتي و همچنين تأثير باد را بر ميزان کاهش یا افزایش غلظت

در دو مرحله با شرایط متفاوت توانستيم تأثير نيروی باد را بر

آلودگي در مکان اوليه نشعت بيعابيم .بعاد در نحعوه انتقعال و

نحوه انتقعال و پخعش آلعودگي نفتعي بعه دسعت آوریعم .در

پخش آلودگي نفتي عامل مهمي شناخته شد به نحوی که در

مرحلعه اول اجعرا (اجععرای شعماره  )1تمععامي نيروهعا اعععم از

غياب نيروی باد مسير حرکت آالینعدههعا تغييعر چشعمگيری

نيروهای باد ،شارهای گرمعا ،جزرومعد و تعنش بعاد در معدل

دارد .همچنين نيروی باد بيشترین تأثير را بر کعاهش غلظعت

اعمال شده بودند .نتایج حاصل از شبيهسازی مدل در اجرای

آالیندهها در مقایسه با دیگر نيروهعای اعمعال شعده در معدل

شماره  ،1نحوه توزیع و پخش آلودگي نفتي را که در طول

دارد.

و عرض جغرافيایي  x  5000E , y  2896Nدر حعوالي
ميدان نفتي نوروز نشت یافته بود را در ماههای مختلف سعال
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مدل تطابق خوبي با جریانات موجود در منطقه خليج فعارس
و همچنععين بععا مشععاهدات واقعععي داشععت .در فصععل زمسععتان
(دسامبر -فوریه) آلعودگي نفتعي دارای حرکتعي متمایعل بعه
سمت سواحل شمالشرقي خليج فارس بوده کعه طعي فصعل
بهار (مارس -مي) ایعن توزیعع آلعودگي در امتعداد سعواحل
بوشهر قرار گرفته و به سمت شمال خليج فارس در حرکعت
بوده ،با آغاز فصل تابستان (ژوئن -آگوست) آلودگي نفتعي
تحت تأثير جریانات پادساعتگرد آن منطقه متمایل معيشعود
به سمت شمال غربي خليج فارس و طي این فصعل آلعودگي
سواحل عراق و کویت را در بر معيگيعرد .طعي فصعل پعائيز
(سععپتامبر -نععوامبر) آلععودگي نفتععي حرکتععي را در جهععت
جنوبغربي خليج فارس شروع کرده و به آن سمت متمایعل
ميگردد کعه بخعش وسعيعي از سعواحل عربسعتان سععودی،
بحرین و قطر را نيز در بر ميگيرد .سعپس بعرای یعافتن تعأثير
نيروی باد بر نحوه انتقال و پخش آلودگي ،مدل را با حعذف
نيروی باد از نيروهای اعمعال شعده در معدل اجعرا کعردهایعم
(اجرای شماره  )2و نحوه توزیع آلودگي را درغياب نيروی
بععاد بععه دسععت آوردهایععم .همععانطور کععه نتععایج حاصععل از
شبيهسازی مدل در اجرای بدون باد نشان دادند ،نحوه پخش
آلودگي نفتي در غياب نيروی باد تفاوت محسوسي با حالتي

