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چکیده
عسلویه یکی از مهمترین مراکز نفت و گاز دنیاست که در جنوب غربی ایـران ،اسـتان بوشـهر و در سـواحل شـمالی
خلیجفارس واقع شده است .بهدلیل وجود صنایع پتروشیمی و نفتی در کنار ساحل ،مشتقات نفتی به داخل دریا نشت
پیدا می کند که باعث آلوده شدن حوضه آبی در منطقه عسلویه و مناطق همجوار شده است کـه یـک تهدیـد زیسـت
محیطی محسوب میگردد GNOME .مدلی الگرانژی-اویلری است که برای ردیابی پسـابهـای رهـا شـده و یـافتن
مناطق آلوده استفاده میشود .در این مقاله که به منظور ارزیابی ریسک مناطق تحت تاثیر آلـودگی پسـاب پتروشـیمی
منطقه ساحلی عسلویه صورت گرفت ،مواد نفتی متنوع پساب خروجـی پاالیشـگاه تحـت  3سـناریو بـا مـواد

Non-

 Weatheringو  Fuel oil 4و  Fuel oil 6و هر کدام در دو حجم  10و  100متـر مکعـب ،بـرای سـال  2018در نظـر
گرفته شد .سپس آنالیز دادههای باد و جریان در منطقه انجام و بصورت فایل ورودی در مدل اعمال شدند .پس از آن
برای پهنهبندی و تخمین مناطق تحت تاثیر آلودگی از آنالیزهایی بر پایـه  ArcGISاسـتفاده شـده اسـت .ارزیابیهـای
خروجی  ArcGISو برآوردهای پهنهبندی نشان دادند که بیشترین سطح آلودگی ،مربوط به ماده  Non-Weatheringبا
مساحت  10/92کیلومترمربع بوده که در فصل بهار بهدلیل افزایش تندی باد و به تبع آن افـزایش جریـان آب رخ داده
است .همچنین ماده  Fuel oil 6دارای بیشترین پراکندگی بود که این بیشینه در فصل بهار اتفاق افتـاده اسـت .نتـایج
نهایی نشان داد که سطح این آلودگی به مساحت  1/31کیلومتر مربع تا قسمتهای شرق و جنوب شرقی عسلویه یعنـی
منطقه هاله و جنگل حرا در خلیج نایبند که یک منطقه حفاظت شده ملی و پارک ملی است ،کشیده شدهاند.

کلمات کلیدی :آلودگی نفتی ،خلیج نایبند ،GNOME ،پساب پتروشیمی.ArcGIS ،

 .1مقدمه

طول شرقی و  24/30درجه الی  30درجه عرض شمالی واقع
شده است ( .)Chao et al, 1992از نظر آبوهوایی خلیج فارس

خلیج فارس دریای کم عمق و نیم بستهای است در جنوب
غربی آسیا که در محدوده جغرافیایی  48درجه الی  56/30درجه

در منطقه نیمهاستوایی قرار گرفته است که مهمترین پدیده آب و
هوایی در آن باد شمال غربی است که در طول سال وجود دارد
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داد که میزان آلودگی تا سواحل شرقی بندرعباس و شمال
جزیرهقشم کشیده میشود Basar .و همکاران نیز در سال ،2006
مدل  GNOMEرا برای تنگه استانبول به کار بردند و به این
نتیجه رسیدند که تاثیر جریان بر حرکت لکههای نفتی بیشتر از
باد می باشد .بر اساس مطالعات انجام شده ،اقامت در مناطق
مسکونی مجاور با صنایع پتروشیمی ،منجر به افزایش ریسک
ابتال به سرطانهای کبد ،مغز و خون خواهد شد ،همچنین این
آلودگی ها باعث ایجاد مشکالت ناباروری ،سقط و تولد نوزادان

( .)Perrone,T.J, 1981دمای هوا در قسمت شمالی خلیج فارس
نسبت به قسمتهای جنوبی آن پایینتر است .محدوده دمای هوا
در خلیج فارس از صفر درجه در زمستان تا  50درجه سلسیوس
در تابستان متغیر است (.)Swift,S.A. and Bower,A.S, 2003
بندر عسلویه در قسمت شمالی خلیج فارس ،با مختصات
جغرافیایی  27درجه و  28دقیقه و  54/04ثانیه عرض شمالی و
 52درجه و  36دقیقه و  19/07ثانیه طول شرقی میباشد که در
ارتفاع متوسط  2متری از سطح دریا واقع شده است (شکل .)1

دارای نقص ژنتیکی میشود 1GNOME .مدلی است که
مسیریابی لکه های نفتی(انتشار یا نشت)را انجام میدهد .این
مدل توسط گروههای مقابله با مواد شیمیایی خطرناک
( ،)2HAZMATاداره واکنش و پیشگیری و حفظ محیط زیست
و اداره اقیانوسی و هواشناسی آمریکا ایجاد و توسعه یافته است
(چشم سیاهی و همکاران .) 1397 ،در این مقاله با استفاده از
مدل  ،GNOMEمیزان و سطح آلودگی در منطقه مورد مطالعه
بررسی ،سپس به کمک خروجی این مدل و جانشانی در
 ArcGISپهنهبندی مناسبی صورت میگیرد.

این شهر جمعیتی بالغ بر  18557نفر سکنه دارد (سرشماری
.)2016

 .2مواد و روشها
شکل  :1موقعیت بندر عسلویه در کنار خلیج نایبند و منطقه ویژه سایت های
پتروشیمی پارس جنوبی در خلیج فارس

صرفنظر از خصوصیات و شاخصههای نفتی ،بادها و جریان-
های دریایی ،فاکتورهای عمده ای هستند که مسیر نشت و انتشار
نفت را تحت تاثیر قرار میدهند ( .)Lighthill, 1978در این
مقاله برای شبیهسازی ،پساب خروجی کارخانجات و صنایع
پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه مورد استفاده قرار گرفت.
 GNOMEیک مدل الگرانژی -اویلری است که بر اساس برنامه
نویسی  C++بنا شده است.

نایبند نیز که در  30کیلومتری از مرکز عسلویه واقع شده
است در واقع اولین پارک ملی دریایی ایران با عمق متوسط 10
متر ( )Kabiri, 2017است که شامل خلیج ،منطقه حفاظت شده،
جنگل های حرا و دماغه است .جنگل های مانگرو در ابعادی به
مساحت  3/5کیلومتر مربع در این منطقه گسترده شدهاند که
محل مناسبی برای آبزیان مختلف است .الکپشتدریاییعقابی
و الکپشتدریایی سبز دو گونه رایج از تخمگذاران در این
منطقه هستند (خالقی و همکاران .)1396 ،مطالعات انجام شده
نشان می دهند صنایع پتروشیمی عسلویه بر روی آبزیان دریایی
نیز اثرات مخربی دارند ( .)Nabipour et al, 2017آلودگی
گیاهان نیز که با میکروسکوپ الکترونی در این منطقه مطالعه
شده است بر اهمیت موضوع افزوده است (.)Safari et al, 2018
در سال  2010فرزینگهر و همکاران ،نحوه انتشار و پخش مواد

دادههای ورودی مدل  GNOMEشامل دادههای فرآوری شده
در سامانه  ،3ArcGISزمان انتشار لکههای نفتی و پساب
خروجی ،طول مدت لکههای نفتی ،ترکیبات شیمیایی لکهنفتی،
ویژگیهای باد وجریانهای آب میباشند .جریانات سطحی آب
منطقه و دیگر دادههای جوی برای یک دوره مشخص زمانی با
استفاده از اطالعات سازمان هواشناسی تکمیل شده است .جریان
سطحی نیز در انتقال آلودگی اهمیت دارد (چشم سیاهی و
———
General Noaa Oil Modeling Environment
Hazardous Materials Response Division
Geography Information System

نفتی دیزل و بنزین با تکیه بر مدل  GNOMEدر اطراف بندر
شهید رجا یی در بندرعباس را بررسی کردند .مطالعه آنها نشان
140

1
2
3

اقیانوسشناسی /سال یازدهم /شماره  /41بهار 149/11/1399ـ139
جدول  :1میانگین داده های جوی اعمال شده در  GNOMEبرای سال 2018

همکاران .)1397 ،کلیه این دادهها به فایل اصلی
وارد شده است .این فایل بصورت یک فایل تصویری در
 GNOMEتعریف شده که ویژه منطقه ROPME SEA Area
میباشد .منطقه دریایی  ROPMEاز غرب تا شمال خلیجفارس
تا گوشه شرقی اقیانوس هند را در بر میگیرد .در مدل بکار
رفته ماده خروجی انتشار یافته در سطح دریا ،توسط نقاطی بر
روی نقشه خروجی مدل نشان داده شده است که این نقاط در
واقع همان عناصر الگرانژی هستند.
Location File

𝐦

میانگین دما (℃)

میانگین سرعت باد ( )

میانگین جهت باد

فصل

18/70
33/58
34
26/87

5/29
7/47
5/58
4/37

( Wغربی)
( NWشمال غربی)
( Wغربی)
( Wغربی)

زمستان
بهار
تابستان
پاییز

𝐬

لکههای سیاه رنگ که با قطعیت بیشتر مناطق آلوده به مواد
نفتی را نشان میدهند ،سواحل عسلویه را پوشش میدهند .به
منظور ارزیابی از تعیین میزان آلودگی ناشی از پساب پتروشیمی،

نقاط سیاه رنگ ،بهترین حدس مدل و با قطعیت بیشتر برای
موقعیت لکههاست ،در حالیکه نقاط قرمز رنگ ،میزان لغزش
حداقل از مسیر پساب را نشان میدهد Non-Weathering.و
 Fuel oil 4و  Fuel oil 6به عنوان سه ماده خروجی پتروشیمی،
بصورت  3سناریوی مختلف در نظر گرفته شد .ماده Non-
 Weatheringبطور کلی به ترکیبات غیر خورندهای اطالق می-
شود که برای ترکیبات هیدروکربنی نامشخص با هر درجه
آزادی ویسکوزیته و یا هر گونه حلّالی بکار میرود .واکاوی در
پساب پتروشیمی و نیز استفاده در سوخت کشتیها و ریزش

خروجی مدل  GNOMEبه عنوان یک ورودی مناسب در نرم
افزار  ArcGISاعمال شد و سرنوشت مواد نفتی ذکر شده در
سطح آب های ساحلی عسلویه و مناطق همجوار بررسی گردید.
 .3بحث و نتایج
خلیج نایبند نوعی از فرمهای هیدرولوژیک ساحلی میباشد
که بواسطه نیروی هیدرودینامیک آب ایجاد میگردند .منطقه مورد
مطالعه فاقد هرگونه پستی یا بلندی قابل مالحظهای در طول خط

احتمالی در پایانه صادرات مواد نفتی ،علت انتخاب این مواد در
این مطالعه بوده است.
( Fuel oilنفت کوره) بطور کلی از هیدروکربن های سنگین
نفت خام که دارای ترکیبات گوگردی ،اکسیژنه و فلزات هستند
تشکیل میشود و به دلیل سنگینی به آسانی نمیسوزد .اعداد 4
و  6که بصورت پسوند در باال ذکر شده است دو درجه
متفاوت از این ماده هستند.
مختصات موقعیت انتشار آلودگی که در مدل اعمال شد ،
یک نقطه آبی در نزدیکی ساحل  ،مابین پتروشیمی جم الفین
دهم و الفین نهم شرکت پلیمر آریا ساسول با مختصات

ساحلی میباشد(قهرودیتالی و همکاران .)1388 ،برای هر سه
سناریوی ذکر شده نیز دو حجم در مقیاس کم و تقریبا متوسط
یعنی  10و  100متر مکعب تحت عنوان دو سناریوی مختلف
انتخاب شد .میزان پخش و گستردگی هر سه ماده با توجه به
خروجی مدل  GNOMEدر جدول  2داده شده است.
بر اساس درجهبندی آلودگی بدست آمده یک پهنهبندی با
رنگهای مختلف با توجه به غلظت آلودگی مناطق نتیجه شده
است .شکل  2نمونهای از خروجی مدل  GNOMEبرای ماده
نفتی  Fuel oil 6به ازای حجم  10متر مکعب و در  4فصل
مختلف ارائه شده است .شکل الف تجمع بیشتر نقاط سیاه رنگ و
همچنین پراکندگی نقاط قرمز رنگ را نسبت به تصاویر دیگر
نشان میدهد و این بدین معنی است که برای ماده ذکر شده در
فصل بهار ماکزیمم حالت پراکندگی و تجمع آلودگی وجود دارد.
شکل  3به ترتیب خروجی  ArcGISبه ازای حجم  10و  100متر
مکعب برای ماده  Non-Weatheringدر فصول مختلف سال
آورده شده است .وضعیت پخش و نحوه پراکندگی این ماده
نسبت به دو ماده دیگر بویژه در کنار ساحل ،با یک غلظت باال
بصورت متمرکز ظاهر شده است که البته برای تمام فصول و برای

جغرافیایی  52درجه و  32دقیقه و  14/ 37ثانیه طول شرقی
و  27درجه و  32دقیقه و  22 /061ثانیه عرض شمالی
است.
مدل در فرم  24ساعته و با گام زمانی  3ساعته جهت یافتن
پخش یا انتشار مادهنفتی در دریا راه اندازی شد .در این مقاله
ابتدا اطالعات باد از قبیل جهت و سرعت  3ساعته برای تمام
روزهای هر فصل از سازمان هواشناسی استخراج شد .سپس 3
روز از کل هر فصل که در آن بیشینه تنش باد اتفاق افتاده است
انتخاب گردید .جدول  1میانگین دادههای جوی بر اساس

هر دو حجم سناریو از یک ثبات نسبی برخوردار است .بنابراین
در خروجی  ArcGISتصاویر نسبتا مشابهی ایجاد کرده است.

بیشینه تنش باد داده شده است.
141

رحمانی و همکاران  /پهنهبندی سطح آلودگی مناطق تحت تاثیر پساب پتروشیمی منطقه ساحلی عسلویه با تکیه بر مدل GNOME
جدول  :2چگونگی پخش و انتشار آلودگی خروجی  GNOMEبر اساس فاصله متریک برای سال 2018
Fuel oil # 6
20/5
20/7
10/69
11/23
3/5
3/01
20/59
20/64
16/61
17/71
4/85
4/5
21/58
21/46
19
18/71
3/29
3/14
22/5
22/99
11/76
12/31
2/09
1/96

الف

Fuel oil # 4
17/15
20/5
11/09
10/49
2/3
3/4
21/04
21/01
16/60
16/47
4/27
4/12
21/41
21/42
19/15
18/96
2/25
2/48
20/09
20/56
11/33
11/54
1/79
1/96

حجم ( 𝟑𝒎)
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100

Non-Weathering
21/5
20/37
10/7
11/75
2/6
2/8
21/01
20/23
17/35
17
4/79
4/62
20/92
20/45
19/02
19/17
2/42
2/96
23/09
23/20
10/93
11/18
2/7
2/62

اندازه متریک مناطق آلوده در GNOME

فصل

پهنای نقاط قرمز رنگ در امتداد ساحل))km
پهنای نقاط سیاه رنگ در امتداد ساحل))km

زمستان 2018

دوری و فاصله عمودی از ساحل نسبت به نقطه شروع آلودگی ()km
پهنای نقاط قرمز رنگ در امتداد ساحل))km
پهنای نقاط سیاه رنگ در امتداد ساحل))km

بهار 2018

دوری و فاصله عمودی از ساحل نسبت به نقطه شروع آلودگی ()km
پهنای نقاط قرمز رنگ در امتداد ساحل))km
پهنای نقاط سیاه رنگ در امتداد ساحل))km

تابستان 2018

دوری و فاصله عمودی از ساحل نسبت به نقطه شروع آلودگی ()km
پهنای نقاط قرمز رنگ در امتداد ساحل))km
پهنای نقاط سیاه رنگ در امتداد ساحل))km

پاییز 2018

دوری و فاصله عمودی از ساحل نسبت به نقطه شروع آلودگی ()km

ب

Asalooyeh

Asalooyeh

Nayband Bay

Source

Nayband Bay

Source

Pollution Dispersion
Pollution Dispersion

Persian Gulf

Persian Gulf

ت

پ
Asalooyeh

Asalooyeh

Nayband Bay

Source

Source

Nayband Bay

Pollution Dispersion

Pollution Dispersion

Persian Gulf

Persian Gulf

شکل ( :2الف) مربوط به فصل بهار( ،ب) پاییز( ،پ) برای تابستان و (پ) خروجی زمستان برای ماده  Fuel oil 6استخراج شده است.

ک  -2لف

ب

ب ف

به ر ب پ یی

ب یتب

و ی

و
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شکل  :3پهنهبندی با استفاده از آنالیزهای مبتنی بر  ArcGISبرای ماده ( . Non-Weatheringالف)برای تابستان(-ب)بهار(-پ)زمستان و(ت)مربوط به فصل
پاییز به ازای حجم  10مترمکعب و همچنین (ث) مربوط به فصل تابستان(-ج) برای بهار– (خ) زمستان و (د) مربوط به فصل پاییز و به ازای حجم  100متر
مکعب میباشند.
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از مقایسه تصاویر مشابه باال که در آنها تغییرات محسوسی
مشاهده نمیشود نتیجه میشود که  Non-Weatheringبصورت
خطی در امتداد ساحل از غرب عسلویه تا خلیج نایبند در تمام
فصول و برای هر دو حجم سناریو گسترش یافته است .بنابراین
برای این ماده ،آلودگی با درجه باال را نشان میدهد که معرف
نقاط با ریسک باالست .شکل  4نیز نتیجه پهنهبندی با استفاده از
 ArcGISبرای ماده نفتی  Fuel oil 4در دو حجم مختلف نتیجه
شده است.

(سامی و همکاران )1390 ،و همچنین وجود جنگلهای مانگرو،
اهمیت بررسی سطح آلودگی در این منطقه را بیش از پیش دو-
چندان میکند.
در این منطقه بردارهای باد با افزایش سرعت و جهت از
سمت غرب باعث فشردگی امواج دریا و جریان آب به سمت
سواحل شرقی منطقه می شود .بنابراین بیشترین تراکم و تمرکز
آلودگی در سواحل شرقی عسلویه بوجود آورده است که
مناطقی از خلیج نایبند را شامل شده است .مقایسه خروجی

از مقایسه شکلهای باال نیز چنین تفسیر میشود که این ماده
بصورت لکهلکه و مدل انفجاری در تمام نقاط ساحلی و نزدیک
ساحل گسترده شده است .تصاویر زمستان برای این ماده و برای
هر دو حجم سناریو نشان میدهد که لکههای با مساحت بیشتری
نسبت به بقیه فصول در نقاط دور از ساحل شکل گرفته است ،اما
این پهنشدگی در مقایسه با فصل بهار از غلظت کمتری
برخوردار است .شکل  5نیز سرنوشت ماده  Fuel oil 6را در این
منطقه بررسی میکند.
این ماده نیز در فصل بهار با غلظت بیشتری نسبت به بقیه

Fuel

 ArcGISبرای دو نوع مختلف  Fuel oilنشان میدهد که
 oil 6با رنگبندی شدیدتری نسبت به  Fuel oil 4ظاهر شده
است که غلظت آلودگی را در این مناطق نشان میدهد .در
جدول  3با توجه به تصاویر پهنهبندی مساحت لکههای آلودگی
بر روی سطح آب برای چهار فصل ارائه شده است .نتایج نشان
میدهند که  Non-Weatheringدر هر چهار فصل سال و بهازای
هر دو حجم سناریو ،آلو دگی با سطح بیشینه در کنار ساحل و
بصورت خطی از شرق مناطق ویژه پارسجنوبی تا خلیج نایبند
امتداد یافته است .غلظت رنگ قرمز در این تصاویر ،نقاط با

فصول برای هر دو حجم سناریو در تصاویر کامال مشهود است.
این ماده در فصل زمستان هم از نظر غلظت و هم از نظر
پراکندگی میزان آلودگی کمترین وضعیت نسبت به بقیه فصول
دارد .جهت و سرعت باد ،جریانهای آبی ،دمای آب و پساب
خروجی از مهمترین پارامترهایی بودند که در مدل استفاده شد.
جهات و اندازه های مختلف باد برای چهار فصل در مدل اعمال
شد .مقایسه خروجی مدل  GNOMEبرای هر سه سناریو نشان
می دهد ضمن اینکه انتشار آلودگی ناشی از پساب در قسمت
شرقی عسلویه و تا نزدیکی منطقه هاله گسترش پیدا میکند بر

ریسک باال را نشان می دهند .نقاط با ریسک پایینتر نیز بصورت
کمرنگ تر در کنار رنگ قرمز کامال مشهود هستند.
شکل  6وضعیت مواد و همچنین میزان آلودگی در فصول
مختلف را بصورت خالصه نشان میدهد .نمودار دایره-
ای(الف)نشان میدهد که بیشترین درصد ماده آلوده کننده در این
مطالعه مربوط به ماده  Non-Weatheringو نمودار (ب) نیز بیان
میکند که بیشترین آلودگی در فصل بهار اتفاق افتاده است.
بنابراین یک خطر جدی در مناطق بندرگاهی و همه خط ساحلی
وجود دارد .با توجه به گستردگی مقدار آلودگی (جدول  )3چنین

غلظت و ماندگاری آلودگی نیز افزوده میشود .بنابراین در این
مناطق یک آلودگی مستمر با سطح نسبتا زیادی مشاهده میشود
که با توجه به وجود مرجان ها و آبزیان خاص در این خلیج

استنباط میشود که در نزدیکی ساحل ،آبهای به شدت آلودهای
هستند که شنا کردن و استفاده از ماهیها و آبزیان ،قطعا برای
سالمتی انسان مضر هستند (موحد و همکاران.)1395 ،

جدول :3مساحت نقاط پر ریسک برای هر ماده و به تفکیک هر فصل
مساحت لکه های آلودگی پر

مساحت لکه های آلودگی پر

مساحت لکههای آلودگی پر

مساحت لکههای آلودگی پر

خطر در پاییز (مترمربع)

خطر در تابستان (مترمربع)

خطر در بهار (مترمربع)

خطر در زمستان (مترمربع)

حجم

خروجی) 𝟑𝐦(

نوع ماده

5549380

19976770

10489510

7179670

10

Non -Weathering

55501770

18629680

11350510

10630960

100

Non -Weathering

34150

63120

571810

273240

10

Fuel oil 4

6430
353163
433529

92910
11870
221470

54610
15280535
15533440

35307
15350
13060

100
10
100

Fuel oil 4
Fuel oil 6
Fuel oil 6
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شکل  :4پهنهبندی با  ArcGISبرای ماده  Fuel oil 4نشان داده شده است( .الف)تابستان(-ب)بهار -پ)زمستان و ت)مربوط به فصل پاییز به ازای حجم 10
مترمکعب میباشد( .ث) نیز برای فصل تابستان(-ج) مربوط به بهار–(خ)برای زمستان و (د) فصل پاییز به ازای حجم  100متر مکعب استخراج شده است.
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شکل  :5پهنهبندی با استفاده از آنالیزهای مبتنی بر ArcGISبرای ماده  Fuel oil 6را نشان میدهد( .الف)مربوط به فصل تابستان (ب)بهار -پ)زمستان
و(ت)مربوط به فصل پاییز به ازای حجم  10مترمکعب میباشد( .ث) نیز برای تابستان(-ج)مربوط به بهار(-خ)برای زمستان و(د)فصل پاییز بهازای حجم
 100متر مکعب استخراج شده است.
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شکل  :6نمودار دایره ای(الف) در صد هر ماده آالینده و نمودار (ب) وضعیت آلودگی در فصول مختلف منطقه عسلویه

شکل -6نمودار دایره ای( لف) در صد هر ماده آالینده و نمودار (ب) وضعیت آلودگی در فصول مختلف منطقه عسلویه

)1392ArcGIS
همکاران،
است( بدری
موردامامطالعه قرار
MIKE
مقایسهبررسی
ازازمقایسه
خروجیوهای
گرفتهکی از
تصویر(الف) که ی
میکند
نرمافزار  3مقایسه
منطقهکهکهبا بانرمافزار
اینمنطقه
آلودگی دردراین
سطح آلودگی
بررسی سطح
است سطح آلودگی را بصورت دقیقتر نشان داده است .بررسیها
 MIKE 3مورد مطالعه قرار گرفته است (بدری و همکاران،
کنگان و
نزدیکی
مربع تا
بدون62
حدود
آلودگیمیرا در
نتایج
دانست.
تاییدی بر
بنادرها و
پاالیشگاه
خروجی
کیلومترحجم
توجه به
دهند که
سطح نشان
آنهاآنها
نتایج
دانست.
حاضرحاضر
مطالعهمطالعه
نتایجبر نتایج
تاییدی
میتوان میتوان
)1392
شرکتهای پتروشیمی برای هر سه ماده سناریو ،آلودگی با
سطح آلودگی را در حدود  62کیلومتر مربع تا نزدیکی بنادر

میدهند.
چهارنشان
سناریو را
درجاتمختلف
برای مواد
3
یزاندقیقتر(جدول
میزان
حاضر
مطالعه
درحالیکه
سیراف نشان
فصل سال،
متفاوت در هر
مختلف) و با
گستردگی
حاضر م
مطالعه
نتایجنتایج
درحالیکه
میدهدمیدهد
سیراف نشان
کنگان و
دقیقتر (جدول  )3برای مواد مختلف سناریو را نشان میدهند.

مناطق ساحلی را در بر خواهد گرفت .با توجه بهاینکه شغل خیلی

همکاران( )1390 ،شکل  )7نیز تایید دیگری بر مطالعه حاضر

که بیماریهای مختلفی از قبیل ابتال به انواع سرطان در این مناطق

است .شکل  7میزان آلودگی را در منطقه را با خروجی  3نرمافزار

شایع شود (.)Rehman K et al, 2018

حاضر
صدرینسب و همکاران ()1390 ،شکل  )7نیز تایید دیگری بر مطالعه
خروجی مدل کوهرنس از آلودگی در منطقه(
از ساکنین محلی استفاده از دریاست ،هشداری جدی وجود دارد
خروجی مدل کوهرنس از آلودگی در منطقه(صدرینسب و
است.

پ

ب

الف

شکل  :7تصاویر الف و ب به ترتیب خروجی  GNOMEو ( ArcGISمطالعه حاضر) -تصویر(پ)خروجی مدل کوهرنس(صدری نسب و همکاران)
وه کر
دری
ه
و ی د
ت یو ی  (ArcGIS GNOMEل
ک -7ت وی لف و ب ب ت تی

نتایج بدست آمده نشان داد که با توجه به شرایط جوی و
دریایی ،لکههای نفتی و پساب تحت تاثیر جهت باد و جریانهای
آبی منطقه به سمت جنوب شرقی خلیج فارس حرکت کرده و در
خلیج نایبند بر غلظت آنها افزوده میشود .پساب منتشر شده با
توجه به شرایط جوی و دریایی منطقه به سمت شرق عسلویه
حرکت میکنند و پس از حداکثر  72ساعت به نایبند میرسند و
در آنجا تجمع میکنند .خروجیهای مدل و نتایج پهنهبندی نشان

ایجاد میکند که معرف شرایط بحرانی است .از نظر پراکندگی و
میزان پخش نیز ماده نفتی  Fuel oil 6در مناطق عسلویه و خلیج
نایبند بدلیل جهت و شدت باد و جریان آبی منطقه در فصل بهار
بیشتر از مواد دیگر بوده است .تصاویر غلظت آلودگی این ماده را
نسبت به ماده  Fuel oil 4نشان دادند .اثر لبهها و مرزهای خاص
و هاللیشکل نایبند نیز باعث شده است تا آلودگی در این منطقه
با غلظت باال ماندگار شود .واضح است که با استفاده از مدل
 GNOMEو همچنین استفاده از  ArcGISکه دارای دقت باالیی
در ارائه نقشه آلودگی میباشند میتوان سناریوهای محتمل ریزش

دادند که ماده نفتی  Non-Weatheringاز بین سه ماده سناریو
بیشترین آلودگی را در مناطق خلیجنایبند و هاله در فصل بهار

نفتی و پساب کارخانجات در این منطقه پیشبینی و در صورت
بروز حوادث نفتی از آن استفاده کرد .بنابراین نتیجه میشود که

 .4نتیجه گیری
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 ارائه.مناطق شرق عسلویه و خلیج نایبند از مناطق پر خطر هستند
نقشه دقیق پخش درجه بندی میزان آلودگی جهت استفاده
، سازمان بنادر و دریانوردی،سازمانها و شرکتهای پتروشیمی
بخش محیطزیست و دیگر سازمانهای مرتبط با محیط دریایی و
.ساحلی و صنعت توریست از نتایج نهایی این تحقیق است
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