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چكيده
در مقاله حاضر نتايج مدلسازي توزيع آلودگي نفتي در ناحيه شمال غربي خليج فارس در نزديكي چاه االحمدي مورد
بررسي قرار گرفته است .بدين منظور مدل دو بعدي توزيع آلودگي نفتي در آب دريا تهيه شده است که جهت افزايش دقت
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ساحل خليج فارس از اطالعات ماهانه بادهاي ماههاي مختلف در خليج فارس جهت پيشبيني طوالني مدت لكه آلودگي
استفاده شده است .با مقايسه نتايج مدل آلودگي نفتي با دادههاي اندازهگيري شده آلودگي نفتي خليج فارس ،دقت باالي
مدل عددي و شيوه مدلسازي انجام شده ،اثبات گرديده است.
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 -1مقدمه
اساس حيات موجودات زنده ،آب است .اقيانوسها و آبهاي
کره خاکي  71درصد از سطح زمين را با عمق متوسط 8/3
کيلومتر پوشاندهاند .آبزيان بخش عمده حيات زنده روي کره
زمين را تشکيل ميدهند .حجم کل آبهاي موجود در اقيانوس-
ها ،درياها و رودخانهها حدود  1/3بيليون کيلومتر مکعب ميباشد
و  24درصد از جرم زمين را تشکيل ميدهد ].[1
امروزه بيش از هر زمان ديگري درياها به طرق و صور مختلف
در معرض تحميالت زيانبار و سوءاستفاده بشري قرار گرفتهاند.
در اين رابطه مهمترين آلودگيهاي دريايي ،آلودگيهاي نفتي
است که منشأ آن ممکن است نزوالت جوي ،تراوشات طبيعي،
بهرهبرداري از منابع نفتي فالت قاره ،حمل و نقل دريايي و
باألخره تأسيسات ساحلي از قبيل پااليشگاهها ،ترمينالهاي
تخليه و بارگيري و فاضالبهاي صنعتي و شهري باشد .لذا تعيين
الگوي توزيع و پخش آلودگي از نظر مسائل زيستمحيطي و
همچنين در مديريت بحران حائز اهميت است.
تعداد تصادفاتي که منجر به ايجاد لکههاي نفتي در دريا
ميشود در حال افزايش است .حمل نفت ،اکتشافات و ذخاير
نفتي همگي از پتانسيل ايجاد لکههاي نفتي ميباشند .از سال
 1988تا سال  28 ،1991حادثه که منجر به ايجاد آلودگي نفتي
 500/000ليتر يا بيشتر شده است ،اتفاق افتاده است .کل حجم
آلودگيهاي نفتي مهم بجز آلودگي نفتي خليج فارس تا آن زمان
 293ميليون ليتر ميباشد .آلودگي نفتي در جنگ خليج فارس
در سال  1991حدود  143بيليون ليتر برآورد شده است [.]2
آمار نسبتاً کاملي توسط آکادمي ملي علوم دريايي آمريکا از
کليه حوادث و آلودگيهاي نفتي با حجم بيش از  10ميليون
گالن ( 37854متر مکعب) تهيه شده است [.]3
خليج فارس به عنوان دريايي نيمه بسته داراي اکوسيستم
منحصر به فردي در ميان حوضههاي آبي جهان است و محور
حمل و نقل جهاني نفت محسوب ميشود .خليج فارس يک
محيط بسته است که هر تغييري در آن به کل خليج فارس
برميگردد و تنها شدت و ضعف آن متفاوت است.
فِي ( 1969و  )1971و استولزن باخ ( )1977فرمولهاي
پخش نفت را با فرض حجم ثابت نفت در محيط ايدهآل شده و
در درياي آرام ارائه کردند [ .]2اِليوت ( )1986با در نظر گرفتن
انتشار ناشي از برش شامل برش جانبي و برش عمودي گسترش
لکه نفت در جهت باد و امواج را شبيهسازي نمود .وبر ( )1983و
جِنکينز ( )1986مدلهايي را که از پيچيدگيها و دقت زيادي
برخوردار بودند براي بررسي حرکت لکه نفتي در آبهاي عميق
با در نظر گرفتن اثرات باد ،جريان و موج و اندرکنش آنها با
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يکديگر در اليه سطحي آب توسعه دادند .يوسف و اسپالدينگ
( )1993مدل عددي ديگري که اثر موج ناشي از باد را در نظر
ميگيرد گسترش داده اند [.]4
مدلهاي کامپيوتري آلودگي نفتي معموالً از فرمولهاي
رياضي يا الگوريتمهايي جهت پيش بيني حرکت لکه نفت و از
بين رفتن آن استفاده ميکنند که در مقالههاي مختلفي از جمله
مقاالت استولزن باخ ( ،)1977هانگ موناستر (،)1982
اسپالدينگ ( ،)1988لي ( )1990و اسپالدينگ ( )1995بدان
اشاره شده است [.]2
با افزايش اهميت و ميزان حوادث آلودگي نفتي در سالهاي
اخير ،تحقيقات در اين زمينه گستردهتر شده است .هوم و
همکاران ( )2003تحقيقات اخير در خصوص تجزيه مواد نفتي
توسط عوامل ميکروبيولوژيک را جمعآوري نمودند [ .]5ويندرل و
همکاران ( )2008ميزان تأثير عوامل کاهشدهنده بيهوازي و
عوامل مختلف کاهشدهنده اکسيداسيون ميکروبي را در ميزان
تغيير توده نفت سنگين مورد بررسي قرار دادند [ .]6اوون و
همکاران ( )2008ميزان پاِيداري و تغيير مشخصات نفت به تله
افتاده در البهالي ماسههاي ساحلي را مورد بررسي قرار دادند
[ .]7غياثي و همکاران ( )1390وضعيت توسعه آلودگي ناشي از
حادثه سکوي نفتي  Deep Horizonدر خليج مکزيک را به
صورت کيفي ارزيابي و بررسي کردند [ .]8ماريانو و همکاران
( )2011نيز با کاربرد مدلهاي پيشبيني ،سرنوشت دو لکه نفتي
کوچک در مجموعه آلودگي حاصله از حادثه سکوي نفتي در
خليج مکزيک را مورد ارزيابي قرار دادند [.]9
مقاله حاضر حاوي نکات تکميل شده بر روي روش آقاي
تيکاليچ ( )2001ميباشد .در اين روش حرکت اليه نفتي در دو
اليه مورد بحث قرار ميگيرد .براي اليه سطحي ضخامت اليه
نفت از روي معادله ديفرانسيل خاصي محاسبه ميگردد .اليه
زيرين در واقع نماينده غلظت و تمرکز قطرات نفتي در ستون آب
ميباشد .حرکت و از بين رفتن لکه نفتي در آب تحت تأثير
شرايط فيزيکي ،شيميايي ميباشد که همگي به شرايط
هيدروديناميک ،خواص هيدروکربن آالينده و شرايط محيطي
بستگي دارند [.]10
 -2آلودگي نفتي و عوامل موثر بر آن
مدلهاي نفتي معموالً از فرمولهاي رياضي يا الگوريتمها
جهت پيشبيني حرکت لکه نفت و از بين رفتن آن استفاده
ميکند که در مقالههاي مختلفي از جمله مقاالت استولزن باخ
( ،)1977هانگ موناستر ( ،)1982اسپالدينگ ( ،)1988لي
( )1990و اسپالدينگ ( )1995بدان اشاره شده است ].[2
مطابق شماي شکل  1مراحل اوليه حرکت آالينده نفتي

شامل پخش ،تبخير ،معلق شدن هيدروکربن در ذرات گاز،
پراکندگي ،امولسيون شدن ذرات نفت ،اندرکنش نفت -ساحل و
نفت -يخ و رسوب کردن ذرات نفت ميباشد .مراحل بعدي شامل
فتواکسيداسيون و تجزيه بيوشيميايي ميباشد ].[2

شكل ( :)2اهميت عوامل مختلف بر روي آلودگي نفتي در اثر گذشت
زمان ][13

 -1-2تبخير
شكل ( :)1شماي تأثير عوامل مختلف بر روي آلودگي نفتي در اثر
گذشت زمان []11

تا به حال برخوردهاي متفاوتي با آاليندههاي نفتي در محيط
آبي وجود داشته است .در يکي از اين ديدگاهها آلودگي نفتي به
صورت ذرات و قطرات ريزي فرض ميشود که در آب غوطهورند.
ديدگاه ديگر بر اين اساس است که آلودگي به صورت لکه
يکنواختي ميباشد که دائماً از ضخامت آن کسر شده و بر وسعت
آن افزوده ميشود .در اين تحقيق ديدگاه اخير که توسط آقاي
تيکاليچ در سال  1999بسط و گسترش يافته است ،مورد
استفاده قرار گرفته است [.]2
پديدههايي که در حرکت آاليندههاي نفتي مؤثرند عبارتاند
از :انتقال ،انتشار ،پخش مکانيکي ،تبخير ،انحالل ،امولسيون
شدن ،فتواکسيداسيون ،اثرات باد ،اثرات جريان ،موج و فساد
بيولوژيکي .وقتي که نفت روي سطح آب ميريزد تحت تأثير
نيروهاي جاذبه ،اينرسي ،ويسکوزيته و نيروهاي کشش سطحي
پخش ميگردد درحاليکه تغييرات جرم آالينده بيشتر تحت
تأثير هوازدگي ميباشد .تغيير زماني عوامل طبيعي بر لکه نفتي
در شکل  2ديده ميشود.
عالوه بر مسائل فوق واکنشهاي فتوشيميايي و تجزيههاي
بيولوژيکي ميتوانند مقدار نفت را (در مدت زمان طوالني) کاهش
دهند .معادالت حاکم بر مدلهاي دو بعدي يا مدلهاي سه بعدي
در مقاالت مختلفي ذکر شده است .از آن جمله ميتوان به
مقاالت اليوت ( ،)1989ريد و همکاران ( )1991و ياپا ()1994
اشاره نمود ].[12

تبخير بيشترين عامل کاهش حجم آلودگيهاي نفتي
ميباشد (مخصوصاً در مراحل اوليه حرکت لکه نفتي) .آقاي مک
کي ( )1980نشان داد که درصدي از حجم نفت که تبخير
ميشود را ميتوان با فرمول ( )1تخمين زد ].[15] ،[14
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که در آن  TEدرجه حرارت هوا بر حسب درجه کلوين و T0
نقطه جوش اوليه بر حسب درجه کلوين ميباشد .مشخصات
فيزيکي انواع نفت در جدول  1ديده ميشود.
مک کي ( )1980نشان داد که  TECبراي يک نوع نفت
ثابت ميباشد .مقادير  Cدر  283 ،KTEدرجه کلوين و نقطه
جوش اوليه  T0به صورت جدولي توسط آقاي مک کي ارائه شده
است [15] .با توجه به اين مقادير آقاي شين ( )1989رابطه زير
را براي نفت خام استخراج نمود:
C  1158.9  API 1.1435
T0  542.6  30.275  API  1.565  API 2
 0.03439  API 3  0.0002604  API 4

انديس  APIو وزن مخصوص نفت نيز به صورت زير با هم
رابطه دارند.
141.5
)( API  131.5

 وزن مخصوص

حجم مولي نفت را که در رابطه ( )1مورد احتياج است،
ميتوان از وزن مولکولي نفت محاسبه نمود .مقدار عددي حجم
مولي ميتواند بين  150×10-6تا  600×10-6متر مکعب بر مول
بسته به ترکيب نفت تغيير کند .براي سوختها اين مقدار تقريباً
برابر  200 × 10-6متر مکعب بر مول ميباشد ].[14
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 -2-2امولسيون

North Slope
Crude Oil

امولسيون شدن در واقع مخلوط شدن آب در نفت ميباشد؛
که معموالً به عنوان «موس شکالت» يا «موس» در ميان محققان
معروف است .امولسيون شدن تأثير به سزايي در خواص نفت
دارد .امولسيونهاي پايدار حاوي  %50تا  %80آب ميباشند که
اين مسئله منجر به افزايش حجم لکه نفتي بين  2تا  5برابر
حجم اوليه ميشود .وزن مخصوص اين امولسيونها ممکن است
حتي به  1/03نيز برسد (در مقايسه با عدد اوليه که حدوداً 0/8
ميباشد) [.]2
يکي از مکانيزمهاي شکلگيري امولسيون اين است که آبي
که توسط حبابهاي هوا محبوس شده است به سمت باال شروع
به حرکت ميکند تا از فاز آب وارد نفت شود .مسير حرکت
توسط شکست موج ايجاد ميشود [ .]20نرخ امولسيون شدن با
توان اول زمان ارتباط دارد .به طور کلي ،تحقيقاتي در مورد
امولسيون شدن انجام گرفته ،اما هنوز براي درک صحيحي از آن
به تحقيقات بيشتري نياز است [.]2
نرخ امولسيون شدن نفت-آب توسط فرمول زير شبيهسازي
شده است
dYw
)  k A (1  U S ) 2 (1  Yw / Ywf
dt

 Ywfآب نهايي موجود (معموالً  Yw ،)0/8آب موجود در لکه
نفتي 3/5 Us ،درصد سرعت باد (جهت در نظر گرفتن اثر باد
سطحي و اثر موج) KA ،ضريب ثابت جهت تطابق با منحني
(برابر  )5/4 × 10-6ميباشد [.]21
جدول ( :)1مقايسه مشخصات نفتهاي مختلف .اُدانل (،[16 ] )1977
گيلفيالن ( ،[17])1993اي پي آي ( [18 ])1990و مارکاريان و همكاران

San
)Ardo(CA
Crude Oil
Residual
Asphalt

 -3-2پراکندگي و مخلوط شدن

پراکندگي آلودگي نفت سطحي در واقع جدا شدن نفت به
صورت قطرات کوچک و پخش و انتشار آن در ستون آب
ميباشد .از عوامل مهم در بررسي قطرات پايدار و ناپايدار آلودگي
نفتي اندازه قطرات ،نيروي غوطهوري آنها و حرکت آشفته آنها
در آب است (قطرات و ذرات ناپايدار به سطح آب باز ميگردند)
].[2
باد ،موج و شکست امواج از عوامل موثر در ايجاد پديده
پراکندگي هستند (اثر باد و موج در اليه سطحي نفت بيشتر
است) .پراکندگي نيز مانند تبخير و انحالل از عواملي ميباشد که
نفت را از اليه سطحي جدا ميکند .البته پراکندگي به تنهايي
عاملي نيست که نفت را به اجزا و ذرات کوچکتر تقسيم کند و
حجم و جرم نفت را تغيير دهد ولي ميتوان اظهار نمود نفتي که
در ستون آب پراکنده ميگردد ،نيز تحت تأثير پديدههاي انحالل
و تبخير تجزيه بيولوژيکي قرار ميگيرد ].[2
اليوت ( )1992روشي براي پراکندگي ذرات پيشنهاد کرد .در
اين روش پراکندگي با استفاده از روش منتکارلو مدل شده است
بدين ترتيب که هر ذره به صورت تصادفي هم در جهت افقي و
هم در جهت عمودي ممکن است پراکنده شود .پراکندگي افقي
Dh

و عمودي

Dv

با استفاده از روابط ( )5و ( )6بيان ميشوند:
) Dh  RAN (12K h .t

([19 ] )1993
Pour
Point
)(ºF

Relative
Persistence

Boiling
Point
)(ºF

API
Gravity

Specific
Gravity

Product

Gasoline
Jet Fuel
)(JP-4
Kerasene
Fuel Oil
No. 2
)(Diesel
Lube Oil
)(Crankcase
Kuwait
Light Crude
Oil
Fuel Oil
No. 6
)(Bunker
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Dv  (2RAN  1)(6Kv .t )1 / 2

که در آن  RANعدد تصادفي بين صفر و  1ميباشد و Kh
و  Kvبه ترتيب ضرايب پخش افقي و عمودي ميباشند t ،گام
Dh

Dv

ميزان پراکنش يا فواصل نوسان
و
زماني محاسباتي و
حرکت ذره در جهتهاي افقي و عمودي ميباشد [.]22
 -4-2تجمع آلودگي در منطقه ساحلي

بعضي مواقع آلودگي نفتي به خط ساحلي ميرسد .گراندالک
و هيز در سال  1978روشي را جهت دستهبندي انواع ساحلها
بر اساس درجه آسيبپذيري ارائه نمود که در آن ضريبي جهت
در نظر گرفتن شرايط محيطي استفاده ميگردد .براي انواع
ساحلها آقاي تورگريسم سون (مقاله چاپ نشده  )1980روش
نيمه عمر را براي قابليت ساحل در نگهداري آلودگي تشريح

نمود .در واقع پارامتر نيمه عمر قابليت نگهداري آلودگي را پس از
استقرار آلودگي بر ساحل عنوان ميکند .جدول  2مقادير نيمه
عمر را براي انواع مختلف ساحل و همچنين ضريب آسيبپذيري
آن را ،بيان ميکند.
بر اساس روش نيمه عمر حجم نفتي که در ساحل باقي
ميماند را ميتوان به حجم کل آلودگي اوليه با فرمول زير مرتبط
ساخت

مختلف مقادير  S0و  aرا انتشار دادهاند [.]22
جدول ( :)2مقادير نيمه عمر و ضريب آسيبپذيري انواع ساحل
(تورگريسم سون ]23] ،[11[ )1980

) 2  1e k (t 2 t1

که در آن  1و  2حجمهاي نفت روي ساحل در
زمانهاي  t1و  t2ميباشد .همچنين ضريب  kثابت تجزيه
ميباشد که از رابطه ( )8به دست ميآيد
 Ln2 
K 
  

که  مقدار نيمه عمر که در جدول  2ارائه شده است ]. [11
 -5-2انحالل

در يک محلول پايدار نفت و آب ،نفت به دو شکل وارد آب
ميشود ،يک قسمت از آن در آب حل ميشود و قسمت ديگر
وارد آب ميگردد و در داخل آب محبوس و نگهداري ميشود .آن
قسمت از آب که در رابطه با انحالل واقعي ميباشد  WSFو آن
بخشي که ذرات و يا قطرات نفت را در خود نگهداري ميکند
 WAFنام دارد ].[2
انحالل واقعي در واقع مخلوط شدن مولکولهاي نفت با فاز
آب ميباشد .قسمت نگهداره آب يا  WAFشامل ذرات و قطرات
پايدار نفت است .در اين قسمت انحالل واقعي ( )WSFمورد
بحث ميباشد.
انحالل از لحاظ بيولوژيکي مسئله مهمي است ،هر چند که
قسمت کمي از حجم نفت در آب حل ميشود .در اينجا روش
کهن ( )1980را به صورت خالصه بيان ميکنيم .در اين روش
کل نرخ انحالل از رابطه ذيل محاسبه ميشود:
()9
N  KAs S
که در آن  Nکل نرخ انحالل لکه نفتي بر حسب گرم بر
ساعت K ،ضريب انتقال جرم بر حسب متر بر ساعتAs ،
مساحت لکه نفتي و  Sحالليت نفت در آب .انحالل نفت در آب
به علت مسئله هوازدگي به شدت کاهش مييابد .مونستروهانگ
( )1982پيشنهاد کردند که براي يک نوع نفت مشخص انحالل از
رابطه ( )10به دست ميآيد.
()10
S  S0e  at
که در آن  S0انحالل نفت تازه و  aثابت تجزيه و  tزمان بر
حسب ساعت ميباشد .لو و پالک ( )1973براي سه نوع نفت

 -6-2انتقال در درياي آزاد

انتقال در سطح آب در نتيجه اثر توأم باد و جريان بوده و
نقش به سزايي در حرکت لکه نفتي ايفا مينمايد .سرعت انتقال
لکه نفتي معموالً به صورت جمع برداري انتقال ناشي از باد و
انتقال ناشي از جريان بيان ميشود (استولزن باخ  .)1977سرعت
انتقال شامل اثر توأم باد و جريان ميباشد که به صورت ذيل بيان
ميگردد (هالت :)1972



V  aWVW  acVc

V

که در آن  V wسرعت باد در  10متري سطح دريا و
سرعت متوسط جريان در عمق و  aWضريبي که اثر باد بر
انتقال لکه سطحي را اعمال ميکند و  acضريبي که اثر انتقال
جريان بر لکه سطحي اعمال ميکند.
بر اساس گزارشات سرعت جريانهاي سطحي ناشي از باد
بين  %1تا  %6سرعت باد ميباشد .لذا عدد  %3به عنوان ضريب
اثر باد در مدلهاي نفتي بيشتر استفاده شده است (استولزن باخ
.)1977
با فرض پروفيل لگاريتمي براي سرعت ،رابطه سرعت سطحي
جريان را ميتوان با سرعت متوسط در عمق به صورت زير بيان
نمود
Vs
*u
1
Vc
kVc

که در آن  Vsسرعت سطحي u* ،سرعت برشي و  kثابت
فونکارمن ( )0/4ميباشد .نسبت  Vs/Vcبر اساس شرايط
محيطي محاسبه ميگردد و تغييرات آن بين  1/1تا  1/2ميباشد
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که در اکثر مدلها از عدد  1/1استفاده شده است]11[ .

 -4انتخاب شيوه مناسب منقطع سازي عبارت انتقال

 -3بررسي معادله ديفرانسيل حاکم

روشهاي مختلفي جهت منقطعسازي و حل معادله
ديفرانسيل حاکم وجود دارد که انتخاب بهترين روش مستلزم
مقايسه نتايج روشهاي مختلف ميباشد .از اين رو نتايج حاصل
در قالب نمودار شکل  3آورده شده است .در اين شکل روشهاي
مختلف به ازاي آلودگي يکسان با هم مقايسه شدهاند.
در نمودار  3روش تفاضل مرکزي نيز از دقت خوبي برخوردار
است ولي در پاييندست دچار نوسانات شديدي ميشود .ساير
روشها کم و بيش يکسان هستند و تفاوت چنداني با يکديگر
ندارند .ولي آنچه که حائز اهميت ميباشد شيوه باالدست مرتبه
اول  1st Order Upwindبوده که به سبب مرتبه اول بودن
دقت آن داراي هيچگونه خطاي پخشي نميباشد.

جهت ارتباط پديدههاي مشاهده شده با تئوري ،اخيراً (1999
تا  )2000مدل چندفازه لکههاي نفتي ( )MOSMتوسط آقاي
تيکاليچ عنوان شده است .تفاوت اين مدل با مدلهاي ارائه شده
ديگر ،استفاده از پارامترهاي مربوط به خواص فيزيکي مرتبط
ميباشد که باعث ميشود مدل در شرايط مختلف و شرايط
محيطي مختلف قابل اعمال باشد .اين مدل در حالت کلي پديده-
هاي مؤثر در آلودگيهاي نفتي شامل تبخير ،پخش آلودگي،
پديده امولسيون شدن ،انحالل و غلظت نفت در ستون آب را در
نظر ميگيرد.
در روش  MOSMجهت مدل نمودن اليه نفتي پخش و
حرکت آن از معادله ناوير-استوکس که در عمق متوسطگيري
شده( ،استولزن باخ  1977و وارلوزل و بنرکو  )1981استفاده
گرديده است .اين معادله در شکل برداري به صورت زير ميباشد:
h
  (h(us   / f ))  Es h)  Rh
t

که  hضخامت اليه نفتي ) us ( x, y)  (usxusy

سرعت

x
y
جريان در اليه اختالط آب   ( , )  .03 f  w ،تنش
برشي ناشي از باد f ،ضريب اصطکاک آب-نفت،
2
 Es  g0h / fضريبي که عملکردي شبيه به عملکرد

ضريب انتشار دارد   (   0 ) /  ،دانسيته نسبي ،

دانسيته آب0 ،

دانسيته نفت g ،شتاب جاذبه و

  
   ; 
 x y 

عملگر گراديان
در اين روش براي اينکه پديدههاي مختلف محيطي که باعث
تغييرات در ميزان غلظت نفت ميشوند( ،از جمله پراکندگي و
تبخير) در نظر گرفته شود از روابطي که پديدههاي فيزيکي–
شيميايي را مدل مينمايند (جمله  )Rhاستفاده شده است
(تيکاليج .[24] )2000
h
  (h(us   / f ))  Es h)  Rh
t

که در آن  Cmax  h0 0 / Z mحداکثر غلظت قطراتh0 ،
ارتفاع اوليه لکه نفتي در واحد سطح  Aو  Cminغلظت قطرات
کوچک که به علت کوچکي نميتوانند به سطح بيايند (نيروهاي

شناوري کوچکي دارند) و نيروي روبه پايين بيشتري دارند1 .

نرخ پراکندگي به خاطر شکست موج (که تباعي از سرعت باد و
b
ارتفاع موج ميباشد) و  sنرخ تبخير.
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شكل ( :)3مقايسه نتايج روشهاي مختلف منقطع سازي

همانگونه که در شکل نيز ديده ميشود با افزايش مرتبه،
دقت نيز به طور کامالً مشهودي باال ميرود ولي اين امر نيازمند
محاسبات پيچيدهتري ميباشد .از آنجايي که هدف اين تحقيق
دقت باال در انجام محاسبات ميباشد ،از شيوه باالدست مرتبه
سوم  3rd Order Upwindکه از دقت باالتري نسبت به ساير
روشهاي ذکر شده برخوردار ميباشد ،استفاده گرديده است.
مشکل اين روش و روشهاي مراتب  2به باال در اين است که
داراي خطاي پخش ميباشند .به عنوان نمونه در شکل فوق نيز
به وضوح ميتوان دريافت که شيوه باالدست مرتبه سوم داراي
خطا در پاييندست جريان ميباشد.
 -5محدودکننده  GHو نحوه عملكرد آن
جهت از بين بردن خطاي حاصل از تغييرات ناگهاني
پارامترها در شيوههاي مختلف منقطع سازي ميتوان از توابعي به
نام محدودکننده ) (Limitersاستفاده نمود .محدودکنندهها
همانگونه که از نامشان پيداست براي محدود کردن خطاي
نوسانات ناشي از روش منقطعسازي و نيز از بين بردن و يا کم
کردن نوسانات حاصله از تغييرات ناگهاني (مانند شوک) بکار

گرفته ميشوند.
محدودکننده جديد ( GHمخفف )Ghiassi–Heydariha
که توسط دو نفر از نگارندگان مقاله پيشنهاد و استفاده شده است
طبق روابط زير تعريف ميشود
if a  b and ab  0
if b  a and ab  0
if a  b and ab  0
if b  a and ab  0

زمان بر حسب ساعت

که در آن ) q(iمقدار کميت مورد محاسبه  qدر نقطه  iو a
و  bبه ترتيب دو شيب باالدست و پاييندست نقطه مورد نظر
ميباشند که از رابطه ( )16محاسبه ميشود
) (qin1  qin
x

, b

) (qin  qin1
x

a

به اين ترتيب مقدار شيب کم نشده و درعينحال نقاط
اکسترمم هم مقادير واقعي خود را خواهند داشت .شيبهاي
باالدست و پاييندست در شکل  4نشان داده شده است.

شكل ( :)4نمايش شيب باالدست (سبز) و پاييندست (آبي)

 -6مدل توزيع آلودگي نفتي
بر اساس مطالب گفتهشده ،برنامه  OilSlickتهيه گرديده و
به صورت يکي از ماژولهاي نرمافزار  CECAD-MARاجرا
ميشود .اين ماژول دادههاي هيدروديناميک را از نرمافزار مذکور
خوانده و مدلسازي توزيع آلودگي نفتي را انجام ميدهد.
با توجه به مشاهدات تجربي لهر ( )1984پيشنهاد کرد که در
صورت وزيدن باد در ميدان ،لکه نفتي به صورت بيضي با
مشخصات زير پخش گردد [.]26] ،[25
( )17مساحت بيضي
( )18طول قطر کوچک
( )19طول قطر بزرگ

)  Rmax .Rmin



4

نسبت اقطار بيضي

if ab  0

q(i  1)  ax

q(i  1)  bx

)q(i )  q(i  1

)q(i  1
)q(i  1


(معادل  0.159متر مکعب) ،سرعت باد بر حسب نات (معادل
 0.5144متر بر ثانيه) و  tزمان بر حسب دقيقه ميباشد.
با استفاده از نتايج به دست آمده از فرمول لهر و نتايج برنامه
 OilSlickنسبت اقطار لکه نفتي در مقابل زمان در شکل 5
رسم شده است .اين شکل نشان ميدهد که پخش لکه نفتي
تحت اثر باد در برنامه  OilSlickبا فرمول پيشنهادي لهر
هماهنگي خوبي دارد.

36

30

24

18

12

6

0

4
3
2
1
0

1

Oil Slick

1 1.78 2.1 2.34 2.55 2.73 2.9

Lehr

1.7 2.05 2.31 2.59 2.78 2.97

شكل ( :)5مقايسه نتايج مدل و نتايج فرمول لهر

 -7توزيع آلودگي در خليج فارس
 -1-7مدل هيدروديناميكي

جهت مدلسازي جريان از ماژول هيدروديناميک نرمافزار
 CECADاستفاده گرديد .اين مدلسازي در دو حالت انجام شده
است( :الف) مدل عمومي براي کل خليج فارس که در پژوهش-
هاي قبلي مورد استفاده قرار گرفته است و صحت نتايج آن
کنترل شده بود( .ب) مدل اختصاصي براي محدوده غرب خليج
فارس که براي اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفت .با توجه به
اينکه لکه نفتي از چاه االحمدي در ساحل کويت شروع به
پخششدن ميکند ،مدلسازي هيدروديناميک منطقه غرب
خليج فارس با شبکهبندي ريزتر توجيه داشته است .جهت مدل-
سازي اين محدوده از نتايج مدل عمومي خليج استفاده گرديد.
نمونهاي از نتايج مدلسازي هيدروديناميک در محدوده شمال
غرب خليج فارس در شکل  6ارائه گرديده است.

( Ae 

Rmin  1.7(   0 ) /  1 / 3V 1 / 3t1 / 4
4/ 3 3/ 4
Rmin  0.03U wind
t

Rmax 

در فرمولهاي فوق حجم نفت ريخته شده بر حسب بشکه
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اين مدل نيز به اين مقايسه افزوده شده است
جدول ( :)3سرعت موثر بادهاي ماهانه خليج فارس][27

شكل ( :)6بردارهاي سرعت جريان آب در محدوده مدلسازي

 -2-7اطالعات باد

جهت هرچه بهتر مدل کردن لکه آلودگي از اطالعات بهينه
شده بادهاي ماهانه خليج فارس در بازه زماني  19ژانويه تا 13
فوريه که توسط ) Al-Rabeh (1994پيشنهاد شده ،استفاده شده
است .سرعت و زاويه وزش باد در ماههاي مختلف سال در قالب
جدول  3آورده شده است.
 -3-7نتايج مدلسازي

نتايج مدلسازي آلودگي نفتي توسط برنامه  OILSLICKبا
نتايج ساير برنامهها و همچنين نتايج حاصل از پايش لکه آلودگي
مقايسه شده است .مقدار  6×106بشکه نفت از نوع نفت ونزوئال
در نزديکي چاه االحمدي واقع در بندر مينا در جنوب کويت وارد
دريا گرديده است ].[27
حرکت لکه نفتي مشاهده شده تابع جهت جريان ميباشد .از
آنجايي که جهت جريان از شمال غربي به سمت جنوب شرقي
ميباشد خط سير لکه نفتي نيز به همين شکل ميباشد .اين
اطالعات با نتايج حاصل ازمدلسازي برنامه  GulfSlickکه از
اولين مدلهاي پيشبيني آلودگي است و همچنين  Mike3که از
برنامههاي معروف موجود ميباشد ،مقايسه شده است .جهت
نمايش دقت مدل آلودگي نفتي تهيه شده در اين مقاله ،نتايج
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Annual

April
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February
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4. 471

4. 483

5. 006

5. 487
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132. 7

128. 5
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3. 000
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4. 784
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147. 8

143. 4

132. 8
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Speed
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Direction
)(°
Season
Speed
)(ms−1
Direction
)(°
Season
Speed
)(ms−1
Direction
)(°

نتايج  Mike3-SAتطابق بسيار خوبي با نتايج پايش شده در
هفته اول نشان ميدهد و زمانهاي ارائه شده در ايستگاههاي
پايش کم و بيش با اطالعات واقعي مطابقت دارند .ولي به تدريج
اين اختالف زياد ميشود که ميتواند به سبب استفاده از متوسط
بادهاي ماهانه به جاي بادهاي بهينه باشد ،ولي همان طور که در
شکل  7مشاهده ميشود با استفاده از اطالعات واقعي باد برنامه
 OilSlickقادر است با دقت بسيار بااليي حرکت لکه نفتي را
شبيهسازي کند .اين امر نشان از توان باالي برنامه در پيشبيني
حرکت آلودگي نقتي در خليج فارس دارد.
به طور کلي تمامي برنامهها خط سير کلي لکه نفتي را به
درستي پيشبيني مينمايند که نتايج به صورت گرافيکي در
شکل  7و به صورت تاريخي در جدول  4منعکس شده است.
اختالف اصلي بين ايستگاههاي اول و دوم و همچنين چهارم و
پنجم ميباشد .برنامه  OilSlickبهترين سازگاري را نشان ميدهد
و بعد از آن برنامه  GulfSlickميباشد که خطاي کمتري دارد و
در آخرين ايستگاه کمي دچار خطا ميگردد
 -8جمعبندي و نتيجهگيري
در مقاله حاضر توضيحات کاملي در خصوص مدل دو بعدي
تهيه شده براي شبيهسازي توزيع نفتي در مناطق ساحلي ارائه
گرديد .در اين مدل نفت در دو اليه سطحي و مغروق مورد
بررسي قرار ميگيرد .در مدل مورد نظر ضريب انتشار ثابت
منظور نگرديده و به صورت تابعي از پارامترهاي مختلف و متغير
نسبت به مکان و زمان منظور شده است .به منظور افزايش دقت
مدل ،از منقطعسازي با دقت مرتبه سه و کاربرد محدودکننده
 GHبهرهگيري شده است.

 عوامل موثر بر تغييرات کميت نفت را%95 مذکور بيشتر از حدود
 در مقايسه با ديگر مدلسازيهاي ارائه شده در.شامل ميشود
مقاالت تحقيقاتي ميتوان گفت که مدل حاضر با دقت بيشتري
.طبيعت آاليندههاي نفتي را شبيهسازي ميکند
مدل تهيه شده با تست استاندارد لهر مقايسه گرديده و براي
 همچنين مدل. نتايج بسيار خوبي داشته است،شرايط مشابه
 در1991 مورد نظر براي آلودگي نفتي اتفاق افتاده در سال
منطقه چاه االحمدي واقع در شمال غرب خليج فارس به کار
رفته و نتايج با مقادير اندازهگيري شده مقايسه گرديده است که
.حاکي از دقت باالي مدل در پيشبيني پديدههاي واقعي است
 مقايسه نتايج واقعي و محاسبه شده چاه االحمدي:)4( جدول
Location

Date of Actual
Oil Sighting

Predicted date of
impact using
GULFSLICK II

Al-Ahmadi (Start)

January 19, 1991

January 19, 1991
January 26, 1991

Khafji

January 25, 1991

Safaniya

January 29, 1991

January 30, 1991

Ras Al Ghar

February 08, 1991

February 09, 1991

Abu Ali

Al-Ahmadi (Start)

February 14, 1991
Predicted date of
impact using
MIKE3
January 19, 1991

February 13, 1991
Predicted date of
impact using
OILSLICK
January 19, 1991

Location

Khafji

January 26, 1991

January 25, 1991

Safaniya

January 30, 1991

January 29, 1991

Ras Al Ghar

February 07, 1991

February 08, 1991

Abu Ali

February 09, 1991

February 14, 1991
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