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  چکیده

ند  با آنالیز داده های تاثیر گذار بر این پدیده از جمله داده های باد و جریان،نوع نفت و که می تواGNOME از مدل به منظور مسیر یابی لکه نفتی 
برای این  .استفاده می شود ،غرافیایی منطقه را  پیش بینی کندساعت مسیر حرکت لکه نفتی پخش شده در موقعیت ج 72میزان نفت نشت یافته،  طی  

های مختلف برای پنج منطقه عملیاتی نفتی موجود در منطقه نفتی سیری در چهار فصل نفتی در حجم پخش لکه سازی سه روزه انتشار ومنظور شبیه
سازی، آرایش متفاوت پخش و گسترش لکه نفتی در موقعیت های مورد نظر و تأثیر سال به شکل مجزا مورد بررسی قرار گرفت که پس از فرایند مدل

ی نفتی است.  ج حاصل شده، درسه فصل تابستان،پاییز و زمستان ،باد عامل اصلی تعیین سرنوشت لکهآن بر ساحل منطقه مشخص گردید. براساس نتای
دهند، مخصوصاً فصل ی نفتی را تحت تأثیر قرار میهای جریان منطقه قوی هستند و لکههمچنین نتایج بیان داشت که در دو فصل بهار و پاییز چرخه

توانند به شکل جدی بر روی دنا، میو  های نفتی اسفند، نصرت و سیوندتوان گفت میدانر است. همچنین میتبهار که عامل باد در این زمان ضعیف
 سیری، فارور بزرگ و فارور کوچک تأثیرگذار باشند و این سواحل را با آلودگی نفتی مواجه سازند. جزایرسواحل 
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Abstract  
 

In order to track oil spill, GNOME)General NOAA Operational Modeling Environment) is used 

which can analyze wind and current data affecting this phenomenon as well as oil type and amount of 

leaked oil within 72 hours. For this purpose, a three-day simulation of oil leakage and its distribution 

was carried out in different volumes for five oil operating areas in Siri oil region. Simulation was 

executed separately in four different seasons. After the modeling process, different makeup 

distribution and spread of oil spils in the desired situations and its effect on the coast of the region 

were examined. Based on the results, in the three seasons of summer, autumn and winter, wind is the 

main factor in determining the fate of oil spill. The results also show that in spring and autumn, the 

cycles are strong and affect the oil spill, especially in the spring, when the wind is weaker. It can also 

be said that the oil fields of Esfand, Nusrat, Sivand and Dena can seriously affect the coasts of the Siri 

Island, Greater Faror and Little Faror, and these coasts are exposed to oil pollution. 
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 مقدمه -1
مبحث آلودگی نفتی ،حجم زیادی از مسائل زیست محیطی دریا ها و 

 مهین یحوضه آب کیفارس خلیج اقیانوس هارا تحت شعاع قرار می دهد.
فارس در خلیجورد شده است. متر برآ 35عمق آن  نیانگیبسته است و م

ی تنگه هرمز که در مجاورت ساحل شهر بندرعباس است، و منطقه
 یهای عمقنسبت به جریان یشتریسرعت ب یدارا یسطح هایجریان
شمال تنگه  یحرکت از مرکز تنگه هرمز به سمت نقاط ساحل با .هستند

ای هجریان.شودیافزوده منیز  منطقه یهای جزرومدبر سرعت جریان
است و از شمال تنگه هرمز  یمانده تحت تأثیر باد و اختالف چگالباقی

و  یهای ورودجریان نیانگیفارس است. مسوی خلیجدرحرکت به
 یهای ورودجریان نیانگیاز م بهمن و اسفند ،یتنگه در د نیا یخروج

یرا نشان م یورود انیجر کیماه که درنهایت  بهشتیدر ارد یو خروج
نمایی از گردش  1در شکل  (.Hunter, 1982)است ترفیضع دهد

ل نتایج رینولدز در سال دهد که حاصفارس را نشان میجریان در خلیج
هدف . ستیکنترل نها چندان قابلو اقیانوس اهایآب در یآلودگ.  1993

بینی رفتار و پیش یابیو رد رض آلودگینقاط در مع افتنیاز این مقاله 
سرنوشت  یو همچنین  بررس داریپا طیدر مواجهه با شرالکه های نفتی 

با استفاده از مدل  یریس رهیها باگذشت زمان در اطراف جزآن
GNOME  برای استفاده بهتر از زمان و شرایط پیش رو در دریا می

 .باشد

 (Reynolds, 1993)فارسنمایی از گردش جریان در خلیج. 1شکل 
 

   روش انجام تحقیق -2

  لعهمطا مورد محدوده -

هدف مورد مطالعه، منطقه عملیات نفتی سیری در خلیج فارس می 
فارس در طول های خلیجآب یدر جنوب شرق یریس رهیجزباشد.
درجه  35 ییایو عرض جغراف هیثان 25و  قهیدق 29درجه و  54 ییایجغراف

منطقه عملیات . بندرعباس، واقع شده است یجنوب غرب قهیدق 25و 
دنا،اسفند -ودن پنج میدان نفنی از جمله الوند سیوند نفتی  سیری با دارا ب

و میدانهای نفتی مشترک نصرت  و فرزام  با کشور امارات متحده عربی 
هزار بشکه نفت در روز از مناطق استراتژیک  127با تولید روزانه بیش از 
  رود و مورد اهمیت است. در منطقه به شمار می

 مدل مورد استفاده -
 GNOMEیط منطقه مورد مطالعه در این مقاله مدلبا توجه به شرا

 GNOMEمدل .برای شبیه سازی رفتار لکه نفتی مورد قبول واقع شد
در بروز آلودگی به حرکت ریزش نفت و شناسایی مناطق پر ریسک  

 ROPME Seaدارای یک لوکیشن فایل در منطقه اشاره دارد. مدل 

Area ز و جریان که به ترتیب ا های باد می باشد که با استفاده از داده
گرفته شده است به آنالیز آنها  HYCOM2و   ECMWF1سایتهای 

می پردازد و نتیجه را در قالب انیمیشنی با نقاط سیاه و قرمزکه به 
موقعیت  2شکل  بیان می کند. دارد را مناطق در معرض الودگی اشاره 

 قرارگیری میدان های نفتی منطقه سیری را نشان می دهد.

 
های موردمطالعه ی سیری، میدانهای نفتی حوزهموقعیت میدان-2شکل 

 این پژوهش

 مدلسازی -
برای مدل سازی لکه نفتی در این منطقه به  بررسی مقدماتی منطقه 

نفتی،نوع نفت و  سیری ،موقعیت قرارگیری میدانهای عملیات نفتی 
دریایی میزان تولید نفت روزانه و همچنین شناسایی ویژگی های جوی و 

در غالب بررسی وضعیت باد ،موج و جریان حاکم بر منطقه پرداخته 
.برای انتخاب سناریو های رها سازی لکه نفتی،میدان های پنج گانه شد

منطقه بر اساس  میزان لکه نفتی معادل نصف تولید روزانه و انتخاب 
بازه سه روزه ،با توجه به شرایط اب و هوایی در فصول مختلف سال 

شد. در این سناریو مشخصات نفت از جمله نوع و  حجم ان،داده  انجام
 25/0ساعت و رزولیشن 6های جریان و داده های باد با گام زمانی 

و بررسی نتایج آن ،سناریوهای  لحاظ شده است.نهایتا با اجرای مدل
به بررسی میزان  GASریسک انتخاب شد و با استفاده از خروجی پر

حجم  نفت نشست یافته در ساحل پرداخته  حجم نفت شناور و میزان
شد.همچنین برای شناسایی بازه سه روز در هر فصل که بیشترین 

در یک بازه تغییرات آب و هوایی را داشته باشد از داده های کل که 
در نظر گرفته شده، سری های ( 2018از ابتدا  تا انتهای سال یکساله )

ویر کشیدن گل باد و گل جریان زمانی باد و جریان ایجاد شد و با به تص
نمونه ای از  مد.در زیرآبر منطقه  پدید  یک شماتیکی از شرایط حاکم

در  فصل برای سرعت باد وسرعت جریان سری زمانی ی نمودار ها
زمستان برای درک بیشتر خواننده از موضوع نمایش داده شده 

 (2و 1است.)نمودار 

 
 زمستان در اطراف جزیره سیری سری زمانی میزان باد در فصل.1نمودار 

                                                           
1 The European center for medium-range weather forecasts 

2 Hybrid coordinate ocean model 
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در فصل زمستان در اطراف  سرعت جریان.سری زمانی میزان 2نمودار

 جزیره سیری
 

نیز در فصول مختلف  انیسرعت باد و سرعت جر نهیشیبهمچنین 
متر بر  10در فصل زمستان، سرعت وزش باد حداکثر تا  مشخص است.

حداکثر  HYCOM یبا توجه به مدل جهان انیاست و سرعت جر هیثان
از تا  شیفصل بهار، سرعت وزش باد ب دراست.  هیمتر بر ثان 2/0تا 
 یبا توجه به مدل جهان انیاست و سرعت جر هیمتر بر ثان 5/10

HYCOM  فصل تابستان،  دراست.  هیمتر بر ثان 45/0حداکثر تا
با توجه  انیاست و سرعت جر هیمتر بر ثان 12سرعت وزش باد در حدود 

فصل  دراست.  هیمتر بر ثان 5/0حداکثر تا  HYCOM یجهانبه مدل 
با  انیاست و سرعت جر هیمتر بر ثان10سرعت وزش باد در حدود  ز،ییپا

 . است هیمتر بر ثان 3/0حداکثر تا  HYCOM یتوجه به مدل جهان

  نتایج -3
، CD-Winter یج کلی بیان شده، در هفت سناریوی با توجه به نتا

CD-Spring ،N-Winter ،N-Autumn ،S-Winter ،S-

Summer  وS-Autumn ی نفتی هستیم شاهد سرنوشتی از لکه
محیطی حائز اهمیت باشد، لذا در این بخش، تواند از نظر زیستکه می

 GISهای تر توسط خروجیاین سناریوهای پر ریسک به شکل جزئی
ز در مورد بررسی قرار گرفت و شرایط قرار گیری لکه نفتی بعد از سه رو

 GNOMEافزار هر یک از سناریوها مشخص شد.آنالیز داده ها در نرم
ابتدا در روز نخست و سپس در روز سوم استخراج و برای تحلیل بیشتر 

منتقل شده است و با توجه به تفاوت  ArcMap به محیط برنامه
ی نفتی باقی های نفتی در روز نخست و روز پایانی میزان درصد لکهلکه

ها دارای درصد رسوب کرده در ساحل محاسبه شد. این خروجیمانده و 
بندی برای مقدار حجم نفت باقی مانده و مسیر یابی شده است که 

شود. اتفاق مهمی که در نتیجه سناریوها با این مقادیر مشخص می
دهد، رسیدن لکه نفتی به ساحل است، تمامی این هفت سناریو رویی می

 اند. ر ریسک لقب گرفتهاز این رو این سناریوها پ

 CD-Winter سکیپر ر ویسنار  –  
ودنا، رها شده  وندیس دانیفصل زمستان م ینفت یلکه 3با توجه به شکل

 روز با رنگ سبز مشخص شده است که سرنوشت آن پس از گذشت سه
خطا( مشخص  ی)با حداقل خطا( و نقاط قرمز )دارا یدر قالب نقاط مشک

 رهیجز یمشخص است ساحل جنوب همانطور که در شکل.شده است
فارور  رهیجز نیاست، همچن ینفت یآلودگ ردر معرض خط امالک یریس

درصد  98/35را خواهد داشت. در حدود  یخطر آلودگ نیا زیکوچک ن
درصد )تمام  09/7و در حدود  رودیم نیب ازپس از سه روز  ینفت یلکه
 یریس رهیاحل دو جزآب به س یو قرمز( از نفت شناور بر رو اهیها، سلکه

 .رسدیو فارور کوچک م

 
و دنا در فصل  وندیس ینقت دانیمسناریوی  GISخروجی -3شکل

 زمستان

 CD-Spring سکیپر ر ویسنار   –
پس از گذشت سه روز  ز،یو دنا در فصل بهار ن وندیس ینفت دانیم

(، به انیتقابل جهت باد و جر لیاندک )به دل یعالرغم پخش و گستردگ
در ادامه  تواندیو م دیخواهد رس یریس رهیجز یاحل جنوبس یکینزد

رود در روزهای بعد به شدت ساحل جنوبی ، انتظار میباشد نیخطر آفر
  .این جزیره را تحت تاثیر قراردهد

 N-Winter سکیپر ر ویسنار   –
را در  یریس رهینصرت در فصل زمستان  کامالً جز دانیم ینفت یلکه

فارور  رهیروند ، جزاین قرار خواهد داد، و احتمال دارد با  یمعرض آلودگ
 . دیبا مشکل مواجه نما زیکوچک را ن

 N-Autumn سکیپر ر ویسنار  –
 یخطر آلودگ یبه شکل جد تواندیم زین زیینصرت در فصل پا دانیم

باد  طیباتوجه به شرا د،ینما جادیا یریس رهیسواحل جز یتمام اینفت بر
را در بر  رهیسواحل جز یرها شد تمام ینفت یلکهمنطقه،  انیو جر

فارور کوچک و  رهیجز تواندیخواهد گرفت و در صورت ادامه پخش م
 را آلوده کند.  گفارور بزر یحت

 S-Winter سکیپر ر ویسنار   –
در  انیباد و جر طیو شرا یریاسفند با توجه به محل قرارگ ینفت دانیم

نخواهد  یریس رهیبر جز نیآفرخطر  یریتاث یفصل زمستان، تا حدود
 یفارور را با خطر جد ریشدت جزاداشت، اما پس از گذشت سه روز به

 مواجه خواهد کرد.  ینفت یآلودگ

 S-Summer سکیپر ر یوهایسنار  –
و جهت باد،  انیجر طیشرا لیاسفند به دل ینفت دانیدر فصل تابستان، م

رو  نیل، از احرکت خواهد کرد تا به سمت شما شتریبه سمت غرب ب
 رهیدر امان خواهند بود، اما جز یفارور از خطر آودگ زیجزا یتاحدود

 قرار خواهد گرفت.  ینفت یشدت در معرض آلودگبه یریس

 S-Autumn سکیپر ر یوهایسنار  –
اسفند  دانیرها شده در م ینفت یلکه یبرا یطیشرا ز،ین زییفصل پا

فارور کوچک را  رهیجز ،یریخواهد کرد که عالوه بر تأثیر بر ساحل س
کامالً در بر خواهد گرفت و پس از گذشت سه روز در حدفاصل ساحل 

 کهفارور گسترده خواهد شده،  ریجزا یو ساحل جنوب یسر رهیجز یشمال
کننده آلودهموجود در منطقه  رهیهر سه جز یبرا تواندیدر ادامه روند م

 . باشد
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  یریگجهینت -4
گفت سرعت باد در فصل بهار تأثیر  توانیمشده نتایج تشریح  باتوجه به

سال، باد عامل دیگر ل وفص در و ی نفتی داردبر انتشار لکه یکمتر
 زین زییدو فصل بهار و پادر است.  ینفت یسرنوشت لکه نییتع یاصل

را تحت تأثیر قرار  ینفت یهستند و لکه یمنطقه قو انیجر یهاچرخه
زمان  نیباد در ا دیگر یعنی عاملمخصوصاً فصل بهار که  دهند،یم

مورد  یمناطق ساحل یخطر برا نیالوند کمتر ینفت دانیماست.  ترفیضع
 یاست که لکه یبه شکل انیباد و جر طیشرا . کردخواهد  مطالعه ایجاد

 به زییفصل پا اما در رد،یگینم چندان فاصله یسازاز محل رها ینفت
 رینع وب ریص رهیه باد، به سمت جزنسبت ب انیغالب بودن تأثیر جر دلیل

را  رهیجز نیا دتوانیحرکت م یکند که در صورت ادامهحرکت می
دنا و -وندیس ینفت دانیم دودر  قرار دهد. ینفت یآلودگ ردرمعرض خط

 یرها شده دارای نفت یهالکه گر،ید کیبه  یکینزد لی، به دلمفرزا
در  ینفت یجم لکهتفاوت ح لیبه دل نیسرنوشت مشابه هستند و همچن

از نوع  ینفت یکه حجم لکه گرددیحاصل م جهینت نیا دان،یدو م نیا
 جادیعمده ا وتتفا ینفت ی( در سرنوشت لکهAPI 9/30نسبتاً سبک )

بودن به ساحل  کینزد یلیالزم به ذکر است به دل نی. همچنکندینم

آلوده غالب است، ساحل را  انیدر فصل بهار که جر ،یریس رهیجز یجنوب
سواحل سه  زیینصرت، در فصل زمستان و پا ینفت دانیم  خواهد کرد.

فارور بزرگ و فارور کوچک را تحت تأثیر قرار خواهد داد.  ،یریس رهیجز
را به سمت سواحل  ینفت یغالب است لکه انیو در فصل بهار که جر

ر پ  یسازآلوده راز نظر خط تواندیم اسفند دانیم کند.می تیامارات هدا
؛ فصل مانند باشد یکه باد قو یکه در زمان یباشد، به نحو نیترسکیر

فارور بزرگ و فارور  ،یریس ریسواحل جزا ز،ییزمستان، تابستان و پا
 انیشدت تحت تأثیر قرار خواهد داد و در فصل بهار که جرکوچک را به
همچنین با توجه  سمت سواحل امارات حرکت خواهد کرد. هغالب است ب

سی سناریوهای پر ریسک، این نتیجه حاصل شده که در تمامی به برر
سنارویوهای اجرا شده پس از گذشت سه روز از اجرای مدل، به شکل 

ی نفتی از بین خواهد رفت و درصد از حجم لکه 37میانگین در حدود 
ترین میدان مابقی نیز حجم شناور بر روی آب خواهد بود. پر ریسک

 ینفت اتیعمل یشده در منطقهرها ینفت یلکهنفتی در صورت نشت، 
 ییآب و هوا طیبا توجه به شرا ، خواهد بود کهاسفند در فصل تابستان

شناور را پس از  ینفت یدرصد از حجم لکه 72.4 زانیبه م تواندیم
 .جابگذارد یریس رهیگذشت تنها سه روز در ساحل جز
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