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 سرآغاز
 ت.اس افزایش به رو پدیده یک آبی هایمحیط در گیدآلو انتشار

 در آلودگی انتشار از ناشی اقتصادی و محیطی عواقب از نگرانی
 تحقیقات راستا این در که کرده وادار را محققین آبی هایمحیط

 و پدیده این بررسیبرای  را هاییمدل و داده انجام فراوانی
 در تواندمی که ییهاروش از یکی نمایند. ارایه آن اثرات بینیپیش
 ایانیش کمک هاآن سازیپاک و نفتی هایلکه حرکت و بینیپیش
 و نفتی آلودگی انتشار با رابطه در .است عددی سازیمدل کند،
 ملهجآن  از که است شده انجام مطالعاتی تاکنون جریان سازیمدل
  است. شده اشاره زیر شده انجام مطالعات به توانمی

(Qiao et al., 2018) سازیمدل به 21 مایک مدل از استفاده با 
 مصب از پینک ساحل االبت در شوری انتقال یندآفر و جریان

 جریان سرعت که داد نشان مطالعه این نتایج پرداخت. لیائو رودخانه
 کاهش گیاهی پوشش تراکم با مالحظه قابل طور به جزرومدی

 وریش و آب عمق بر ناچیزی اثر گیاهی پوشش همچنین و یابدمی
 به آب وردی افزایش با شوری غلظت هچنین و دارد ناحیه آن در

  .کندمی پیدا کاهش تاالب
(Bozkurtoğlu, 2017) به 21 مایک مدل از استفاده با 

 ،حقیقت این در پرداخته، بوسفر تنگه در نفت نشت سازیشبیه
 لثی()مث نامنظم بندیمش از استفاده با ابتدا مطالعه مورد منطقه
 مدل هب محیطی پارمترهای سایر همراه به و است شده بندیشبکه
 مدل خروجی سپس شد. کالیبره جریان مدل و ،اعمال جریان
 (1)نفت نشت تحلیل ماژول به پارامترهای سایر همراه به جریان
 سازیشبیه بحرانی مکان 10برای بار112 نهایت در و شد اعمال
 باشد مک آب سرعت اگر که داده نشان سازیشبیه نتیجه ،شد انجام
 یاروپای کشورهای ساحل به اولیههای ساعت در شده ریخته نفت
های ساعت همان در آوریجمع عملیات است بهتر پس رسدمی

 یوهش بهترین ندبرد پی تحقیق این در همچنین و دهد رخ اولیه
 .تاس نفتیهای وجاذبها ریزه از استفاده نفت اثرات کاهش برای

(Ajiwibowo et al., 2017) گیریاندازه هایداده از استفاده با 
 در الراتانکا تنگه در جزرومدی جریان عددی سازیمدل و شده

 ،تپرداخ تحقیق به تجدیدپذیر انرژی استحصال برای اندونزی
 هایادهد بین خوبی بسیار توافق که داد نشان تحقیق این نتایج

 نمیانگی که ایگونه به است، داشته وجود مدل خروجی و میدانی
 درصد 01/1 و 80/0 ترتیب به آب سرعت و جزرومدی تراز خطای

 در برق تولید برای مناسب مکان دو همچنین است. بوده

 داده شانن نتایج ادامه در و است شده هیافت تنگه بخش ترینباریک
 یاناتجر از استفاده با برق تولید برای الراتانکا تنگه که است

 ولیدت برق میزان داد نشان محاسبات نیز و است مناسب جزرومدی
 12/020 و 102/522 به 2810 سال در نقطه دو این برای شده

 . است مگاوات
(Dong et al., 2018) انتقال سازیشبیه برای21 مایک مدل از 

 مک نواحی و ساحل به منتهی هایرودخانه در شیمیایی آلودگی
  کی ،سازیشبیه نتایج براساس کردند، استفاده ساحلی عمق
 ساحلی هایآب کنندهآلوده حوادث خطر آنالیز برای روش

(CAWPRA)(2) اند.داده پیشنهاد CAWPRA خطر عبور 
 سمت به همچنین و دستپایین به باالدست از حاد هایآلودگی
 در ساحلیهای آب حوضه در را ساحلی عمق کم نواحی و مصب

 ساحل نمونه )یک Beihai City برای روش این است. گرفته نظر
 مبنی یدقیق ارزیابی تا شد گرفته کار به اقتصادی( توسعه حال در
 ها،گاه)پاالیش زمینی منابع از آب کنندهآلود خطرات سازیشبیه بر

  این در کنند، تهیه ...( و خشکی در شده حفرهای چاه
 شرکت از هیدروکلریک اسید نشت حادثه یک سازیشبیه

.Wenkehaiyanng co است. شده گرفته نظر در مثال عنوان به 
 ،6 از بعد دکنمی مشخص آب کیفیت به توجه با سازیشبیه نتایج

 ترتیب به هیدروکلریک اسید غلظت پیک ساعت ،20 ،10 ،12
02/0، 11/8، 05/8، 60/8 mg/l آلودگی پیشروی بود، خواهد 

 ،12/0 ،56/5 ابعاد به ترتیب به دریا آب کیفیت استاندار براساس
01/1، 81/05 𝑘𝑚2 ساعت 10 هیدروکلریک اسید رسید، خواهد 
 د.رسمی جیانگ دانگ مانگروی هایجنگل به نشت شروع از بعد

 دارای هک یهایناحیه ،سازیشبیه این از آمده دست به نهایی نقشه
 سبتن که مناطقی همچنین اند،متوسط و پایین باال، آلودگی خطر

 ماردل دربن .کندمی مشخص را دارند بیشتری حساسیت آلودگی به
 ییهاوسازساخت واسطه به و است تجاری بندری آرژانتین در پالتا
 شده دیلتب نیز گردشگری بندر یک به است گرفته انجام آن در که

 برگرداننده هایجریان از ناشی مشکالت وجود علت به اما است؛
 که است سالی چند بندر، این دسترسی کانال به رسوب
 در 2816 سال در بنابراین، است. شده متوقف وسازهاساخت

 اب منطقه این در فرسایش و گذاریرسوب سازوکارهای تحقیقی،
 0/21 مایک ساحلی شناسیریخت سازیمدل سیستم از استفاده
 ککم به ابتدا شناسیریخت مدل این شد. بررسی DHI شرکت
 و واسنجی سنجی، عمق تغییرات ساله یک میدانی گیریاندازه
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 عمق به دسترسی و مجدد الیروبی سپس، و شد سنجیصحت
 یابیارز مورد مدتکوتاه سازیشبیه با دسترسی کانال در مطلوب

 رفتار فهم به توجهیقابل کمک مدل این گرفت. قرار
 و بندرگاه، ورودی اطراف در یشناخترسوب و هیدرودینامیکی

 و نگهداری جهت در مفید بالقوه اطالعات به یابیدست همچنین
 به ورودی رسوبات اصلی امنش این بر عالوه کرد. کانال الیروبی

 (.al., et Cáceres 2016) شد مشخص نیز دسترسی کانال
 6/0 نسخه از استفاده با ،1018 سال در همکاران و شهیدی اعتماد

-CE آب کیفیت هیدرودینامیک عرضی( )میانگین دوبعدی مدل

QUAL-W2، هندسه واردکردن با را اروند مصب در شوری ابتدا 
 ایالیه و آمیخته جریان حالت دو در مدل به رودخانه واقعی
 ئوریت و کنترل روش کارایی میزان سپس و اندکرده سازیشبیه

 کاهش سناریوی سه با اروند مصب به شوری نفوذ کنترل در
 مورد پارامتر دو این زمان هم کاهش و عمق، کاهش عرض،
 وریئت و کنترل روش عملکرد گیری،نتیجه در اند.داده قرار بررسی

 است شده داده تشخیص مناسب شوری ذنفو طول کاهش در
(Etemadshahidi et al., 2011).  

 رسوب و آب حرکت ،0 مایک مدل کمک به ،امیری و پور سبحانی
 سطتو سیوند رودخانه (مورفولوژی) شناسیریخت بر آن ثیرات و

 تحلیل از پس است. کرده سازیشبیه را MIKE بعدیسه مدل
 فرم رتغیی بررسی به ناپایدار، و پایدار حالت دو در سیوند رودخانه

 .است هدش پرداخته مختلف رسوب انتقال توابع توسط رودخانه بستر
 قبیل از جریان هیدرولیکی مهم پارامترهای ،سازیمدل از پس

 از ادامه در است. هشد تعیین ... و هیدرولیکی شعاع سرعت، عمق،
 که انسنه و انگلند رسوب انتقال تابع برنامه، در موجود توابع بین

 انتخاب ،هتداش سیوند رودخانه در حاکم طیشرا با را تطبیق بیشترین
 مربوط هایسیالب ثیرات تحت رودخانه بستر فرم تغییر بررسی به و

 تابع بهترین سرانجام و است هشد پرداخته متوالی سال چندین به
 & Sobhanipour) است دهش پیشنهاد سیوند رودخانه در

Amiri, 2015; Abdolkhanian et al., 2017; 

Hakimzadeh, 2012 Wang et al., 2008;) این در مطالعاتی 
 اند.داده انجام رابطه

 

 هاروش و مواد
 موسسه توسط که Mike 21 یافزارنرم بسته از مقاله این در

 رب است، یافته توسعه دانمارک زیستمحیط و آب و هیدرولیک
 سازیشبیه منظور به سطحی آزادهای جریان دوبعدی مدل اساس

 ماژول ،(0)هیدرودینامیک ماژول است. شده استفاده هیدرودینامیکی
 سازیشبیه برای مدل نای است. Mike 21 جریان مدل در ایپایه

 و ساحلی مناطق ها،خلیج ها،مصب ها،دریاچه در هیدرودینامیکی
 و انجری انتشار ماژول این .است استفاده قابل هااقیانوس و دریاها

 تربس بر حاکم لیکیهیدرو رفتارهای کمک به را آب سطح تراز
 د.کنمی سازیشبیه مرزی شرایط و سطحی باد اثرات توپوگرافی،

 ومدیجزر و مکانی توزیع ارزیابی برای هیدرودینامیکی سازیمدل
 دمور منطقه در جریان شود.می انجام مطالعه مورد منطقه در جریان
 بعدی دو صورت به سیستم و بندیالیه بدون افقی، بیشتر مطالعه
  .است شده فرض عمق با همراه

 
 حاکم معادالت و تئوری مبانی

 آن در و ستا شده داده توسعه اویلری روش پایه بر مایک مدل
 کانهت و پیوستگی معادالت از جریان الگوی کردن مشخص برای

 معادالت عمق(، در شده گیریمتوسط استوکس ناویر )معادالت
 (.DHI, 2012) است شده استفاده (0) و (2) (،1)
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 آب عمق از، ندعبارت معادالت این در شده استفاده هایکمیت

h(x, y,t)، آب سطح تراز (x, y , t) 𝜁، آب عمق زمانی تغییر d(x, 

y, t)، هایجهت در شارژ هایچگالی x, y p, q ( x , y , t ) ، 

) )واحد، شزی مقاومت ،g گرانش شتاب
𝑀

1
2

𝑆
 C x y )،) نیروی 

 هایلفهوم و باد سرعت ،Ω جغرافیایی عرض به وابسته کوریولیس

𝑣؛ واحد آن  هایجهت در آن
𝑦

m/s𝑣𝑥 ، اتمسفر فشار pa، چگالی 
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 τ𝑦𝑦 τ𝑥𝑥 τ𝑥𝑦، تشعشعی هایتنش هایلفهوم ،t زمان: wρ آب:
 ویر بر و محدود تفاضل روش به سازیگسسته با فوق معادالت

 هیدرودینامیکی مدل فلوچارت (1) شکل .اندشده حل منظم شبکه
 دهد.می نشان را نفت انتشار و

 

. 
 نفت انتشار سازییهشب و هیدرودینامیکی مدل فلوچارت (:1) شکل

 

 هیدرودینامیکی مدل برپایی

 صورت به که است اروند رودخانه سازیمدل محدوده مقاله، این در
 سنجیعمق است. دهش اعمال افزارنرم به سنجی عمق فایل یک

  الزم ،هستند 1:5888 مقیاس با هاینقشه کردن رقومی از حاصل

 یانوردیدر و بندر کل اداره از باال وضوح با هانقشه این است ذکر به
 و مدل مرزهای ژرفاسنجی، (2) شکل .شد دریافت خرمشهر

  .دهدمی نشان را افزارنرم به شدهاعمال گریدبندی

 

 
 بندی منطقه مورد مطالعه و مرزهای مدل(: مش 2)شکل 

 
 برای رودخانه( باالدست مرز و دریا )مرز باز مرز دو تحقیق این در

 صورت به دریا مرز در آب سطح نوسان و شد گرفته نظر در مدل
 کمک به زمانی، سری این است. شده اعمال مدل به (0) شکل
 ابزار جعبه در جزرومدی، هایلفهوم از ،(0)جزرومد بینیپیش ابزار

 جزرومد اصلی لفهوم چهار فاز و دامنه است. شده ساخته 21 مایک
)1K ,1O, 2S ,2(M  جداول کتاب از اروندرود دهانه به مربوط 

 طقه،من این اند.شده معرفی مدل به و استخراج آدمیرالتی جزرومدی

 مدی و جزر فاز و دامنه و بوده مدل در جنوبی مرز بر منطبق

 Error! Reference (1) جدول در شده قید هایلفهوم

source not found. است. شده داده نشان 
 دلم در شده استفاده واسنجی ضرایب که است توضیح به الزم

 یبندفرمول اساس بر ویسکوزیته شامل هیدرودینامیک
 عدد اساس بر بستر اصطکاک ضریب تعیین نیز و( 0)اسماگورینسکی

  است. (5)مانینگ
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 مدل جنوبی مرز جزرومدی هایلفهوم (:1) لجدو

 𝑴𝟐 𝑺𝟐 𝑲𝟏 𝑶𝟏 لفهوم نام

 0/8 5/8 21/8 00/8 )متر( دامنه

 200 215 1 080 )درجه( فاز
 

 
 ادمیرالتی( )جداول دریا مرز به شده اعمال آب سطح تراز تغییرات (:3) شکل

 

 همحدود در شده گیریاندازه اطالعات توسط هیدرودینامیک مدل
 فاو بندر جزرومدی هایلفهوم همچنین و آبادان شیالت اسکله
 ،s3m 008/ رودخانه دبی شده انجام هایسازیشبیه در شد. کالیبره
 اب برابر بستر زبری متر،5/8 را سیالبی عمق و متر0/8یآبکم عمق

 اب اسماگورینسکی یبندفرمول اساس بر ادی ویسکوزیته و 65
 پوشش بدون باد، بدون ،متر 5/1 اولیه سطح تراز ،20/8 ثابت مقدار

 دقت جهتو با هاشبکه فواصل و امواج تشعشعی هایتنش بدون ،یخ

 در گره1005 که شد گرفته نظر در متر 08×08 محاسبات حجم و
 )شکل شد گرفته نظر در عمودی جهت در گره 1500 و افقی جهت

 با بولیق قابل دقت با سازیشبیه نتایج مقادیر این ازای به که ،(0
 انیزم بازه است توضیح به الزم دارد. تطابق گیریاندازه نتایج
 68 زمانی هایگام با ماه سه مدت به هیدرودینامیکی سازیشبیه
  است. شده اجرا ثانیه

 
 مطالعه مورد منطقه طبیعی خصوصیات

 غربی جنوب در عراق و ایران مرز در پهناوری رودخانه اَروندرود
 آمده پدید کارون و فرات دجله، رودهای ریزش هم از و است ایران
 رودخانه اروندرود، به کارون شدن متصل از بعد تینها در است.

 کندمی طی عراق و ایران رزم در را کیلومتر 05 حدود در مسیری
 سطمتو طوربه رودخانه این عرض ریزند.می فارسخلیج مالش به و

 جز اروندرود خور .(Ramshet, 1989) است متر 588 حدود

 طول در خروجی جریان شودمی محسوب ساحلی مسطح خورهای
 پاییز، در ،است اردیبهشت -فروردین در آن بیشینه و افزایش بهار

 ,Mukdad) است مهر طول در آن کمینه و یافته کاهش جریان

 کارون فرات، دجله، هایسیالب ثیرات تحت رودخانه این (.2003
 دهانه در مدی و جزر یهالفهوم دامنه به توجه با ،دارد قرار کرخه و

 مد و جزر یک دهندهنشان و است 01/8 6کشند عدد ،اروندرود
 ,Tablesت )اس اروندرود مصب در روزانهمین عمدتا و مختلط

 50 هوا حرارت درجه مطلق حداکثر دوره، این طی در(. 2003
 در گرادیسانت درجه -5 مطلق حداقل و تیرماه در گرادیسانت درجه

 درجه 2/25 آن متوسط دمای است. رسیده ثبت به ماهید
 الس خشک هایماه در نسبی رطوبت میانگین ،است گرادسانتی
 رسدمی %08 حدود به مرطوب هایماه در و %08 از کمتر

 بنابراین، .است %20 خردادماه در و %08 ماهدی در کهطوریبه
 ابحس به ایران مناطق ترینخشک از یکی جزو مطالعاتی منطقه

 توانمی مطالعاتی محدوده در تبخیر وضعیت ارزیابی برای آید.می
 کرد. تفادهاس آبادان سینوپتیک ایستگاه در تشتک از تبخیر آمار از
 میزان (1000-1005) ساله 0 زمانی دوره طی در اساس، این بر

 iran) است شده گزارش مترمیلی 0/0608 سالیانه تبخیر

meteorological organization, 2016.) منطقه (0) شکل 
 00 طول به اروندرود دهانه تا اروندان یسازیکشت از مطالعه مورد
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 مقابل نقطه، سه در نفت احتمالی هایریزش محل و کیلومتر
  ت.اس داده نشان اروندرود دهانه و آبادخسرو پیچ آبادان، پاالیشگاه

 
 

 

 
 

 

 
 اروندرود( دهانه خسرو، پیچ آبادان، نفت پاالیشگاه نفت)مقابل نشت ریزش محل و مطالعه مورد منطقه (:4) شکل

 

  هیدرودینامیک مدل سنجی صحت و واسنجی

 شامل هیدرودینامیک مدل در شده استفاده واسنجی ضرایب
 تعیین نیز و اسماگورینسکی بندیفرمول اساس بر ویسکوزیته

 مدل است. مانینگ عدد اساس بر بستر اصطکاک ضریب
 لهاسک همحدود در شده گیریاندازه اطالعات توسط هیدرودینامیک

 کالیبره فاو بندر جزرومدی هایلفهوم همچنین و آبادان شیالت
 شرایط برای مدل سنجیصحت انجام منظور به .است هشد

 برای و گشت کالیبره مطالعه مورد منطقه در هیدرودینامیک،
 سنججریان یک آبادان ایستگاه در آب سرعت کردن کالیبره

 158 فاصله در محمدی فیاض توسط ساعت 02 مدت به مغناطیس
 Fayaz) شد نصب متری 0 عمق در ایران ساحل متری

Mohammadi, 2017). و متر 6 حدود کل عمق نقطه این در 
 آب سطح تراز کردن کالیبره برای است. متر 588 رودخانه عرض

 اهداده یتدرنها و گرفته نظر در را کهکشند و مهکشند دوره یک
 مقایسه مدل از شده استخراج هایداده با آب( حسط تراز )سرعت،

 انجری سرعت مقایسه برای که است حتوضی به الزم است، شده
 قایسهم میدانی هایداده با و شده گرفته نظر در جزرومد سیکل یک
 تراز سنجیصحت و واسنجی دهندهنشان (6) شکل است. شده

 آب تراز پرکندگی نمودار (5) شکل در و فاو بندر در آب سطح
 آماری هایشاخص همراه به میدانی گیریاندازه و مدل از حاصل

 ضریب مقادیر است. شده آورده خطی رگرسیون معادله و

 (0)مربعات میانگین مجذور خطای و (2R = 0.96) (0)همبستگی
(Rmse = 0.238) خطی رگرسیون و (y = 1.048x - 0.1607)  

  .است
 

 
های (: نمودار پراکندگی مربوط به نتایج مدل و داده5) شکل

 میدانی تراز آب
 

 در آب جریان سنجیصحت و واسنجی دهندهنشان (0) شکل
 جریان پرکندگی نمودار (0) شکل در و آبادان شیالت اسکله مقابل

 هایشاخص همراه به میدانی گیریاندازه و مدل از حاصل آب
 ضریب مقادیر است، شده آورده خطی رگرسیون معادله و آماری

 پاالیشگاه نفت آبادان

 دومین نقطه نشت

 تنفاولین نقطه نشت 

سومین نقطه نشت 

 نفت

 کشتی سازی اروندان

 روآبادسخ

 دهانه اروندرود
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 مربعات میانگین مجذور خطای و( 2R 0.96=) همبستگی
(Rmse=0.127) خطی رگرسیون و (y = 1.0386x - 0.1088) 

 .دهدمی نشان
 

 
واسنجی و صحت سنجی تغییرات تراز سطح آب نتایج (: 6) شکل

 گیری شده در بندر فاو های اندازهمدل و نتایج داده

 )جداول جزرومدی آدمیرالتی(
 

 
 (: نمودار پراکندگی مربوط به نتایج مدل و7) شکل

 آبداده های میدانی جریان 
 

 
واسنجی و صحت سنجی جریان آب نتایج مدل با (: 8) شکل

 گیری شده مقابل اسکله شیالت آبادانهای اندازهنتایج داده
 نفتی آلودگی انتشار و پخش سازیشبیه

 شرایط و جزرومدی هایجریان سازیشبیه از پس مرحله این در
 تینف لکه انتشار و پخش سازیمدل به منطقه، هیدرودینامیک

 با ساعت 0 زمانمدت در که نفتی آالینده 0m288 تخلیه از ناشی
 است کرده پیدا نشت اروند رودخانه داخل به s0m 8105/8/دبی
 هاییداده سازیآماده و مدل ییبرپا شامل مرحله این پردازیم.می

 که قبل مرحله هیدرودینامیک جریان مدل خروجی فایل ،مانند
 راتتغیی و آب سطح تراز آب، عمق تغییرات زمانی تاریخچه شامل

 به ثانیه 68 زمانی گام با Y و X راستای در منطقه در جریان شار
 فتین آلودگی دبی زمانی سری فایل است، منظم بعدی دو صورت
 s0m 8105/8/ ثابت دبی با ساعت سه زمانی بازه در شده ریخته
 گرادسانتی درجه 26 با برابر ترتیب به و ثابت آب شوری و دما .است

 سوم سناریوی اجرای هنگام در است ذکر به الزم است. psu 2 و
 Fayaz) زمانی سری صورت به شوری و دما اروندرود( )دهانه

Mohammadi, 2017 )است. شده اعمال مدل به 
 زمانی سری صورت به منطقه ابرناکی میزان و هوا حرارت درجه

 نفت، بازتابش ضریب ثابت مقادیر است. شده اعمال مدل به
 ،02/8 مقادیر ترتیب به نفتی لکه حرارتی موازنه برای وهواآب
 در فتهر کاربه تبخیر ثابت است. شده گرفته نظر در 02/8 و ،10/8

 تنف و آب میزان با مستقیم نسبت که است 821/8 سازیشبیه
 شده تهگرف نظر در دیزلی نفت سازیشبیه برای دارد. شده تبخیر
 شده آورده (2) جدول در آن ترکیبات به مربوط اطالعات که است
 افزایش آب ستون در نفت حجم امولسیون پدیده علت به است.
 هب شود.می ویسکوزیته مقدار افزایش موجب خود این که یافته

 نفت در آب و آب در نفت شدن امولسیون فرآیند انجام منظور
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 حجم درصد ،85/8 آسفالتین حجم ،05/8 آب حجم حداکثر ضریب
 -885 آب رها ثابت و e 5 -880آب جذب ثابت ،0/5 واکس

e2/1(فرضیشپ )در نفت انحالل میزان تعیین برای .است مدل 

 e 06/2 -886 با برابر نفت انحالل جرمی تبادل ضریب آب ستون
 شامل ینفت لکه وییگی است. شده گرفته نظر در مدل( فرضشیپ)

 ره جوش نقطه و آن دهندهتشکیلی اجزا حجمی درصد نفت، نوع
 است. شده داده نشان (2) جدول در نفتی اجزا از یک

 

 درودارون مختلف هایمکان در نفتی آلودگی پخش بررسی
 s0m/ ثابت دبی با و 0m288 حجم با نفتی آلودگی قسمت این در

 ذکر به الزم است شده داده نشت مختلف هایمکان در 8105/8
 .تاس یکسان سناریوها همه هیدرودینامیک مدل شرایط که است

  در شده ریخته نفت مشخصات جدول :(2) جدول

 مطالعه مورد محدوده

 یجزی درصد جوش نقطه نفت ترکیب شماره
1 C6H12 208-61 0/0 

2 C10H25 085-208 0/10 

0 C6H12 208-08 0/2 

0 C10H20 085-208 5/6 

5 C6H11 208-08 0/11 

6 C2H10 088-208 2/06 

0 C1H25 088-108 8 

 8 088< ماندهیباق 0

 
 نفتی یلکه انتشار و پخش الگوی بر مکانی اثرات بررسی برای
 و آبادخسرو پیچ آبادان، نفت پاالیشگاه مقابل فرضی، مکان سه

 سه برای نفت نشت تحلیل مدل و گرفته نظر در را اروندرود دهانه
 است. شده اجرا نقطه

 دبی با و 0m 288 حجم با نفتی آلودگی (21 تا 1)های شکل در
 روآبادخس پیچ ،پاالیشگاه مقابل در ترتیب به s0m 8105/8/ ثابت

  .است شده داده نشت دهانه و
 لحظه ات نفت نشت شروع از نفتی لکه وضعیت (15 تا 1) هایشکل

 آبادان تنف پاالیشگاه مقابل در فارسخلیج به نفتی لکه رسیدن

 را نفتی لکه وضعیت ،(22 تا 16) هایشکل است. شده داده نشان
 در ارسفخلیج به نفتی لکه رسیدن لحظه تا نفت نشت شروع از

  دهد.می نشان خسروآباد پیچ

 02 مدت به دهانه در نفتی لکه وضعیت ،(21 تا 20) هایشکل
 شروع برای جزر زمان که این به توجه با دهد.می نشان ساعت
 ولا سناریویی دو در است، شده گرفته نظر در مدل در نفت نشت

 رها از پس نفتی لکه خسروآباد(، پیچ آبادان، نفت پاالیشگاه )مقابل
 یرتغ با سپس و کرده حرکت دریا سمت به جریان توسط شدن،
 حرکت رودخانه باالدست سمت به مد به جزر از جریان رژیم
 به نفتی لکه ،یرهاساز از ساعت 6 از پس کهیطوربه کندمی

 دوازدهم ساعت تا ششم ساعت از سپس کرده حرکت دریا سمت
 هب گردش این ،بنابراین است، کرده حرکت دست پایان طرف به

 کهل آثار اولین یتنها در و شده تکرار مدی و جزر سیکل صورت
 به رهاسازی از ساعت 5/05 و 120 از بعد ترتیب به نفتی
 رسد.می فارسخلیج
 دو هب نسبت دهانه در نفتی لکه پخش روند است توضیح به الزم

 دیدهپ امر این دلیل ،است متفاوت نفت نشت اولیه سناریویی
 نمکا سه در نفت نشت زمان که این به توجه با .است جزرومدی

 نفت اهپاالیشگ مقابل را نفت نشت مبنای همچنین و است یکسان
 دو اب دهانه جزرومدی سیکل بنابراین است، شده گرفته نظر در

 مکانی هفاصل دلیل به نفت نشت برای گرفته نظر در اولیه نقطه
 در نفت پخش روند تا شده سبب عامل همین و است متفاوت زیاد

 دلیل به دهانه در نفتی لکه که یاگونهبه باشد ترمتفاوت دهانه
 نشت از ساعت 0 از پس مد، به جزر از جریان رژیم سریع تغییر
 به تینف لکه کهیطوربه و کندمی حرکت باالدست طرف به نفت
 کندمی حرکت باالدست طرف به (0 تا 18 )ساعت ساعت 6 مدت

 جزر به مد از جریان رژیم تغییر با سپس و (26 تا 25 های)شکل
 سمت به (1 تا 0 )ساعت ساعت 6 مدت به نفتی لکه دوباره

 صورت به روند این (،20 )شکل است کرده حرکت دستیینپا
 رفط به نفتی لکه یتنها در و است شده تکرار مدی جزر سیکل
 به بآسی سبب و است کرده حرکت شرقی و غربی ساحلی حاشیه

 شود.می ایران و عراق هایکشور ساحل زیستیطمح
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 (7: ساعت 21/2/2114)  ساعت 1وضعیت لکه نفتی پس از (: 9) شکل

  
 ساعت 3وضعیت لکه نفتی پس از  (:11) شکل

 (9: ساعت 21/2/2114)

 ساعت 4وضعیت لکه نفتی پس از (:11) شکل

 (11: ساعت 21/2/2114)

  
 ساعت 6وضعیت لکه نفتی پس از(: 12) شکل

 (11: ساعت 22/2/2114)

 ساعت 12وضعیت لکه نفتی پس از (:13) شکل

 (6: ساعت 22/2/2114)
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  ساعت 24وضعیت لکه نفتی پس از (:14) شکل

 (6: ساعت 22/2/2114)

 ساعت 124وضعیت لکه نفتی پس از (:15) شکل

 (22: ساعت 26/2/2114)

 
 (7: ساعت 21/2/2114) ساعت 1وضعیت لکه نفتی پس از(: 16) شکل

 

  
 ساعت 3وضعیت لکه نفتی پس از (:17) شکل

 (9: ساعت 21/2/2114)
 

 ساعت 4وضعیت لکه نفتی پس از (:18) شکل

 (11: ساعت 21/2/2114)
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 ساعت 6وضعیت لکه نفتی پس از (:19) شکل

 (11: ساعت 21/2/2114)

 ساعت 12وضعیت لکه نفتی پس از (:21) شکل

 (6: ساعت 22/2/2114)
 
 

  
 ساعت 24 وضعیت لکه نفتی پس از (:21) شکل

 (18: ساعت22/2/2114)

 ساعت 85 وضعیت لکه نفتی پس از (:22) شکل

 (7: ساعت 25/2/2114)

 
 (7: ساعت 21/2/2114) ساعت 1 وضعیت لکه نفتی پس از (:23) شکل
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 ساعت 3 وضعیت لکه نفتی پس از (:24) شکل

 (9: ساعت 21/2/2114)

 ساعت 4 وضعیت لکه نفتی پس از (:25) شکل

 (11: ساعت 21/2/2114)
 

 

  
 ساعت 6 وضعیت لکه نفتی پس از (:26) شکل

 (3: ساعت 21/2/2114)

 ساعت 12 وضعیت لکه نفتی پس از (:27) شکل

 (9: ساعت 22/2/2114)
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 ساعت 24 وضعیت لکه نفتی پس از (:28) شکل

 (18: ساعت 22/2/2114)

 ساعت 72 وضعیت لکه نفتی پس از (:29) شکل

 (18: ساعت 24/2/2114)

 
 در ساعته 00 دوره یک در نفتی لکه وسعت ،(08) شکل در

 به دهانه در نفتی لکه وسعت دهد.می نشان مختلف هایمکان
 نسبت دهانه در جریان بردارهای جهت و محدوده بودن باز علت

 در نفتی کهل وسعت و است بیشتر نفت، پاالیشگاه و خسرو پیچ به
 سروخ پیچ در که است آن امر این علت ،است کمترین خسرو پیچ

 بودن کوچک همچنین و چپی انحنای در جریان باالی سرعت
 سعتو بنابراین و رانده چپی حاشیه به را نفتی لکه رودخانه، عرض

 نفتی لکه ضخامت مقایسه به ،(01) شکل در .کنندمی پیدا کمتری
 چپی در نفتی لکه ضخامت است. پرداخته مختلف هایمکان در

 این لتع ،است بیشینه نفت، پاالیشگاه و دهانه به نسبت خسرو
 لیو است پیچ انحنای در جریان سرعت مسیر بودن تنگ موضوع

 مینهک دهانه و خسرو پیچ به نسبت دهانه در نفتی لکه ضخامت
 جریان الگوی نوع و منطقه بودن وسیع امر این علت که است
 .است

 

 بحث و یریگجهینت
 و جزرومدی جریان تابع اروندرود در نفتی یلکه انتشار و پخش
انند م اول یویسنار دو در نفتی لکه پخش روند است، زمان و مکان

 به جزر هنگام در نفتی لکه انتشار و پخش چه چنان است، هم
  و روـخس پیچ پاالیشگاه، مقابل مهکشند زمان در ساعت سه مدت

 
 

  

 ساعت  48وسعت لکه نفتی در یک دوره (: 31)شکل 

 پس از نشت نفت

کیلومتری  1(: مقایسه ضخامت لکه نفتی در 31)شکل 

 دست نقطه انتشار نفتیینپا

 



 هب پیوسته صورت به اولیه ساعت سه در دهد، رخ اروندرود دهانه
 نفتی یلکه نشت ساعت 0 از پس و است کرده حرکت دریا سمت
 شده زتمی نفتی آلودگی از نفت نشت اولیه نقطه و شودمی قطع
 اول سناریوی دو در اولیه ساعت 6 در نفتی لکه همچنان و است

 حرکت ستدنییپا سمت به خسروآباد( پیچ نفت، پاالیشگاه )مقابل
 به تینف لکه دوباره مد به جزر از جریان رژیم تغییر با و است کرده

 مدیجزرو سیکل صورت به روند این و است کرده حرکت باالدست
 120 از پس ترتیب به اولیه مکان دو در نفتی لکه شود.می تکرار

 خشپ روند است. رسیده فارسخلیج به نفتی لکه ساعت 5/05 و
 شتن نقطه دو به نسبت نفت پاالیشگاه مقابل در نفتی لکه

 به مچهار ساعت در نفتی لکه کهیطوربه است متفاوت باالدست
 آلوده باعث و (0 تا 18 )ساعت است کرده حرکت باالدست سمت
 گیآلود بنابراین است، شده رودخانه دهانه باالدست قسمت شدن

 ستا کرده حرکت دریا سمت به جزر به مد از جریان رژیم تغییر با
 آلوده باعث و شودمی تکرار روند این تینها در و (1 تا 0 )ساعت

 کهل وسعت مقایسه با .شودمی دهانه غربی و شرقی سواحل شدن
 مقابل مختلف مکان سه در پخش از ساعته 00 دوره یک در نفتی

 خامتض است، شده مشاهده دهانه و خسروآباد پیچ نفت، پاالیشگاه
 علت .ستا کمینه آبادخسرو پیچ در و بیشترین دهانه در نفتی لکه
 جریان بردارهای الگوی و پخش محدوده بودن بزرگ موضوع این
 کیلومتری 1 در نفتی یلکه ضخامت مقایسه .است دهانه در

 روآبادخس پیچ در ضخامت است داده نشان نشت نقطه دستپایین
 رضع بودن تنگ امر این دلیل ،است کمینه دهانه در و بیشترین
 .تاس نقطه این در جریان الگوی همچنین یخسرو پیچ در رودخانه

 تراکم رودخانه، طول در داده نشان دوم و اول سناریوها نتایج
 ناریوییس نتایج و است عراق کشور سواحل سمت به بیشتر آلودگی

 و ایران سواحل سمت به بیشتر آلودگی داده نشان )دهانه( سوم
 بهمشا نتایج این است، یافته انتشار یرشبهمن رودخانه دهانه

 (,.Abdolkhanian et al است همکاران و عبدالخانیان مطالعات

 آلوده باعث دهد رخ اتفاق رودخانه طول در اگر بنابراین .2017)
 خر دهانه در نفت نشت اگر و شودمی عراق سواحل بیشتر شدن

 رارق آلودگی معرض در بیشتر ایران سواحل تا شودمی باعث دهد
 دبی نبنابرای .است اروند رودخانه خروجی اتفاق این دلیل و بگیرند

 ثیرات تحت که یاگونهبه باشد داشته مسیر دو تواندمی رودخانه
 ویتک ساحل امتداد در خاص طوربه تازه آب پلوم کوریولیس نیروی

 رژیم یک ماندن و نگهداری باعث و شود جاری عربستان و
 در اما شود، فارسخلیج غرب قسمت در واچرخند چرخشی

 این شود. یافت ایران سواحل مقابل است ممکن خاص هایزمان

  دارد. خوبی سازگاری (Reynolds, 1993) تحقیق نتایج با مطلب

 هایآالینده اهمیت و نقش است شده توجه کمتر ایران در چه آن
 دگاهدی از هم لهامس این هاست.اکوسیستم بر هاآن ثیرات و مختلف
 زا جلوگیری و پیشگیری به مربوط لیمسا هم و حال وضیعت
 مطالعه آینده، در انسانی هاییطحم به هاخسارت ایجاد و تخریب

 شتریبی اهمیت لهمسا این یحلسا هایاکوسیستم مورد در شودمی
 النی،طو ماندگاری ماهیت دلیل به نفتی هایآالینده طرفی از .دارد

 و انسانی جانوری، سالمت بر هاآن مخرب آثار و بودن شناور
 بنابراین، .گذاردمی جای به باریزیان و مخرب آثاری یطیحم

 هادهآالین برابر در ساسح هایمکان شناسایی گیریممی نتیجه
 یتمالحا و آمده وجود به تخریبی آثار از گیرانهپیش اقدام ضمن

 کاهد.می
 در ودگیآل انتشار داد نشان هانقشه لیلحت و تجزیه از اصلح نتایج
 قدارم کمترین خسروآباد پیچ در و مقدار بیشترین اروندرود دهانه
 اد،ب )تنش یطیحم شرایط و منطقه وسعت امر این دلیل .است

 .است و...( جزرومدی جریان
 

   هاادداشتی
1. SA(SpillAnalysis) Module, Mike 21 
2. Flow model 
3. Tidal Prediction of Hights 
4. Smagorinsky 
5. Number Maninng 
6. Number Tide 

7. Correlation coefficient 
8. Root Mean Square Error 
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