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 َاي اجرايي، مُىسسان مشاير ي پيماوكاران ترشىامٍ تٍ زستگاٌ
/95 2477 شمارٌ:

 11/01/1395 تاريد:
 

 يوفت يآلًزگ تا مقاتلٍ اتيعمل زر( َا زيسپرسىت) يوفت ساز پراكىسٌ مًاز از استفازٌ يراَىمامًضًع: 

 

َاي  وامٍ استاوسارزَاي اجرايي طرح ( آييه7( ي )6( قاوًن تروامٍ ي تًزجٍ ي مًاز )23تٍ استىاز مازٌ )

وامٍ شمارٌ  ًر )مًضًع تصًيةي زر چارچًب وظام فىي ي اجرايي كش 1352مصًب سال  -عمراوي

 امًر وظام فىي 683َيأت محترم يزيران(، تٍ پيًست ضاتطٍ شمارٌ  20/4/1385َـ مًرخ 33497/ت42339

ها( در عملیات مقابله با  ساز نفتی )ديسپرسنت راهنمای استفاده از مواد پراكنده»، تا عىًان اجراييي 

 شًز. اتالغ مي گروه سوماز وًع « آلودگی نفتی

 السامي است. 01/04/1395رعايت مفاز ايه ضاتطٍ زر صًرت وساشته ضًاتط تُتر، از تاريد 

ايه كىىسٌ وظرات ي پيشىُازَاي اصالحي زر مًرز مفاز  زريافت سازمانايه اجرايي ي امًر وظام فىي 

   .كرزاعالم ذًاَس  را تًزٌ ي اصالحات الزم ضاتطٍ

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

رزيي كشور سازمان مدرييت و ربانهم  

 رياست جمهوري 

 رييس سازمان





 

  اصالح مدارك فنی 
  
  

  خواننده گرامی:
ه مبادرت بـه تهیـه   ، با استفاده از نظر کارشناسان برجستریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه و اجرایی امور نظام فنی

نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، این اثـر مصـون    ضابطهاین 
  نیست. ایراد و اشکالاز 

  

شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی مراتـب را بـه   ، از رو از ایـن 
  زیر گزارش فرمایید: صورت

  شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید. - 1
 ایراد مورد نظر را به صورت خالصه بیان دارید. -2

 در صورت امکان متن اصالح شده را براي جایگزینی ارسال نمایید. - 3

 نشانی خود را براي تماس احتمالی ذکر فرمایید. -4

  مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت. کارشناسان این امور نظرهاي دریافتی را به دقت

  شود. پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی می

  

  
  
  
  
  

 33271مرکز تلفن  -شاه  تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علیبراي مکاتبه :  نشانی

  امور نظام فنی و اجرایی ریزي کشور، سازمان مدیریت و برنامه
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 سمه تعالی اب

  پیشگفتار 
هـاي نفتـی    آلودگی گردد مساله آلودگی دریا، به ویژه مطرح می زیست محیطترین مسایلی که امروزه در ارتباط با  یکی از مهم

هـاي   تواند ناشی از استخراج نفت در دریا، ترافیک تانکرهاي نفتی و حمل محمولـه  ترین عوامل آلودگی نفتی دریا می است. عمده
ناپـذیر نشـت نفـت و مشـتقات آن و      ها باشد. با توجه به اثرات مخرب و زیست محیطی و صـدمات جبـران   نفتی به وسیله کشتی

که از حد خود پاالیی دریا خارج است، اگرچه بهترین راه حفاظت دریا در برابر آلودگی نفتی، پیشگیري از  هایی گستردگی آلودگی
تواند از طرق مختلف صورت گیرد. به  می سازي پاكباشد.  سازي پاكنشت است، معهذا در صورت نشت نفت، ممکن است نیاز به 

 به کار گرفته شود. سازي پاكها) براي  ی (دیسپرسنتتواند مواد زائل کننده نفت عنوان آخرین راه چاره، می

اسـتفاده از   راهنماي«، تهیه زیست محیطدریایی سازمان حفاظت  زیست محیطبا توجه به اهمیت مبحث فوق، معاونت 
زمان سارا با هماهنگی امور نظام فنی و اجرایی » ینفت یمقابله با آلودگ اتیها) در عمل سپرسنتی(د یساز نفت مواد پراکنده

در دستور کار قرار داد و پس از تهیه، آن را براي تایید و ابالغ به عوامل ذینفـع نظـام فنـی و     ریزي کشور مدیریت و برنامه
نامـه   قـانون برنامـه و بودجـه و آیـین     23اجرایی کشور به این سازمان ارسـال نمـود کـه پـس از بررسـی، براسـاس مـاده        

 -  ه 33497/ت 42339زیران و طبق نظام فنی اجرایی کشور (مصوب شـماره  استانداردهاي اجرایی مصوب هیات محترم و
  هیات محترم وزیران) تصویب و ابالغ گردید. 20/4/1385مورخ 

علیرغم تالش، دقت و وقت زیادي که براي تهیه این مجموعه صرف گردید، ایـن مجموعـه مصـون از وجـود اشـکال و      
شـود مـوارد    یل و پربار شدن این ضابطه از کارشناسان محترم درخواست میابهام در مطالب آن نیست. لذا در راستاي تکم

 يریزي کشور ارسال کنند. کارشناسان سازمان پیشـنهادها  اصالحی را به امور نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه
ن جامعـه فنـی کشـور و    فکـري نماینـدگا   دریافت شده را بررسی کرده و در صورت نیاز به اصالح در متن ضـابطه، بـا هـم   

کشـور   یرسانی نظام فنی و اجرای کارشناسان مجرب این حوزه، نسبت به تهیه متن اصالحی، اقدام و از طریق پایگاه اطالع
  برداري عموم، اعالم خواهند کرد. براي بهره

جنـاب آقـاي    ییـ و جدیت ریـیس امـور نظـام فنـی و اجرا     ها از تالش ییربنایو توسعه امور ز یمعاونت فن لهیوس نیبد
هـاي دریـایی    محتـرم دفتـر بررسـی آلـودگی     مدیرکل، امورآن مهندس غالمحسین حمزه مصطفوي و کارشناسان محترم 

و دیگر متخصصان همکار در امر تهیه و نهـایی نمـودن    محترم آن دفتر جناب آقاي دکتر ضیاءالدین الماسی و کارشناسان
 .نماید این ضابطه، تشکر و قدردانی می

  ا شافعیغالمرض  
  معاون فنی و توسعه امور زیربنایی  

  1395 بهار  



ب  

» ینفت یمقابله با آلودگ اتیعمل ها) در سپرسنتی(د یساز نفت استفاده از مواد پراکنده راهنماي« تهیه و کنترل
 ]683شماره  ضابطه[

  ییایعلوم و فنون در دانشکده، قاتیواحد علوم و تحق ی،دانشگاه آزاد اسالم :مجري
  دانشکده علوم و فنون دریایی  امیر حسین جاوید :روژهمشاور پ

  :کننده اعضاي گروه تهیه

کارشناس ارشد آلودگی و حفاظت  زیست محیطسازمان حفاظت   الهام ارجمند
 زیست دریا محیط

، واحـد  ییایـ دانشکده علوم و فنـون در   امیرحسین جاوید
  علوم و تحقیقات

 زیست محیطدکتراي مهندسی 

 زیست محیطکارشناس ارشد حقوق  زیست محیطان حفاظت سازم  يفرزاد زند

  اعضاي گروه نظارت و تایید کننده:

 زیست محیط ریزي برنامهدکتراي  زیست محیطسازمان حفاظت  ضیاءالدین الماسی

 زیست محیط ریزي برنامهدکتراي  ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه فرزام پوراصغر سنگاچین

 کارشناس مهندسی شیمی  نفت ایران شرکت ملی مرضیه دانشگر

 کارشناس ارشد شیمی دریا سازمان بنادر و دریانوردي مریم رسولی

 خاکشناسیکارشناس ارشد  سبز اندیش پایش مهندسین مشاور  محمدرضا شیخ االسالمی

 کارشناس بهداشت محیط   شرکت نفت فالت قاره ایران  علیرضا کاظمی صادقی

 کارشناس ارشد مدیریت بنادر و دریانوردي و دریانوردي سازمان بنادر  محمد میرنژاد

  :)ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه(اعضاي گروه هدایت و راهبري 

    و اجرایی معاون امور نظام فنی علیرضا توتونچی
    و اجرایی رییس گروه امور نظام فنی  رمضانعلی فرزانه آقا

    و اجرایی نیکارشناس امور نظام ف  سید وحیدالدین رضوانی
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  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان
  

  3    هدف و مقدمه -اولفصل 
  5  مقدمه -1- 1

  5  ها) سازهاي نفتی (دیسپرسنت تعریف پراکنده -2- 1

  6  ها هاي اصلی دیسپرسنت ویژگی -3- 1

  7  ها ترکیب شیمیایی دیسپرسنت -3-1- 1

  7  ها هاي مورد استفاده در دیسپرسنت ها و حالل انواع سورفکتانت -3-2- 1

  8  ن مواد دیسپرسنتمکانیزم پراکنده شد -4- 1

  10  بندي دیسپرسنت طبقه -5- 1

  10  ها بندي بر اساس نسل دیسپرسنت تقسیم -5-1- 1

  Uk Classification  11بندي  سازهاي نفتی بر اساس تقسیم پراکنده -5-2- 1

  16  انتخاب دیسپرسنت -6- 1

  16  ها موثر بر عملکرد دیسپرسنتعوامل  -7- 1

  16  شرایط اقلیمی دریا -7-1- 1

  18  هاي نفت ویژگی -7-2- 1

  22  تماس میان دیسپرسنت و نفت -7-3- 1

  22  اختالط -7-4- 1

  22  عمق -7-5- 1

  23  میدان دید ضعیف -7-6- 1

  23  ها هاي فیزیکی دیسپرسنت ویژگی -8- 1

  23  گرانروي دیسپرسنت -8-1- 1

  23  چگالی نسبی (وزن مخصوص) -8-2- 1

  23  نقطه ریزش -8-3- 1

  24  نقطه اشتعال -8-4- 1

  24  عمر ماندگاري یا مدت انقضا -8-5- 1

  24  نقطه ابري شدن -8-6- 1



د  

  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان
  24  حالت فیزیکی -8-7- 1

  24  سایر موارد -8-8- 1

  24  هاي مختلف نفتی تاثیرگذاري دیسپرسنت بر لکه -9- 1

  27    کارگیري به يها روش - دومفصل 

  29  هاي استفاده از مواد دیسپرسنت روش -1- 2

  30  ه از شناوراستفاد -1-1- 2

  33  پاشش هوایی -1-2- 2

  37  هاي قابل حمل فردي براي استفاده در موارد خاص سیستم -1-3- 2

  38  ها هاي اسپري کردن دیسپرسنت عملیات و روش -2- 2

  38  عملیات هوابرد -2-1- 2

  41  عملیات شناورها -2-2- 2

  46  نحوه انتخاب تجهیزات -3- 2

  46  ها تجهیزات و اقدامات مورد نیاز در کاربرد دیسپرسنت -3-1- 2

  47  هدایت عملیات بر فراز لکه نفتی -4- 2

  47  گذاري شناسایی اولیه و عالمت -4-1- 2

  47  هاي دودزا شانگرهاي شناور) و بمبها (ن استفاده از بویه -4-2- 2

  48  راهنمایی هوایی -4-3- 2

  48  ها اقدامات ایمنی و موارد احتیاطی استفاده از دیسپرسنت -5- 2

  48  مانورها -5-1- 2

  49  آموزش -5-2- 2

  49  حفاظت از افراد و تجهیزات -5-3- 2

  50  بازرسی و کنترل -5-4- 2

  51  ها هاي اجرا شده در خصوص دیسپرسنت تحقیقات و برنامه -6- 2

  52  ) و کارگاه دیسپرسنتEMSAآژانس ایمنی دریانوردي اروپا ( -6-1- 2

  52  آزمایشات مخزن موج در کانادا -6-2- 2

  53  سازي شده نفت و مواد خطرناك ایش در محیط شبیهآزم -6-3- 2
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  فهرست مطالب
  صفحه  عنوان
  53  ها بر روي لکه نفت در یخ احتمال استفاده از دیسپرسنت -6-4- 2

  54  ها در هلند تغییر قوانین استفاده از دیسپرسنت -6-5- 2

  54  راهبردهاي ملی در کشورهاي غیر عضو اتحادیه اروپا -6-6- 2

  54  ها ها در حوادث نفتی/لکه /عدم استفاده از دیسپرسنتاستفاده -6-7- 2

  56  ها در ایران استفاده از دیسپرسنت -7- 2

  56  ها فاده از دیسپرسنتتحقیقات انجام شده در خصوص است -7-1- 2

  57    کارگیري به مالحظات - سومفصل 

  59  ها مزایا و خطرات احتمالی استفاده از دیسپرسنت -1- 3

  NEBA(  61محیطی ( هاي خالص زیست تجزیه و تحلیل مزیت -1-1- 3

  63  تعریف سمی بودن -1-2- 3

  65  محیطی اثرات زیست -2- 3

  66  سمیت -2-1- 3

  69  تجزیه میکروبی -2-2- 3

  70  ها بر پستانداران و پرندگان دریایی تاثیر دیسپرسنت -2-3- 3

  71  ها بر مناطق ساحلی و منابع طبیعی اثرات دیسپرسنت -2-4- 3

  74  کارآیی دیسپرسنتنظارت بر  -3- 3

  74  ها هایی براي استفاده از دیسپرسنت توصیه -4- 3

  74  ناپذیري نفت پذیري و تجزیه تجزیه -4-1- 3

  75  ها مورد قبول است.هایی که پراکنش شیمیایی در آن محل -4-2- 3

  76  ها نباید استفاده شوند هایی که از دیسپرسنت موقعیت -4-3- 3

  77  گیري فرآیند تصمیم -4-4- 3

  78  ها درحوادث نفتی در زیر آب (مانند ترکیدن لوله) کاربرد دیسپرسنت -5- 3

  79  هایی با شوري کمعملکرد دیسپرسنت در آب -6- 3

  79  کاربرد دیسپرسنت در خطوط ساحلی -7- 3

  80  ها ها و دریاچه ها در رودخانه استفاده از دیسپرسنت -8- 3

  81  ها مقدار دزهاي مورد استفاده دیسپرسنت -9- 3
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  85  مقادیر مورد نیاز در هنگام اسپري از شناور -9-2- 3

  86  ارزیابی اثرگذاري عملیات پراکنش - 10- 3

  86  مشاهده بصري -1- 10- 3

  87  سنجش مادون قرمز از راه دور -2- 10- 3

  87  تهاي ارزیابی و نظار روش - 11- 3

  87  آزمایش پیش از اسپري کردن و در مقیاس کالن -1- 11- 3

  88  نظارت بر عملیات -2- 11- 3

  89    راهنما يها نقشه و مجاز يها دیسپرسنت فهرست -چهارمفصل 

  91  زیست دریایی هاي مورد تایید سازمان منطقه اي حفاظت ازمحیط دیسپرسنت -1- 4

  91  مواد دیسپرسنت مورد استفاده در ایران -2- 4

  92  هاي مورد استفاده در خلیج فارس برخی دیسپرسنت -2-1- 4

  93  احی حفاظت شده در ایراننو -3- 4

  100  هاي تهیه گزارش فرم -4- 4

  101  ياختصار عالئم -1پیوست 
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  8  ها دیسپرسنت در ها حالل و ها سورفکتانت انواع -1- 1 جدول

  12    3 و 2 ،1 يها پیت حسب بر یمصرف يها دیسپرسنت از یبرخ ستیل -2- 1 جدول
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  EFTA   13  عضو و اروپا هیاتحاد يدرکشورها سازها پراکنده کردن ياسپر زاتیتجه جزییات -5- 1 جدول
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  5  17/11/94  هدف و مقدمه - اول فصل

 

اول هدفم -فصل    قدمه و 

  مقدمه -1-1

باشد. یکی از مـواد   شود مساله آلودگی دریا می زیست مطرح می ترین مسایلی که امروزه در ارتباط با محیط یکی از مهم
میلیون تن نفت خام از منشـاهاي مختلـف وارد آب دریاهـا     3تا  2توان نفت خام دانست. ساالنه معادل  آالینده دریا را می

بـرداري نفـت در دریـا، ترافیـک      تواند ناشی از استخراج و بهـره  هاي دریایی می ل آلوده کننده آبترین عوام  شود. عمده می
ها و حوادث باشد. نشت نفت اثرات زیان بـاري بـر روي آبزیـان     هاي نفتی به وسیله کشتی تانکرهاي نفتی و حمل محموله

محیطـی و صـدمات    ه بـه اثـرات مخـرب و زیسـت    باشد. بـا توجـ   دارد و براي انواع گوناگونی از موجودات دریایی سمی می
باشـد، در هنگـام ایجـاد     ها که از حد خود پاالیی دریا خارج می ناپذیر نشت نفت و مشتقات آن و گستردگی آلودگی جبران

گیر، مشـکل   سازي منطقه آلوده شده با نفت وقت باشد. پاك سازي فوري پیش از گسترش در دریا می لکه نفتی نیاز به پاك
هاي مختلفی جهت مبارزه با گسترش، حـذف و کـاهش صـدمات ناشـی از پـراکنش نفـت در        ن است. تا کنون روشو گرا

باشـند   هاي مکانیکی، بیولوژیک و شیمیایی تقسیم می ها شامل، روش هاي آبی ارائه شده، به طور کلی این روش اکوسیستم
سـاز   شرایط خاص، استفاده از مواد شـیمیایی پراکنـده  هاي نفتی در دریا در  سازي لکه هاي شیمیایی پاك که یکی از روش

) و 1-3زیستی (نگاه کنید بـه مبحـث    ها به دلیل پیامدهاي محیط باشد. الزم به ذکر است استفاده از دیسپرسنت نفتی می
 گردد. دشواري کنترل این پیامدها، آخرین راه حل براي مقابله با آلودگی نفتی محسوب می

  1)ها نفتی (دیسپرسنتسازهاي  تعریف پراکنده -1-2

ي هـا  روشي نفتـی از روي آب دریـا انجـام شـده اسـت.      هـا  آلـودگی ي اخیر مطالعات زیادي بر روي حذف ها سالدر 
ي فیزیکـی اسـت کـه    ها روش. دسته اول شوند میبه سه دسته عمده تقسیم  لکه نفتی از سطح آب دریا معموال سازي پاك

، سـوزاندن در محـل و   ساز پراکندهي شیمیایی که شامل مواد ها روشدسته دوم . شود می، اسکیمرها ها بوم، ها جاذبشامل 
که گفتـه شـد    طور . هماني بیولوژیکی و تجزیه زیستی استها روشاست و دسته سوم شامل  کنندهاستفاده از مواد جامد 

، استفاده از مواد شـیمیایی  دریایی زیست محیطي مقابله با آلودگی نفتی در دریا و جلوگیري از آلوده شدن ها روشیکی از 
 ي نفتی است.ها آلودگی(دیسپرسنت) نفت به منظور جلوگیري از پراکندگی  ساز پراکندهپخش کننده یا 

و در نتیجـه عملیـات    کننـد  میاین مواد، تشکیل قطرات کوچک نفت پراکنده شده در الیه باالیی ستون آب را تسریع 
ي ناشی از نشت ها زیانو  ها خسارتتجزیه میکروبیولوژیکی تسریع گردیده و  ي فرار وها هیدروکربناکسیداسیون و تبخیر 

تجهیـزات   کارگیري به که هنگامیي نفتی به خصوص ها لکهاز این مواد براي پراکندگی و از بین بردن  .باید مینفت کاهش 
ي هـا  جـاذب  شـوند  مـی نفتی اسپري  بر لکه ها کننده پخش که هنگامی. شود مینباشد استفاده  پذیر امکانمقابله با آلودگی 

                                                   
 

1- Dispersant 



 ها) در عملیات مقابله با آلودگی نفتی ساز نفتی (دیسپرسنت راهنماي استفاده از مواد پراکنده    17/11/94  6

 

موجب شکست لکه نفتی شده و حالت امولسـیونی از نفـت و    ها جاذب. این کند میبه نفت نفوذ  ها کننده پخشسطحی در 
کـه   گـردد  می. این امر موجب اعمال نیرویی نمایند می گیري جهتآب را به وجود آورده و به سمت محل تالقی آب و نفت 

. دهـد  میت و آب جلوگیري کرده و نیروي چسبندگی بین این دو را به طور قابل توجهی کاهش از مخلوط شدن راحت نف
که در واقع این ماده ماننـد یـک رابـط عمـل      گیرد میها صورت ساز پراکندههاي موجود در  این عمل از طریق سورفاکتانت

سر قطبـی آن   باید. میتوجهی کاهش کرده و به دلیل خاصیت دو قطبی بودن این مواد، کشش سطحی آب به میزان قابل 
 شـوند  مـی به آب و سر غیرقطبی آن به چربی نفت متصل شده و به همین دلیل قطرات نفتی کوچک بـه راحتـی تشـکیل    

  .(Lewis etal., 2009))) 1-1(شکل (

  
  (Lewis et al., 2009)سازها  طرز عمل پراکنده -1- 1شکل 

  ها دیسپرسنتي اصلی ها ویژگی -1-3

نفـت در سـتون آبـی پاشـیده     کـردن  در دریا به منظـور پراکنـده    لکه نفتییعاتی هستند که بر روي ما ها دیسپرسنت
  .نفت بستگی دارد لکهبه شرایط ویژه  روشاین بازده . شوند می
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  ها دیسپرسنتترکیب شیمیایی  -3-1- 1

 کاهش همراه به طبیعی صورت پراکندگی به افزایش باعث که است اي گونه ، بهها دیسپرسنت شیمیایی ترکیبات اساس

 سـورفکتانت  روي گـران  باعـث کـاهش   داخـل دیسپرسـنت،   حـالل  .گردند می نفت و آب يها مولکول بین کشش سطحی

 داخـل  بـه  مـواد سـورفکتانت   نفـود  باعـث  همچنین، و دیسپرسنت شدن مواد اسپري در سهولت موجب که خود، گردد می
 هستند. ها حاللو  ها سورفکتانت ترکیب اصلی دو داراي دیسپرسنت، شیمیایی مواد .شد خواهد نفتی يها لکه

» آب دوسـت «، یی متشکل از دو بخش غیرمشـابه ها مولکولفعال در سطح) ترکیبات شیمیایی با  عاملها ( سورفکتانت
بـین مـواد نفتـی و آب    » پل شـیمیایی «ها مانند یک  . سورفکتانتباشند می (اولئوفیلیک)» نفت دوست«(هیدروفیلیک) و 

 با یکدیگر مخلوط شوند.  راحتی شوند این دو فاز به عث میو با کردهعمل 

هـاي طبیعـی در شـیر) و     سـورفکتانت  باشند (ماننـد  طبیعی می ها آنبرخی از  که هزاران سورفکتانت تکی وجود دارد
بی صابون به پاك کردن آلودگی، چر از جملهساده  يها باشند. برخی از سورفکتانت برخی ساخته دست بشر یا ترکیبی می

این مواد به راحتی از طریـق شستشـو بـه آب منتقـل      شوند کند و باعث می و مواد چرب از پوست و سایر سطوح کمک می
  باشند.  تر از یک صابون ساده می نفت بسیار پیچیده لکهي ها کنندهدر پراکنده  ي موجودها شوند. سورفکتانت

ند به طور شـیمیایی بـا ترکیـب مـواد چربـی (بـراي مثـال        وانت میو کاربردها  ها ویژگیبا رنج وسیعی از  ها سورفکتانت
ي گیاهی) با مواد بسیار حالل در آب (براي مثال شکرها) ساخته شوند. اولین سورفکتانت ترکیبـی در اوایـل قـرن    ها روغن

  .افزایش یافتبه سرعت  1960و  1950 هاي در دهه ها آن بیستم ساخته و تعداد
) و کـاهش چسـبندگی (بسـیاري از    باشـند  مـی جامـد   هـا  سـورفکتانت (برخـی   ها نتسورفکتاحل کردن  ها براي حالل

و باعث پاشیده شـدن دیسپرسـنت بـر روي لکـه نفتـی       روند می) به کار باشند میمایعاتی با چسبندگی باال  ها سورفکتانت
 را نفتـی  ي مـواد هـا  هالیـ  داخـل  بـه  ها آن نفوذ خاصیت که مناسب هستند يها حالل داراي ،ها دیسپرسنت . تمامشوند می

 .(Lewis etal., 2009)کنند  می عمل سورفکتانت براي نیروي کمکی یک مانند وشوند  می موجب

   ها دیسپرسنت ي مورد استفاده درها حالل وها  سورفکتانتانواع  -3-2- 1

شوند.  ید نمیهاي نفتی تول سازي لکه ها صرفا براي استفاده در پراکنده هاي موجود در دیسپرسنت ها و حالل سورفکتانت
هـاي سـازنده دیسپرسـنت، تولیـد      ها را براي فـروش بـه کمپـانی    هاي شیمیایی مختلف رنج وسیعی از سورفکتانت کمپانی

  ها در سایر محصوالت نیز وجود دارد. هاي مورد استفاده در دیسپرسنت کنند. امکان استفاده از تمامی سورفکتانت می
ي مناسـب بـراي   هـا  نسـبت با  ها آناران سورفکتانت موجود و سپس ترکیب انتخاب دو یا سه سورفکتانت مناسب از هز

. انتخـاب حـالل مناسـب نیـز اهمیـت دارد.      باشـد  مـی  هـا  دیسپرسـنت ي سـازندگان  ها مهارتاز  ،مطلوب تاثیررسیدن به 
ي هـا  کتانتسـورف بـا ترکیـب    تـوان  می، این شرایط را شوند میتولید  معموال براي استفاده در شرایط خاصی ها دیسپرسنت
یـک نـوع سـورفکتانت یـا حـالل یکسـان        داراي هـا  دیسپرسنتي موجود برآورده ساخت، بنابراین تمام ها حاللمتفاوت و 
. این اطالعات توسـط  باشند میجزء اطالعات اختصاصی سازندگان  ها دیسپرسنتتجاري موجود براي  بندي فرمولنیستند. 
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، امـا بـه صـورت    گیرنـد  می، قرار کنند می تاییدرا براي فروش و استفاده  ها دیسپرسنتدر اختیار مراجع ملی که  ها سازنده
ي هـا  دیسپرسـنت ي گوناگون و انواع ها نسلدر  ها سورفکتانتو  ها حاللاي از انواع  . خالصهشوند میاسناد عمومی منتشر ن

UK ) آورده شده است1-1در جدول ( (Lewis etal., 2009).  

  (Lewis et al., 2009)ها  ها در دیسپرسنت ها و حالل انواع سورفکتانت - 1- 1جدول 
 نسل  UKنوع  سورفکتانت حالل وضعیت

 KEX (Kerosene extract) منسوخ شده
Kerosene 

(i)Nonylphenol ethoxylates or 
Tall oil ethoxylates 

 نسل اول  -

 موجود

Light petroleum distillates: 
Odourless or de-aromatised 

kerosene 
Low aromatics (less than 3% 

wt.) kerosene 
CAS No. 64742-47-8 

EC No. 265-149-8 

Fatty acid esters 
(ii) Ethoxylated fatty acid 

esters 

UK1  
  یا

  معمولی
  یا

  برپایه هیدروکربن

  نسل دوم
  یا
هاي با پایه  دیسپرسنت

  ها هیدروکربن
  یا

 معمولی

 موجود

Glycol ethers such as: 
Ethylene glycol 

Dipropylene glycol 
2-butoxyethanol (Butyl 

Cellosolve™) 
CAS No. 111-76-2 
Di-propylene glycol 
monomethyl ether 

CAS No. 34590-94-8 
EC No. 252-104-2 

Light petroleum distillates: 
Hydrotreated light distillates 

CAS No 64742-47-8 
EC No. 265-149-8 

(i) Fatty acid esters 
or sorbitan esters such as 

Span™ series 
CAS No.1338-43-8 

(ii) Ethoxylated fatty acid 
esters (PEG esters) or 

ethoxylated sorbitan esters such 
as Tween™ series 

CAS No. 103991-30-6 
(iii) Sodium di-iso-octyl 

sulphosuccinate 
EC No. 209-406-4 
CAS No. 577-11-7 

UK2 
  یا
هاي قابل  کنسانتره

 سازي با آب رقیق
  نسل سوم

  یا
 ها غلیظ یا کنسانتره

 موجود

UK3 
  یا
هاي غلیظ یا  دیسپرسنت

 ها کنسانتره

  مکانیزم پراکنده شدن مواد دیسپرسنت   -1-4

 نوع به آب، ستون در ینفت پراکندگی مواد میزان و شوند می پراکنده صورت طبیعی به آب، ستون در نفتی يها آلودگی

 .تمایل بـه پراکنـدگی بـه صـورت طبیعـی دارنـد       ي دارند،تر پایینیی که گرانروي ها نفتبستگی دارد.  امواج و انرژي نفت
   .ي پراکنده خواهند شدتر وسیعي کوره در حوزه ها نفتي خام نسبت به ها نفتکلی  طور به

شی از امواج و باد، براي غلبه بر کشش سطحی بین نفـت وآب  که اختالط انرژي نا دهد میپراکندگی طبیعی وقتی رخ 
تـر   بـزرگ . قطـرات نفتـی   ))الـف  -2-1شکل (( ي گوناگون بشودها اندازهکافی بوده و باعث شکست لکه نفت به قطراتی با 

و تالطـم  ، به علت حرکـت  تر کوچکقطرات  .سریعا دوباره به سطح آمده و منعقد خواهند شد تا لکه نفتی را ترمیم نمایند
  .گردند میتر  ي زیر سطحی رقیقها جریاندر ستون آب به صورت معلق باقی مانده و توسط  ،موج

مایـل   10گـره یـا    10(متـر در ثانیـه    5با امواج شکننده و بادهاي بـاالي   ،آرام فرایند پراکندگی طبیعی دردریاهاي نا
انگلستان، در حادثه به گل نشستن تـانکر نفتـی    ،Shetlandبه عنوان مثال شرایط طوفانی شدید در  دهند. میرخ  )دریایی
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یک حوزه نفت و گاز دردریـاي  ( Gulfaksتن محموله نفت خام  000/85باعث پراکندگی طبیعی بیش از  ،1993سال  در
   .با حداقل اثر روي خط ساحلی گردید ،شمال)، با گرانروي نفت خیلی پایین

 انـد  شدهکاهش کشش سطحی میان نفت و آب طراحی  به وسیلهطبیعی براي افزایش میزان پراکندگی  ها دیسپرسنت
کـه قـبال    گونـه  همـان )). ج -2-1) و (ب -2-1ي (ها (شکل .شوند می و باعث ایجاد قطرات نفت بسیار کوچک توسط امواج

را بـر عهـده    وظیفه مهمـی  ها حالل. باشند می ها حاللو  ها سورفکتانتمخلوطی از دو ترکیب  ها دیسپرسنت نیز اشاره شد،
  .روند می به کاردارند و به عنوان یک رقیق کننده و یا کاهش دهنده گرانروي سورفکتانت 

هر مولکول سورفکتانت، یک بخش اولئوفیلیک (جذب شده به نفت) و یک بخش هیـدروفیلیک (جـذب شـده بـه آب) دارد.     
داده و موجب کاهش کشش سطحی بـین نفـت و آب    ها به هنگام پاشش بر روي نفت، سورفکتانت را بین نفت/ آب انتقال حالل

شود. قطراتی که کوچک هستند در سـتون آب معلـق مانـده و     شده و به همراه موج انرژي باعث دور شدن قطرات از لکه نفت می
  .(ITOPF, 2009)ج))  - 2- 1شود (شکل ( نماید که در زیر سطح پخش می اي تولید می یک ستون شاخص به رنگ قهوه

  
  (ITOPF, 2009)نحوه انتشار لکه نفت در شرایط آزمایشگاهی  -2- 1شکل 

میکرومتـر باشـد، کـه پایـدارترین      70الـی   1براي دستیابی به میزان پراکندگی موثر، اندازه قطره نفت باید در حـدود  
که قطرات نفت در ایـن محـدوده بـه     طوري بهسازد،  باشد. تالطم دریا سرعت را متعادل می میکرومتر می 45از  تر کمحالت 

شـوند. حضـور    حالت تعلیق باقی مانده و مخلوط نفت و دیسپرسـنت سـریعا در چنـد متـر بـاالیی سـتون آب رقیـق مـی        
هـاي   هاي سورفکتانت در قطرات سطحی و احتمال کاهش قطرات نفت در هنگام تماس، امکان انعقاد مجـدد لکـه   مولکول

  اند. رس سطحی را به حداقل می
ها در آب، فقـط در سـطح قطـره رخ     هاي دریایی، به دلیل حضور این ارگانیسم تجزیه بیولوژیکی توسط میکروارگانیسم

تر، ناحیه سطحی نفت و در نتیجه ناحیه در دسترس براي تجزیه بیولوژیکی را افـزایش   دهد. تولید قطرات نفت کوچک می

 الف

 ج ب
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میکرومتـري)،   45متر، پراکنده شده درون ده هزار قطره، (همه قطرهـا   یدهد. به عنوان مثال یک قطره با قطر یک میل می
باشد. در عمل همه قطرات پراکنده شـده بـه    تر از سطح قطره اصلی می منجر به سطحی خواهند شد که بیست برابر بزرگ

تر شده و  تر بیش رگتر نسبت به قطرات بز گیرد که تعداد  قطرات کوچک اي صورت می یک اندازه نیستند و توزیع به گونه
 .(ITOPF, 2009)دهد  تا حد زیادي فرصت تجزیه بیولوژیکی را افزایش می

 دیسپرسنت بندي طبقه -1-5

   ها دیسپرسنتبر اساس نسل  بندي تقسیم -1- 5- 1

  :شوند می بندي طبقهبر اساس نسل و نوع  به سه دسته  ها دیسپرسنت

 نسل اول  - 1- 1-5-1

ها با سمیت آبـی   هاي صنعتی و ضد چربی ، شبیه پاك کنندهشدند استفاده می 1930نسل اول محصوالت، که در دهه 
  گیرند.  باال بودند، که امروزه دیگر در موارد نشت نفت مورد استفاده قرار نمی

 Iي با پایه هیدروکربن یا معمولی /نوع ها دیسپرسنتنسل دوم یا  - 2- 1-5-1

ل هیدروکربن بـا آروماتیـک بسـیار    شوند، داراي حال نیز نامیده می  Iهاي نوع ها، که دیسپرسنت نسل دوم دیسپرسنت
سـازي بـه کـار بـرده      درصد سورفکتانت هستند. معمـوال بـدون رقیـق    20تا  15کم و یا بدون آروماتیک و به طور معمول 

) 1:3تـا   1:1سازد. نیاز به دز بـاالیی از دیسپرسـنت بـه نفـت (بـین       ها را غیرموثر می سازي با آب، آن شوند، زیرا رقیق می
  .(ITOPF, 2009)شود  ها دیگر استفاده نمی ه در بسیاري از کشورها از این نسل دیسپرسنتدارند. امروز

سـازها نسـبت بـه     سازها نیاز به اسپري به وسـیله تجهیـزات مناسـب دارد. ایـن پراکنـده      به کار گیري این نوع پراکنده
باشد (نیک  ر بخشی کم یا محدود میتري دارند و علی رغم سمیت پایین، داراي اث هاي نسل اول سمیت پایین دیسپرسنت

  ).1384بخش، 

 IIIو   IIبا آب / نوع  سازي رقیقي کنسانتره یا قابل ها دیسپرسنتنسل سوم یا  - 3- 1-5-1

تـرین   هاي ناشی از تقطیر نفت سبک هستند. رایج هاي نسل سوم مخلوطی از دو یا سه سورفکتانت و حالل دیسپرسنت
تـر   درصد بوده و تمایل دارد که بـیش  65الی  25ونی. غلظت سورفکتانت بین هاي استفاده شده غیریونی و آنی سورفکتانت

کـه هـردو    IIIو  IIتواننـد بـه دو نـوع     هاي نسل سوم مـی  باشد. دیسپرسنت Iهاي موجود در محصوالت نوع  از سورفکتانت
  .(ITOPF, 2009)بندي شوند  کنسانتره هستند، تقسیم

دارد، امـا داراي گرانـروي بـاالیی بـوده و      Iو اثر بخشی بهتري نسبت به نوع تري بوده  ، داراي سورفاکتانت بیشIIنوع 
 ).1384نیک بخش، (توان با رقیق نمودن آن حل نمود  قابلیت اسپري شدن را ندارد که این مشکل را می
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و بـراي   به طور معمول در ده درصد دیسپرسنت)( شوند میمعموال قبل از استفاده با آب رقیق  IIي نوع ها دیسپرسنت
هـا را بـراي کـاربرد در     اسـتفاده از آن  سـازي،  رقیقنیاز دارند. این الزام براي  )1:5تا  2:1به دز باالیی ( تر بیش تاثیرمیزان 

 شـوند  مـی بـرده   بـه کـار  ي نفتی خطوط ساحلی و کناره هاي دریـا  ها آلودگی. عمدتا در مقابله با نماید میمخازن محدود 
(ITOPF, 2009). 

یی با درجه ها دیسپرسنتدر حال حاضر  .باشند میوسیله هواپیما یا کشتی و از نیز در ساحل قابل استفاده  به ،IIIنوع 
(مقـدار  شـوند   مـی که بدون رقیق شدن اسپري  اند شدهکارایی باال داراي سورفاکتانت هاي غیریونی، آنیونی به بازار عرضه 

  ).1384بخش،  نیک( )باشد می 30تا  20به  1استفاده 
و عمدتا در پاشـش توسـط هواپیمـا موثرترنـد، امـا ممکـن        شوند میبه صورت خالص استفاده  IIIي نوع ها سپرسنتدی

دیسپرسـنت خـالص   (1:50تا  1:5میزان دز مصرفی بنابر نوع حادثه بین  .ها از مخازن نیز استفاده شود است در پاشش آن
ي رایـج  هـا  دیسپرسـنت تـرین   ر حـال حاضـر در دسـترس   د IIIي نسل سـوم نـوع   ها دیسپرسنت. نماید میتغییر  به نفت)،

 .[ITOPF;2009]باشند  می

  Uk Classification بندي تقسیمهاي نفتی بر اساس ساز پراکنده - 2- 5- 1

را بر اساس نسل و بر اساس روش کاربردي که بـراي   ها دیسپرسنت 1بیان شده، مقامات بریتانیایی بندي دستهدر کنار 
  اند:  کرده بندي طبقهه است آن محصول در بریتانیا تصویب شد

  و یا  »بر پایه هیدروکربن«یا  »معمولی«دیسپرسنت»UK  ي کـم در خطـوط   هـا  لکـه  سازي پاكکه در  »1نوع
 ساحلی کاربرد دارند.

 یا  »با آب سازي رقیقي قابل ها کنسانتره«ي ها دیسپرسنت»UK  هـا  کشتیند توسط قایق یا توان میکه » 2نوع 
 اسپري شوند. 

 یا  »کنسانتره«ي ها دیسپرسنت»UK  اسپري شوند ها کشتیند توسط هواپیما یا توان میکه  »3/2نوع (Lewis 

etal, 2009). 

بر اساس نـوع و   ها دیسپرسنت)، 3-1ها و در جدول ( بر حسب تیپ آن ها دیسپرسنت) لیست برخی از 2-1در جدول (
 .اند شدهنسل ارائه 

                                                   
 

1- Uk Classification 
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  (Leigh, 2009) 3و  2، 1هاي  صرفی بر حسب تیپي مها دیسپرسنتلیست برخی از  - 2- 1جدول 
 1نوع   2نوع   3/2نوع 

Atpet 787 BP 1100WD BP 1100X 
Corexit 9527 Castrol solvex OSD 9 conc BP A-B 

Shell VDC/Slickgone LTSW Gamlen OSD LT* Castrol atlas OSD 
Simple green* Corexit 9600 Drew ameriod OSD/LT 

 Quell oil C1 Gamlen OSR LT  3نوع 
BP Enersperse 1037 Shell Dispersant Conc Shell Dispersant ND 

Shell dispersant HEC Surflow OW1 Shell SD LT[X] 
Tergo (Rochem) R40 Tergo (Rochem) OSR LT Tergo (Rochem) OSR WSA 

*Considered appropriate for freshwater use 

  (Lewis et al, 2009)ها بر حسب نسل و نوع  یست دیسپرسنتل - 3- 1جدول 
  وضعیت   توضیحات  میزان تاثیرگذاري  تجهیزات UKنوع   نسل

  -  نسل اول
  قایق /کشتی
  در ساحل

  به میزان زیاد
% دیسپرسنت 30-50

  استفاده شده
  یا

 2بخش دیسپرسنت براي  1
  بخش نفت 3تا 

هاي صنعتی با  پاك کننده
سمیت بسیار باال در 

ها استفاده شده  دیسپرسنت
  است

  گردد استفاده نمی

  نسل دوم
  یا

  برپایه هیدروکربن
  یا

  معمولی

  1نوع 
  یا

  معمولی
  یا

  برپایه هیدروکربن

  قایق /کشتی
  در ساحل

  به میزان زیاد
% دیسپرسنت 30-50

  استفاده شده یا
 2بخش دیسپرسنت براي  1

  بخش نفت 3تا 

  سمیت پایین
  اثر گذاري زیاد

  موجود

  سومنسل 
  یا

  کنسانتره

  2نوع 
هاي قابل  کنسانتره

  سازي با آب رقیق
  قایق /کشتی

بخش دیسپرسنت براي  1
  بخش نفت 30تا  20

  سمیت پایین
  اثر گذاري زیاد

  موجود

  3نوع 
  کنسانتره

  قایق /کشتی
  هواپیما

  به میزان کم
% دیسپرسنت استفاده 5- 3

  شده
  یا

بخش دیسپرسنت براي  1
  بخش نفت 30تا  20

  ایینسمیت پ
  اثر گذاري کم

  
  موجود

  
هاي در دسترس بـراي اسـتفاده سـریع در دریـاي مدیترانـه توسـط دولـت فرانسـه انبـار           ترین مقدار دیسپرسنت بیش

) جزییـات  5-1سـازهاي نفتـی در کشـورهاي حاشـیه مدیترانـه و جـدول (       ) میزان ذخـایر پراکنـده  4-1شود. جدول ( می
دهـد   شورهاي اتحادیـه اروپـا و عضـو اتحادیـه تجـارت آزاد اروپـا را نشـان مـی        سازها درک تجهیزات اسپري کردن پراکنده

(REMPEC, 2011). 
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  (REMPEC, 2011) در کشورهاي حاشیه دریاي مدیترانه ها آنهاي نفتی مورد استفاده و میزان ذخایر ساز پراکندهلیست انواع  -4- 1جدول 

 Belgium Cyprus France نوع دیسپرسنت
(Manche) 

France 
(Atlantic) 

France 
(Med) 

France 
Private Greece Italy Latvia Norway UK 

Govt 
UK 

Private Total 

Gamlen OD 
4000   148* 120* 462*        730 

Dasic 
Slickgone NS 10*        2* 400** 230*  642 

Super-
dispersant 25           595* 11** 606 

Inipol IP 80   32* 218* 192* 60**       502 
Agma DR 379            15** 428 

DasicSlickgone 
LTSW            257** 394 

Unknowun 
brands  22*     248* 28*     298 

Dispolene 36S   107* 64*         171 
Finasol OSR-

52    34*         34 

Oceania 1000    50*         50 
Enersperse 

1583           23* 20** 43 

Corexit 9500           10* 30** 40 
Dasicslickgone 

EW            18** 18 

Corexit 9527 10*         20**   30 
Finasol OSR-

51           73* 2** 75 

Total 20 22 287 486 654 60 248* 28 2 420 1481 353 4061 
* Government owned or privately held under government contract 
*** Privately owned 

 EFTA (REMPEC;2011)  سازها درکشورهاي اتحادیه اروپا و عضو جزییات تجهیزات اسپري کردن پراکنده - 5- 1جدول 

 ساز پراکندهمخازن 
هاي نفتی از طریق ساز پراکندهاسپري 

 شناورها
هاي نفتی از طریق ساز پراکندهاسپري 

 هواپیما
  نام کشور

و حدود  DasicSlickgone NSتن  10
 بندرگاه اوستن در Corexit 9527 تن 10

 .شود می ذخیره

یگان 4این کشور داراي  زیست وزارت محیط
که بر آن   VikomaVikospray 2000کشتی

 باشد. بازوي اسپري کننده نصب شده است می

 ندارد.
مورد  هوایی ساز چنانچه استفاده از پراکنده

بریتانیا  از مورد نیازي هواپیما نیاز باشد،
  .خواهد شد درخواست

  بلژیک

  بلغارستان .ندارد .ندارد .ندارد

 سازها دربنادرالرناکاولی تناز پراکنده 22
 هستند.ماسول در دسترس 

داراي قابلیت اند  در دسترسکه شناورهاي 
  :اسپري کردن هستند

  واحد) 2الرناکا (
  واحد) 1پافوس (

  واحد) 8لیماسول (
 واحد) 1پارالیمنی (

  قبرس .ندارد

  دانمارك .دندار .ندارد .ندارد
  استونی .ندارد .ندارد .ندارد
  فنالند .ندارد .ندارد .ندارد
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 هاي نفتی از طریق شناورهاساز پراکندهاسپري  ساز پراکندهمخازن 
ي نفتی از هاساز پراکندهاسپري 

 طریق هواپیما
  نام کشور

تن از 1160فرانسه در حدود 
 سازنفتی را ذخیره کرده است: پراکنده

 Channel aeraتن در  300
Dispolene 36 S 

Gamlen OD 4000 
Inipol IP 80 

تن در منطقه اقیانوس اطلس به  200
 خصوص منطقه برست

Dispolene 36 S 
Finasol OSR 52 

Gamlen OD 4000 
Inipol IP 80 

Oceania 1000 
 تن در منطقه مدیترانه 410

Gamlen OD 4000 
Inipol IP 80 

− 5x50t in the 
در منطقه مارسی  Inipol IP 80تن از  60

 شود. انبار می

ها  شناور مبارزه با آلودگی آب راهه 4فرانسه داراي 
ساز  است که داراي تجهیزات اسپري کننده پراکنده

  است:
با موتور  Toulonمنطقه  در AILETTEشناور 

 متر) x9 2اسپري کننده (بازوي اسپري کننده 
با موتور  Brestدر منطقه  ALCYONشناور 

  متر) x9 2اسپري کننده (بازوي اسپري کننده 
با موتور  Toulonدر منطقه  CARANGUEشناور 

  متر) x12 2اسپري کننده (بازوي اسپري کننده 
ا موتور ب Brestدر منطقه  ARGONAUTEشناور 

  متر) x9 2اسپري کننده (بازوي اسپري کننده 
 دیگراي از شناورهاي  مجموعه نیروي دریایی فرانسه
ها  مجهز به کشتی کهساز دارد  جهت اسپري پراکنده
 .هاي یدکی است و قایق

سازهاي  در فرانسه استفاده از پراکنده
 frelonهاي کوپتر هلینفتی از طریق 

  د.گیر نیروي دریایی صورت می
 5نیروي دریایی فرانسه داراي

با ظرفیت  SOKAF 3000 کوپتر هلی
m² 3  در مناطق برستوToulon  .است

نوع  کوپتر هلیهمچنین دو 
SIMPLEX هاي  متعلق به شرکت

نفتی در نزدیک به مارسی نگهداري 
 شود. می

 فرانسه

  آلمان .ندارد .ندارد .ندارد
و سازها  دوم پراکنده از نسل تن 230

سوم در  نسل هايساز پراکنده از تن248
  شوند. نگهداري میانبارها 

سازها در  اجازه ذخیره کردن پراکنده
ها و  هاي مختلف، ایستگاه بندرگاه

ها  هایی که جهت مبارزه با آالینده کشتی
 شود. هستند، در سراسر کشور داده می

داشته که چند منظوره شناور  10دولت یونان
نشت  با مبارزهها را جهت ساز اسپري پراکنده قابلیت

  دارد. نفت
سازها از طریق  همچنین براي اسپري کردن پراکنده

سازي قابل  دستگاه اسپري کننده پراکنده48کشتی، 
 حمل با بازوهاي اسپري کننده دارد. 

 یونان ندارد

  ایسلند ندارد ندارد ندارد

  ندارد

توانایی استفاده از شناور یا هواپیماي اسپري ایرلند 
  سازهاي خود را ندارد. ده پراکندهکنن

 OSRLبه  وابسته گارد ساحلی ایرلندي، عضو
هاي  زیادي (اسپري کنندهتجهیزات  انگلستان

ی آلودگی نفتسازهاي نفتی) براي مقابله با  پراکنده
  کند. را نگهداري می

یکی از که  گارد ساحلی ایرلندي
 انگلستان OSRLبه  وابسته اعضاي

اسپري تواند عمل  و میاست 
  سازها را انجام دهد. پراکنده

  ایرلند

دولت سازهاي نفتی  از پراکنده تن 28
قابل  بخش خصوصی طریق از ایتالیا

 دسترس هستند.

سازهاي نفتی  کننده پراکنده تجهیزات اسپري
قابل  بخش خصوصی ازطریق دولت ایتالیاشناورهاي 

 دسترس هستند.
 ایتالیا ندارد

 DasicSlickgoneساز  از پراکنده تن 2
NS شود. ذخیره میلی پاجا  بندردر 

موتور تک محوري اسپري کننده  سیستمیک 
که این  طراحی شدهشناور راي ساز نفت ب پراکنده
گارد کشتی  درساز  اسپري کننده پراکنده سیستم

 است. شده لتونی نصب ساحلی

  لتونی ندارد

تجهیزات اسپري  عه ازمجمو 2شناور مجهز به  simple greenساز  پراکندهتن  1.8
 است »simple green«ساز  پراکنده

  لیتوانی ندارد

  هلند ندارد ندارد ندارد
 )OPRM(جهت مبارزه با نشت نفت 

 3در فاصله هایی در انبارسازها  پراکنده
 والتا Valetta بندرگاه از کیلومتري

 هستند. دسترسشوند و قابل  می نگهداري

  :هاي مورد استفادهشناور
 و workboatsهاي عملیاتی  قایق ، گشت،ها کش یدك
سازها  استفاده از پراکنده برايی غیرنظامی، حفاظتصنایع 

 باشند. میمالت  دریا در دسترس مقامات در

 مالتا ندارد
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 ساز پراکندهمخازن 
هاي نفتی از طریق ساز پراکندهاسپري 

 شناورها
هاي نفتی از طریق ساز پراکندهاسپري 

 هواپیما
  نام کشور

 DasicSlickgoneNSتناز  400حدود 
هاي نفتی و  توسط شناورهاي شرکت

NOFO شود  در نقاط مختلف نگهداري می 
سازها  عالوه بر آن مقادیرجزیی از پراکنده

هاي  یتر) در پاالیشگاهل 30،000(حدود 
 شود. هاي نفتی نیز ذخیره می نفت و پایانه

ساز در  هاي پراکنده تعداد زیادي شناور
هاي عملیاتی اتحادیه دریاهاي  دسترس شرکت

هاي عملیات  ) و شرکتNOFOپاك نروژ (
 گیرد.  نفتی قرار می

سازهاي نفتی در نروژ توسط  استفاده از پراکنده
کننده و یا  اسپري ايهشناورهاي داراي بازو

ها  شود که هر کدام از آن انجام می کوپتر هلی
و یکی در  Bergenلیتر (یکی در  800

Oslofjord لیتر (در ناحیه نزدیک  3000) و یا
  کنند. ) استفاده میHeidrunبه ساحل 

 نروژ

 SINTANساز  کیلوگرم از پراکنده 200
در پایگاه جستجو و نجات منطقه 

Swinoujscie ره شده.ذخی 

تنها یگان اسپري کننده قابل حمل 
VikomaVkospray 1000  متعلق بهSAR 

(پایگاه جستجو و نجات) در منطقه 
Swinoujscie  .است 

 لهستان ندارد

 5 درسازها  میزان کمی از پراکنده
در حاوي تجهیزات مبارزه با آلودگی، نبارا

 نیروي دریاییتوسط  سراسر کشور
 شود. می نگهداري

تفاده از شناور اسپري کننده در اس
 .سازها محدودیت دارند پراکنده

 پرتغال ندارد

  رومانی ندارد ندارد ندارد
  اسلوونی ندارد ندارد ندارد

مقدار محدودي  بخش خصوصیدر 
ساز ها دردسترس قرار  ذخیره پراکندهاز

 گیرد. می

محدودي  ی دریایی اسپانیا تعداداداره کل بازرگان
 وساز داشته  پراکنده جهز بهم کش یدك قایق از

 قایقامتیاز استفاده از در صورت نیاز همچنین
 را دارد. بخش خصوصی از کش یدك

اسپانیا اجازه  نجات دریاییآژانس امنیت و 
استفاده از هواپیماهاي داراي توانایی 

 سازها را دارد. پراکنده
 اسپانیا

  سوئد ندارد ندارد ندارد
ریتانیا در دریایی ب -آژانس گارد ساحلی

سازهاي نفتی  تن از پراکنده 1400حدود 
 را در انبارهاي زیر ذخیره نموده است:

Huddersfield, East Kent, 
Coventry, Prestwick, 

Southampton, Saltash, Milford 
Haven, Northern Ireland, 
Inverness, Stornoway and 

Shetland 
دریایی  –ذخایر آژانس گارد ساحلی 

 یا شامل:بریتان
Superdispersant 25 

Agma DR 379 
DasicSlickgone NS 

DasicSlickgone LTSW 
Finasol OSR 51 

OSRL has a stockpile of  
OSRL224 سازهاي نفتی را  تن از پراکنده

هاي مختلف در بریتانیااست.  در مکان
  شامل:OSRL ذخایره 

DasicSlickgone LTSW 
Corexit 9500 

Enersperse 1583 
DasicSlickgone EW 
DasicSlickgone NS 

سازهاي نفتی  تن دیگر از پراکنده 100
است  DasicSlickgoneLTSWعمدتا 

هاي مبارزه با نشت نفت  که توسط شرکت
  شود. ذخیره می

دریایی بریتانیا قرار  - آژانس گارد ساحلیدو 
کش اسپري  هاي یدك داد استفاده از کشتی

ها همیشه  اما اینساز را دارند.  کننده پراکنده
سازها  هاي اسپري کردن پراکنده براي فعالیت

  گردد. استفاده نمی

ي قابلیت هواپیمااز اول در وحلهبریتانیا 
  کند: ساز استفاده می اسپري پراکنده

 turbo propموتوره  4دو هواپیماي 
Lockheed Electra L188   با قابلیت

ساعت در حالت آماده باش و  6مدت زمان 
 15000ساز باالي  ظرفیت پراکندهداراي 

 لیتر است.
 حداکثر ظرفیت F406 cessnaي هواپیما

هاي  ساز جهت لکه پراکنده لیتر 1500تا 
ساز  نقتی کوچک و به طور آزمایشی پراکنده

  کند. را اسپري می
عملیات اسپري کردن پراکنده سازها از 

نظارت که دو هواپیماي اختصاصی طریق 
ملیات سمپاشی ع حیندر دارند  هوایی

  گیرد. صورت می

  بریتانیا
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  انتخاب دیسپرسنت   - 1-6

ي هـا  تسـت  .نمایـد  میها بسته به نوع نفت تغییر  و کارآیی آن شوند میي مختلف تولید ها بندي فرمولبا  ها دیسپرسنت
 ،دمیزان سودمندي یک دیسپرسنت نسبت به دیگري اجرا شده است. بـا ایـن وجـو    بندي درجهآزمایشگاهی بسیاري براي 

، زیـرا امکـان بـه وجـود آوردن شـرایط دریـا در       شود میرعایت موارد احتیاطی توصیه  ها دیسپرسنتدر هنگام استفاده از 
و  شـود  مـی به نفت اسـتفاده   IIIدیسپرسنت کنسانتره نوع  1:20. به طور معمول، نسبت باشد میمحیط آزمایشگاه مشکل 

. این مقدار ممکن است براي نفـت تـازه کـاهش داده    گردد میتعیین تجهیزات پاشش براي دستیابی به این مورد از پیش 
از یک نوع کـاربرد ممکـن اسـت     تر بیشیی که ها مکاندر  ،چرب افزایش داده شود ي غلیظ یاها نفتشود و برعکس براي 

 .(ITOPF, 2009) مورد نیاز باشد

    ها دیسپرسنتعوامل موثر بر عملکرد  -1-7

ها شرایط دریـا و   ین آنتر مهمکه  شود میي فیزیکی و شیمیایی معینی محدود سودمندي دیسپرسنت توسط پارامترها
بـراي شناسـایی بهتـر شـرایط محیطـی در هنگـام اسـتفاده از         هـا،  محـدودیت آگـاهی از ایـن    باشـد.  میي نفت ها ویژگی

  مهم است. ها دیسپرسنت
  عبارتند از: ها دیسپرسنتثر بر عملکرد مورد استفاده، از دیگر عوامل موبهینه ي کاربردي و دز ها روشاز  نظر صرف
  میزان تماس بین دیسپرسنت و نفت 

   میزان اختالط 

   شرایط آب و هوایی 

  دریاشرایط اقلیمی  - 7-1- 1

شرایط آب و هوایی نامسـاعد قـرار دارد.    تاثیري تحت تر کمبه میزان  ،ي دیگرها روشپراکنش شیمیایی نفت نسبت به 
بلکه بر  دهند میقرار ن تاثیررت مستقیم فرایند فیزیکی/ شیمیایی پراکنش را تحت عالوه بر این شرایط آب و هوایی به صو

  .(REMPEC, 2011)گذارند  می اثر ها دیسپرسنتکاربرد 

  امواج  -1-7-1-1

از ایـن حـداقل انـرژي،     تـر  کـم  باشد. میدر دریا به حداقل میزان انرژي موج نیاز  ها دیسپرسنتبراي استفاده بهینه از 
  .(ITOPF, 2009) شده ممکن است دوباره به سطح آمده و یک لکه را مجددا به وجود آورندقطرات نفت پراکنده 

توانند  دار نیز می کنند، اما امواج بزرگ یا امواج شکست که امواج، انرژي الزم براي بروز فرایند پراکنش را فراهم می با این
ل انجام عملیات پراکنش، ایجاد کننـد. همچنـین در   هاي در حا تبدیل به مانعی براي پراکنش شده و مشکالتی براي قایق

  .(REMPEC, 2011)تواند کاهش یابد  شرایط امواج بزرگ یا ناآرام، برهم کنش میان دیسپرسنت و لکه نفتی نیز می
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  باد -1-7-1-2

و در شرایط دریایی نامتعادل، لکه نفت توسط امواج متالطم به زیر آب رفته و بنابراین از تمـاس مسـتقیم بـین دیسپرسـنت     
 12- 4دهد کـه سـرعت بـاد بـین      نفت جلوگیري نموده و تاثیر دیسپرسنت تقلیل خواهد یافت. نتایج آزمایشات میدانی نشان می

  .(ITOPF, 2009)باشد  مقیاس بیوفورت) از بهترین شرایط می 6- 3گره دریایی،  25- 8متر در ثانیه (
کرده و متعاقبا باعـث اتـالف مـواد دیسپرسـنت      هاي اسپري شده را از منطقه هدف دور ممکن است بادها دیسپرسنت

ها، ایمنی  توانند عالوه بر دور کردن و هدر دادن دیسپرسنت ها بادهاي شدید می شوند. در مورد اسپري هوایی دیسپرسنت
  .(REMPEC, 2011)هواپیماي اسپري کننده را نیز تحت تاثیر منفی خود قرار دهند 

  شوري  -1-7-1-3

هـایی   هـا در آب  شوند و کارایی آن تولید می ppt 35 -  30هاي دریا با شوري حدود  ده در آبها عمدتا براي استفا دیسپرسنت
باید. همچنـین در   رود، به سرعت کاهش می ، به ویژه زمانی که دیسپرسنت پیش رقیق کننده به کار میppt 10–5با شوري زیر 
هـاي   هـا بـه نحـو چشـمگیري در آب     د. تاثیر دیسپرسنتگیر ها تحت تاثیر قرار می نیز کارایی دیسپرسنت  ppt 35شوري باالي 

بایـد. بـا ایـن     ها تمایل دارند تا از طریق الیه نفت به درون ستون آب نفوذ نمایند، کاهش مـی  که سورفکتانت شیرین، به دلیل این
م آب شـیرین  شـوند. در یـک سیسـت    بنـدي مـی   هاي شیرین فرمول ها اختصاصا براي استفاده در آب وجود، برخی از دیسپرسنت

کـه آیـا عمـق و تبـادل آب بـه       ها، الزم است عوامل دیگري در نظر گرفته شوند، از جمله این ها و دریاچه محدود، همانند رودخانه
  .(ITOPF, 2009)سازي نفت پراکنده شده وجود دارد  میزان کافی براي دستیابی به رقیق

ي سـورفاکتانت بـه   هـا  مولکـول  مهاجرتو از  دهد میی افزایش ي نفتها لکهها را بر روي ساز پراکندهشوري زیاد آب اثر 
ي سورفاکتانت تمایل به برقرار کردن پیوند بـا سـر غیرقطبـی نفـت در     ها مولکول، در این حالت کند میفاز آبی جلوگیري 

یع آب شده و بنابراین شکسته شدن و تجزیه الیه نفتی را تسـر  -سطح آب دارند که باعث کاهش کشش بین سطح روغن 
 .(Leigh, 2009)دهد  میهاي شیرین و شور را نشان  ها در آبساز پراکنده) تفاوت کارکرد 3-1. شکل (کنند می

  
 (Leigh, 2009) ي شیرین و شورها آبها در ساز پراکندهکارکرد  - 3- 1شکل 
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  دما  -1-7-1-4

میایی مورد نیاز نیـز  درجه حرارت نیز در روند پخش کردن لکه نفتی موثر است با کاهش درجه حرارت میزان ماده شی
سـازهاي نفتـی    توان اثر دما و شوري را بر روي برخـی از پراکنـده   ) می6-1باید. با توجه به جدول ( دیسپرسنت افزایش می

 (Leigh, 2009)شود  هاي نفتی کاسته می سازها بر روي لکه مشاهده کرد. با کاهش شوري و دما از میزان اثر پراکنده

 (Leigh, 2009) هاي نفتیساز پراکندهي بر روي برخی اثر دما و شور -6- 1 جدول
Fresh water  

10  C    
Sea water (34ppt) 

5 C         10 C          15 C  Dispersant  

ineffective          Most effective 

  
Least effective              

Corexit 9537  
ineffective  Shell VDC(slickgone LTSW)  
effective  Gamlen OSD LT  
effective  Tergo (Rochem) R40  

ineffective  Simple green  

  ي نفت ها ویژگی -7-2- 1

نماینـد در هنگـام ارزیـابی احتمـال      ها به دلیل شرایط اقلیمی دریا تغییـر مـی   مشخصات نفت و روشی که در آن این ویژگی
باشـند.   هـاي مهـم مـی    باشد. گرانروي و نقطـه ریـزش نفـت و تعلیـق نفـت از ویژگـی       ا مهم میه موفقیت استفاده از دیسپرسنت
هـا   هاي نفت در اثر شرایط اقلیمی باعث محدود کـردن زمـان مـوثردر کـاربرد موفـق دیسپرسـنت       تغییرات ایجاد شده در ویژگی

  .(ITOPF, 2009)متغیر است  شود. زمان مفید، از چند ساعت تا چند روز بسته به نوع نفت و شرایط محیطی می

  گرانروي نفت  -1-7-2-1

هاي خام شیرین و نفـت کـوره رده میـانی)     (اکثر نفت cSt 5000هایی که در دماي محیط آب دریا گرانروي بیش از تنها نفت
هـاي داراي گرانـروي بـین     نداشته باشند، از نظر شیمیایی توسط محصوالت فعلی قابل تجزیه هستند. پـراکنش شـیمیایی نفـت   

5000  cSt  10000تا  cSt     پـراکنش شـیمیایی در گرانـروي بـاالي      بایـد،  چندان عملی نیست و میـزان پـراکنش کـاهش مـی
10000  cSt نتیجه است. هاي سنگین) بسیار کم یا کامال بی هاي خام سنگین و امولسیون شده و سوخت (نفت  

هـاي گرانـروي    ایند هوازدگی به سرعت بـه محـدودیت  هایی با گرانروي اولیه پایین مستعد این هستند که بر اثر فر حتی نفت
نامیـده  » فرصت پراکنش«پذیر است  ساعت پس از شروع آلودگی). زمانی که نفت هنوز تجزیه 24ذکر شده در باال برسند (اغلب 

غیـر باشـد.   شناسـی (عمـدتا بـاد و دمـا و تالطـم) مت      تواند بسته به نوع نفت و شرایط هواسنجی و اقیانوس شود. این زمان می می
  .(REMPEC, 2011)تري براي پراکنش شیمیایی آن الزم است هرچه گرانروي نفت باالتر باشد تالطم امواج بیش

 –هـاي خـام تـازه     ، افزایش خواهد یافت. نفتسازي امولسیونگرانروي لکه نفتی در اثر شرایط اقلیمی، عمدتا تبخیر و 
شوند. احتمال رسیدن به حـد   هاي باال در دریا پراکنده می جه حرارت) عموما در در3و  2هاي گروه  سبک تا متوسط (نفت
) رابطه بین گرانروي نفت و دمـاي  4-1). در شکل (4هاي گروه  تر نیز وجود دارد (نفت هاي سنگین باالتر پراکندگی با نفت

  دریا ارائه شده است.
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  (ITOPF, 2009)تلف نوع نفت مخ 10رابطه میان دماي دریا و گرانروي نفت براي  -4- 1شکل 

شـود،   هـا مـی   که مقاومت مکانیکی قطرات نفت مانع دور شد نقطرات کوچک از زیر لکـه  هاي با گرانروي باال، به دلیل آن نفت
هـا مـوثر    هـا، بـر روي ایـن نفـت     ها به دلیل عدم توانایی در نفوذ بـه ایـن لکـه    شوند. بنابراین، دیسپرسنت به راحتی پراکنده نمی

)). امـروزه  5- 1شـوند (شـکل (   ط ستون سفیدي که به نحو قابل توجهی در تضاد با پراکندگی است مشـخص مـی  نیستند، و توس
هاي با گرانروي باال نیز بهبود یافته اسـت.   ها روي نفت باشند، به نحوي که اثر آن ها در حال گسترش می بندي دیسپرسنت فرمول

  .(ITOPF, 2009)تر نمایند  شند تا تماس با نفت را در حالل طوالنیبا هاي دیسپرسنت در حال توسعه می به عنوان مثال، ژل

  
  (ITOPF, 2009)ناموثر بودن تصفیه نفت کوره سنگین توسط دیسپرسنت با مشخص شدن یک ستون سفید در آب - 5- 1شکل 
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اي نسبتا باال ه هایی که آسفالتین هاي آب در نفت هستند (به ویژه آن بعضی از انواع نفت مستعد شکل دادن امولسیون
  .دارند) ppm 15تر از  درصد) و غلظتی مرکب از نیکل / وانادیم بزرگ0/ 5تر از  (بزرگ

هـاي نـازکی از    دهند اما به صورت الیه محصوالت سبک همانند دیزل، بنزین و نفت سفید به آسانی امولسیون را تشکیل نمی
شـوند.   هـا تبخیـر شـده یـا از هـم پاشـیده مـی        از دیسپرسـنت شوند که بدون نیاز به استفاده  نفت بر روي سطح آب، پخش می

شود، زیـرا قطـرات    ها روي محصوالت سبک با منشاء نفت خام یا کوره توصیه نمی نظر از این مساله، استفاده از دیسپرسنت صرف
هـا   دیسپرسـنت  شـوند.  دیسپرسنت تمایل به سوراخ کردن الیه نازك موجود در آب زمینه را دارند که باعث جمع شدن نفت می

اي از آب شفاف است کـه نبایـد بـا پراکنـدگی      شوند که نتیجه آن به وجود آمدن ناحیه در آب باعث عقب کشیدن الیه نفتی می
هـاي   هـاي معـدنی، بـر روي لکـه     بندي شده بـراي اسـتفاده روي نفـت    هاي فرمول )). دیسپرسنت6- 1اشتباه گرفته شود (شکل (

  .)(ITOPF, 2009روغن کلزا) اثر کمی داشته یا هیچ اثري ندارند غیرمعدنی (همانند روغن نخل یا 

  
  (ITOPF, 2009)ها توسط بازوهاي متصل به قایق  پخش دیسپرسنت - 6- 1شکل 

  ها دیسپرسنتنفت بر اثربخشی  گرانرويکلی  تاثیر -

. شـایان  ارائه شده استنفت  يها گرانرويمیزان از نسل و نوع مختلف بر  ها دیسپرسنتمیزان کارایی  )7-1(جدول  در
 اثـر  بـی  ) نسـبتا 2نـوع   UKبـاال (  بـا گرانـروي   يها نفت بر روي» 1غلیظ شده«ي مدرن ها دیسپرسنتذکر است که حتی 

میـزان  باال با  باگرانروي يها نفتدرآب دریا بر  کنندهبه خودي خود به عنوان تمیز و رقیق  ها دیسپرسنتاین نوع . هستند

                                                   
 

  کنسانتره -1
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در هنگام افزایش گرانـروي نفـت، کـارآیی دیسپرسـنت کـاهش       .(Lewis etal, 2009) د بودناثر بخش خواه منطقی تاثیر
  ) نشان داده شده است.7-1در، شکل ( مسالهکه این  باید می

  
  (ITOPF, 2009)ها  دیسپرسنترابطه میان گرانروي و کارایی  -7- 1شکل 

  (Lewis etal, 2009)ي مختلف ها ویسکوزیتهبر  ها دیسپرسنتمیزان کارآیی  -7- 1جدول 
 دیسپرسنت

 تجهیزات
 سازي افشانه 

 لکه نفت

 نوعUK توضیحات نسل

 در دماي دریا (cSt)گرانروي نفت 
 10000بیش از  5000- 10000 500- 5000 500از  تر کم

 احتمال پخش شدن
 غیرممکن پذیر امکانگاهی اوقات  ممکن آسان

 دوم
معمولی/بر پایه 

  هیدروکربن
1 

  کشتی، قایق
 در ساحل

 %30میزان اثر دیسپرسنت 
میزان اثر دیسپرسنت 

50 – 30 % 
 تاثیر بی % 100میزان اثر دیسپرسنت 

 سوم

معمولی/برپایه 
 آب

 کشتی و قایق 2
  میزان اثر دیسپرسنت 

100 – 50 % 
 تاثیر بی تاثیر بی  تاثیر بی

 3 معمولی
هوایی، کشتی و 

 قایق
 %5میزان اثر دیسپرسنت 

ن اثر دیسپرسنت میزا
100 – 5 % 

  میزان اثر دیسپرسنت 
15 – 10 % 

 تاثیر بی

  نقطه ریزش  - 1-7-2-2

هایی که نقطه ریزش باالیی دارند، اگر دماي محیط به طرز قابل توجهی  هاي داراي پارافین زیاد (موم)، یعنی نفت نفت
 .(REMPEC, 2011)پذیر نیستند  تر از نقطه ریزش شان باشد دیگر تجزیه پایین

هاي با نقطه ریزش نزدیک یا باالتر از درجه حـرارت سـطح دریـا، قابـل پراکنـده شـدن        عنوان یک قانون کلی، نفت به
 .(ITOPF, 2009)نخواهند بود 
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  تعلیق نفت  -1-7-2-3

هاي آب در نفت ندارد. با وجود  باید و دیگر دیسپرسنت تاثیري بر امولسیون در فرایند تعلیق، گرانروي نفت افزایش می
تواننـد   هـا مـی   اند هنگامی که امولسیون تازه تشکیل شده و هنوز کامال تثبیت نشده، دیسپرسـنت  نشان داده این مطالعات

شود: یک کاربرد اولیه بـراي شکسـت امولسـیون     ها شامل دو مرحله می موثر باشند، در چنین مواردي، کاربرد دیسپرسنت
  اي انجام عمل پراکنش. شود و یک کاربرد ثانویه بر که منجر به کاهش گرانروي نفت می

  تماس میان دیسپرسنت و نفت - 7-3- 1

اي بر روي آن اسـپري کـرد کـه بـه      به منظور دستیابی به تماس مناسب بین دیسپرسنت و نفت، باید دیسپرسنت را به گونه
تحقـق  هـا   هـاي اسـپري و انـدازه مناسـب قطـره      سطح نفت برسد اما به درون الیه نفتی نفوذ نکند. این امر بـا ترکیبـی از روش  

باشـد.   میکرومتـر مـی   700یـا بـه طـور متوسـط     میکرومتر  1000تا  350ت در حدود هاي دیسپرسن یابند. اندازه بهینه قطره می
هـاي   تر از این میزان توسط باد از محل دور شده و ممکن است هرگز تماسـی بـا نفـت نداشـته باشـند و قطـره       هاي کوچک قطره
کـه فرصـت کـافی بـراي تشـکیل       گیرند بدون ایـن  رده و مستقیما با آب در تماس قرار میتر نیز به داخل الیه نفتی نفوذ ک بزرگ

  .(REMPEC, 2011)ها باید از سیستم اسپري استفاده کرد  پیوند با نفت داشته باشند. براي دستیابی به اندازه مناسب قطره

  ختالطا -7-4- 1

چسـبد، مخلـوط    آن بـه نفـت مـی   هنگامی که دیسپرسنت با نفت تماس پیـدا کـرده و بخـش نفـت دوسـت مولکـول       
هایی گردد که در حجم انبوهی از آب دریا پراکنـده شـوند.    نفت/دیسپرسنت باید متالطم شده تا شکسته و تبدیل به قطره

براي تکمیل این فرآیند به تالطم طبیعی سطح دریا (امواج) نیاز است. در برخـی مـوارد اگـر انـرژي امـواج ناکـافی باشـد        
ها کم و محدود باشـند، اخـتالط سیسـتم دیسپرسـنت/نفت و      ار آرام است)، و در صورتی که آلودگی(هنگامی که دریا بسی

  توان به صورت موضعی ایجاد کرد: آب را می
 .از طریق عبور کشتی از میان لکه نفتی و متالطم کردن آن با امواج سینه کشتی و توسط چرخش پروانه آن 

  نشانی آتش پاش آبي ها لولهاز طریق اختالط آب و نفت با. 

  عمق  -7-5- 1

متـر اسـتفاده از    10از  تـر  کـم هـایی بـا عمـق     سازي نفت تاثیرگـذار اسـت. بـه طـور کلـی در آب      عمق نیز در پراکنده
ها ممنوع است. زیرا مخلوط شدن مواد نفتی نیاز به عمق کافی دارد. همچنـین در منـاطق کـم عمـق غلظـت       دیسپرسنت

  .(Leigh, 2009)ماند  ها برجا می شود و اثرات سمی آن اد میساز در ستون آب زی مواد شیمیایی پراکنده
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  میدان دید ضعیف - 7-6- 1

ها به صـورت   از موارد قبلی، میدان دید ضعیف نیز بر میزان کارآیی دیسپرسنت تر کمدر برخی از موارد البته به نسبت 
  .(REMPEC, 2011) غیرمستقیم و از طریق دشوارتر کردن عملیات اسپري تاثیرگذار است

  ها دیسپرسنتي فیزیکی ها ژگیوی -1-8

تواند مشکالتی براي استفاده، نگهداري و یا ایمنی این مواد ایجاد کند. بـه   ها می هاي فیزیکی دیسپرسنت برخی ویژگی
ها را مشمول الزاماتی در خصوص گرانروي و/یـا   همین دلیل بعضی کشورها تایید و ارائه مجوز براي استفاده از دیسپرسنت

  .(REMPEC, 2011)دانند  ها می ه اشتعال و عمر ماندگاري یا مدت انقضاي دیسپرسنتنقطه ریزش، نقط

  گرانروي دیسپرسنت - 8-1- 1

اي  تـر در منـاطق مدیترانـه    شود. واحدي کـه بـیش   گرانروي مایع به عنوان مقاومت آن در برابر جاري شدن تعریف می
) یا گرانـروي  cP» (سانتی پواز«دینامیک) با واحد تواند گرانروي حرکتی ( شود می براي تعیین کمیت گرانروي استفاده می

  ).8-1ها به دما بستگی دارد، جدول ( ) باشد. گرانروي دیسپرسنتcSt» (سانتی استوك«ایستایی (سینماتیک) با واحد 
گـذارد. بـه همـین دلیـل ممکـن اسـت برخـی کشـورها          هـاي دیسپرسـنت تـاثیر مـی     گرانروي بـر روي انـدازه قطـره   

سانتی  80ها وضع کنند، (مانند فرانسه که در آن باید گرانروي دیسپرسنت زیر  ي گرانروي دیسپرسنتهایی برا محدودیت
  گراد باشد). درجه سانتی 20پواز در 

  (REMPEC, 2011) رابطه میان گرانروي و دما -8- 1جدول 
  دما 

 cP  0°C 20°Cمیزان گرانروي دیسپرسنت 

 5-25 10-50 معمولی 
 30- 100 60- 250 غلیظ شده (کنسانتره) 

  چگالی نسبی (وزن مخصوص) -8-2- 1

. نامنـد  مـی نسبت وزن یک جامد یا مایع به وزن همان حجم آب را در دماي معین چگـالی نسـبی یـا وزن مخصـوص     
  ) دارند.9/0-05/1ي کنسانتره (ها دیسپرسنت ) نسبت به8/0-9/0ي (تر کمي معمولی عموما چگالی نسبی ها دیسپرسنت

  نقطه ریزش -8-3- 1

زیـر صـفر درجـه     ها دیسپرسنتنقطه ریزش اکثر  ، را نقطه ریزش گویند.شود میی که مایع در آن جاري ین دمایتر کم
هرگـز   هـا  دیسپرسـنت ) و در شرایط مناطق مدیترانـه اي ایـن   گراد سانتیدرجه  40الی منفی  10منفی (است  گراد سانتی
  .شوند میجامد ن
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  نقطه اشتعال -8-4- 1

، شـود  مـی ه فرار هنگامی که در هوا در معرض شعله آتش قرار گیرد، مشتعل ین دمایی که بخار ساطع شده از مادتر کم
ها را غیرقابل اشـتعال   آن توان میدارند و  گراد سانتیدرجه  60نقطه اشتعالی باالي  ها دیسپرسنتاکثر  نقطه اشتعال است.

در مـورد نقطـه اشـتعال وضـع      ییها محدودیتنظر گرفت. اما با وجود این، برخی کشورها به دالیل ایمنی ممکن است  در
  .(REMPEC, 2011) باشد) گراد سانتیدرجه  60کنند (مانند فرانسه که در آن نقطه اشتعال دیسپرسنت باید بیش از 

  عمر ماندگاري یا مدت انقضا -8-5- 1

ي آن نبایـد  هـا  ویژگـی  در طی مدتی که به عنوان عمر ماندگاري دیسپرسنت توسط تولید کننـده اعـالم شـده اسـت،    
  . کنند میرا براي تولیدات خود اعالم  تر بیشساله یا  5عمر ماندگاري  تولیدکنندگانتغییر شوند. اکثر دستخوش 

 1نقطه ابري شدن - 8-6- 1

 گراد باشد.  درجه سانتی -50تر از  ها نفتی نباید بیش نقطه ابري شدن دیسپرسنت

 حالت فیزیکی  -8-7- 1

  به صورت جامد در بیایند.ماده شیمیایی پخش کننده نفت باید به صورت مایع باشد و نباید 

  سایر موارد -8-8- 1

ها شوند. بـه همـین    بندي آن توانند در دراز مدت باعث خوردگی بسته ها می وجود برخی عناصر در ترکیب دیسپرسنت
کنـد   ها ممنـوع مـی   خاطر در برخی کشورها مقرراتی وضع شده است که استفاده از چنین عناصر مضري را در دیسپرسنت

(REMPEC, 2011).  

  ي مختلف نفتیها لکهي دیسپرسنت بر یرگذارتاث -1-9

هاي نفتی ایجاد شده از منـابع گونـاگون دارنـد. در کتـاب راهنمـاي کـاربري        ها تاثیر متفاوتی بر روي لکه دیسپرسنت
هـاي نفتـی    منتشر شده جدولی جهت تاثیرگذاري این مـواد بـر لکـه    2008در سال  MEMACها  که توسط  دیسپرسنت

  ) نشان داده شده است.9-1. اطالعات مربوطه در جدول (مختلف ارائه شده است

                                                   
 

  دمایی که در آن اولین میکروکریستال ها تشکیل و باعث ایجاد کدورت در محلول می گردد. -1
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  (MEMAC, 2008)هاي نفتی مختلف  تاثیرگذاري دیسپرسنت بر لکه - 9- 1جدول 
  اثر دیسپرسنت  جنس لکه نفتی  حادثه منشا

  خیر  گازوییل .دیزل دریایی  کشتی صیادي
  بله  نفت متوسط  کشتی باري کوچک
  بله  نفت متوسط  کشتی باري متوسط

  بله  نفت متوسط / سنگین/ باقیمانده  رتانک
  خیر  بنزین  تانکر
  خیر  سوخت جت  تانکر
  خیر  ي گیاهیها روغندیزل /   تانکر
  احتمالی  ي سنگین و باقیماندهها سوخت  تانکر

  احتمالی  نفت سنگین و باقیمانده  کشتی باري بزرگ
  احتمالی  نفت سنگین و باقیمانده  تانکر نفتی
  احتماال خیر  شدهمواد غلیظ   تانکر نفتی
  برخی مواقع –بله   نفت خام  تانکر نفتی

  





 

  2فصل 2

  کارگیري هاي به روش
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م  دو ه روش -فصل  ب ي  ري ها   کارگی

  ي استفاده از مواد دیسپرسنت  ها روش -2-1

 مشـاهده  از پـس  ممکـن  ترین زمان کوتاه در کردن اسپري نفتی، هاي لکه دیسپرسنت روي مواد از استفاده راه بهترین

 شوند تقسیم می تر کوچک قطعات به هاي نفتی لکه معموال گیرد، می صورت مواد دیسپرسنت کردن اسپري که زمانی .است

 لختـه  باعـث  نفتـی،  هاي با آلودگی دیسپرسنت تماس شرایط نامطلوب، در .کرد خواهند حرکت شناور جلوي قسمت و به

 آب جلـوگیري  سـتون  در دیسپرسنت مواد پراکندگی از شد و خواهد نفتی هاي آلودگی درآمدن اي صورت رشته به و شدن

  کرد. خواهد
هـاي آزاد بـه    توانند از طریق هوایی با استفاده از مخازن یا هواپیماها بر روي لکه نفت موجـود در آب  ها می دیسپرسنت

تـري دارنـد    بـازده هـاي بـیش   هاي نفتی اصـلی و دور از سـاحل    کار گرفته شوند. هواپیماهاي چند موتوره بزرگ براي لکه
تر نزدیـک بـه سـاحل     هاي کوچک ها و هواپیماهاي سبک، براي برطرف کردن لکهکوپتر هلیها،  استفاده از قایق که درحالی
  .(ITOPF, 2009)باشند  می تر مناسب

یـد بـه   ي پاشش از اهمیت باالیی برخوردار است. قطرات باها سیستمپخش قطرات دیسپرسنت با اندازه مناسب توسط 
بزرگ که الیه نفتـی را سـوراخ کـرده و از     قدر آناندازه کافی بزرگ باشند تا بر اثرات رانش باد و تبخیر غلبه نمایند اما نه 

. به منظور جلوگیري از هدر باشد میمیکرومتر در قطر  800الی 600آن عبور نمایند. بهترین اندازه قطره دیسپرسنت بین 
شـرایط دریـا و اقلـیم) بایـد      تاثیرقبل از ( لکه نفتیتر  ضخیمي ها قسمت ،ها ن رفتن اثر آناز بی رفتن منابع دیسپرسنت و

در شناور، هواپیما و بالگردهـا در   ها دیسپرسنتي مختلف اسپري ها حالت .(ITOPF, 2009) سریعا مورد هدف قرار گیرند
  ) نشان داده شده است.1-2شکل (
  ها، ارائه شده است.ساز پراکندهي اسپري ها روش ابانتخ) پارامترهاي اصلی جهت 1-2جدول (در 

  
  (REMPEC, 2011) ي مختلف اسپري دیسپرسنت در شناورها، هواپیماها و بالگردهاها حالت -1-2شکل 
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  (ITOPF, 2009) هاساز پراکندهي اسپري ها روشبرخی پارامترهاي مهم جهت انتخاب  - 1- 2جدول 

سازي  (تن)پاك مقدار نفت
  قابلیت مانور  برد  شده در هر ساعت

پهناي 
  اسپري

(m)  

میزان مورد 
 استفاده
(L/Ha)  

 ظرفیت
  تجهیزات  (تن)

  کوپتر  هلی  3-0.5  200-80  20-15  عالی  متوسط  -
  هواپیماي تک موتوره  1.5-0.5  100-50  20-15  خوب  متوسط  40

  ره هواپیماي چند موتو  20-5  100-50  40-20  ضعیف  طویل  400
5-10 (type 2)  
 75 (type 3)  قایق  6.5-0.5  350-100  20-5  خوب  طویل  

  لوله ثابت با مکنده   -  -  10-5  بسیار محدود  بسیار کوچک  1
  

  انتخاب روش بستگی به عوامل زیر دارد:
  نوع دیسپرسنت در دسترس  
  نوع دستگاه پاشش در دسترس 

وجـود دارد و   پـاش  آبي هـا  سیسـتم فته شود. انـواع مختلفـی از   هرچند اندازه و میزان محل نشت نیز باید در نظر گر
  نمود: بندي طبقهها را  بر اساس حاملشان آن توان می

 ي اسپري نصب شده بر روي هواپیما  ها سیستم  
 ها قایقي اسپري نصب شده بر روي ها سیستم    
  واحدهاي قابل حمل شخصی(REMPEC, 2011). 

  استفاده از شناور -2-1-1

. شـوند  میروي بازوي افشانه، پخش  هاي نصب شده بر اي از نازل ، معموال از طریق مجموعهها تدیسپرسندر این روش 
ي هـا  نـازل به بازوي افشانه که به یکسري از  سازي ذخیرهي دیزلی یا الکتریکی دیسپرسنت را از یک تانک (مخزن) ها پمپ

ثابـت   صـورت  بـه ند قابل حمل باشند یا توان میه واحدهاي افشان دهند. میانتقال  ،براي تولید یکنواخت قطرات مجهز شده
ي کمـانی  هـا  مـوج روي یک مخزن نصب شوند. این بازوها اگر تا حد امکان روي مخزن به طرف جلو نصب گردند تا از بروز 

ول اجتناب شود، موثرتر خواهند بـود. توجـه بـه طـ    دهند  میکه نفت را به فراتر از پهناي الگوي افشانه یا نوار افشانه فشار 
بازوها نیز اهمیت دارد به عنوان مثال اگر بازوها بیش از حد طویـل (دراز) باشـند، در هنگـام چـرخش مخـزن در معـرض       

ي غلیظ رقیـق شـده   ها دیسپرسنتي آب براي مصرف ها جتیا  نشانی آتشي ها شلنگ. در برخی از موارد باشند میآسیب 
ي جت آب هـم چنـین خطـر درهـم شکسـتن دیسپرسـنت را ایجـاد        . فشار باالگیرند میدر جریان آب مورد استفاده قرار 

 کـه  ایـن آن شوند مگر  غیرموثرمنجر به اتالف دیسپرسنت و کابرد  نشانی آتشي ها جت. بنابراین احتمال دارد که نماید می
  به شکلی خاص و براي هدفی خاص طراحی شوند.  

ترس باشـند، راحـت بـارگیري شـوند و بتواننـد      مخازن مورد استفاده براي پاشش دیسپرسنت باید بـه آسـانی در دسـ   
بـوده   تر بیشي خاص در یک لکه به کار ببرند. از نظر هزینه مزایاي مخازن از هواپیما ها ناحیهدیسپرسنت را با دقت براي 
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ي هـا  نشـت نمایند. اما در هنگام بروز حوادثی بـا   جا به جارا حمل و  ها دیسپرسنتي از تر بیشي ها ظرفیتو قادر هستند 
  .(ITOPF, 2009) بزرگ کارآیی ندارند

وجـود   ،هـا  ثابت هستند و یا نوع قابل حمـل آن  ها کشتیانواع مختلفی از این تجهیزات از جمله واحدهایی که بر روي 
ي خـالص یـا (در صـورت قـدیمی بـودن      هـا  دیسپرسـنت تجهیزات اسپري شناورها قادر به اسـتفاده از   ).2-2دارد شکل (

. اسـتفاده از  باشـند  مـی ، انـد  شـده  سـازي  رقیـق یی کـه از قبـل در آب شـیرین    هـا  دیسپرسـنت ري تجهیزات شناور) اسـپ 
ي رقیق شده ارجحیت دارد زیرا بـرروي نفـت هـوازده و/یـا امولسـیون      ها دیسپرسنتي خالص بر استفاده از ها دیسپرسنت

  .(REMPEC, 2011) شده موثرتر هستند

  
  (REMPEC, 2011) بوم اسپري در حال اسپري کردن -2-2شکل 

  هاي عملیات شناورها  ویژگی -

واکنش کُند: به جز زمانی که لکه نفتی که در فاصله اي نزدیک واقـع شـده اسـت، شـناورها بـراي رسـیدن بـه محـل         
شدن احتمال موفقیـت عملیـات در نتیجـه از دسـت رفـتن       تر کمعملیات به زمان قابل توجهی نیاز دارند و این به معناي 

 است. پذیر واکنشمدت زمانی است که نفت به تازگی نشت کرده و همچنان نسبت به دیسپرسنت فرصت پراکنش در 

و (نات  6تا  4ند به سرعتی باالتر از توان میمیدان عملیات محدود (با واحد هکتار بر ساعت): به این دلیل که شناورها ن
 . باشد میا محدود ه نات) برسند، در مدت زمان معین، میدان عملیاتی آن 8در موارد نادر 

وضعیت دریا کمی نامساعد و متالطم گردد، قدرت مـانور شـناور کـاهش     که اینپذیري از وضعیت دریا: به محض تاثیر
دیسپرسـنت را بـه درون بـاد     بایسـت  مـی ، شـناور  دارنـد  میي تراکتاثیر ها دیسپرسنتکه  جا آنو عالوه بر این، از  باید می

 ، مخصوصا هنگامی که شرایط دریا نامساعد باشد. اسپري کند، که گزینه راحتی نیست

  اما:
 تواند در شرایطی که دریا بیش از حد آرام است به آغاز پراکنش کمک کند.  تاثیر تالطم ایجاد شده توسط حرکت شناور می

 قرار دهد. سازي پاكي نفتی متفرق را مورد ها لکهد در صورت برخورداري از راهنمایی هوایی توان میشناور 
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د به تنظیم میزان اسپري دیسپرسنت (لیتر بر هکتار) هم از طریق تغییر سـرعت شـناور و هـم از طریـق     توان میشناور 
 ي اسپري چندگانه) کمک کند. ها بوماي از  استفاده از تجهیزات اسپري (مجموعه

راکنش نفـت  د بـدون نیـاز بـه بـارگیري مجـدد دیسپرسـنت، بـراي بـازه هـاي زمـانی طـوالنی بـه پـ             توانـ  مـی شناور 
 .(REMPEC, 2011)بپردازد

  ي معمولی ها دیسپرسنتي اسپري ها سیستم -2-1-1-1

ي بـر پایـه   هـا  دیسپرسـنت ي معمـولی/ نسـل دومـی و    هـا  دیسپرسـنت یی هستند که امروزه به ندرت براي ها سیستم
، بـودن  1:3یمم یـا مـاکز   1:1مخلوط نشده هستند و به علت  ها دیسپرسنت، زیرا این نوع از شوند میهیدروکربن، استفاده 

عت سـر . کشتی داراي یـک پمـپ  بـا    گردد مینسبت دیسپرسنت به نفت، دیسپرسنت به میزان زیاد توسط کشتی حمل 
نــازل دارنــد و اغلــب در عقــب کشــتی نصــب   3))،کــه هرکــدام 3-2جریــان ثابــت و دو بــازوي اســپري اســت (شــکل ( 

  .(REMPEC, 2011)شوند می

  
  (REMPEC, 2011) ها قایقمولی در سیستم اسپري دیسپرسنت مع -3-2شکل 

  رقیق شده به آب دریااسپري دیسپرسنت  يها سیستم -2-1-1-2

ي کنسـانتره (دز  هـا  دیسپرسـنت  ي از پیش رقیـق شـده در آب دریـا بـه منظـور اسـتفاده از      ها دیسپرسنتاستفاده از 
ز نفت/ دیسپرسنت بـاال)  ي معمولی (دها دیسپرسنتنفت/دیسپرسنت کم) با استفاده از تجهیزاتی که در اصل براي اعمال 

است، ابداع شده است. در واقع، رقیق کردن باعث افزایش نرخ جریانی شده و به همین دلیل اسـپري کـردن بـا تجهیـزات     
دیـده   ها کشتیامکان هدر رفتن دیسپرسنت وجود دارد، این سیستم در اغلب  ها سیستم. در این شود می پذیر امکانمشابه 

  که هیچ تجهیزات دیگري در دسترس نباشد. شود میتی از آن استفاده ، اما تنها در صورشوند می
کرد که رقیق کردن در آب دریا ممکن است بازدهی دیسپرسنت را کاهش دهد، به ویژه وقتـی نفـت کمـی     تاکیدباید 

گـردد   مـی ). بـه همـین دلیـل، اسـتفاده از دیسپرسـنت خـالص توصـیه        <700cStچسبنده است، یعنی هوا خورده است (
(REMPEC, 2011).  
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  یی براي اسپري دیسپرسنت خالصها سیستم -2-1-1-3

.این واحدها معمـوال بـر   شوند میبه صورت خاص براي استفاده از دیسپرسنت غلیظ رقیق نشده طراحی  ها سیستماین 
ي نصب شده بـر  ها نازلروي دماغه کشتی نصب شده و داراي پمپی با نرخ جریان متغیر هستند. دیسپرسنت نیز از طریق 

. این واحدها معموال در مقایسه با بازوهاي نصـب شـده بـر روي عقـب کشـتی بلنـدتر       شود میبازوهاي اسپري تخلیه  روي
  .شود میاست. انرژي ترکیبی توسط موج در دماغه فراهم  تر بیشها  هستند و میزان برخورد نفت در آن

بـه  . با شوند میي پاششی چندگانه مجهز ها مجموعهبه منظور افزایش دامنه نرخ جریان دیسپرسنت، برخی واحدها به 
ي هـا  موقعیـت اي تنظـیم کـرد کـه بـا      به گونـه  توان می، نرخ جریان را ها اسپريانداختن یک یا چند مورد از مجموعه  کار

  ..)، خود را تطبیق دهد..مختلف از جمله (سرعت کشتی، ضخامت و نوع نفت
گیـري   هـا، شـناورهاي مـاهی    ها به کار رونـد از جملـه قـایق    هاي مختلفی ممکن است براي اسپري کردن دیسپرسنت کشتی

رونـد. ضـرورت    ها به کار می ها که براي اسپري کردن دیسپرسنت گیري و یا انواع مختلف کشتی هاي کوچک ماهی کوچک و قایق
کشـتی بـه   اي در انتخـاب   هاي پایین و در عین حال حفظ قدرت مانور، ممکن است عامـل محـدود کننـده    کار کردن در سرعت
  .(REMPEC, 2011)سازي کافی براي دیسپرسنت نیز داشته باشند  هاي مناسب باید فضاي ذخیره حساب آید. کشتی

  پاشش هوایی -2-1-2

ها، گرفتن نتیجه مطلوب بالفاصله بعد از استفاده و  ها از طریق هواپیما به دلیل استفاده بهینه از دیسپرسنت کاربرد دیسپرسنت
  شوند:  تري دارد. سه دسته از هواپیماهاي با بال ثابت استفاده می ، نسبت به مخازن مزایاي بیشتر امکان استفاده گسترده

ي جهـت کـاربرد   تـر  کمکه نیاز به اصالح  شوند میهایی که براي عملیات کنترل کشاورزي یا آفات طراحی  آن - 1
  دارند. ها دیسپرسنتبراي 

  .اند شدههایی که اختصاصا براي کاربرد دیسپرسنت طراحی  آن - 2
  هواپیماهاي مخصوص باربري با مخازن چرخان.   - 3

کوپترهایی که قادر بـه حمـل    کوپترها نیز به دو صورت است یکی با بازوهاي افشانه ثابت و دیگري هلی استفاده از هلی
هاي سطل به صورت آویزان زیر بدنه هستند و معموال نیازي بـه اصـالحات عمـده در طراحـی خـود ندارنـد. نـوع         سیستم

پیما با توجه به نوع حادثه، (عمدتا اندازه و محل نشت) تعیین خواهد شد، هرچند دسترسی سریع و آسان به مکان نیـز  هوا
متـر بـراي    30- 15عامل حیاتی خواهد بود. هواپیما باید قـادر بـه انجـام عملیـات ایمـن در ارتفاعـات پـایین (بـه ویـژه          

متر در ثانیه) باشد و باید در سطح باالیی از نظر قابلیت مـانور   75 – 25هاي نسبتا کم ( تر) و در سرعت هواپیماهاي بزرگ
دادن باشد. مصرف سوخت، ظرفیت ترابري، فاصله بین لکه و پایگاه عملیاتی و... همه از مالحظات مهم به هنگـام انتخـاب   

  باشند. یک هواپیماي مناسب می
) بـراي پاشـش هـوایی    1:20طور معمـول   ه نفت (به، به دلیل پایین بودن نسبت دیسپرسنت بIIIهاي نوع  دیسپرسنت

شوند که دیسپرسنت را بـه میـزان کنتـرل شـده از      هاي پاشش هواپیما شامل یک پمپ می باشند. سیستم ترین می مناسب
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هـا یـا از طریـق     کشاند. دیسپرسنت یـا از طریـق فشـار نـازل     یک تانک به درون بازوهاي افشانه نصب شده به هواپیما می
هاي منظم در امتداد بازوهـاي افشـانه، کـه بـراي تولیـد قطـرات دیسپرسـنت بـا          وار فضاسازي شده در فاصلهواحدهاي د

توانند در اکثر هواپیماهـاي سـبک و    شود. هر دو نوع این واحدهاي تخلیه، می شوند، تخلیه می هاي بهینه طراحی می اندازه
  .(ITOPF, 2009)نمایند  ها استفاده می تر از فشار نازل رگکوپترها مورد استفاده قرار گیرد، اما در هواپیماي بز هلی

  ي عملیات هوایی ها ویژگی -

 د به سرعت خود را به صحنه عملیات رسانده و عملیات را انجام دهد. توان میسرعت: هواپیما 

 را با سرعت زیاد در مناطقی وسیع، اسپري کند.  ها دیسپرسنتد توان میمیدان عملیات وسیع: هواپیما 

 د در شرایط نامساعد آب و هوایی نیز عملیات اسپري را انجام دهد.توان میهواپیما 

: اگر هواپیما به منظور دیدن لکه نفتی در ارتفاع بسـیار پـایین پـرواز کنـد،     باشد مینیاز به راهنمایی هوایی بسیار کم 
 د اوج گرفته و نمایی کلی از لکه و حدود آن به دست آورد.  توان می

  به موارد زیر نیز در عملیات هوایی الزامی است: اما توجه
درصد نیز برسد: زیـرا دیسپرسـنت از ارتفـاعی بـه      50ممکن است به  ها دیسپرسنتو هدر رفتن  غیریکنواختاسپري 

 .رسد میمتر باالتر از سطح دریا اسپري شده است و بخش از آن کم و بیش هدر رفته و به سطح لکه ن 30تا  10اندازه 

 گـذارد  مـی بـا شـیب شـدیدي رو بـه کـاهش       بایـد  میار مفید بالگردها هنگامی که مسافت حمل بار افزایش ظرفیت ب
(REMPEC, 2011).  

  انواع هواپیما -2-1-2-1

  هواپیماهاي کشاورزي -الف

نسبت به سموم شیمیایی کشاورزي، بهتر است  ها دیسپرسنتبه راحتی در دسترس هستند.  به دلیل باال بودن میزان 
به محدودیت ظرفیت تـانکر و عـدم ایمنـی     توان میها  ي این نوع هواپیماها داده شود. از معایب آنها نازلدر که تغییراتی 

 هواپیماهـا ) یک نمونـه از ایـن نـوع    4-2در شکل ( .(REMPEC, 2011) ها اشاره نمود کافی به دلیل تک موتوره بودن آن
  ارائه شده است.
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  (REMPEC, 2011) هواپیماي کشاورزي - 4-2-شکل 

  هواپیماهاي چند موتوره سیستم ثابت  -ب

هـا عبارتنـد از: یـک پمـپ      هاي ثابت براي تبدیل هواپیماهاي چند موتوره به منابعی براي ذخیره دیسپرسـنت  سیستم
  )).5-2شامل بازوهاي پر قدرت براي اسپري کردن همراه با نازل و یک سیستم کنترل از راه دور (شکل (

شوند، در حال توسـعه   هاي اسپري)، که در زیر بدنه هواپیما نصب می با تانک، پمپ و بمبهاي مستقل ( برخی سیستم
دهنـد   ها به سرعت اجازه تبدیل هواپیماهاي معمولی را به هواپیماهایی جهت اسپري دیسپرسنت مـی  هستند، این سیستم
(REMPEC, 2011).  

  
  (REMPEC, 2011) ي عمیقها آبهواپیماي چند موتوره در حال عملیات بر روي  -5-2شکل 
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  PODي پاششی ها سیستم -ج

هاي اسپري کاملی هسـتند کـه زیـر هواپیماهـاي کوچـک       ها در هواپیماهاي کوچک کاربرد دارند، سیستم این سیستم
  )).6-2شوند، (شکل ( مانند یک صندوق بسته می

  
 POD(REMPEC, 2011)هواپیماهاي اسپري  - 6-2شکل 

  سیستم سرخود ي پاششی هوابردها سیستم -د

اند که در طول پرواز درب سمت عقب هواپیمـا   ها براي استفاده در هواپیماهاي بزرگ حمل بار ساخته شده این سیستم
))، یک فروند آن شامل مخزن، جعبه تغذیه، پمپ و بازوهاي اسـپري قابـل جمـع شـدن کـه بـه       7-2باشد، (شکل ( باز می

  .(REMPEC, 2011)، است تواند از محموله مورد نظر پر شود راحتی می

  
  (REMPEC, 2011)تن ظرفیت)  20هاي پاششی هوابرد (با  سیستم -7-2شکل 

   کوپتر هلی -2-1-2-2

هواپیماهاي با بال ثابـت   یی مشابهها بخشها، در زیر بدنه نصب شده و داراي کوپتر هلیي ثابت اسپري براي ها سیستم
  اده شده است.نمایش د ها سیستم) یک نمونه از این 8-2هستند. در شکل (
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  (REMPEC, 2011)ها کوپتر هلیي اسپري ثابت براي ها سیستم - 8-2شکل 

ي که مجهز به قالب بـار باشـد، صـورت    کوپتر هلیبراي هر نوع  توان می)) را 9-2(شکل ( کوپتر هلیي اسپري ها سطل
و قابلیـت   باشـد  می )ازوهاي اسپريمخازن معلق در زیر بدنه به کار برد. یک فروند آن شامل (تانک، پمپ، منبع تغذیه و ب

  .(REMPEC, 2011) کنترل از طریق کابین خلبان و از راه دور را دارد

  
  (REMPEC, 2011)جزا سطل پاشش مه مجهز شده ب کوپتر هلی -9-2شکل 

بـا  کردن لکه نفتی  بستگی به قابلیت دید منطقه لکه نفتی و انرژي موج براي مخلوط ها دیسپرسنتکاربردهاي هوایی 
 دیسپرسنت دارد.

  ي قابل حمل فردي براي استفاده در موارد خاص ها سیستم -2-1-3

و عمـدتا بـراي    رونـد  مـی  به کارسبک، ارزان و قابل دسترس که معموال در کشاورزي  واحدهاي به صورت کوله پشتی،
میـزان کـم در    و ممکن است براي کاربرد دیسپرسنت در موارد تخلیـه نفتـی بـا    اند شدهخطوط ساحل طراحی  سازي پاك

ها مخزن و پمـپ بـر روي    یی از آنها طرحنزدیکی ساحل نیز استفاده شوند. میزان استفاده از این واحدها محدود است. در 
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ي برپایه هیـدروکربن  ها دیسپرسنت تریلر سوار شده و به تفنگ اسپري قابل حملی با یک لوله قابل انعطاف متصل هستند.
  .(REMPEC, 2011) با این ابزارهاي مورد استفاده قرار داد توان میي کنسانتره را ها دیسپرسنتو 

 ها دیسپرسنت ي اسپري کردنها روشعملیات و  - 2-2

  عملیات هوابرد  -2-2-1

شـود انـدازه    کند)، معمـوال پیشـنهاد مـی    ها را از لکه نفتی دور می ها (باد دیسپرسنت به منظور اجتناب از اتالف دیسپرسنت
  شود.   میکرومتر باشد. این اندازه با استفاده از تجهیزات اسپري مناسب حاصل می 700تا  400قطرات دیسپرسنت بین 

اثر کند زیرا قطرات دیسپرسنت هم چنان که به سوي لکه نفتـی   تواند عمل اسپري را دشوار و بی شرایط باد می توجه:
ها را از محـل مـورد انتظـار     سنتتواند دیسپر شوند و یک باد جانبی می می جا به جادر حال حرکت هستند، توسط باد نیز 

  (محل لکه نفتی) دور کند. 
  ها عمل خواهد کرد. هاي دودزا موجب مشخص شدن جهت باد شده و در جهت تقویت این توصیه استفاده از بمب توجه:

ف در طی انجام عملیات پراکنش، همواره در ارتفاع توصیه شده پرواز براي نوع هواپیماي مـورد اسـتفاده، خـال    توصیه:
  ) بررسی شده است.10-2جهت یا در جهت باد پرواز شود. تاثیر سرعت باد در عملیات هوایی در شکل (

 
  (REMPEC, 2011)سرعت باد در عملیات هوایی  تاثیر -10-2شکل 

 تجهیزات اسپري موجود در هواپیما -2-2-1-1

  نازل -الف

کـه   باشند میي تنظیم شده ها نازلي اسپري مجهز به ها بومنفتی شامل  هايساز پراکندهبه طور کلی تجهیزات اسپري 
ي مـوازي بـاهم و   هـا  جریـان  . در برخـی مـوارد بـه منظـور تولیـد     گیرد میها صورت  توسط جریانی مستقیم پاشش در آن

  )).11-2د (شکل (درجه نسبت به بوم قرار بگیرن 15تا  10باید در زاویه اي بین  ها نازل، ها جریانجلوگیري از برخورد 

  باد (متر/ثانیه)
20 m  40 m  

10
 m
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  (REMPEC, 2011) نازل پاشش در هواپیما - 11-2شکل 

  ي کنترل ضد چکه ها دریچه -ب

ي هـا  بـوم و در هنگام کاهش  فشار در  گیرند میقرار  ها نازلي کنترل اغلب بر روي سیستم اسپري و باالتر از ها دریچه
هنگـام اتمـام عملیـات     سـاز  پراکندهشت مواد شیمیایی تا ضمن جلوگیري از ن شوند میبسته  ها دریچهاسپري کننده، این 

 ))12-2(شـکل ( ، نفتـی نگـه دارنـد    سـاز  پراکنـده اسپري کردن، سیستم اسپري کننده را در حالت پرفشـار و پـر از مـواد    
(REMPEC, 2011).  

 
  (REMPEC, 2011) ي کنترل ضدچکهها دریچه - 12-2شکل 

  ها از طریق هواپیماساز پراکندهردن ي اسپري کها روش -2-2-1-2

  روش استاندارد -

هـاي   باشـد و بمـب   در عملیات هوابرد هم انجام اسپري در جهت وزش باد و هم خالف جهت وزش باد، روش اسـتاندارد مـی  
  .(REMPEC, 2011) ))13- 2یابی وزش باد بسیار مفید باشند (شکل ( گذاري یک لکه نفتی و جهت توانند براي نشان دوزا می

 شیر تنظیم دیافراگمی

 ها نازل

 ها دیسپرسنت

شیر تنظیم 
 اي کره نیم
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  (REMPEC, 2011)استفاده از بمب دودزا  - 13-2شکل 

  موارد خاص -

))، 14-2اگر لکه نفتی نوار باریکی در زاویه قائم باد باشد: نحوه مطلوب و استاندارد انجام  چند عملیات پـرواز (شـکل (  
  در خالف جهت باد (درون باد) خواهد بود.

 
  (REMPEC, 2011) اسپري کردن به دفعات -14-2شکل 

در زاویه قائم با جهت وزش باد عملیات را انجام داد، در این مورد دیسپرسنت توسط بـاد بـه سـمت     توان میهمچنین 
  )).15-2لکه حرکت داده خواهد شد (شکل (

 باد

 بمب دودزا

 باد

 بمب دودزا
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  (REMPEC, 2011) انجام عملیات در جهت قائم - 15-2شکل 

رسند که هواپیما یا بالگرد  از روي لکه عبور کرده باشـد امـا در    ها زمانی به نفت می پرواز در جهت باد، دیسپرسنتدر حالت 
دهـد. قطـع نظـر از     که هواپیما یا بالگرد به لبه لکه نفتی برسـد ایـن اتفـاق رخ مـی     حالت پرواز در خالف جهت باد به محض این

رسیدن به لبه لکه نفتی، عملیات اسپري باید آغاز شـود، حتـی اگـر سـرعت بـاد کـم        متر قبل از 60مالحظات زمانی، همواره از 
  ها در جهت و خالف جهت باد نمایش داده شده است.   ) اسپري دیسپرسنت16- 2در شکل ( .(REMPEC, 2011) باشد

  
 (REMPEC, 2011) اسپري خالف جهت باد و اسپري دیسپرسنت در شرایط واقعی: اسپري در جهت باد - 16-2شکل 

  عملیات شناورها  - 2-2-2

) 17-2هـاي (  هاي ارائـه شـده در شـکل    ها و نفت الزامی است که توسط روش برقراري تماس فیزیکی بین دیسپرسنت
  پذیر است. ) امکان19-2الی (
  

 باد
 نشانه توقف عملیات اسپري

 نشانه توقف عملیات اسپري
 باد

 آغاز اسپري

 آغاز اسپري
 نشانه باز کردن شیر

 نشانه باز کردن شیر

d = 60 m 

d ≥ 60 m 
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  (REMPEC, 2011)کند  میموج تولید شده در سینه شناور، نفت را از شناور دور  -17-2شکل 

  
  (REMPEC, 2011) براي اسپري از قسمت سینه و جلویی شناور استفاده کرد توان می -18-2شکل 

  
  (REMPEC,2011) دور نخواهد کرد ها بومموج سینه شناور، نفت را از حد فاصل تحت پوشش  ،با کم کردن سرعت - 19-2شکل 

اي خارج از محدوده تحـت   محوطه فت را دور کرده و بهي رو به باال و پایین آن نها تکان طور همینامواج سینه شناور و 
که دیسپرسنت فرصت نفوذ به لکـه نفتـی    . عالوه بر این موج سینه نباید پیش از آنکند میي اسپري منتقل ها بومپوشش 

. طلبـد  میي تر بیشرا داشته باشد آن را متراکم کند. هر چه گرانروي نفت باالتر باشد، نفوذ دیسپرسنت به آن مدت زمان 
  .(REMPEC, 2011) در چنین وضعیتی باید از سرعت شناور کاسته شود
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  ي نفتیها لکهنفتی بر روي  ساز پراکندهنحوه اسپري کردن و پاشیدن مواد شیمیایی  -

ساز نفت نباید بیش از حد کوچک و یا بزرگ باشد تا به راحتی بر روي  در این روش سایز ذرات مواد شیمیایی پراکنده
نشانی با جریان جامد  هاي آتش سازها روي لکه نفتی نباید از شلنگ تی پراکنده شوند. همچنین در پاشیدن پراکندهمواد نف

نشـانی در حالـت    هاي آتـش  پاش ... و در غیر این صورت از آب.ها و هاي اسپري، لوله استفاده شود، اما از تجهیزات ویژه: بوم
  )).20-2( کرد. (شکلتوان استفاده  هاي ریز) می جریان مه (قطره

  
  (REMPEC, 2011) استفاده کرد توان می -نباید استفاده شود، ب - نحوه اسپري کردن الف -20-2شکل 

 سـاز  پراکنـده ي اسپري کننده، وزش بادهاي شدید بر کیفیت اسپري کردن مواد شـیمیایی  ها بومدر هنگام استفاده از 
 ،هد بود. به عنوان مثال وسعت منطقه پاشش را کاهش داده و یـا ممکـن اسـت بـا حرکـت دادن نفـت      گذار خواتاثیرنفتی 

که دیسپرسنت از ارتفاع  شود میمشاهده  تر بیشمنفی خصوصا هنگامی  تاثیرقرار دهد. این  تاثیرکیفیت عملیات را تحت 
  .(REMPEC, 2011) ))21-2نسبتا باالیی به سطح لکه نفتی اسپري شود. (شکل (

  
  (REMPEC, 2011) اسپري شده ساز پراکندهباد بر روي مواد  تاثیر - 21-2 شکل

) اثر باد بـر میـزان   22-2هاي اسپري را دارد. در شکل ( باد به طور قابل توجهی، توانایی کاهش، بازه تحت پوشش نازل
  دهی ارائه شده است. پوشش

 ب الف
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  (REMPEC, 2011)دهی میزان اسپري  اثر باد بر پوشش - 22-2شکل 

مخالف جهت باد باشـد و تنهـا در زمـانی کـه بـاد       ساز پراکندهبه عنوان یک قاعده کلی، بهتر است جهت اسپري مواد 
تالش کرد در جهت وزش باد نیز اسپري کرد اما در این حالت به هر حال میزان اسـپري   توان میبیش از حد شدید است، 

  .(REMPEC, 2011) شد دیسپرسنت به دلیل وزش باد کم خواهد

  ند الیه نفتی را منقبض کنند توان می ها دیسپرسنت -

ند نفت را به صورت تکه یا رشته هایی کوچک متراکم و غلیظ کـه بـه   توان می ها دیسپرسنتدر هنگام شرایط نامساعد، 
  جاي پراکنده شدن در ستون آب، روي سطح آب باقی می مانند، تبدیل کنند. 

  
  (REMPEC, 2011) اثر تراکمی - 23-2شکل 

)). 23-2(شـکل (  ، مشـاهده کـرد  شود میهنگامی که عمل اسپري در جهت وزش باد انجام  توان میاین اثر تراکمی را 
ها را به سمت جلوي کشتی حرکت داده اسـت، بـه    در چنین وضعیتی، لکه نفتی توسط قطرات ریز دیسپرسنت که باد آن

ي اسـپري از محـل لکـه شکسـته شـده بگذرنـد، اکثـر قطـرات         اهـ  بـوم کـه   . هنگـامی شود میتر شکسته  یی کوچکها تکه
ي شکسته شده لکه نفتی رسیده اند. بنـابراین مـدل اسـپري مطلـوب، مـدل      ها تکهدیسپرسنت به سطح آب موجود میان 

  )).24-2خالف جهت وزش باد (به سمت درون باد) است، (شکل (
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حاصلی در بر ندارد، بهتر اسـت همـواره دیسپرسـنت     ، اسپري دوباره دیسپرسنتدهد میتراکمی رخ  تاثیرهنگامی که 
تراکمـی رخ   تـاثیر اگر نفت با گانروي باال، ضخیم و امولسیون شده باشد،  در یک نوبت و در مقدار دز مناسب اسپري شود.

  .(REMPEC, 2011) نخواهد داد

  
  (REMPEC, 2011) شده است تراکمی تاثیرکاربرد دیسپرسنت در جهت وزش باد صورت گرفته و منجر به  -24-2شکل 

درصد باشد، زیرا ترقیق بیش از انـدازه   10درصد دیسپرسنت به صورت از پیش رقیق شده با آب شیرین، باید حداقل 
  .(REMPEC, 2011)تواند باعث ناکارآمدي دیسپرسنت شود  می

  ها از طریق شناورها ساز پراکندهي اسپري ها روش -2-2-2-1

  روش استاندارد -

  )).25-2(شکل ( ،باشد میي دریایی انجام اسپري در جهت مخالف وزش باد ها عملیاتروش استاندارد در 

  
  (REMPEC, 2011) شناور در حال اسپري کردن دیسپرسنت در خالف جهت باد - 25-2شکل 

  موارد خاص -

درجـه بـا جهـت وزش     90ت که در زاویـه  ي) نازك تشکیل شده اسها تکهي (ها ریسهي نازك یا ها تودهلکه از تعدادي 
  )).26-2(شکل (، (REMPEC, 2011) اند باد قرار گرفته

 باد
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  (REMPEC, 2011)دیسپرسنت با زاویه بر روي لکه نفتی  شناور در حال اسپري کردن - 26-2شکل 

  انتخاب تجهیزاتنحوه  -2-3

مواد وتجهیزاتی تخصصی یا تبدیل شده بـراي همـین هـدف هسـتند      ها دیسپرسنت ردتجهیزات مورد استفاده در کارب
را  هـا  آن تـوان  مـی ي اسپري قابل حمل کـه  ها سیستمیا  اند شدهي مناسب مجهز ها نازل(مانند هواپیماي کشاورزي که به 

 هـا  تدیسپرسـن و توزیـع مـداوم    صـحیح  زیر هواپیماهاي فرودگاهی نصب کرد).تجهیزات مناسب باعث اطمینان از اسپري
دوره اي مورد حفاظت قرار گفته (هنگامی که در انبار هستند هر کدام یک بـار در   این تجهیزات مرتبا و به صورت.شود می

انتخاب تجهیزات مربوط به انبارهـاي   .شوند میی بررسی به خصوص مانورهاي) و از طریق تمرینات و شوند میبازرسی سال 
 تاییـد  »مسـاله ي خصوصـی درگیـر در   هـا  سازماننهادها، موسسات و/یا « ه فنیو با مشاور »مسوولنهاد «ملی باید توسط 

  .(REMPEC, 2011) شود

  ها دیسپرسنت بردمورد نیاز در کار تجهیزات و اقدامات -1- 2-3

 .باشـد  مـی ي اسپري، محصـوالت و سـایر مـوارد مربـوط     ها سیستمشامل  ها دیسپرسنت ردمورد نیاز در کارب تجهیزات
موجـودي، شـرایط    سـازگاري،  ،هـا  ویژگـی  فهرسـت شـده (محـل، مقـدار،     میـدانی یاز در عملیات محصوالت و ابزار مورد ن

  عبارتند از: )ها آني عملیاتی و قابلیت حمل و چهارچوب زمانی استقرار ها محدودیت
 مواد عملیات دیسپرسنت  
 ي اسپري سوار بر کشتیها سیستم  
  از تجهیزات اسپري استفاده کرد در آنشناوري که بتوان  
 ي اسپريها سیستماورهایی مجهز به شن  
 هواپیماهاي اسپري هوایی  
 جا مستقر شده باشند (فرودگاه، بندر نآکه ابزار و وسایل مورد نیاز در  و اماکنی تاسیسات..(..  

  

 باد
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  و در نهایت:
  کنند میهواپیماهاي گشت هوایی که عملیات را پیگیري و راهنمایی  
 ي ارتباطیابزارها  
 حمل و نقل و وسایل...  

، عملکرد، ملزومات و شرایط موجودي) مربوط به تجهیزاتی شـود کـه   ها ویژگیاطالعات ( بایست میدانی میعملیات ر د
  ، در سطوح زیر در دسترس باشد:شوند جا به جااحتمال دارد 

 در سطح ملی، تجهیزات دولتی و خصوصی  
  رهاي همسایهجانبه با کشو (هاي) دو نامه توافقدر سطح محلی، تجهیزات موجود بر اساس  
  المللی بیني همکار ها شرکتي منعقد شده با قراردادها، تجهیزات موجود بر اساس المللی بیندر سطح.  
بایـد در ارتبـاط و همـاهنگی     هـا  آنتجهیزات (افرادي که با  مسوولمفصلی در مورد افراد  جزییات اطالعات شاملاین 
داشتن  به روز نگه مسوول..) نیز .ي خصوصی، بنادر وها شرکت( داران سهامکاري با مدر ه »مسوولنهاد « .باشد میبود) نیز 

 .(REMPEC, 2011) فهرست تجهیزات و تدارکات مربوطه است

  هدایت عملیات بر فراز لکه نفتی - 2-4

  گذاري عالمتشناسایی اولیه و  -2-4-1

ي آن) کـار  هـا  لبـه در ارتفاع پایین (که براي انجام عملیات اسپري توصیه شده است) شناسایی لکه نفتی (ضـخامت و  
که هواپیما یا بالگرد دومی هم باالتر از هواپیما یا بالگرد اسـپري کننـده    شود می، بنابراین همواره توصیه باشد میاي ن ساده

  ي آغاز و توقف عملیات اسپري را در هر نوبت گزارش نماید.ها نشانهدر حال پرواز باشد تا بتواند آن را راهنمایی کرده و 
ي تـر  بـیش یا بالگرد دیگري در دسترس نباشد، هواپیما یا بالگرد اسپري کننده ناچـار خواهـد بـود ارتفـاع     اگر هواپیما 

گرفته تا پیش از شروع عملیات اصلی، شناسایی مناطقی را که مستلزم انجام اسپري هستند انجام دهد. خلبان بایـد قـادر   
یی کـه در  هـا  کشتیاو خواهد کرد. این امر با استفاده از  به جانمایی لکه نفتی باشد که در طی عملیات کمک به سزایی به

خواهـد بـود    پـذیر  امکـان ي دودزا، هـا  بمـب آن نزدیکی هستند، سکوهاي نفتی، خطوط ساحلی، نشانگرهاي هاي شناور و 
(REMPEC, 2011).  

  ي دودزاها بمب(نشانگرهاي شناور) و  ها بویهستفاده از ا - 2-4-2

  موارد زیر نشانه گذاري کرد:لکه نفتی را با استفاده از  توان می
ي هـا  بمب. اند شدهي دودزا که توسط هواپیما یا بالگرد اسپري کننده در حین شناسایی و جانمایی لکه انداخته ها بمب

 ند در جهت نمایی وزش باد نیزبه کار آیند.توان میدودزا همچنین 
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 شوند. گردد، به دریا انداخته می یا بالگرد راهنمایی می ها که از کشتی یا شناوري که توسط یک هواپیما هاي دودزا و بویه بمب

  راهنمایی هوایی - 2-4-3

جا که خدمه شناور براي تعیـین   در هنگام پراکنش یا بازیابی نفت، شناورها معموال به راهنمایی هوایی نیاز دارند: از آن
  محل نفت بر سطح آب دچار مشکل خواهند بود، باید به سمت لکه نفتی راهبري شوند.

(همراه با نقشه) از لکه نفتـی کـه شـناور بـراي      جزییاتلت مطلوب و استاندارد این است که شرحی مفصل و داراي حا
 پـذیر  امکـان اي  و چنـین نقشـه   جزییاتانجام اسپري به سمت آن عازم شده است، تهیه گردد. اما هنگامی که ارائه چنین 

  . باشد میي لکه نفتی ها قسمتترین  شناور به ضخیم، که هدف آن هدایت گیرد میاي صورت  نباشد، راهبري پایه
ین ضـخامت را  تـر  بـیش یی کـه لکـه   ها محلهواپیما (یا ترجیحا بالگرد) باید موقعیت لکه نفتی و شکل آن را، به عالوه 

  داشته و به اسپري نیاز دارد، مشخص کند.
 د.د مستقیما و از طریق ارتباط رادیویی به شناور داده شوتوان میراهنمایی 

هنگامی که زمان پاسخ محدود است، همواره بهترین کار این است که به خدمه حاضر در شـناور واکـنش بـه آلـودگی     
 آن داده شود.  1GPS شرح دقیقی از لکه (هاي) نفتی و همچنین مختصات

فتی موثرتر و نتیجه ي دودزا را کجا به دریا بیندازد، راهنمایی به سمت لکه نها بمباگر به شناور گفته شود که بویه یا 
 .(REMPEC, 2011) تر خواهد بود بخش

    ها دیسپرسنتایمنی و موارد احتیاطی استفاده از اقدامات  - 2-5

  هامانور - 2-5-1

 انجـام ي مبارزه با آلـودگی، آمـوزش اپراتورهـا و بررسـی ظرفیـت و توانـایی       ها شیوهاي  ها به منظور ارزیابی دورهمانور
مبـارزه بـا آلـودگی بـراي واکـنش در برابـر یـک وضـعیت آلـودگی (از طریـق            بررسی توانایی تجهیـزات  ،عملیات میدانی

 یانهسال و عملیاتی کردن، ریزي برنامه. شوند می ریزي برنامه) ي واقعی، انتقال افراد و تجهیزات به محل حادثهها سازي شبیه
یک ناحیـه متفـاوت   در ح ملی منابع آبی و یک تمرین در سطبه در ناحیه نزدیک  ،ریزمقیاس و نمونه در سطحیک تمرین 
ي نفتـی) (کـه عـالوه بـر     هـا  لکه(طرح ملی عملیات احتمالی  2NOSCPدر قالب توان میرا  سطح ملیتمرین  .الزامی است

                                                   
 

1- Global Positioning System 
2- National Oil Spill Contingency Plan 
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تمرینـات انجـام شـده بایـد اقـدامات      نتـایج  با توجـه بـه   در نهایت ) اجرا کرد. شود میي دیگر نیز ها روشپراکنش، شامل 
  .گیرد میانجام  »مسالهي درگیر در ها سازمان« هماهنگیبا  »مسوولنهاد «ا توسط همانور اصالحی انجام شود.

  آموزش -2-5-2

بوده به  کافی تجربه داراي پرسنل درگیر، کلیه که است مهم بسیار شناور، استفاده از روش در چه و هوایی روش در چه
 آغـاز هـر   از قبـل  هـا  آن و اسـتفاده  اتتجهیـز  به مربوط نکات کاربرد در زمینه صورت ویژه آموزش دیده باشند. همچنین

هـا   شوند. همچنین کلیه افـراد درگیـر از خطـرات اسـتفاده از محلـول دیسپرسـنت       توجیه باید مجددا افراد همه عملیات،
  آموزش پرسنل را هماهنگ کرده و بر آن نظارت خواهد داشت.  »نهاد مسوول« .آشنایی کامل داشته باشند

  حفاظت از افراد و تجهیزات -2-5-3

ي محـافظتی  هـا  لبـاس مانند ماسک،  ،ظت فرديافح(تجهیزات  ها دیسپرسنتعملیات اسپري در برابر  مسوولسنل پر
 .شوند می..) محافظت .غیرقابل نفوذ، دستکش و

 یی از جـنس ها دستکش و از تن داشته بر مناسب پوششی تجهیزات باید کار دارند، سرو دیسپرسنت مواد با که افرادي

 ذرات استفاده شود. مناسب يها ماسک از ذرات، باید وجود هنگام در. اي التکس استفاده نمایندبه ج نیتریل الستیک

  اگر دیسپرسنت با چشم یا پوست تماس پیدا کرد، به سرعت محل تماس با آب فراوان و تمیز شستشو شود.
و بـروز  لغزنـدگی  بـه منظـور اجتنـاب از    ممکن است موجب لغزندگی سـطح کشـتی گـردد،     ها دیسپرسنتاستفاده از 

  ایمنی). مسایلرعایت آب شستشو شوند ( هرگونه حادثه این سطوح با
شـوند تـا از هـر گونـه خرابـی       میدر تماس هستند نیز با فشار آب شستشو داده  ها دیسپرسنتمواد و تجهیزاتی که با 

 جلوگیري شود. 

 صـورت  در. اسـت  گـراد  سـانتی  درجه 60الي با ها آن اشتعال نقطه و هستند اشتعال قابل مواد اغلب دیسپرسنت، مواد
 1واترفـاگ  یـا  و کـربن  اکسـید  دي خشـک،  شیمیایی مواد کف، از باید آتش، کردن خاموش براي دیسپرسنت، مواد اشتعال
 بـاال  فشار با آب از نباید شرایط، دراین. است مناسب نیز خاك یا استفاده از ماسه کوچک، هاي آتش مورد در. شود استفاده

  .شوداستفاده 
  .(REMPEC, 2011) شوند میپس از استفاده، با آب تازه و تمیز شستشو داده  نیز تجهیزات اسپري

                                                   
 

1- Water Fog 
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  بازرسی و کنترل  -2-5-4

که نیاز به متصدیان آموزش دیده و آماده سازي کامـل کلیـه    باشد میکارکردن با دیسپرسنت یک عملیات اختصاصی 
با اسـتفاده از هواپیماهـاي لکـه بـین، موجـب افـزایش کـارآیی         ها لکهتجهیزات و تدارکات در محل دارد. شناسایی مکان 

یی باشند کـه  ها لکهي نفت و ها غلظتین تر سنگین. کارکنان هواپیماي لکه بین  باید قادر به شناسایی گردد می ها عملیات
ه منظـور راهنمـایی   . این افراد باید با کلیه کارکنان در گیـر در عملیـات بـ   کنند میین تهدید خودنمایی تر بزرگبه عنوان 

ها به هدف و شناسایی نقاطی که در آن پاشش جهت جلوگیري از اتالف دیسپرسـنت بایـد بـه حـداقل برسـد، ارتبـاط        آن
د جهت نظـارت بـر عملیـات مـورد     توان میخوبی داشته باشند. در طی خود عملیات پاشش، هواپیماي لکه بین هم چنین 

  استفاده قرار گیرد. 
آرامـش کارکنـان    تامینیات، مناطق ممنوعه باید در طی عملیات پاشش هوایی ایجاد شوند. جهت تضمین امنیت عمل

 هـاي  د بی نهایت طاقت فرسـا باشـد. هـم چنـین چـک کـردن      توان میضروري است زیرا پرواز بر فراز دریا در ارتفاع پایین 
براي زدودن دیسپرسـنت   به طور مستمرکه هواپیما  شود میپیشنهاد شده و همچنین توصیه  کوپتر هلیاي هواپیما و  دوره

  و آب نمک، با مقدار زیادي آب شسته شود.
ي پاشش در حداکثر زمان موجـود و طـی   ها عملیاتروي زمین براي فراهم نمودن ادامه  وجود یک فرمانده عملیات بر

وسـته بـودن نشـر لکـه     امکان پی که ایني مختلف روز و حتی در طی ساعات تاریکی شب الزامی است. با توجه به ها ساعت
نفتی وجود دارد، استفاده از یک وسیله منفرد براي برطرف نمودن لکه کافی نیست و الزم است منابع  اضافی دیسپرسنت 

مشابه، باید در مـورد   طور به، در محل مستقر گردند. تاخیرمجدد مخازن هواپیما جهت به حداقل رساندن  تامینبه منظور 
هواپیما و همچنین تهیه تجهیزات ضروري براي بارگیري مخازن یا هواپیمـا، از جملـه مـواردي    براي  به ویژهتهیه سوخت، 

  ي با ظرفیت باال و تانکرهاي جاده اي تدارکاتی دیده شود. ها پمپچون 
 ، استوانه هاي پالستیکی، تانک ها یا ظـروف بـا حجـم متوسـط یـک مترمکعـب      ها دیسپرسنتبراي ذخیره بلند مدت 

)IBCs(1 ) شوند می)) توصیه 27-2(شکل  .  

                                                   
 

1- Intemediate Bulk Container 
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  IBCs (ITOPF, 2009)ظروف  -27-2شکل 

ي ذخیره شده اگر به صورت سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم خورشـید قـرار گیرنـد بـراي سـالیان      ها دیسپرسنت
متوالی قابل استفاده هستند.پس از باز کردن مخازن دیسپرسـنت، جهـت اطمینـان از میـزان سـودمندي بنـا بـه توصـیه         

ي فیزیکی اصلی همانند تراکم، گرانروي و ها ویژگیاي آزمایش سالیانه از جمله بررسی  ، باید به صورت دورهتولیدکنندگان
بایـد مجـددا در    هـا  دیسپرسـنت تـاریخ مصـرف،    ينقطه اشتعال، انجام و در صورت تغییر پارامترهـاي فیزیکـی یـا انقضـا    

  آزمایشگاه بررسی گردند.
و مخلوط شوند، چون ایـن   سازي ذخیرههاي مختلف نباید در یک تانک یا ظرف  ، سن و ماركیی با انواعها دیسپرسنت

نبایـد پـس از    هـا  دیسپرسـنت امر ممکن است باعث تغییر گرانروي دیسپرسنت شده و یا باعث رسوب بعضی از اجزا شود. 
 هـا  دیسپرسـنت  تـر  بیشبراي ذخیره  گراد سانتیشوند. دمایی بین پانزده تا سی درجه  سازي ذخیرهرقیق شدن با آب دریا 

به حداقل برسد. در دماهاي  سازي ذخیرهکه نوسانات دما در طی مدت  نمایند میپیشنهاد  تولیدکنندگانو  باشد میبهینه 
ي هـا  نـازل هـا ازطریـق    بیش از حد چسبناك شده و عبـور آن  ها دیسپرسنتمتفاوت و درهواي سرد ممکن است بعضی از 

  .(ITOPF, 2009) اسپري مشکل گردد

      ها   دیسپرسنتي اجرا شده در خصوص ها برنامهتحقیقات و  -2-6

ي جدیـد،  ها نسل. از آن جا که شوند می بندي فرمولمعموال براي شرایط آزمون مورد نیاز در قوانین ملی  ها دیسپرسنت
و آزمـون هـاي متفـاوت     عرضه شده است، شرایط براي دستیابی به حداقل کارآیی طبق ارزیابی ها دیسپرسنت UKیا انواع

  . گردد میآزمایشگاهی مطرح 
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اثر بخشـی آزمایشـگاهی حـداقل الزامـات را      ي متعددها آزمایشي مدرن باید طی ها دیسپرسنتاین حقیقت که تمام 
دردریـا   ي نفتها لکهبا تمام  که اینیکسان هستند یا » کنسانتره«ي ها دیسپرسنتکسب کنند به این معنا نیست که تمام 

  . دهند مییکسانی از عملکرد را نشان درجه 
یی کـه بـه طـور قابـل     هـا  دیسپرسـنت تولیـد   .اثر بخش هستند موجود اگر به درستی استفاده شوند،ي ها دیسپرسنت

سـاخت یـک    بـه عنـوان مثـال   منطقی نیسـت.   شته باشندي کنونی داها دیسپرسنتي نسبت به تر بیشتوجهی اثربخشی 
به طور موثر با تجهیـزات  است اما اعمال آن  پذیر امکان تصفیهي پایین ها نرخدر  ،خشمدرن اثر ب» کنسانتره«سپرسنت ید

بر یادگیري این نکته تمرکز دارد کـه   ها پژوهشافشانه کنونی بسیار دشوار و بدون شک پرهزینه خواهد بود. بنابراین، اکثر 
سـاخت  جهـت  در » بـه جلـو  یی هـا  گـام «شـتن  ي موجود به طور موثر استفاده کرد و برداها دیسپرسنتاز  توان میچگونه 

 مورد توجه است. تر کمي جدید ها دیسپرسنت

  سپرسنت یکارگاه د و EMSA(1( آژانس ایمنی دریانوردي اروپا -2-6-1

در ایـن کارگـاه   نت سـ سپرید تاییـد ي آزمایش و ها روشي عضو درباره ها دولتمیان  سازي هماهنگو  استانداردسازي
اي آماده کرده اسـت کـه    با همکاري نزدیک با سایر متخصصان مقاله یمنی دریانوردي اروپاآژانس اقرار گرفت.  تاکیدمورد 

آژانـس ایمنـی   در دومین کارگاه  ها یافتهاین  در اتحادیه اروپا را شرح داده است. تاییدي آزمایش و ها روشوضعیت کنونی 
ي اخیـر در  هـا  پیشـرفت د بحـث قـرار گرفـت.    به تفصیل مور 2008در ماه می سال  ها دیسپرسنتدرباره دریانوردي اروپا 

در مـورد توافـق    مسـایل ارایه شـدند.  در این کارگاه نیز  ي تحقیق و توسعه در این خصوصها روشو  ها دیسپرسنتکاربرد 
در اتحادیه اروپا از طریق ایجاد یـک   ها دیسپرسنت تاییدي آزمایش و ها روشهماهنگ براي  يبه سوي رویکرداین کارگاه 

  .(Lewis etal, 2009) است ال بررسیبه کمک آژانس در ح TCG(2فنی ( بقتطاگروه م

 کانادا  در آزمایشات مخزن موج -2-6-2

نفـت: اثربخشـی    لکهي ها دیسپرسنت شناخت«تحت عنوان پس از انتشار گزارش شوراي ملی تحقیقات ایاالت متحده 
ر کانادا ساخته شد تا به طـور اخـص میـزان    بدفورد د شناسی اقیانوس، یک مخزن موج در موسسه 2005در سال » تاثیرو 

را مورد بررسـی قـرار دهنـد.     در لکهموج انرژي بر اندازه قطرات نفت  تاثیراتالف انرژي ناشی از امواج مختلف و هم چنین 
 ،شـود  مـی متر است. یـک ژنراتـور مـوج کـه توسـط رایانـه کنتـرل         15متر و عمق آن  6/0متر، عرض آن  32طول مخزن 

مطالعـات   2008تـا   2006. در فاصـله زمـانی بـین سـال     نمایـد  میدر مخزن ایجاد  رانده با شدت مشخص ي شکنها موج

                                                   
 

1- European Maritime Safety Agency 
2- Technical Correspondence Group 
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. نتایج اولیه نشـان دادنـد   ادامه دارد اخیر نیزي ها سال و درنت در این مخزن انجام گرفته سسپریگوناگونی درباره کنش د
شـده بـا    سـازي  پـاك بب پـراکنش نفـت   سـ کننده و امواج شـ  دهند مینفت را در سطح آب حرکت  ،که امواج غیرشکننده

نت به طور قابل توجهی اندازه قطرات نفت ایجاد شده توسـط پـراکنش در   سسپری. همچنین، وجود دشوند مینت سسپرید
  . دهد مییک موج شکننده را کاهش 

  خطرناكشده نفت و مواد  سازي شبیهمحیط  در آزمایش -2-6-3

محـیط   توسـط در تاسیسـات مخـزن    هـا  دیسپرسـنت  تـاثیر ، 2005تـا   2000پس از آزمایشات انجام شـده در سـال   
ي هـا  سـال . در آزمـایش شـد  در نیو جرسی، ایاالت متحده آمریکا  )OHMSETT1( شده نفت و مواد خطرناك سازي شبیه

سپرسنت انجـام شـده   یشده با د سازي پاكبر نفت  غیرشکنندهات امواج تاثیري متعددي درباره ها پژوهش 2008تا  2006
امواج شکننده حتی با دامنه نوسان پایین مورد نیـاز   و نفت نشد ی درسبب پراکنش غیرشکنندهامواج  ی این نتایجط است.

آیـا نفـت بـر روي آب کـامال آرام و افشـانه شـده بـا         شـود تا مشـخص   ي گردیدتر بیش. این امر سبب انجام مطالعات بود
. بـا ایـن   کـرد  مـی براي چندین روز صدق  مساله. این یا خیر، پراکنده خواهد شد شدن دریا، آرام سپرسنت در صورت ناید

سپرسـنت، ماننـد   یشده با د سازي پاكزیرلکه نفت در سطح آب  -زیر یجریانآرام شدن دریا،  پس از چند روز و با ناحال، 
 فـتن از بـین ر به آرامی دسپرسنت را از روي نفت پاك و سـبب   دهد میباد رخ تاثیردر صورت حرکت نفت تحت که آنچه 

 .(Lewis etal, 2009) سپرسنت خواهد شدید

 در یخ لکه نفتبر روي  ها دیسپرسنتاحتمال استفاده از  -2-6-4

لکه بر روي  ها دیسپرسنتي تولید و اکتشاف نفت در دریاهاي قطب شمال، بررسی امکان استفاده از ها فعالیتافزایش 
ممکن است در آب سرد  ها دیسپرسنت .موضوع انجام شد را افزایش داد. تحقیقات متعددي درباره این ها یخدر میان  نفتی

خود را از دست بدهند، اصوال به این دلیل که غلظت نفت نشت کـرده در دمـاي پـایین افـزایش      تاثیرتحت برخی شرایط 
دمـاي  . باشند میموثر  لکه نفتدر آب بسیار سرد بر روي  ها دیسپرسنتحاکی از آن است که  ها یافته. با این حال، باید می

ي هـا  چالش. وجود یخ بر روي سطح دریا سبب ایجاد نیست ها دیسپرسنت از دست دادن کارآییپایین آب لزوما به معناي 
  بررسی است.  در حال مسالهاین  که شود می ها دیسپرسنتعملیاتی در به کارگیري 

                                                   
 

1- Oil and Hazardous Materials Simulated Environment Test Tank 



 ها) در عملیات مقابله با آلودگی نفتی ساز نفتی (دیسپرسنت راهنماي استفاده از مواد پراکنده    17/11/94  54

 

 در هلند  ها دیسپرسنتاستفاده از وانین تغییر ق - 2-6-5

. در سـال  باشـند  مـی محدود سازي و بازیابی مکانیکی عبارت از ي هلند ها آبدر  فتیي نها لکهي اولیه کنترل ها روش
2006 )RWS(1 اسـتفاده از   منتشـر و طـی آن   پـذیر  آسیبمحافظت دریاها و مناطق ساحلی ي براي،طرح ظرفیتی جدید

تـر   هـاي هلنـد پـیش    ر آبسپرسـنت د یجایی که اسـتفاده از د  کرد. از آن ق معرفیاي موف  را به عنوان گزینه ها دیسپرسنت
در کشورها و مناطق احساس شد تـا شـرایط    ها دیسپرسنتآوري اطالعات درباره استفاده از  مجاز نبوده است، نیاز به جمع

و در اکتبـر   دهـی  سـازمان  در ایـن خصـوص   المللی بینیک کارگاه بنابراین ي هلند مشخص گردد. ها آباستفاده از آن در 
  .(Lewis etal, 2009) برگزار شد 2007

 ي ملی در کشورهاي غیر عضو اتحادیه اروپاراهبردها -2-6-6

، چندین کشـور بـراي مثـال گرجسـتان و ترکیـه مشـغول       ها طرحدریایی و به لطف سایر  المللی بینبا حمایت سازمان 
  ي واکنش به نشت نفت هستند. ها طرحسپرسنت به عنوان یي ملی خود براي استفاده از دها سیاستتنظیم 

 ها لکهدر حوادث نفتی/ ها دیسپرسنتعدم استفاده از /استفاده -2-6-7

ي نفتی و نشت نفت در دریاها و استفاده/عدم استفاده از ها لکهي اخیر در خصوص ها سالبرخی از حوادث رخ داده در 
 :در این حوادث عبارتند از ها دیسپرسنت

 ،کیلـومتري جنـوب بیـروت)    30یـۀ (در  به نیروگاه برق الجو اصابت بمب بمباران جنوب لبنان طی ، 2006در جوالي 
به ساحل نشت  نسوخت و بنابر تخمین مقامات لبنانی، ده تا پانزده هزار تن از نفت  در آتش سوخت.بخشی از نفت سنگین 

آلودگی بسیار زود گسترش یافت و تقریبا نیمـی از خـط سـاحلی     بادهاي جنوب غربی به سمت دریا حرکت کرد.توسط و 
 .ها در این مورد استفاده نشد دیسپرسنتهاي نظامی، از  به دلیل فعالیتن را تحت تاثیر قرار داد. کیلومتري لبنا 200

نزدیک جزیـره   در متر 300یی با عمق ها آبتن نفت در  2000حامل  1، نفتکش ساحلی سوالر 2006در یازدهم اوت 
خـروج نفـت از طریـق     دلیـل حل جزیره بـه  تن نفت به دریا نشت کرد. سا 1300بیش از   ودر فیلیپین غرق  2گوئیماراس

اي جزیره را به عنوان یک منطقه فاجعه دیده معرفی کردنـد.   هاي پوسته نفتکش به شدت آلوده شد. مقامات منطقه شکاف
شد اما اثربخشی  اسپريسپرسنت به لکه نفت اصلی یبراي محافظت اعزام شدند. مقداري دمحلی  و شناورها هاي دریایی بویه

  ها را کاهش داد.  است. شرایط نامساعد جوي واکنش را به تاخیر انداخت و احتماال اثر بخشی دیسپرسنت آن نامشخص

                                                   
 

1- Rijkswaterstaat 
2- Guimaras 
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طوفـانی در ورودي  بـا   2، در مسیر خود از آنتورپ به سوي لیسـبون 1، کشتی کانتینري ناپولی2007در هجدهم ژانویه 
خـارج از دوون، انگلسـتان بـه گـل نشسـت و      اي  در منطقـه کانال گرفتار و دچار صدمات ساختاري در پوسته شد. کشتی 

تن)  9 رسان صورت گرفت. مقدار کمی (حدود تن نفت کوره سوخت 3500کانتینر و  2318عملیاتی طوالنی براي برداشتن 
 آوري گردید. جمعسپرسنت یبا یک تن دآمیز  طی عملیاتی موفقیتنشت کرد و از آن ژانویه  23در   IFO-380از نفت 

 3هیباي اسـپیریت  کش نفترخ داد که در آن  2007ي اخیر در هفتم دسامبر ها سالت نفت در دریا در ین نشتر بزرگ
ی نفت خام درحالی که پنج مایلی تائیان در ساحل شرقی جمهوري کره لنگـر انداختـه بـود بـه کرجـی      تنهزار 209با بار 

 سـه  وزاکوم و صادرات کویـت) بـه دریـا نشـت      تن از انواع نفت خام (نفت سنگین ایرانی، آپر 10500برخورد کرد. حدود 
مورد آزمـون قـرار   در این حادثه  ها دیسپرسنت. ساختامتداد ساحل غربی جمهوري کره را آلوده  از چهار استان در استان

  استفاده نشد.  ها آنگرفتند اما در مقیاس وسیع از 
، بین روسیه و اکـراین کـه دریـاي    4ریتشتی غرق و شش کشتی در کرچ استک، چهار2007نوامبر  11طی طوفانی در 

 2000و سـبب نشـت حـدود     هآسیب دیـد  کش نفتو سر در گم شدند. دو  گرفتار، کند میسیاه را به دریاي آزوف متصل 
در  هـا  دیسپرسـنت از  به دلیل دور از دسترس بودن محل و نامسـاعد بـودن شـرایط جـوي،    . ندیک تن نفت کوره شد متر

 .ه نشداستفاد حادثه واکنش به آن

 مترمکعـب  4100حـدود   ،در دریـاي شـمال   A5فـورد  ت اسـتا  ي، هنگام تخلیه بار از سکو2007دسامبر  12در صبح 
نـاویون بریتانیـا    کـش  نفـت نفت خام از خط لوله زیر سطحی به دریا نشت کرد. این حادثه هنگامی رخ داد کـه   ،استاندارد

استفاده نشد و نفت به صورت طبیعی در آب پراکنـده   این حادثه در ها دیسپرسنتدرحال بارگیري نفت از یک شناور بود. 
 شد.  سازي پاكو 

در  بــارگیريدر حــال مــیالدي، یــک مــورد نشــت نفــت در شــناور  2008روز شــانزدهم فوریــه ســال  23در ســاعت 
براي  ها تدیسپرسنرخ داد.  کش نفتکیلومتري ساحل آنگوال) هنگام عملیات انتقال به  130(حدود   FPSO Daliaمنطقه

هـیچ  د و در نتیجـه  بازیـابی شـو   احتمالی سپس، عملیات بازیابی در دریا آغاز شد تا نفت پراکنده نشده ولکه نفت اعمال 
  ساحل نیامد. سمت  بهنفتی 

 )IFO 380( از مخـازن تن سوخت  400، یک مورد نشت لوله سبب نشت حدودا 2008س ردرروز یکشنبه شانزدهم ما
کشتی بازیابی آرگونـات بـا یـک    در این حادثه آتالنتیک، فرانسه شد.  6الیشگاه دونگس لوارای در پهنگام بارگیري کشتدر 

                                                   
 

1- MSC Napoli 
2- Antwerp to Lisbon 
3- Hebei Spirit 
4- Kerch Strait 
5- Statfjord A 
6- Donges Refinery 
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در ایـن حادثـه   کردند.  آوري جمعي قیر را از ساحل ها تودهدو کشتی تور کش،  وتور عریض در دهانه رودخانه لوار مستقر 
 .(Lewis etal, 2009)استفاده نشد ها دیسپرسنتنیز از 

  در ایران   ها دیسپرسنت ستفاده ازا -2-7

   ها دیسپرسنتتحقیقات انجام شده در خصوص استفاده از  -2-7-1

سازهاي نفتی، تا کنون صورت گرفته است. به عنوان مثال در  به طور کلی در ایران تحقیقات اندکی در خصوص پراکنده
تیفی موریوم مورد ارزیابی قرار هاي مورد استفاده با سالمونال ، اثرات ژئوتوکسیک نفت خلیج فارس و دیسپرسنت1384سال 

و گملن) با استفاده از باکتري  Dو  2و  1ساز نفتی (پارس  زایی برخی از مواد پراکنده گرفت که در طی این تحقیق اثر جهش
د سالمونال تیفی موریوم بررسی گردید. امروزه دانشمندان بر این باورند که هرگونه آسیب و تغییر ژنتیکی اعم از تغییرات ایجا

، بروز جهش در ژن ها و دیگر تغییرات ژنتیکی در ساختار کروموزمی در سرطان زایی نقش DNAشده در توالی و انسجام 
هـاي مختلـف    هـا و گونـه   هـا و یوکـاریوت   و کدهاي ژنتیکی بین پروکاریوت DNAبسزایی دارند و با توجه به این که  بین 

کنند. نتایج تحقیق فوق حاکی از  زا استفاده می بینی مواد جهش براي پیش جانداران تفاوتی وجود ندارد از سیستم باکتریایی
ساز  زا بوده و در ترکیب این دو با نفت، نمونه پراکنده به تنهایی به شدت سمی و جهش 2و 1ساز پارس  این بود که پراکنده

زایی ضعیفی  ن به تنهایی جهشو گمل Dگیري گردید نوع  تر ارزیابی شد. همچنین نتیجه سمی 1نسبت به پارس  2پارس 
  باشد. تر می زا نسبت به گملن جهش Dساز  نماید ولی در ترکیب با نفت، پراکنده ایجاد می

) بررسـی و  هـا  ماکروارگانیزمو  ها میکروارگانیزمبر روي موجودات آبزي ( ها دیسپرسنتدر تحقیق دیگري اثرات سمیت 
آال، کپور و سـخت پوسـت آرتمیـا مشـخص شـد. نتـایج تحقیـق نشـان          ها روي ماهی قزلساز پراکندههمین  تاثیرطی آن 

 1پـارس   سـاز  پراکندهي نسبت به تر کمآال و ماهی کپور سمیت  نفتی نوع گملن بر روي ماهی قزل ساز پراکندهکه  دهد می
    .)1384،نیک بخش( بر روي آرتمیا دارد 2ي نسبت به نوع پارس تر کمسمیت  1پارس  ساز پراکندههمچنین  دارد. 2و 
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وم ه -فصل س ب ري مالحظات    کارگی

 ها دیسپرسنتمزایا و خطرات احتمالی استفاده از  -3-1

ورت قطرات بسیار کوچک نفت اسـت.  صاز سطح دریا به ستون آب به  لکه نفتیانتقال  ها دیسپرسنتهدف از استفاده 
سـتون آب نگـه داشـته     يباال يدر چند متر غیرشکنندهي ها موجي شکننده یا ها موج ین قطرات نفت با حرکاتتر کوچک

. کننـد  مـی حجم وسیعی از آب پخش  از بزرگیو سایر حرکات آب به آرامی این قطرات را در سطح  ها جریانخواهند شد. 
ایجی از جمله موارد زیر را در نتتبدیل لکه نفت شناور به قطرات بسیار کوچک دلیل آب به  -منطقه بینابینی نفت افزایش

  پی خواهد داشت:
  کننـد  مـی را تجزیـه   لکـه نفـت  بـه سـرعت بخـش عظیمـی از      طبیعی وجود دارنـد، یی که به صورت ها میکروارگانیزم

 (Lewis etal, 2009).  
  .باید میخطر تماس مستقیم بین قطرات نفت پراکنده شده و حیات دریایی افزایش 

حجم وسیعی از آب براي فرایند تجزیه مطلوب است و خطـر تمـاس بـین     ها در آندن پراکنش قطرات نفت و رقیق ش
را مـد   ها آنباید منافع و خطرات بالقوه  ها دیسپرسنتاستفاده ازبنابراین در هنگام . دهد میي دریایی را کاهش ها ارگانیزم

 نظر قرار داد. 

به سـمت سـاحل یـا     ها آنو از حرکت  شدهدریا جمع  از سطح نفتاین است که  لکه نفتیمنافع بالقوه پراکنده کردن 
بـه سـمت   رسیده و به آب کم عمق  که لکه نفتی دهند می. اکثر خسارات هنگامی رخ شود میکم عمق جلوگیري  هاي آب

شـدن  آلوده  زیرا ازاست  محلی يها ارگانیزمپراکنده کردن نفت نشت کرده به نفع ساکنین و  تاثیر. کند میساحل حرکت 
  .شود میجلوگیري  ها آن

اسـتفاده   هـا  دیسپرسـنت زمـانی کـه از    از ي دریایی بیشها ارگانیزماین است که  ها دیسپرسنتخطر بالقوه استفاده از 
ي دریـایی  هـا  ارگانیزمبه  خسارات احتمالی. درجه گیرند میراقر ي پراکنده شده)ها نفتي نفتی (ها حالل، در معرض هنشد

 مواجهـه، است (یعنی غلظت نفت پخش شده، مدت زمـان   مواجههتابع شرایط  ،رفتندکه درمعرض نفت پخش شده قرار گ
  سرعت پراکنش و رقیق شدن و هم چنین حساسیت درونی ارگانیزم به نفت پخش شده). 

اگر نفت نشت کرده با پخش شـدن  به عنوان مثال تعادل بین منافع وخطرات بالقوه به عوامل متعددي بستگی دارد. برقراري 
بر روي سـطح آب دارد، کـه    از منابع (براي مثال، مرغابی دریایی) زایایی براي برخیشود، م آوري جمعون آب از سطح آب در ست

  با خطر بالقوه براي سایر منابع (براي مثال، حلزون صدف دار) در بستر دریا به تعادل برسد.   هتر استباین مساله 
مرحلـه بعـدي    اهمیـت دارد. قـرار گرفتـه    لکـه نفتـی   تاثیرتحت  اي که محدودهشناسایی منابع در  ،نخستدر مرحله 

عمـق آب و  دانسـتن میـزان   شرایط غالب در موقعیـت  نشـت نفـت اسـت.      شناسایی و میزان مواجهه با لکه نفتیارزیابی، 
 نفـت پخـش   ،یک خلیجدر  اهمیت بسیاري برخوردار است. اگر عمق و تبادل آب کم باشد، براي مثال ازسرعت تبادل آب 
با غلظت نسبتا باال براي مدت طوالنی در  و ي پایین در آب رقیق نخواهد شدها غلظتدر  ها دیسپرسنتشده با استفاده از 

ي موجود به مدت طوالنی در معرض غلظت نسبتا باالیی از نفت پخش شده ها ارگانیزمهمه  ، بنابراینآب باقی خواهد ماند
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(جـزر)، غلظـت نفـت     فروکشـی  بادل آب باال باشد، براي مثال روي یک مـوج  قرار خواهند گرفت.  اگر آب کم عمق، اما ت
ــد و نفــت پخــش شــده در      ــا هنگــامی کــه مــوج مــی افت ــود ام ــاال خواهــد ب ــدا نســبتا ب    يهــا آبپخــش شــده در ابت

 براي مدت زمـان نسـبتا   ي موجود ها ارگانیزمهمه  در این حالت .باید میبه سرعت کاهش  ، غلظتشود میعمیق تر رقیق 
 .گیرند میدر معرض غلظت نسبتا باالیی از نفت پخش شده قرار کوتاهی،

شرایط غالب دریا عامل دیگري است که باید مد نظر قرار گیرد. در یک دریاي آرام، سرعت پراکنش ناشی از استفاده 
قرار  ها سنتدیسپر توسط شده سازي پاكغلظت نفت پخش شده که دقیقا زیرلکه نفت  و آرام خواهد بود ها دیسپرسنت

ي خام)، ها نفت(مانند بسیاري از  باشد» سبک«. اگر دریا ناآرام و نفت نشت کرده نسبتا باید میبه آرامی افزایش  دارد
در این حالت  .باید میو به ستون آب انتقال شده پخش  ها، دیسپرسنتبخشی از نفت به طور طبیعی و بدون استفاده از 

سپرسنت استفاده نشود در معرض غلظت باالیی از نفت پخش شده در ستون آب یراز دي دریایی حتی اگها ارگانیزم نیز
غلظت نفت پخش شده در آب را باال ،در این شرایط،سپرسنت براي پخش کردن نفتیقرار خواهند گرفت. استفاده از د

  .(Lewis etal, 2009)خواهد برد
  :عبارتند از ها دیسپرسنتبرخی از مزایا و معایب استفاده از 

 مزایا -

 مـورد  ي تر نامطلوبمحیطی در شرایط معموال ها  ي فعال در برابر آلودگیها گزینهها نسبت به سایر  دیسپرسنت
  گیرند.  استفاده قرار می

  نشده و در نتیجه مطابق  جا به جادیگر توسط باد ) 6-1(نگاه کنید به مبحث هنگامی که آالینده پراکنده شود
و حسـاس   پـذیر  آسـیب ، هنگامی که پراکنش برخالف جهت باد در منـاطق  براینبنا، کند میجریان آب حرکت 

ایفـا   دهـد  مـی استفاده شود، نقش به سزایی در کاهش مقدار آالینده اي که باد به سمت ایـن منـاطق حرکـت    
  خواهد کرد.

 ماننـد   رپـذی  آسیبذخایر جانوري از برخی ي نفتی بر روي ها لکهي ناشی از ها آلودگیدر کاهش  ها دیسپرسنت
  . کنند میپستانداران و پرندگان نقش مهمی ایفا 

  ،بخشد میدریایی را بهبود  زیست محیطتجزیه نفت در شرایط پراکنش شیمیایی (REMPEC, 2011). 

  عایبم -

 کارآمد نیستند.باال باگرانرويي ها آالینده به خصوص،ي نفتیها آالیندهدر مقابله با تمام  ها دیسپرسنت ،  
 عمـل پـراکنش بـه صـورت     بنـابراین  است،  تر قابل دسترسي موجود در آب، ها ارگانیسمه براي نفت تجزیه شد

 نفت را افزایش دهد. یتموقت و محلی سم

 ایجاد سمیت و عوارض سوء بر برخی آبزیان 
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  2-2-1-3افزایش سمیت احتمالی ستون آب (نگاه کنید به مبحث(  
 ا جایی که احتمال ترقیق و انتشار کم باشد.استفاده از پراکنش در هر جایی مناسب نیست، مخصوص  
  ــراهم باشــد هــا دیسپرســنتدر هنگــام اســتفاده از ــد ف ــال، ي شــیمیایی شــرایط مناســب بای ــوان مث ــه عن  ب

روزهاي نخست عملیات بـه کـار گرفتـه شـوند، یعنـی قبـل از        ي شیمیایی باید فقط در ساعات/ها دیسپرسنت
، اسـتفاده از پـراکنش شـیمیایی در    با مقیاس وسیعي ها لودگیآهمچنین در  نفت غیرقابل تجزیه شود. که این

 شـود  مـی تجزیه  نشده ولیدر این روش آالینده پاك  نیست. پذیر امکاني دریایی آرام و بدون تالطم ها وضعیت
(REMPEC, 2011). 

 ها ضروري است با توجه به ماهیـت شـیمیایی آن، نکـات ایمنـی و حفاظـت فـردي        کارگیري دیسپرسنت در به
گـردد.   که توسط تامین کنندگان مواد ارائـه مـی   MSDSرعایت گردد (نگاه کنید به برگه اطالعات ایمنی مواد 

 ارائه شده است). 3بخشی از این اطالعات در پیوست شماره 

 NEBA(1( محیطی زیست ي خالصها مزیتتجزیه و تحلیل  -3-1-1

حرکت نفت پخش شده به سمت ساحل و جلوگیري از  ه دلیلب ها دیسپرسنتدر برخی از شرایط، استفاده از 
و یا  کنند مییی که نزدیک ساحل زندگی ها گونهبه  ي حساس و صدمه زدنها سکونتگاهجلوگیري از آلوده کردن 

ممکن است بدون داشتن  ها دیسپرسنتهستند. در شرایط دیگر، استفاده از  داراي مزایاي بسیاريي ساحلی ها بوم زیست
 لکه نفتی تاثیریی که ممکن است تحت ها ارگانیزمي دریایی یا سایر ها ارگانیزمب آسیب به مزیت قابل توجه و مهم، سب

  د. نقرار گیرند،شو
NEBA  پـاك   ه دلیـل ب ها دیسپرسنتسپرسنت است. یاز د صحیحدر مورد استفاده  گیري تصمیممفهومی حیاتی براي

 تاکیـد  NEBAد شـد.  نـ سـتون آب خواه  شدن نفت از سطح آب، سبب افزایش قابل توجه غلظـت نفـت پخـش شـده در    
ي دریـایی بـه   هـا  ارگانیزمنامطلوب بر  اثراتاحتمال که عبارت است از، سپرسنت، یاستفاده از د» نقاط منفی«که  کند می

مـد نظـر    هـا  دیسپرسنت از استفاده» نکات مثبت«ي باالي نفت پخش شده در آب، باید در کنار ها غلظت مواجهه باسبب 
بـه سـمت    ،نفت نشت کـرده پرنـدگان دریـایی را آلـوده نخواهـد کـرد      ، که اینجمله نکات مثبت عبارتند از از قرار گیرند. 

 نخواهد شد. جا آنخسارت در بروز سبب  نکرده وحرکت  ساحلی کم عمقهاي  آب

 ي دریـایی آسـیب  هـا  ارگـانیزم  سپرسـنت بـه  یاسـتفاده از د «، شود میارائه » سیاه و سفید«به صورت بحث  مسالهاین 
». نباید مورد استفاده قـرار گیـرد   ها دیسپرسنتبنابراین،  ،کند میجلوگیري  ها آنو عدم استفاده آن از آسیب به  رساند می

 ، ساده کردن واقعیت در این زمینه است. ها قضاوتاین گونه 
                                                   

 
1- Net Environmental Benefit Analysis  
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(هـم در   شـده نفـت نشـت   آسیبی که توسط  تا لکه نفتی مشاهده نشود، استفاده نخواهند شد، بنابراین ها دیسپرسنت
ابـزاري   هـا  دیسپرسـنت و  خسـارات اسـت  کـاهش  هـدف،  مبحث اصلی اسـت.   به وجود می آید، سطح دریا و هم در دریا)

اما عواقب  ندارد،تحلیل دقیق  بهنیاز ها دیسپرسنتد. استفاده از نمورد استفاده قرار گیر در این زمینه دنتوان میکه  هستند
نیازمنـد تحلیـل   ، خطوط ساحلی حسـاس آلودگی یجه عدم موفقیت در جلوگیري از در نت و ها دیسپرسنتعدم استفاده از 

  ي است. تر بیش
آسیب خواهند دید. پرواضـح اسـت   مسایل، برخی  رعایت نکردنبررسی آن چیزي است که در صورت  NEBAدر واقع 

ي هـا  موقعیـت  ت را درنتـایج احتمـالی نشـت نفـ     توان مینیست اما با تخصص و دانش الزم مشخص که آینده با قاطعیت 
به عنوان  کلی و ایمنی در خصوص نشت نفتي ها طرحباید در  NEBAبنابراین مشخص و تحت شرایط غالب تخمین زد. 

  گنجانده شود.  اساسیرکن 
به حـوادث  د مورد استفاده قرار گیرد. زمان همیشه در واکنش توان می NEBA در صورت بروز حوادث نفتی، هم چنین

بایـد سـریعا بـا متخصصـان      خواهـد بـود و  زمان زیادي در اختیار ن ها بررسیبراي بحث و  همیشه، دارد نقش اساسی نفتی
بایـد آسـیب بـه     گـزارش  دریافت کرد. این خالصـه  ها آناي از صدمات احتمالی ناشی از نشت نفت را از  مشورت و خالصه

 ،یعي نزدیک ساحل، منـابع اجتمـا  ها آبساحل و  جمله مناطق صید ماهی، نرم تنان، منابع اکولوژیک در منابع دریایی از
هدف  آن ایجاد دورنمایی از تمام خسارات احتمالی ناشـی از   و آن را شامل شود غیرمستقیماقتصادي و عواقب مستقیم و 

 باشد.نشت نفت 

خواهـد بـود    پـذیر  امکاناست،  لکه نفتیهنگامی بهترین شیوه که از نقطه نظر اکولوژیکی محدود کردن و بازیابی نفت 
  گیرد و جوابی مناسب بر سواالت مطرح شده، از جمله موارد زیر داشته باشد:سریعا مورد ارزیابی قرار آن انجام که 

 وي دیگـر انتقـال   هـا  موقعیـت به سـرعت بـه    توان میآیا تجهیرات کافی (بوم و اسکیمر) موجود است؟ آیا تجهیزات را 
تـر،   ؟ نفت بازیابی شده در کجا ذخیره خواهد شد؟ و از همه مهمدادفاده قرار نفت به ساحل برسد مورد است که اینپیش از 

ممکـن و عملـی اسـت؟ آیـا      ها دیسپرسنتکردن  سپري؟ آیا اشود میو خساراتی جلوگیري  ها آسیببا اقدامات موثر ازچه 
قرار خواهند گرفـت؟ آیـا    که نفتیل تاثیر تحتي دریایی به شدت ها ارگانیزمدارند؟ آیا  تاثیر لکه نفتیبرنوع  ها دیسپرسنت
 ؟کند میجلوگیري  ها جلگهحساس مانند  منابعسوء نفت نشت کرده بر  تاثیراز  ها دیسپرسنتاستفاده از 

تمام این نکات باید سریعا مد نظر قرار گیرد. واکنش به نشت نفت یک اقدام فوریتی و عملـی اسـت، نـه یـک تمـرین      
ي هـا  پاسـخ ي مختلف باید مورد استفاده قـرار گیـرد.   ها زمینهشناسان در راز کادانش تخصصی بسیاري هرچند آکادمیک، 

را بررسـی  اقـدامات   ناشـی از ي معقول عواقـب  ها تخمیناحتمالی به تمامی این سواالت لزوما نباید بسیار دقیق باشند، اما 
 خواهد کرد.

خطـوط سـاحلی، بایـد کـاهش میـزان       زيسـا  پاكي ها روشتا  گرفته ها دیسپرسنتاز استفاده از  ،ها روشهدف تمام 
 ي حسـاس ها سکونتگاه یا به منابع اکولوژیکی مانند پرندگان دریا و است ت ممکناباشد. خسار لکه نفتیخسارت ناشی از 

 NEBAمفهـوم  کرد که،  گیري نتیجه توان میبنابراین . زیان برساندو گردشگري  گیري ماهیمنابعی اقتصادي چون به یا  و
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را  هرگونـه واکـنش  ، در برخی از شرایط، منطقی خواهد بود که خسارت بـه منبـع مشـخص ناشـی از     که استبه این معنا 
 NEBA در واقـع  بـه یـک منبـع دیگـر جلـوگیري کنـد.       تـر  بیشالبته در صورتی که واکنش از وقوع زیان  ،نادیده بگیریم

  و بر جنبه خاصی تمرکز ندارد.  گیرد مینظر  خسارت کلی را در
هـا تـاثیر کلـی نشـت را تحـت       ها به این معنا است که استفاده دیسپرسـنت  دیسپرسنتاز استفاده  در خصوصتصمیمی  هر

عقـول بـراي برقـراري تعـادل بـین مزایـا و معایـب        مدهد. این امر مستلزم قضاوتی مـوثر و   شرایط موجود در آن زمان کاهش می
  .(Lewis etal, 2009) هاي موجود است از سایر روشها و هم چنین مقایسه آن با عواقب ناشی  استفاده از دیسپرسنت

 سمی بودن  تعریف -3-1-2

ات منفـی  تـاثیر ایی تعبیر کرد. این یمواد شیم مواجهه باناشی از  ها ارگانیزمات منفی بر تاثیربه  توان میسمی بودن را 
تابع غلظت مـاده   مواد سمیمواجهه با مرگبار (آسیب زننده به ارگانیزم) باشند.  -ممکن است مرگبار (مسبب مرگ) یا غیر

 کـه  ایـن یـا  )ي باالي یک ماده بـراي مـدتی کوتـاه   ها غلظت (مواجهه باد حادتوان میمواجهه . باشد میمواجهه و مدت زمان 
  . ) باشدي پایین یک ماده براي دوره طوالنیها غلظت (مواجهه بامزمن 

با در معرض قـرار   توان مین حاد یک ماده را . سمی بودشود میي مختلفی براي ارزیابی سمی بودن استفاده ها تکنیک
ي هـا  مـدت ارزیابی کرد.  ،مشخصي ها دورهیک ماده براي مختلف  يها غلظتدامنه اي از در  ها ارگانیزمدادن یک گروه از 

یی که پس از در معرض قـرار  ها ارگانیزمروز) هستند. تعداد  4ساعت ( 96روز) و  2ساعت ( 48روز)،  1ساعت ( 24معمول 
. غلظـت  شـود  مـی سـبه  محا کشـد  مـی را شـده  اي که نصف جمعیـت آزمـایش    و غلظت ماده گیري اندازه میرند میفتن گر

  گویند. LC501 برد میساعت از بین  96شده را در طی  آزمایش درصد از جمعیت 50مرگباري که 
تر بـه   ي کوتاهها دتمنیست. جمعیت ارگانیزم ممکن است براي  تسمیتعیین میزان مرگ شاخص بسیار دقیقی براي 

ممکـن اسـت بـدون     گیـري  جفـت ي پایین ماده قرار گیرد. تداخل با رفتار تغذیه و ها غلظت تاثیري متفاوت تحت ها شیوه
مورد ت دیگري نیز براي ارزیابی سمی تر دقیقي ها شاخصجمعیت شود. میزان انیزم سبب تغییرات در گکشتن مستقیم ار

شـناخته   مشـاهده)  ات غیرقابـل تـاثیر (غلطـت   2NOEC عنـوان  تحتین سطح حساسیت تر پایین. گیرند میاستفاده قرار 
یـا   NOEC. ارزیـابی دقیـق   شـود  میات غیرقابل مشاهده تاثیردریک ماده سبب  NEOCیک ارگانیزم به  مواجهه. شود می

LC50  یک دهماز دشوار است و اغلبLC50  گردد  می ، استفادهشود میتر محاسبه  که آسان(Lewis etal, 2009).  

                                                   
 

1- Lethal Concentration that kills 50 % of the test population 
2- No observable effects concentration   
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  ها دیسپرسنت تسمی -3-1-2-1

 و تسـمی گاهی از لحـاظ  آزمایشـ مختلـف  ي هـا  روشبه وسیله  ي نفتیها لکهجدید مورد استفاده در ي ها دیسپرسنت
پـایین یـا حـداقل بـا درجـه       تبا سمیاکثرا ساعت) و  96و  48، 24، 6براي  LC50(آزمایش  شده ارزیابی بودن استاندارد

نســل اول «در مقایسـه بـا    هـا  دیسپرسـنت ایـن  . گیرنـد  مـی قـرار   تاییــدمـورد   ی،نسـبت بـه لکـه نفتـ    ي تـر  کـم  تسـمی 
نفت خام نشـت کـرده    بودند و از به کار رفته 1967در سال  1از دره توري ینفت لکه سازي پاكکه براي » ییها دیسپرسنت

  ي دارند.تر کم، سمیت بودند رت سمی
زیرا برخـی از   بر محیط داشته باشدات سمی تاثیرد توان مینفت نشت کرده  و است اي سمی بودن نفت موضوع پیچیده

  ترکیبات شیمیایی در نفت نسبتا در آب حالل هستند. 
بـه عنـوان مثـال    در دامنه وسـیعی متفـاوت اسـت.     مختلف ي نفتیها لکهمواجهه با پتانسیل سمی بودن حاد ناشی از 

 را ي جـایگزین، بـاالترین پتانسـیل   هـا  نفتـالین ن نسبت سوخت دیزل با ویسکوزیته پایین و پراکنش ساده و داشتن باالتری
ین نسبت تر پایینسوخت سنگین پسماند با داشتن ویسکوزیته باال و پراکنش دشوار و داشتن  داشته وات سمی تاثیربراي 

  ات سمی است.تاثیرین پتانسیل براي تر پاییني جایگزین، داراي ها نفتالیناز 
 .بایـد  میکاهش  LC50 به عنوان مثال با افزایش زمان مواجهه میزان ،کند میتغییر  مواجههبا زمان  سموم تاثیرمیزان 

سـبب   خـود  غلظت بافت بحرانـی اسـت کـه    زمان بر بودن تجمع سم براي رسیدن میزان سم دریافتی بهاین امر به سبب 
 .پـذیرد  مـی صـورت   یمـ آرابـه   تـر  پـایین در دماهـاي  وفوبیک) ر. تجمع براي ترکیبات آب ترس (هیـد شود میمرگ و میر 

دمـاي   ي طـوالنی مـدت در  ها مواجههنسبت به از سم  دماي پایین، به غلظت باالتري مدت در کوتاه يها مواجههبنابراین، 
ي هـا  ارگـانیزم  سـم بـر   اثراتمناسب و  LC50مواجهه، میزان مدت زمان و دماي  بنابراین با در نظر گرفتند. نباال نیاز دار
  .(Lewis etal, 2009) نمودین تعی توان میرا ستون آب 

 ها دیسپرسنت ازاستفاده  تاثیرنفت تحت  تسمی -3-1-2-2

و به صورت ابـري از قطـرات بسـیار کوچـک نفـت در       کند میپخش کردن نفت نشت کرده نفت را از لکه سطح پنهان 
  جذب شوند.   ها نحلزو نرم تنان و، ها صدفمانند  ییها ارگانیزم. این قطرات نفت ممکن است توسط آورد میستون آب در 
منفـی   اتتـاثیر ي ستون آب، ها ارگانیزمبر  لکه نفتات بالقوه تاثیربا ایجاد تعادل در تواند  می ها دیسپرسنتاستفاده از 

ایش محـدوده سـطح نفـت، سـبب     زافد. نده ي خطوط ساحلی را کاهشها سکونتگاهنشت نفت بر حیات وحش و  ناشی از
 غلظت محلی این ترکیبـات  شده ودر نتیجهحالل در آب موجود در نفت به دریا  ترکیبات شیمیایی افزایش سرعت انتقال

اقدام مناسبی بـراي   ها دیسپرسنتاستفاده از  نتیجه گرفت که توان میبنابراین . باید میافزایش  قبل از رقیق شدن،سمی، 
                                                   

 
1- Torrey 
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ي غلظت نفـت پخـش   ناپذیر اجتناب ، به طوربه شرط اثر بخش بودن زیرا استفاده از آن ،نیست ي نفتیها لکهاز بین بردن 
  .  شود میدریایی  زیست محیطدر  تسمی موجب بروزو  دادهشده در ستون آب را افزایش 

ي هـا  غلظـت غلظت لکه نفتی یقینا باالتر خواهد رفت. این به این معنا نیست کـه   ها، دیسپرسنتدر صورت استفاده از 
 ها دیسپرسنتآمیز از  ات سمی را ایجاد کند. استفاده موفقیتتاثیر اي باالست که مقاومت کرده و نفت پخش شده به اندازه

کـه، برخـی از    دریا را افزایش خواهد داد. البته توجه به ایـن نکتـه نیـز ضـرورت دارد     به وضوح غلظت نفت پخش شده در
  استفاده نشود.  ها دیسپرسنت، حتی اگر از شوند میي نفتی به طور طبیعی پخش ها لکه

ي دریایی محلی در معـرض  ها ارگانیزمبرخی از  ها دیسپرسنتکردن نفت به ستون آب با استفاده از  در عملیات پخش
سطوح باالتري از ترکیبات نفتی تقریبا حـالل درآب قـرار گرفتـه و میـزان نفـت پخـش شـده بـه بـیش از زمـانی کـه از            

استفاده نشـوند،   ها دیسپرسنتجه گرفت که اگر نتی توان می. با این حال، نباید می، افزایش شود میاستفاده ن ها دیسپرسنت
ي هـا  ارگـانیزم اسـتفاده شـوند،    ها دیسپرسنتي دریایی در معرض نفت پخش شده قرار نخواهند گرفت، یا اگر ها ارگانیزم

دریایی در معرض نفت پخش شده قرار خواهند گرفت. زیرا پراکنش طبیعی فراینـدي اسـت کـه تقریبـا خیلـی سـریع در       
ي نفتـی در  هـا  لکـه ي دریـایی بـا   هـا  ارگـانیزم و مواجهـه   دهـد  مـی ي با میزان گرانروي پایین رخ ها نفترام با دریاهاي ناآ

استفاده نشود، رخ خواهد داد. تجربیات مربوط به آزمایشات تجربی  ها دیسپرسنتي مختلف، حتی هنگامی که از ها غلظت
اند کـه نفـت پخـش شـده بـه سـرعت در دریـا رقیـق          داده در موارد نشت واقعی نشان ها دیسپرسنتو میدانی استفاده از 

  به تفصیل توضیح داده خواهد شد. محیطی زیست. در خصوص سمیت در بخش اثرات گردد می
 440ترین عملیات افشانه دیسپرسنت در زمـان خـود بـود بـیش از      در ولز که بزرگ 1996، درسال Sea Empressدر حادثه 

  :(Lewis etal, 2009)) به دست آمد 1- 3فت در ستون آب باالیی پایش و نتایج جدول (هاي ن تن دیسپرسنت افشانه و غلظت

  (Lewis etal,2009)نتایج حاصل از استفاده از دیسپرسنت در حادثه ولز  - 1-3جدول 
 (ppm)غلظت نفت در ستون آب پس از استفاده دسپرسنت زمان

  10 سازي درست پس از پاك
 1 سازي دو روز پس از پاك

 0.5 سازي فته پس از پاكه 1
 0.2 سازي ماه پس از پاك 1
 سطح پیش زمینه سازي ماه پس از پاك 3

  محیطی زیستاثرات  -3-2

  :عمدتا شامل موارد زیر است ها دیسپرسنتاستفاده از  محیطی زیستات تاثیر
  یا مخلوط دیسپرسنت و نفت  ها دیسپرسنتسمیت   -الف
  تیبر تجزیه میکروبی لکه نف ها آن تاثیر  -ب
  .(REMPEC, 2011) بر پرندگان دریایی و جمعیت پستانداران دریایی ها آنات تاثیر  -ج
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  سمیت -1- 3-2

هـا   توان به عنوان یک اثر منفی ایجاد شـده در ارگانیسـم   هاي قبل نیز توضیح داده شد، سمیت را می گونه که در بخش همان
توانند مهلـک وکشـنده باشـند و یـا صـدمات غیرمهلـک        یدر اثر مواجهه با یک ماده شیمیایی تعریف کرد که این اثرات منفی م

باشـد،   برجاي بگذارند. قرار گرفتن در معرض این مواد به غلظت ماده دیسپرسنت و مدت زمانی که ارگانیسم در معـرض آن مـی  
ود. اغلـب  شـ  بستگی دارد. سمیت معموال در قالب اثر غلظت در طی زمانی معین یا در قالب اثر زمان در غلظتی معین بیـان مـی  

هـاي   رغـم تفـاوت   گـردد کـه علـی    گزارش می ppb(2یا قسمت بر میلیارد ppm(1 )اوقات اثر غلظت بر حسب قسمت بر میلیون (
  شوند.   گرم بر لیتر و میکروگرم بر لیتر در نظر گرفته می هاي بسیار دقیق، این واحدها به ترتیب برابر با میلی جزیی در غلظت

مورد بررسی قـرار گیـرد.    ها ارگانیسمایده آل و آرمانی باید در محل و در حضور واقعی در حالت  ها دیسپرسنتسمیت 
ي آزمایشـگاهی  هـا  بررسیي بسیاري براي ها شیوهي میدانی منجر به ایجاد ها آزمایشبا وجود این، عملیاتی نبودن چنین 

ات اسـتفاده از  تـاثیر ی و دقیـق باشـند یـا    از نظر بوم شناسی کامال عملـ  ها آزمایشجا که قرار نیست این  شده است. از آن
بایـد بـا دقـت هرچـه      هـا  بررسـی کنند، نتایج این  بینی پیشدر حالت میدانی را به طور کامل و بدون نقص  ها دیسپرسنت

. عالوه بـر  کنند میو مدت زمان مواجهه مشابه عملیات میدانی استفاده  ها غلظتاز  ها آزمایشتر تفسیر شوند. در اکثر  تمام
، در حالی که در وضـعیت  گیرند میي کم و بیش پایدار قرار ها غلظتن، حیوانات مورد آزمایش براي چند روز در معرض ای

. شـوند  مـی یا نفت تجزیه شده بـه صـورت پیشـرونده و معمـوال سـریع رقیـق        / ي دیسپرسنت وها غلظتواقعی و در دریا 
اوقـات   تـر  بـیش ین دلیل باشد که آستانه هـاي مشـخص شـده در    د به اتوان میبنابراین خطا در تفسیر نتایج آزمایشگاهی 

یی غیرواقعی هستند (مقدار کل دیسپرسنت یا نفت تقسیم بـر حجـم کـل آب در محـیط آزمایشـگاهی) و برابـر       ها غلظت
مانند  در مواجهه با آن قرار دارند، نیستند. آخرین مورد که ها ارگانیسمشده در عملیات میدانی که  گیري اندازهي ها غلظت

آمیـز سـمیت    د منجر بـه تخمـین مبالغـه   توان می، این است که شرایط آزمایش باشد میسایر موارد داراي اهمیت به سزایی 
در شرایط واقعی نفت تا حدي دچـار   که درحالی شود میي تازه انجام ها نفتاغلب بر روي  ها آزمایشنفت شود. درواقع این 

  .(REMPEC, 2011) دهد میاصر سمی خود را از دست عن تر بیشهوازدگی شده و طی چند ساعت 

  سمیت ذاتی دیسپرسنت -

، بـا ایـن وجـود    باشـد  می ها آن، اثرات مهلک ها دیسپرسنتبراي تعیین سمیت  ها آزمایشو انجام  ها نگرانیدلیل اصلی 
ند هنگـامی رخ دهنـد کـه    انتو میدر تولید مثل، رفتار، رشد، متابولیسم و تنفس نیز  برخی از اثرات غیرمهلک شامل تغییر

  از آستانه سمیت مهلک است.   تر پاییندر معرض سطوح سمیتی باشند که کامال  ها ارگانیسم

                                                   
 

1- Part Per Million 
2- Part Per Billion 
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روز انجـام   4الـی   1 در مدت زمان ها ارگانیسمي آزمایشگاهی در خصوص واکنش ها بررسیکه کلیه  گردد مییادآوري 
، باشـد  مـی ي آزاد ها آبدر  ها دیسپرسنتدر اکثر موارد استفاده از  از زمان مواجهه مورد انتظار تر طوالنیکه خیلی  ،گرفته

تـر از بـاالترین حـد غلظـت مـورد انتظـار در        مرتبه قوي 2تا  1معموال  ها آزمایش ي به کار رفته در اینها غلظتهمچنین 
از  تر پاییناي  ر مرتبهي اولیه در ستون آب معموال دها غلظتکه حتی  دهند میاستفاده میدانی بوده است. گزارشات نشان 

  . گیرند می، قرار ها آزمایشسطح مهلک یا سطح صدمات غیرمهلک برآورد شده توسط 
بـه دقـت بـر اسـتفاده از      کـه  آنبـه شـرط    هـا،  دیسپرسـنت ات تاثیردر خاتمه، نتایج مطالعات و تحقیقات در خصوص 

است که اثرات عمده و خطرنـاك اصـوال نبایـد     و دزهاي توصیه شده، نظارت شود، حاکی از آن ها نسبتدر  ها دیسپرسنت
  ي نزدیک سطح رخ دهند.ها آبدر  ها دیسپرسنتدر هنگام استفاده از 

  سمیت نفت -

ي دریـایی سـمی   هـا  ارگانیسـم کـه بـراي    باشند میي کوچکی از ترکیبات شیمیایی ها نسبتانواع مختلف نفت داراي 
) BTEX1ن، اتیل بنزن و زایلن یـا عناصـر   ئولکولی (مانند بنزن، تولوتر از وزن م تر و سبک هستند. برخی از ترکیبات سمی

تـر از   اند به شدت سـمی  ي خامی که به تازگی نشت کرده و تشکیل لکه دادهها نفتتا حدي فرار و محلول در آب هستند. 
  ي مدرن هستند. ها دیسپرسنت

یافـت شـده و اغلـب موجـب بـروز       ها نفتاز  ي پایین در بسیاريها غلظتکه در  تر بیشترکیبات داراي وزن مولکولی 
اي) یـاد   ي آروماتیـک چنـد حلقـه   هـا  هیـدروکربن (یـا   2PAHs بـا نـام   ها آن، ترکیباتی هستند که از شوند مییی ها نگرانی

ي جـانبی  هـا  آسـیب د توانـ  مـی  هـا  آنزا بودن مشهورند و قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض  ها به سرطان PAH. شود می
 بار آورد.  دیگري نیز به

                                                   
 

1- Benzene, Toluene, Ethylbenzene, and Xylenes 
هم جوش خورده هسـتند کـه بـه صـورت ایزومرهـاي      ه اي آروماتیک ب ) ترکیباتی شامل دو یا چند حلقهPAHاي ( هاي آروماتیک چند حلقه هیدروکربن -2

صورت خـالص معمـوال    هشوند. ب اي حضور دارند و به صورت منفرد دیده نمی هاي پیچیده مختلفی وجود دارند. این ترکیبات در محیط اغلب به صورت مخلوط
توان  روند.از جمله این ترکیبات می ها به کار می ها و آسفالت جاده کش ها، آفت سازي، ساخت پالستیک رنگ تا سفید یا زرد کم رنگ بوده و در رنگ جامداتی بی

 اشاره نمود. ] فلورانتن و غیرهkپیرن، بنزو [ ]a[بنزو  به نفتالن، اسفنتیلن، آنتراسن، فلورن، فاورانتن، فناترن،
PAH ـ   هاي محیطی از جمله آب، هوا و خاك دیـده مـی   زاهاي محیطی هستند که در همه جا به عنوان آالینده ها دسته بزرگی از سرطان واسـطه  ه شـوند و ب

هـاي   ها، فعالیت وزي جنگلس جایی که این مواد از حوادث طبیعی از قبیل آتش باشند. از آن هاي مختلف براي سالمتی انسان مضر می در محیط خود مقاومت
اي در محـیط   شـوند، لـذا بـه طـور گسـترده      هاي متالوژي و غیـره حاصـل مـی    آتشفشانی و همچنین در فرایندهاي احتراق ناقص سوخت هاي فسیلی، کوره

 هـاي  دودکـش . شـوند  می ع انسانی حاصلاي عموما از مناب اند. جدا از مقادیر کم حاصل از منابع ژئوشیمیایی و طبیعی، ترکیبات آروماتیک چند حلقه پراکنده
باشند. آلودگی ناشی از منابع نفتی نیز قابل توجه  می PAH توسط هوا آلودگی مهم منابع از خانگی کننده گرم وسایل و سوزها زباله ها، اتومبیل اگزوز صنعتی،

ا حتی زیرزمینی و اتفاقات متعدد دیگري که اغلب در ی و سطحی زنمخا نشت تانکرها، پوسیدگی نفتی، هاي لوله ترکیدگی علت به تواند می است. این آلودگی
طور طبیعی و به خاطر نفوذ نفت از مخازن زیرزمینی نفت و گاز بـه سـطوح   ه تواند ب دهد باشد. عالوه بر این، این آلودگی می تولید و انتقال مواد نفتی رخ می

  وجود آید. هفوقانی نیز ب
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  بر سمیت نفت ها دیسپرسنتاستفاده از  تاثیر -

ي بسیار کوچک پراکنـده  ها قطرهمتشکل از  »ابر«ي آلودگی نفتی، نفت را از یک الیه آلودگی به یک مه یا ساز پراکنده
ي دو هـا  حلـزون  ،هـا  صـدف یی ماننـد  هـا  ارگانیسـم ند توسط توان میي نفت ها قطره. این کند میشده در ستون آب تبدیل 

  تنان خورده شوند.  اي و نرم کفه
 دهد میافزایش در سطح منطقه لکه نفتی میزان انتقال ترکیبات شیمیایی موجود در نفت را به درون آب دریا افزایش 

رقیـق شـوند،    کـه  ایـن (این ترکیبات نسبتا محلول در آب نیز هستند). غلظت موضعی این ترکیبات بالقوه سـمی قبـل از   
را به عنوان واکنشی معتبـر   ها دیسپرسنت توان میهرگز ن دارد مییافت و این همان توجیهی است که بیان  افزایش خواهد

ي باعـث  ناپـذیر  اجتناب، اگر موثر باشند، به صورت ها دیسپرسنتي نفتی برشمرد، زیرا استفاده از ها لکهو مناسب در برابر 
  . شود میاتی سمی بر حیات دریایی تاثیره افزایش غلظت نفت تجزیه شده در ستون آب  شده و منجر ب

، باالتر خواهد رفت. اما این واقعیت به این معنـا نیسـت کـه    ها دیسپرسنتغلظت نفت تجزیه شده مسلما با استفاده از 
ات سـمی  تاثیري نفت تجزیه شده به اندازه کافی باال خواهد رفت، یا براي مدت زمانی کافی، پایدار خواهد ماند تا ها غلظت

امولسیون شوند، تـا حـدي بـه صـورت خـود بـه خـود و         که این، در مراحل آغازین نشت و پیش از ها نفتیجاد کند. اکثر ا
به وضوح غلظت نفت تجزیه شـده را در دریـا    ها دیسپرسنتآمیز از  طبیعی پراکنده و تجزیه خواهند شد. استفاده موفقیت

  .دهد میافزایش 
افـزایش   کنند مییی که در الیه باالیی ستون آب زندگی ها ارگانیسمیزان مواجهه ي نفت در ستون آب، مساز پراکندهبا 

آمـده از   بـه دسـت  . تجـارب  شود می تر کم. اگر ترقیق ابر نفت تجزیه شده در ستون آب سریع باشد، میزان مواجهه باید می
ي واقعـی  هـا  وضـعیت در  هـا  دیسپرسـنت میدانی و عملیات دوراز ساحل در خصوص اسـتفاده از   ي آزمایشگاهی،ها بررسی
متـري بـاالیی    20تـا   10و در  شود میي نفتی نشان داده است که نفت تجزیه شده به سرعت در آب دریا رقیق ها آلودگی

(در هنگام شـروع عملیـات)    ppm  30- 50ستون آب در همان چند ساعت اولیه، غلظت نفت در آب به سرعت از حداکثر 
  .باید میکاهش ppm 1-10به 

ي داراي گرانـروي پـایین، فراینـدي    هـا  نفتین دلیل که نفت توسط پراکنش طبیعی (که در دریاهاي متالطم و با به ا
ي معینـی از نفـت تجزیـه    ها غلظتي دریایی در معرض ها ارگانیسم، قرارگیري برخی از شود میاست نسبتا سریع) پخش 
  .دهد یماستفاده نشده است نیز رخ  ها دیسپرسنتشده حتی هنگامی که از 

هـاي آزمایشـی را در    هاي آزمون سمیت جدیدي ابداع شـود کـه ارگانیسـم    مطالعات بسیاري انجام شده است تا روش
هاي نفتی قرار دهـد. آزمـون هـاي سـمیتی کـه بـا        تر به وضعیت محیط واقعی در شرایط آلودگی معرض وضعیتی نزدیک

هـا در   دهنـد اسـتفاده از دیسپرسـنت    انـد نشـان مـی    م شـده تر انجـا  گرایانه و عملی واقع» در معرض قرارگیري«هاي  روش
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نفت تجزیه شده تاثیر قابل توجهی بر تخم و الروهاي جانداران دریـایی نـدارد. همچنـین     ppm  5-10از  تر کمهاي  غلظت
بر ساعت نیز تاثیرات قابل تـوجهی بـر زنـدگی دریـایی جانـداران بـالغ تـر ماننـد          ppm 10-40مشخص شده است سطح 

  دهند که: ) نشان می1ها ندارد. با وجود این، مطالعات اخیر (مانند مطالعه دیسکوبیول ها و حلزون تر، ماهی هاي بزرگالرو
  از نهایت غلظتی اسـت کـه در حـوادث واقعـی      تر بیشبسیار  تر بزرگغلظت مهلک اثرگذار بر جانداران جوان و

 ي نفتی مشاهده شده است.ها آلودگی

 ها درکبد) مشاهده شـد، بـا ایـن     هاي غیرمهلک نیز (مانند استرس، تجمع متابولیت ، آسیبپس از مدت زمان مواجهه
وجود اکثر این اثرات در یک بازه زمانی نسبتا کوتاه قابل بازگشت هستند، به عنـوان مثـال پـس از دو هفتـه مرحلـه      

 .(REMPEC, 2011)هاي مشاهده شده از بین رفته یا به سطح بسیار ناچیزي کاهش یافتند بهبودي، آسیب

به منظور تجزیه آلودگی نفتی در آبی استفاده شوند که عمـق الزم و تبـادل و تالطـم     ها دیسپرسنت که اینمشروط به 
کافی را داشته باشد تا بتواند باعث ترقیق مناسب شود، خطر افزایش غلظت نفت تجزیه شده و رسیدن آن به سطوحی که 

  ي اکثر جانداران دریایی داشته باشد، بسیار ناچیز است.  ات قابل توجهی براتاثیردر دراز مدت 

  تجزیه میکروبی - 2- 3-2

تــر در اختیــار  پــراکنش نفــت، چــه بــه صــورت مکــانیکی و چــه بــه صــورت شــیمیایی، نفــت را بــه صــورت راحــت  
ر قابـل  ها بر تجزیه میکروبی نفـت نیـز بسـیا    دهد. بنابراین تاثیر دیسپرسنت هاي حاضر در آب دریا قرار می میکروارگانیسم

  اهمیت است.
هاي نفتـی، در تمـام دریاهـا وجـود دارنـد و مقـدار تجزیـه میکروبـی          هاي قادر به رشد در هیدروکربن میکروارگانیسم

مستقیما به میزان پراکنش نفت بستگی دارد. درصدي از پارافین و ترکیبات داراي آروماتیک باال یا متوسط نفـت، قابلیـت   
تـوان بـا    حلقـه اي) و آسـفالتن هـا نمـی     4،5هاي پلی آروماتیک ( که در مورد هیدروکربنتجزیه میکروبی دارند، در حالی 

  قطعیت گفت که قابلیت تجزیه میکروبی وجود دارد.
  :دهند میمیزان تجزیه نفت را به دو طریق افزایش  ها دیسپرسنت

 از طریق افزایش نسبت سطح به حجم نفت 

                                                   
 

) انجام شد. هدف این 2010 – 2008( فرانسه Cedreساله در  3ها در مناطق ساحلی طی یک برنامه  مصرف دیسپرسنت پروژه دیسکوبیول براي مطالعه -1
گیري در شرایط وقوع یک لکه نفتی بوده است.  پروژه مقایسه اثر پراکندگی مواد شیمیایی با شرایط غیر پراکندگی به منظور تهیه اطالعات مورد نیاز و تصمیم

سمیت و اثر نفت با و بدون استفاده از دیسپرسنت ها بـر روي حیـات موجـودات زنـده در سـتون آب و گـل و الي بسـتر آن و همچنـین روي         در این پروژه 
  هاي دریایی مورد بررسی قرار گرفته است. علف
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  ي نفت در ستون آب به جاي به ساحل بردن یا رسـوب  ها رهقطاز طریق افزایش دسترسی زیستی نفت (تثبیت
 ).ها آندادن 

خود به عنوان ماده غذایی، هدف تجزیه میکرواورگانیزم ها قـرار  ند توان می ها در برخی شرایط دیسپرسنتبا وجود این، 
وامـع  مـوقتی بـر ج   تات بازدارنـده یـا سـمی   تـاثیر و یا از طریق افزایش غلظت نفت تجزیه شده در ستون آب، کـه   گیرند

  تجزیه زیستی را کاهش دهند. میکروبی طبیعی دارد، میزان
اند که میزان تجزیه   شده نشان داده سازي شبیهي ها محیطبرخی مطالعات آزمایشگاهی و تمام مطالعات انجام شده در 

گاهی ممانعـت از تجزیـه   ي آزمایشـ ها بررسی. همچنین در باید میافزایش  ها دیسپرسنتزیستی نفت در هنگام استفاده از 
ي باالتر از مقـدار  ها غلظتاین ممانعت در  رسد میزیستی در نفت تجزیه شده نیز ثبت گردیده است. با وجود این، به نظر 

ي هـا  محـیط آمـده از مطالعـات در    بـه دسـت  ي هـا  داده. دهد میي میدانی نفت تجزیه شده رخ ها وضعیتمورد انتظار در 
میـزان تجزیـه زیسـتی لکـه نفتـی را افـزایش        هـا  دیسپرسنتاند که استفاده موثر از  ن دادهشده به خوبی نشا سازي شبیه

نیز تجزیه نخواهنـد شـد،    ها دیسپرسنتکه ترکیبات نسوز علیرغم افزودن  دارند می. اگر چه اطالعات موجود بیان دهد می
یا نـه همچنـان مسـتلزم مطالعـات      دهند میتجزیه زیستی را افزایش  میزان ها دیسپرسنتیافتن پاسخ این پرسش که آیا 

  .(REMPEC,2011)باشد  میي تر بیش

  بر پستانداران و پرندگان دریایی ها دیسپرسنت تاثیر -3- 3-2

  :گذارد می تاثیرنفت از دو طریق بر پرندگان و پستانداران دریایی 
  ن بدن خود.از طریق تمیز کرد غیرمستقیماثرات سمی ناشی از بلع مستقیم نفت از سطح آب دریا یا بلع 

  دمایی بدن حیوان حیاتی است. بندي عایقاثرگذاري بر قابلیت دفع آب توسط پر یا پوست حیوانات که براي 

اي مورد مطالعه قرار نگرفته اسـت.   بر کاهش این نوع از اثرات نفت به طور گسترده ها دیسپرسنتاستفاده از  تاثیرهنوز 
ز عناصر سمی موجود در نفـت تجزیـه شـده بـه روش مکـانیکی و نفـت       بررسی مطالعات موجود تفاوتی در سمیت ناشی ا

تجزیه شده به روش شیمیایی در پرندگان دریایی را نشان نداده است. با وجود این، نیـاز بـه کـاهش نفـت سـطحی بـراي       
رانـی  موجـب نگ  تر بیشو نفت تجزیه شده  ها دیسپرسنتمواجهه با  رسد می. به نظر شود میمحافظت از پرندگان احساس 

  است تا سمیت افزایش یافته توسط نفت.
ي گـزارش شـده شـامل    هـا  آسیب. شوند میدانیم که پستانداران دریایی از قرار گرفتن در معرض نفت دچار آسیب  می

نقص در کارکرد فرایندهاي فیزیولوژیک مانند تنظیم حرارتی، توانایی شنا و تعادل بدن و همچنـین نقـص در فراینـدهاي    
ي چشمی نیز ها جراحتي آشکار دیگر مانند تحریک و ها آسیب . سایرشود می ي آنزیمیها فعالیتی مانند شیمیای -زیست

د بـر توانـایی ایـن حیوانـات بـراي نوشـیدن آب،       توانـ  مـی . قرار گرفتن پستانداران دریایی در معرض نفـت  اند شدهگزارش 
رد مواجهـه شـدید ممکـن اسـت در برخـی پسـتانداران       موا که اینبگذارد، ضمن  تاثیر ها هیدروکربنو تصفیه  سازي ذخیره

  تر هستند منجر به تلفات شود.پذیر آسیبات سمی نفت تاثیرنابالغ که در برابر 
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نفـت خـام    سازي پاك، براي شود میحرارتی پوست  بندي عایقجا که آلوده شدن به نفت منجر به کاهش توانایی  از آن
 زمـان  هممنجر به رفع  ها آزمایشاستفاده شده است. این  ها دیسپرسنتاز  چسبیده به پوست حیوانات، به صورت آزمایشی

(مـواد کاهنـده    هـا  سـورفکتانت ي پوستی و نفت خام شد که در نتیجه قابلیت دفع آب بدن حیوان را از بین بـرد.  ها چربی
 یافـزایش گرمارسـان  ند تَرشدگی پر یا پوست را افزایش دهند که این امـر باعـث نفـوذ آب سـرد و     توان می کشش سطحی)

ند در آب شـناور بماننـد یـا    توان میبه خصوص براي حیواناتی خطرناك است که توسط پر یا پوستشان  مساله. این شود می
کنند. همچنین مدارك و شواهدي از مرگ حیوانات در اثر بلع مستقیم نفت در حین تمیـز کـردن    بندي عایقبدن خود را 

یا نفت تجزیه شده بر پستانداران دریایی  ها دیسپرسنت تاثیرات به شدت محدودي از بدن جانداران ثبت شده است. اطالع
د تهدید فیزیکی آلودگی نفتی را براي پستانداران دریـایی داراي  توان مین ها دیسپرسنتوجود دارد، با وجود این استفاده از 

  .(REMPEC, 2011) پوستی، کاهش دهد بندي عایق
در برخـی مـوارد بـه سـرعت موجـب مـرگ ایـن جـانوران          گذارند میزیادي  تاثیرپشت ها ها بر روي الك ساز پراکنده

  .(Milton etal, 2003) ) ارائه شده است1-3( که شرح کامل آن در شکل شوند می

  
  (Milton etal, 2003) ها پشت ي مختلف بدن الكها قسمتها بر روي ساز پراکنده تاثیر - 1- 3شکل 

  ق ساحلی و منابع طبیعی بر مناط ها دیسپرسنتاثرات  - 4- 3-2

به عنوان راهی براي به حداقل رساندن اثرات بالقوه و یا جلوگیري یـا کـاهش آلـودگی     دتوان میاستفاده از دیسپرسنت 
. شـود  مـی در نظـر گرفتـه    زیسـت  محیطاما در اکثر مواقع خود به عنوان آلوده کننده  ،نوارهاي ساحلی در نظرگرفته شود

دریـایی،   زیسـت  محـیط هاي دیسپرسنت، سمی بودن مخلوط دیسپرسنت/ نفـت بـراي    والسیوندر فرم ها پیشرفتعلیرغم 
یـک   هـا  آنو سـمیت   هـا  دیسپرسـنت . در تعدادي از کشورها، سهولت در تجزیه باشد می محیطی زیستترین نگرانی  عمده
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ز دیسپرسـنت در بسـیاري از   . فرایندهاي براي اسـتفاده ا باشند مینگرانی است و مطالعاتی در این خصوص در حال انجام 
محصول تصویب شده در یک کشـور   .را مدنظر قراردهد ها آنکشورها در حال تصویب است تا هم سودمندي و هم سمیت 

 ،ممکن است در کشور دیگر تصویب نشود، بنابراین قبل از استفاده در هر مکان با توجه به لیست ملی اماکن حفاظت شده
  دریاي عمان عبارتند از: وبه ذکر است لیست مناطق حفاظت شده ساحلی خلیج فارس باید مشورت صورت گیرد. الزم 

 پناهگاه حیات وحش شادگان  
 منطقه حفاظت شده حله  
 منطقه حفاظت شده مند  
 نخیلو -پارك ملی دیر  
 پارك ملی ناي بند  
 منطقه حفاظت شده سراج  
 منطقه حفاظت شده فارور  
 (حرا) منطقه حفاظت شده خوران  
 شده تیاب و میناب (حرا) منطقه حفاظت  
 (حرا) منطقه حفاظت شده رود گز  
 (حرا) منطقه حفاظت شده گابریک 

غلظت نفت دقیقا در آب زیر لکـه در   ،اند که بالفاصله پس از کاربرد دیسپرسنت مطالعات بر روي نفت خام، نشان داده
 بایـد  مـی ي و یا در ستون آب کـاهش  متر 10در  ppm 10الی  1که پس از چند ساعت از  باشد می ppm 50تا  30حدود 
، بنـابراین احتمـال اثـرات    باشد می). بنابراین مواجهه براي موجودات دریایی از نوع حاد و زمان مواجهه محدود 2-3شکل (

 کـه  ایـن مگـر   شـود  مـی ن هاي کم عمق توصیه در آب ها دیسپرسنت. با این وجود، پاشش باید میجانبی بلند مدت کاهش 
  تواند رقیق شدن ستون  نفت پراکنده شده را تضمین نماید. تبادل آب کافی ب

  
 (Prince William, 2004) ها دیسپرسنتوضعیت مواد نفتی پس از استفاده از  -2- 3شکل 
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ها به منظور حفاظـت از منـابع    توان در خصوص استفاده و یا عدم استفاده از دیسپرسنت با برآوردي از میزان رقیق شدن، می
ها، عمـق   ها و مدت آن جاد خطر و خسارت اظهار نظر نمود. در این خصوص عوامل مربوطه عبارتند از: اوج غلظتطبیعی بدون ای

  ها.   آب، مقدار نفت در واحد سطح، فاصله بین محل کاربرد و نواحی حساس و هم چنین جهت و سرعت جریان
و آلودگی نوارهاي ساحلی حساس مانند ها، با زدودن نفت از سطح آب خطر روغنی شدن پرندگان دریایی  دیسپرسنت

دهند. با این وجود، نفت زدوده شده از سطح به سـتون آب   هاي مانگرو، و سواحل توریستی را کاهش می زارها، جنگل نمک
هـاي دریـایی و نـواحی     هـا، چمـن   گـردد. مرجـان   شود و خساراتی توسط نفت پراکنده شده به محـیط وارد مـی   منتقل می

ممکن است به نفت پراکنده شده بسیار حساس باشند، بنابراین در مناطقی که احتمال تاثیرپذیري این ها  ریزي ماهی تخم
ها در مجـاورت اجتماعـات    شود. همچنین استفاده از دیسپرسنت ها پیشنهاد نمی منابع وجود دارد، استفاده از دیسپرسنت

به علت خطر فزاینده فاسـد کـردن ذخـایر طبیعـی     هاي کم عمق،  گیري در آب ها و نواحی ماهی ها، بسترهاي صدف ماهی
هاي آب صنعتی به دلیل خطر فزاینده وارد شـدن   ها در مجاورت ورودي شود، همچنین استفاده از دیسپرسنت توصیه نمی

  شود. ها توصیه نمی نفت به این ورودي
د تعـادلی بـین مزایـا و    هـا، بـه روشـنی بیـان نشـده و بایـ       تصمیم در مورد استفاده یـا عـدم اسـتفاده از دیسپرسـنت    

هاي آن، از جمله اعتماد به فرایندهاي طبیعی، مقرون به صرفه بودن، حمایت از منابع مختلف در قبال خسارت  محدودیت
محیطی و مشـورت بـا مقامـات ملـی، قبـل از کـاربرد        هاي زیست و آلودگی برقرار گردد. در بسیاري از موارد، انجام ارزیابی

ها محدود است، براي اجتناب از تاخیرها  که زمان استفاده از دیسپرسنت اهد بود. با توجه به اینها، ضروري خو دیسپرسنت
توانند استفاده شوند و اگـرچنین اسـت    ها می که آیا دیسپرسنت گیري در خصوص این ها، تصمیم در جلوگیري از نشت لکه

  .(ITOPF, 2009)ات قرارگیرد در چه شرایط محیطی باید استفاده شوند، باید قبال مورد توافق مقام
هاي مانگرو را فرا گرفته مـوثرتر اسـت زیـرا از     ها در هنگامی که نشت نفت درختان جنگل البته استفاده از دیسپرسنت

هاي هوایی این درختان (نماتوسیست) جلوگیري کـرده و اثـر تخریبـی     بروز خفگی ناشی از چسبیدگی نفت بر روي ریشه
هـا را نشـان    ) اسـتفاده از دیسپرسـنت  B-3-3) در زمان آلـودگی نفتـی و شـکل (   A-3-3ل (دهد. (شک نفت را کاهش می

  .(mentaljudo.blogspot.com, 2010)دهد)  می

  

A 
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  (mentaljudo.blogspot.com, 2010)ي مانگرو ها جنگلها بر روي ساز پراکندهاثر  - 3- 3شکل 

  نظارت بر کارآیی دیسپرسنت   -3-3

از دسـت  سـریع و بـدون    گیـري  تصـمیم ، آمدتر هسـتند مراحل اولیه نشت نفت کاردر  ها دیسپرسنت که این توجه بهبا 
 داراي اهمیتی بسـیار حیـاتی اسـت    ها دیسپرسنتو مذاکرات در مورد استفاده یا عدم استفاده از  ها ارزیابیدر  دادن زمان

(REMPEC, 2011).  
اما ممکـن اسـت    باشد میمشاهده بصري مهم  .پیوسته مورد نظارت قرار گیرد طور بهباید  ها دیسپرسنتکارآیی میزان 

از میـزان   )رنگ پریـده ( ي کمرنگها نفتهایی با بار رسوبی باال و یا به هنگام پراکندگی  در شرایط آب و هوایی بد، در آب
  باشد. میر شب غیرعملی پاشش و نظارت بصري د که این کارآیی کاسته شود، کما

در مـدت زمـان کوتـاهی پـس از آن      استفاده از دیسپرسنت زمانی کارایی و ارزش دارد که بالفاصله پـس از پاشـش و  
عدم تغییر در ظاهر نفت و عدم کاهش در پوشش نفت نشان دهنده آن اسـت کـه دیسپرسـنت     باشد. رویتتغییرات قابل 

  .(ITOPF, 2009) نیست موثر

  ها دیسپرسنتراي استفاده از یی بها توصیه -3-4

  ي نفتناپذیر تجزیهي و پذیر تجزیه -1- 3-4

 و اثرگذاري پراکنش شیمیایی به ماهیت آالینـده وابسـته اسـت   ي قبلی نیز به آن اشاره شد، ها بخشکه در  گونه همان
  .باشد میین عوامل اثرگذاري دیسپرسنت تر مهمگرانروي آالینده در دماي محیط یکی از 

 تـاثیر با گـذر زمـان تحـت     و برعکس باید میده نفتی با گذر زمان (از آغاز نشت) در محیط افزایش گرانروي یک آالین
: به طور خالصه، یک آالینده نفتی تنها در طی یک بـازه زمـانی مشـخص    باید میکاهش  آني پذیر تجزیه ،تبخیر و تعلیق

  گویند. »فرصت پراکنش«ن آکه به  ،است پذیر تجزیه

B 
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پردازي مشخصی اسـتفاده کـرد کـه     هاي داده توان از مدل ، می»فرصت پراکنش«یک آالینده نفتی، ویا  براي برآورد گرانروي
. هنگـامی کـه آالینـده    انـد  شـده براي تخمین تغییر شکل و روند گسترش آالینده بر اساس ماهیت آن و شرایط محیطی طراحی 

  رود. و احتمال موفقیت پراکنش نیز باالتر می هشدداراي گرانروي قابل توجهی باشد، محیط (وضعیت دریا) متالطم تر 
پس از نشت در چون ، محصوالت نفتی ناپایدار پاالیشگاهی (مانند دیزل، بنزین و نفت سفید) محیطی زیستدیدگاه از 

، به پراکنش نیاز ندارند. عالوه بر این، این محصوالت سـبک شـامل عناصـر    شوند میدریا تبخیر شده و خود به خود تجزیه 
 ،محصـوالت  براي این .آورند میي به بار تر بزرگو  تر بیشات مخرب تاثیرپراکنده شوند  هستند که اگر در آب ک سمیسب

  کارآمدتر هستند. یا انفجار) سوزي آتشایمنی، (کاهش خطر  به دالیلپراکنش شیمیایی 
که اغلـب در داخـل یـا مجـاورت     مواد نفتی  در خصوص: رعایت نکات زیر قبل از اقدام به هرگونه پراکنش الزامی است

، شـوند  میتخلیه  »بنادر کشورها«/ یا در شوند میي کم عمق نزدیک به ساحل) حمل و نقل ها آب(ي قلمرو کشورها ها آب
  :سنجیده شود، برخی از این مطالعات عبارتند ازي اقدام به پراکنش ها فرصتاي باید انجام شود تا  مطالعات ویژه

  سازي مدلبا استفاده از ل جوي اثر عوامانجام مطالعات  
 ي نفت.پذیر تجزیهگاهی به منظور سنجش شانجام آزمون هاي آزمای  
گرانروي/فرصت پـراکنش نفـت   ها  در آنکه  گردد میارائه و مطالعات در قالب جداولی  ها بررسیآمده از  به دستنتایج 

و در همکاري  »مسوولنهاد یا سازمان «توسط  . مطالعات بایدگردد میبررسی بر اساس شرایط محیطی مختلف (دما، باد) 
  .(REMPEC, 2011) انجام شود »و سایر مراجع درگیر ها سازمان، نهادها«با 

  .مورد قبول است ها آنیی که پراکنش شیمیایی در ها محل - 2- 3-4

یمیایی در پـراکنش شـ  انجام ، بنابراین باشد تاثیرگذارگیاهان و جانوران آبزي بر روي د توان مینفت تجزیه شده  سمیت
  نیست. پذیر امکانهر جایی 

 طـور  همـین و  شناختی بومیا حساس از نظر  پذیر آسیبپراکنش شیمیایی به طور کلی در داخل یا در مجاورت مناطق 
سـریع نفـت تجزیـه شـده      سازي رقیقشرایط مساعد براي  ،آببازیافت (استفاده دوباره) واختالط  به دلیلدر مناطقی که 

  .شود میگرفته ن ، به کارنیستمهیا 
از پراکنش شیمیایی استفاده کرد فرایندي نسبتا پیچیده و زمان بر است زیرا باید  ها آندر  توان میمناطقی که  یینتع
. چنـین کـاري   در نظر گرفتـه شـوند   ..).، تنوع زیستی وها موج( از جملهمختلف محلی  محیطی زیستو پارامترهاي  ها داده

از  هـا  آندر  تـوان  مـی حادثه باید با سخت کوشی هر چه تمام تر انجام شود. مناطقی کـه   (تعریف این مناطق) در طی یک
بایـد از پـیش تعیـین و     ،ها دیسپرسنتدر استفاده از  شناسی زمیني ها محدودیتبه دلیل پراکنش شیمیایی استفاده کرد 

  .شوند یابی مکان
شان مقایسه تغییر شـکل، گسـترش    یی باشد که هدفانتخاب این مناطق باید بر اساس مطالعات و بررسی دستورکارها

مفهـوم   در نظـر گـرفتن  تجزیه شده و تجزیـه نشـده اسـت(با     يها آالینده محیطی زیستاقتصادي و  -ات اجتماعیتاثیرو 
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"NEBA" رهنمودهاي وIMO/UNEP1 نـوع منـابع   از جمله ي محلی را در نظر بگیرندها ویژگیباید تمام  ها بررسی). این :
و فصـول   ي دریـایی هـا  جریـان مناطق محافظت شده دریایی و منابع مرتبط به شیالت،  شناختی بوماقتصادي و  ،اجتماعی

  ...ي دریایی متاثر وها گونهو مهاجرت جوي تغییرات  ،سال
ي نفتـی، مطـابق بـا    هـا  آلـودگی  ي زمین شناختی نیز باید براي بهبود عملکرد دستورکارهاي مربـوط بـه  ها محدودیت
  شوند.  یینی تعشرایط آلودگ

) و پـذیر  آسـیب در مناطق مربوط و متاثر مانند ورودي بندرگاه (منطقه اي بسیار ، در هنگام ضرورت و یک کمیته فنی
ي حیـاتی دریـایی و شـیالت)،    هـا  بوم زیستباالیی هستند:  محیطی زیستمناطق محافظت شده دریایی (که داراي ارزش 

ي محلـی  هـا  ویژگـی تـا بتوانـد    دهـد  مـی س محلی مورد بررسی و مطالعه قرار ي کلی را در مقیاها محدودیتتغییرات این 
د از مشـاوره  توانـ  مـی اقتصادي) را به درستی در اقدامات خود لحاظ کنـد. ایـن کمیتـه فنـی      ،و اجتماعی محیطی زیست(

در زمینـه  و متخصصـان علمـی    کننـد  مـی (مردم نهاد) کـه در زمینـه محافظـت از دریـا فعالیـت       2ي غیردولتیها سازمان
  شود.  مند بهرهدریایی  زیست محیط

 هـا  دیسپرسـنت ، امکـان اسـتفاده از   »ي در معرض خطرها بندرگاهفهرست « و ارائه با در نظر گرفتن مناطق بندرگاهی
کارهایی که بر اسـاس مقـدار نفتـی کـه      گرایانه و عملی مورد بررسی قرار گیرد، دستور کارهایی واقع باید بر اساس دستور

 تـر  بـیش  هـا  آني اصلی که خطر رخداد حادثه در ها محلي نفتی به دریا بریزد، ها لکهدر نشت نفت و ایجاد  رود می انتظار
اي  برآننـد کـه مقایسـه    هـا  بررسـی ایـن   یابند.تدوین ، وضعیت آب و هوایی غالب، جریان جزر و مد و تالطم سطحی است،
بازیابی آلودگی، پراکنش شیمیایی و هدایت نفت به سمت سـاحل   يها گزینهگرایانه (بر اساس تجهیزات موجود) بین  واقع

ي الزامی نیـز  ها هزینهو  محیطی زیستي ها آسیب ها گزینههر کدام از این  انجام دهند. براي ،ساحلی سازي پاكبه منظور 
  مقایسه شود.   ها گزینهر سایناشی از ي ها آسیبو  ها هزینهین گزینه با تر مناسبباید در نظر گرفته شود تا به منظور تعیین 

منطـق و   توجه به این نکته ضروري است کـه،  ي داخلیها آبي نفتی در ها لکهي ها دیسپرسنتدر رابطه با استفاده از 
 محیطـی  زیسـت ي دریـایی تفـاوت داشـته و  مالحظـات     هـا  آبي داخلی کامال با ها آبدر  ها دیسپرسنتدلیل استفاده از 

  .(REMPEC, 2011) مختص به خود را دارد

  نباید استفاده شوند ها دیسپرسنتیی که از ها موقعیت -3- 3-4

با برداشتن نفت از سطح آب، خطرات ناشی از مواجهه با نفت بر پرندگان دریا و خطوط ساحلی حساس  ها دیسپرسنت
قـادر بـه    ي آزادهـا  مـاهی ي هـا  گونه. بسیاري از دهد میتوریستی را کاهش  اي (مانگرو) و مانند باتالق نمک، سواحل حاره

                                                   
 

1- International Maritime Organization/United Nation Environment Programme 
2- NGO 
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. بـه  کننـد  مـی ي پایین بوده و به سمت دیگـري شـنا و از آن اجتنـاب    ها غلظتتشخیص نفت پخش شده در ستون آب با 
شرطی که تبادل آب کافی براي رقیق کردن نفت پخش شده در حجم بـاالتري از آب وجـود داشـته باشـد، غلظـت نفـت       

  .باید میپخش شده در ستون آب به سرعت کاهش 
  :شود میتوصیه ن ها دیسپرسنتر موارد زیر استفاده از به طور کلی د

 نفـت پخـش    هـاي  رگـه د، زیرا نمتر استفاده شو 10از  تر کمنباید در آب بسیار کم عمق با عمق  ها دیسپرسنت
را در معـرض   کننـد  مـی زنـدگی  در تـه دریـا   کـه   ییهـا  ارگـانیزم شده با بستر دریا تماس برقرار خواهد کرد و 

  .دهند میت پخش شده قرار ي باالي نفها غلظت
  ممکن است قطرات نفـت پخـش    کنند میدار که از پالنکتون تغذیه  ي دریایی مانند ماهی صدفها کنندهتغذیه

که مستقیما بـاالي بسـترهاي ایـن مـاهی      ي نفتیها لکهنباید براي  ها دیسپرسنتشده را جذب کنند. بنابراین 
  قرار دارد، مورد استفاده قرار گیرند.

 قـرار   گیـري  مـاهی ، علف دریایی و منـاطق  ها مرجانا باالي قیمکه مست ي نفتیها لکهنباید براي  ها نتدیسپرس
 زیرا این مناطق به نفت پخش شده بسیار حساس هستند. ،دندارد استفاده شو

  و آبزیان یا  تنان صدف دار نرم بسترهاي، 1ها ماهیقفس معموال در مجاورت و نزدیکی  ها دیسپرسنتاستفاده از
 .وجود دارد آلودگیزیرا خطر  شود میتوصیه ن مزارع پرورش آبزیان،

  ثابـت   يهـا  بـوم که توسط  ها کن شیرین و آب آب صنعتیبرداشت ي ها لولهدر نزدیکی  ها دیسپرسنتاستفاده از
ه را آلـود  مبدل هاي حرارتـی و  کردهعبور  ها بوم. زیرا نفت پخش شده از زیر شود میتوصیه ن ،اند شدهمحافظت 

 .(Lewis etal, 2009)کند می

   گیري تصمیمفرآیند  - 4- 3-4

  :باشد می سوال اساسی به شرح زیر 3بر اساس  ها دیسپرسنتدر خصوص استفاده از  گیري تصمیمفرایند 
 پذیر است؟ آیا از نقطه نظر فیزیکوشیمیایی نفت قابلیت پخش شدن دارد؟ سازي نفت امکان آیا پراکنده - 1

محیطـی و اقتصـادي اسـتفاده از     قابـل قبـول اسـت؟ آیـا از نقطـه نظـر زیسـت       سـاز   آیا اسـتفاده از پراکنـده   - 2
 سازها سودمند است؟ پراکنده

  باشد؟ پذیر می سازها امکان آیا از نقطه نظر تدارکاتی کاربرد پراکنده - 3
  .(REMPEC, 2011)، ارائه شده است 1گیري و سواالت مربوط به آن در پیوست شماره  فلوچارت مربوط به فرآیند تصمیم

                                                   
 

1- Fish Cages 
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  ترکیدن لوله) (مانند آب زیر در درحوادث نفتیها  دیسپرسنتکاربرد  -3-5

ي زیـر  هـا  چـاه  یی کـه از هـا  نشت ي زیر آب مانند ترکیدگی وها نشتدر تجزیه نفت ناشی از  ها دیسپرسنتاز  توان می
خلـیج مکزیـک    در "Deep Water Horizon" 2010، استفاده کرد. این روش اخیرا و در حادثه سـال  دهند میدریایی رخ 

 میزان فشار بـاال/ سـرعت برشـی بـاال) و بـراي     (به کار گرفته شد. در این حادثه مقادیر عظیمی از نفت وارد دریا شده بود 
تجزیه نفتی که در حال نشت بود (نفت تازه)، مقادیر زیادي دیسپرسنت مستقیما به منبع نشت در کـف دریـا و بـه درون    

  متري) تا: 1300در عمق (لوله باالرو آسیب دیده تزریق شد 
 کاهش یابد. رفت میمقدار نفتی که از چاه آسیب دیده به سطح 

 مقدار مواد فرار در فضاي اطراف چاه آسیب دیده (به دالیل ایمنی) کاهش یابد.

ایالـت لوئیزیانـا بـود،     پـذیر  آسـیب  ..) به سمت خط سـاحلی .مقدار نفتی که مستعد حرکت داده شدن (به وسیله باد و
 ).محیطی زیست مسایلیابد (به دلیل بروز  کاهش

متـري بـا    1300تـا   1100، تشـکیل یـک رگـه بـزرگ نفـت تجزیـه شـده در عمـق         ها دیسپرسنتپس از استفاده از 
  ي پایین مشاهده شد. ها غلظت

ظـر  وجود دارد و جامعه علمی همچنان منت ها دیسپرسنتاز نظر کارایی، همچنان تردیدهایی در مورد اثرگذاري واقعی 
ات تـاثیر و  هـا  دیسپرسـنت است، اما برآوردهاي اولیه دانشمندان این است کـه اسـتفاده از    تر بیشي ها بررسیتحقیقات و 

ي نسـبت بـه حرکـت لکـه نفتـی بـه سـمت        تر کمآسیب  محیطی زیستي نفت در ستون آب معموال از لحاظ ساز پراکنده
  ي ساحلی در پی خواهد داشت.ها بوم زیستیا  ها تاالب

ي سطحی ممکن اسـت در  ها لکهدر مورد  ها دیسپرسنتي معمول در کاربرد ها توصیهم به ذکر است که راهکارها و الز
، نفت هنوز تازه بوده و عناصر سبک خود را دارد، ها دیسپرسنتي زیرآبی موثر نباشد. در کاربرد زیر دریایی کاربردهامورد 

. با وجود این و با در نظـر  شوند میي سطحی معموال تا حدي هوازده ها لکهترین اجزاي آن هستند) در حالی که  (که سمی
(دما، حساسیت محیطی  زیستگرفتن محیط نشت بسیار عمیق نسبت به شرایط آب سطحی (منطقه آبی نورگیر)، شرایط 

دیگـر   ،احتمـالی پـراکنش شـیمیایی    تـاثیر  بیمتفاوت است که روش معمول براي ارزیـا  قدر آن..) .و محیطی زیستو تنوع 
  .(REMPEC, 2011)کارآیی ندارد 
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 شوري کمیی با ها آبعملکرد دیسپرسنت در  -3-6

، بنـابراین منـاطقی   شـوند  مـی سـاخته   تـر  بیشیا  30psu 1براي کار در شرایط دریاي آزاد با شوري ها دیسپرسنتاکثر 
  .گیرند میمورد استفاده قرار تر بیشي آتالنیتک یا آرام ها اقیانوسدریاي شمال یا  مانند

 يهـا  زنجیـره و  آب دریـا حسـاس هسـتند    شوري به لحاظ شیمیاییاز  ها دیسپرسنت درموجود  غیریونیسورفاکتانت 
آب در  ،هـا  ، البتـه نـه همـه آن   ها دیسپرسنت. اکثر یابند میدریا تغییر  در آبموجود  نمکها در تماس با  آن اتیلن اکسید

ایـن امـر بـراي بسـیاري از      .باید میکاهش  psu 10تقریبا تا  ها تدیسپرسن تر بیش اثربخشی شیرین به خوبی کار نکرده و
  .(Lewis etal, 2009)گیرند  میمورد استفاده قرار ن ها دریاچهو  ها رودخانهداراي اهمیت نیست زیرا در  ها دیسپرسنت

ي آبی از ها جریان. باشد میبا این حال، شرایطی وجود دارد که در آن پراکندگی لکه نفتی در آب با شوري کم مد نظر 
مناطق بزرگی با شوري کـم وجـود    ي بزرگی از آب با شوري کم ایجاد کند.ها محدودهد توان میي بزرگ به دریا ها رودخانه

در ارتبـاط هسـتند، همچنـین آب ذوب شـده از یـخ نـواحی        پی سی سی میي بزرگی مانند آمازون و ها رودخانهدارد که با 
تر است شناور شده و الیه نازکی از آب با شوري کـم تولیـد کنـد. هـم چنـین،       ا که چگالد در باالي آب دریتوان میقطبی 

دریاهاي نیمه محصوري با ورودي باالي آب رودخانه وجود دارند، مانند دریاي بالتیک، که در آن مناطق زیـادي از آب بـا   
  .(Lewis etal, 2009) شوري کم وجود دارد

بـه   OD 4500و  Basic Freshwater ،Disper ED ،Inipol IPFي نـوع  هـا  نتدیسپرسـ ، مانند ها دیسپرسنتبرخی از 
بسـیاري   هاي شور هم اثربخشی مطلوبی دارنـد. در  . البته در آباند شدههاي شیرین ساخته  طور ویژه براي استفاده در آب

ي شـیرین وجـود نـدارد. بـا     ها ي نفتی موجود در آبها لکهاي براي ارزیابی عملکرد دیسپرسنت بر روي  یهتایید کشورهااز 
رقیـق   ي دریایی، آزمونها دیسپرسنت يپذیر تجزیهتست کارآیی، سمیت و  این حال، بر اساس طرحی در فرانسه عالوه بر

ي دریایی، بـر روي  ها دیسپرسنت) نیز بر روي آب شیرین و انواع متفاوت نفت با شرایط مشابه IFP )NF.T 90-345 شدن
  .(Lewis etal, 2009) رین، یعنی گورخر ماهی انجام شده استي آب شیها ماهیاي از  گونه

  کاربرد دیسپرسنت در خطوط ساحلی   -3-7

ي هـا  دیـواره ، هـا  صخرهیی براي زدودن نفت از سطوح سفت همانند ها کنندهبعضی اوقات به عنوان پاك  ها دیسپرسنت
ي دسـتی  ها سیستمدر این روش عموما از  .شوند میدریا و دیگر ساختارهاي ساخته شده توسط انسان در سواحل استفاده 

نفـت پراکنـده شـده، اسـتفاده از      آوري جمـع . به دلیل عـدم امکـان   شود میاستفاده  اند، شدهکه بر روي کوله پشتی نصب 
ي مخصـوص  هـا  کننـده همراه است. در این موارد از پـاك   محیطی زیستي ها نگرانی روي خطوط ساحلی با ها دیسپرسنت

                                                   
 

1- Practical Salinity Unit 
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ي عـریض بـراي رسـیدگی بـه     هـا  کشـتی ي حاوي حالل که در ها کننده . به عنوان مثال پاكشود یمخط ساحلی استفاده 
تر از دیسپرسنت هستند و نباید به عنوان یک دیسپرسنت در دریا یا به عنوان  ، که سمیشوند مینظافت موتور خانه حمل 

  .(ITOPF, 2009) هاي ساحلی استفاده شوند پاك کننده خط

  ها دریاچهو  ها رودخانهدر  ها تدیسپرسناستفاده از  -3-8

ي آزاد متفاوت است: به طور کلـی،  ها آبدر  ها آني داخلی با موارد استفاده از ها آبدر  ها دیسپرسنتموارد استفاده از 
  :باشد مینمناسب  به دالیل زیر ي داخلیها آبي نفتی در ها آلودگیپراکنش شیمیایی براي 

 یق و انتشار مشابه شرایط معمول در دریاهاي آزاد را ندارد. حجم آب اغلب محدود بوده و شرایط ترق  
  مثبتی داشته باشد.  تاثیرد در فرایند پراکنش توان میضعیف است که ن قدر آنتالطم اغلب  
  کـه مسـتلزم    شـوند  مـی ي نفتی اغلب شامل محصوالت پاالیش شـده سـبک   ها لکهحوادث  ،ي داخلیها آبدر

  . باشند میپراکنش شیمیایی ن
ي هـا  آبدر  محیطـی  زیسـت مالحظـات   .وجـود دارد  محیطی زیستاقتصادي و  ،اجتماعی اتتاثیریدهایی در مورد ترد

دریـایی متفـاوت    زیسـت  محیطمربوط به  محیطی زیستي با مالحظات پذیر آسیبداخلی ممکن است از نظر حساسیت و 
اسـت یـا    آن اي استفاده از پراکنش بیش از معایـب که آیا مزای مسالهاین موارد باید از پیش و به منظور بررسی این  ،باشد

ي آبگیـر (کـه در چنـین    هـا  سازهخیر، مورد مطالعه قرار گیرند. به طور خاص، پراکنش شیمیایی در مجاورت یا باال دست 
  .. به هیچ وجه روش مناسبی نیست..مواردي آلوده خواهند شد)، مزارع پرورش ماهی و

 تـوان  مـی شرایطی که  ،ي آب شیرین استفاده شودها محیطدر  ها دیسپرسنتد از به طور کلی، طبق این مالحظات نبای
  :عبارتند ازي شیرین استفاده کرد ها آباز روش پراکنش در 

  5000-10000از  تـر  کـم گرانـروي   بـا  ي نفتـی قابـل تجزیـه،   هـا  فرآوردهبهتر استcSt   شـامل   (کـه  و پایـدار
 زل و نفت سفید که بـه صـورت طبیعـی تبخیـر شـده و خـود      ي پاالیشی سبک نظیر بنزین، نفت دیها فرآورده

  .) باشندشود میتجزیه هستند ن
  ي هـا  دریاچـه شـود، یـا در    بازیـابی ي ها روشجریان و امواج شدیدي وجود داشته باشد که مانع از به کارگیري

زه اجـراي  شـدید باشـد کـه اجـا     قـدر  آنبزرگ و هنگامی که تالطم ناشی از شرایط آب و هوایی نامساعد (باد) 
  عملیات بازیابی را ندهد. 

  دور باشد.  محیطی زیستاز نظر  پذیر آسیبي آبگیر و منابع ها سازهمحل آلودگی به اندازه زیاد و کافی از  
  محلی را آلوده کند. زیست محیطمقدار آالینده بسیار محدود باشد و نتواند  

  :ضروري است رعایت موارد زیر نیز
 ي هـا  دیسپرسنتي شیرین به کار برده شود (چرا که ها آبشده براي استفاده در ي ویژه طراحی ها دیسپرسنت

  ي داخلی کارایی مورد انتظار را ندارند).ها آبي آزاد در ها آب
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  ،کـرده و فراینـد را بهبـود     مخلـوط  1بـا آب پرفشـار  لکه نفتی را  ،پس از فرایند پراکنش توان میاگر الزم باشد
  .بخشید

  متر است 10جام شود که عمق آب بیش از یی انها محلعملیات در.  
  و گیري ماهی اماکنهشدارهاي الزم داده شود ( کنند میبه جمعیتی که از آب استفاده.(...  
  قرار گیرد.  پایشحادثه به مقامات گزارش داده شود و محیط مورد نظارت و  
  شیرین حمل و نقـل شـوند، بهتـر     يها آباگر قرار است برخی ترکیبات نفتی پایدار (مانند نفت خام) مرتبا در

ین گزینـه و  تـر  مناسـب ت و رفتار در محیط آب شیرین مورد مطالعه قـرار داد تـا   یاست این مواد را از نظر سم
  .(REMPEC, 2011) مشخص گردد بهترین شرایط

    ها دیسپرسنتمقدار دزهاي مورد استفاده  -3-9

بـراي   1:1د از توان می اید تعیین شود. این نسبتنسبت دیسپرسنت به نفت ب ،براي محاسبه صحیح میزان دیسپرسنت
، بسته به روش کاربرد، نوع دیسپرسـنت، نـوع نفـت و شـرایط حـاکم      IIIبراي دیسپرسنت نوع  1:50تا  Iدیسپرسنت نوع 

  هاي زیر محاسبه شود: تواند در دو مرحله به روش تغییر نماید. میزان کاربرد می
  اهدات و فرضیات مرتبط با متوسط ضخامت و ناحیه لکه.برآورد حجم نفت براي تصفیه بر اساس مش - 1
  .(ITOPF, 2009) محاسبه کمیت دیسپرسنت مورد نیاز براي دستیابی به مقدار الزم (نسبت دیسپرسنت: نفت) - 2
ي مورد نیاز براي مقدار معینی نفت به منظور دسـتیابی بـه بهتـرین سـطح     ها دیسپرسنتکه اشاره شد، دز  گونه همان

ه نوع نفت، میزان هوازدگی آن، ضخامت الیه نفتـی، شـرایط محیطـی (ماننـد امـواج) و خـود دیسپرسـنت        پاشش، بسته ب
  متفاوت است.

است، بنابراین مقـدار دز پـایین    پذیر تجزیه،چون نفت به آسانی "Sea Empress"در موارد خاصی مانند حادثه نفتکش 
ي نفـت زیـاد   پـذیر  تجزیـه تـر (کـه    در سایر حوادث مخـرب د کافی باشد، در حالی که توان می(نسبت دیسپرسنت به نفت) 

  نیست)، ممکن است نیاز باشد که دز دیسپرسنت افزایش یابد.
ها به دز ذکر شده توسط تولید کننده مراجعه شود (که اغلب در مورد  از نظر تجربی، بهتر است در استفاده از دیسپرسنت

  تواند در طول عملیات و بر اساس ارقام متوسط تغییر کند. می باشد)، میزان دز درصد می 5هاي کنسانتره  دیسپرسنت

                                                   
 

1- Water jet 
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ي بـا پایـه هیـدروکربن) معمـوال در     ها (دیسپرسنت 2ي نوع ها دیسپرسنتي معمولی یا ها دیسپرسنتدر حالت کلی، 
د درصـ  100سـانتی اسـتوك) و بـا دز     1000درصد از مقدار برآوردشده نفت با گرانروي پایین (تا  50-30دزهاي تقریبی 

  .شوند می سانتی استوك استفاده 2000تا  1000ي داراي گرانروي ها نفتبراي 
% و براي 5سانتی استوك،  5000ي داراي گرانرويها نفتبراي  ي کنسانتره،ها دیسپرسنتیا  3 ي نوعها دیسپرسنتدز

ي داراي گرانـروي  هـا  نفت. همچنین در مورد باشد می% 5 - 10سانتی استوك  10000تا  5000ي داراي گرانروي ها نفت
ي سبک تازه که بـه آسـانی   ها نفتي ندارد. براي تاثیرچندان  ها دیسپرسنتسانتی استوك نیز استفاده از  10000بیش از 

  د کافی باشد. توان میدرصد  5سانتی استوك دارند، مقدار دز  5000از  تر کمهستند و گرانروي  پذیر تجزیه
مقدار کاربرد را بـر اسـاس قواعـد عمومـا پذیرفتـه شـده        توان میضخامت نفت،  با در نظر گرفتن نسبت کاربرد دربرابر

و ضخامت مناطقی که با الیـه   متر میلی 1/0ي تیره نفتی معموال در حدود ها لکهضخامت (ارزیابی ضخامت نفت انجام داد 
  ).شود میبرآورد  متر میلی 01/0تا  001/0در حدود  اند شدهنازکی از نفت رنگی و درخشنده پوشیده 

صرف نظر از ابزار اسپري مورد استفاده، مقدار کاربرد توسط دبی پمپ دیسپرسنت، سرعت شناور یا هواپیمـا و پهنـاي   
 .(REMPEC, 2011)شود  می(نوار اسپري) تعیین  شود میاي که توسط اسپري کردن پوشش داده  منطقه

DOR1 از لکه نفتی باشد. از  طریـق  90دن میزان نشان دهنده میزان پاك کننده اي است که قادر به پاك کر %DOR 
حجم دیسپرسنت مورد نیاز براي پاك کردن لکه نفتی را مورد محاسبه قرار دارد و از نظر سـمیت و هزینـه آن را    توان می

 DORي مـورد اسـتفاده و میـزان    هـا  دیسپرسـنت ي نشتی، ها نفت) نمونه اي از برخی 2-3مورد بررسی قرار داد. جدول (
  .(PrinceWilliam,2004) دهد میلکه نفتی را نشان  سازي پاكبه شده جهت محاس

  DOR(PrinceWilliam,2004)و میزان  ها دیسپرسنتشده توسط  سازي پاكي نفتی ها لکهلیست برخی از  - 2-3جدول 

  نوع نفت

درصد 
 تبخیر

بر حسب 
 وزن

میانگین 
  دماي هوا

°C 

میانگین 
  دماي آب

°C  

حجم لکه 
  نفتی نشتی

(Li) 

 ضخامت
تقریبی لکه 

  نفتی
(mm) 

نوع 
 برآوردحجم DOR  دیسپرسنت

DOR(Li)  

درصد 
دیسپرسنت 
محاسبه شده 

 DORدر
Hibernia 0.0 6.1 2.4 86 1.17 - 0 0  

 0.0 6.1 2.4 82 1.21 Corexit 
9500 1:33 2.6 45 

 7.9 6.7 0.0.48 88 1.47 Corexit 
9500 1:38 2.32 39 

 10.3 10 0.4 68 1.76 Corexit 
9500 1:14 4.9 29 

Hot Hibernia 0.0 10 0.4 69 1.80 Corexit 
9500 1:14 4.9 32 

  ANS 0.0 10 0.4 20  - 0 0نفت خام

                                                   
 

1- Dispersant to Oil Spill Ratio 
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  DOR(PrinceWilliam,2004)و میزان  ها دیسپرسنتشده توسط  سازي پاكي نفتی ها لکهلیست برخی از  -2- 3جدول ادامه 

  نوع نفت

درصد 
 تبخیر

بر حسب 
 وزن

میانگین 
  اي هوادم

°C 

میانگین 
  دماي آب

°C  

حجم لکه 
  نفتی نشتی

(Li) 

 ضخامت
تقریبی لکه 

  نفتی
(mm) 

نوع 
 برآوردحجم DOR  دیسپرسنت

DOR(Li)  

درصد 
دیسپرسنت 
محاسبه شده 

 DORدر

 0.0 2.8 0 71 1.15 Corexit 
9527 1:32 2.2 40 

 10 3.9 2 79 1.28 Corexit 
9527 1:48 1.65 53 

 20 2.8 0 77 1.25 Corexit 
9527 1:44 1.75 39 

 0.0 6.7 0.8 71 1.14 Corexit 
9500 1:34  40 

 0.0 16.7 0.9 74 1.20 Corexit 
9500 1:81 0.9 47 

 20 16.7 0.9 76 1.23 Corexit 
9500 1:38 2.0 40 

ANS 17 -3.1 -0.6 107 0.92  24 4.46 62 
ANS 17 -1.7 -0.4 1001 (94.8) 0.97  25 3.8 25 

Endicott 0 -2.1 -0.4 113 1.1  31 3.65 51 
Endicott 11 -1.9 -0.6 94 0.91  22 4.27 58 
Northstar 0 -4.4 -0.6 78 0.75  18 4.33 53 
Northstar 29 -7.4 -0.7 105 1.1  19 5.53 45 

MGS 0 -6.1 -0.5 98 0.95  24 4.08 52 
MGS 20 -5.3 -1.1 105 0.90  27 3.89 63 

Pt. Mclntyre 0 -5.6 -0.5 103 1.0  29 3.55 55 

  مقادیر مورد نیاز در هنگام اسپري از هواپیما -1- 3-9

درصد متغیر است و مقادیر مورد نیاز به ضخامت نفـت بسـتگی    10تا  5مقدار دوز مورد نیاز بسته به میزان آلودگی از 
  شده است.) ارائه 3-3در عملیات هوایی در جدول ( ها دیسپرسنتدارند، مقادیر مورد نیاز مصرف 

  (REMPEC, 2011)در عملیات هوایی  ها دیسپرسنتمیزان  -3-3جدول 
  گرانروي

  10000 > 5000-10000 500-5000  500<  (سانتی استوك بر دماي دریا)

  پذیري نسبت به پراکنش واکنش
معموال به راحتی 

  پذیر است واکنش
پذیر  معموال واکنش

  است
  پذیر است گاهی واکنش

پذیر  معموال واکنش
  یستن

  هاي معمول دیسپرسنت
  1نوع  -نسل دوم

  هاي کنسانتره دیسپرسنت  شوند هرگز با هواپیما اسپري نمی
% در آب  10با ترقیق  2نوع  -نسل سوم

  شیرین
  هاي کنسانتره دیسپرسنت

دیسپرسنت خالص اسپري  3نوع -نسل سوم
  شده به آالینده

  درصد 10تا  5  درصد 5
  درصد 10

  ر نداردتاثی  درصد)15(و شاید  

هاي نفتی دیسپرسنت اسپري شود. نخستین عملیات  توجه: امولسیون تازه ممکن است الزم باشد براي انجام موثر عملیات، با وقفه اي یک ساعته، دوبار به لکه
ت بعدي نیز به طور موثري لکه را درصد) تا امولسیون را شکسته و گرانروي را کاهش دهد. عملیا 2تا  1کند ( اسپري از درصد پایین دیسپرسنت استفاده می

  کند. پراکنده می
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ضـخامت   میکرومتـر  500تـا   250یی کـه  هـا  لکـه لیتر بر هکتار بـراي   250ي ضخیم (ها لکهبه جز موارد خاص مانند 
ز ي با تغییر سـرعت حرکـت بـر فـرا    تر کمو تا حد  ها نازلبا تغییر سرعت پمپ یا تغییر  توان میدارند)، مقادیر مورد نیاز را 

) 1-3(اسـتفاده از معادلـه    بـا  تـوان  میبراي بالگردها) تنظیم کرد. مقادیر مورد نیاز دیسپرسنت (لیتر بر هکتار) را (منطقه 
  محاسبه کرد:

)3-1(  3Rate (10 / 3) (D / L V)    
D(لیتر بر دقیقه) میزان جریان دیسپرسنت :  
V بر حسب نات)(: سرعت حرکت بر فراز منطقه در طی عملیات  
L:  :برابر طول بوم اسپري بسته به هواپیما و ارتفاع (بر حسب متر) 2تا 2/1بازه موثر محدوده اسپري  

)3-2( 4
(1/ha) (m) (nds)Literal equatio T 10 D / (L V 1852) / 60     

لیتر بـر هکتـار در نظـر     100تا  50 ها عملیاتي لکه نفتی ناشناخته بوده و مقدار دز مورد نیاز در ها ضخامتدر عمل، 
  میکرومتر). 200تا  50( باشد میضخامت متوسط لکه نفتی که به معناي  شود میگرفته 

هـا توسـط    باشد زیرا برخـی از دیسپرسـنت   از دز محاسبه شده توسط معادله می تر کمنکته مهم: مقدار دز موثر همواره 
هنگـامی کـه لکـه نفتـه بـه       بـه خصـوص  . با در نظر داشتن چنین مـواردي و  شوند میبه مناطق دورتري حرکت داده باد 
ي تفکیک شده باشـد، بهتـر اسـت مقـادیر دیسپرسـنت را افـزایش داد، (بـراي مثـال، افـزایش مقـادیر           تر کوچکي ها هتک

  .(REMPEC, 2011) )درصد 10درصد به  5دیسپرسنت از 
 ي تنظیم مقادیر دیسپرسنتها روش

  بر روي زمین  -الف

  ي متفاوتها نازلعمدتا با انتخاب 

  با تغییر سرعت پمپ (دور در دقیقهrpm  لوله فرعی«یا با باز کردن«(* 

ي تاثیرگـذار *هنگامی که سیستم اسپري تنظیم شد، به فشار اسپري توجه داشته  باشید. این فشار براي اطمینـان از  
  منجر به بد کارکردن سیستم شود. تغییر در فشار اسپري ممکن است  عملیات اسپري بسیار مفید و کارآمد خواهد بود.

  در حین پرواز  -ب

  بالگرد)(تغییر سرعت پرواز 

  غییر داد.ت ها بوممیزان اسپري را با تغذیه یکی از  توان میچندین بوم دارند و  ها سیستمبرخی** 

  ن به طور مستقل استفاده کرد.آي ها بوماز هر کدام از  توان می** براي مثال یک سیستم اسپري با دو بوم که 



  85  17/11/94  کارگیري به مالحظات - سوم فصل

 

  رمقادیر مورد نیاز در هنگام اسپري از شناو - 2- 3-9

درصد متغیر است و مقادیر مورد نیاز به ضـخامت نفـت بسـتگی     10تا  5مقدار دز مورد نیاز بسته به میزان آلودگی از 
  ) ارائه شده است.4-3در عملیات دریایی در جدول ( ها دیسپرسنتدارند، مقادیر مورد نیاز مصرف 

  (REMPEC, 2011)در عملیات دریایی  ها دیسپرسنتمیزان  - 4-3جدول 
  نرويگرا

  1000 > 5000-10000 500-5000  500<  (سانتی استوك بر دماي دریا)

  پذیري نسبت به پراکنش واکنش
معموال به راحتی 

 پذیر است واکنش
پذیر  معموال واکنش

  است
پذیر  گاهی واکنش

  است
پذیر  معموال واکنش

  نیست
  هاي معمول دیسپرسنت

  1نوع  -نسل دوم
  % 50تا  30  % 30

  % 100تا 
  دارد یتاثیر کم

  تاثیر ندارد

  هاي کنسانتره دیسپرسنت
درصد در آب  10با ترقیق  2نوع  -نسل سوم

  شیرین*
  تاثیر ندارد  تاثیر ندارد  تاثیر ندارد  % ** 10تا  5

  هاي کنسانتره دیسپرسنت
دیسپرسنت دوغابی اسپري شده  3نوع -نسل سوم

  به آالینده
  % 10تا  5  5%

10 %  
  %)15(و شاید  

  تاثیر ندارد

هاي نفتی دیسپرسـنت اسـپري شـود. نخسـتین      اي یک ساعته، دوبار به لکه : امولسیون تازه ممکن است الزم باشد براي انجام موثر عملیات، با وقفه1وجهت
یز بـه طـور   درصد) تا امولسیون را شکسته و گرانروي را کاهش دهد. عملیات بعدي ن 2تا  1کند ( عملیات اسپري از درصد پایین دیسپرسنت است یاده می

  کند. موثري لکه را پراکنده می
  % باشد. 10از  تر کم*میزان ترقیق دیسپرسنت نباید 

  %100تا  50 »آب+دیسپرسنت«** مانند یک محلول 
  

ضخامت لکه واقعا است بسیار  که ایندر شرایط واقعی به دلیل تغییر مداوم ضخامت در جاي جاي لکه نفتی، تشخیص 
  :باشد میدشوار 

 ضخامت داشته باشد. متر میلیتا چند  متر میلی 1/0ضخیم: هرجایی که از ي ها لکه 

 متر میلی1/0تا  متر میلی 01/0ي بزرگ اما نازك: از ها لکه. 

لیتر بر هکتار باشد که بـه معنـاي ضـخامت متوسـط لکـه نفتـی یعنـی         100تا  50مقدار دز انتخاب شده باید حدود 
  .باشد می متر میلی1/0

مقدار دز الزم در عملیات را بسته به مقدار ضـخامت لکـه، کمـی     توان میاختن مقادیر دیسپرسنت، به منظور بهینه س
  تغییر داد. 

 ي تنظیم مقادیر دیسپرسنتها روش -3-9-2-1

  روش استاندارد -الف

  دد:اي تنظیم شود که موارد زیر رعایت گر لیتر بر هکتار، باید سرعت شناور به گونه 100یا  50به منظور دستیابی به میزان 
)3-3(  (50l/ha)V D / (0.6 L)  
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)3-4( (100l/ha)V D / (0.3 L)  

V(بر حسب نات) سرعت شناور :  
D.(بر حسب لیتر بر دقیقه) نرخ پمپاژ دیسپرسنت توسط سیستم :  
L (بر حسب متر)   شود می: پهنایی که توسط سیستم به صورت موثر اسپري  

  موارد خاص -ب

 نظیمسیستم اسپري غیرقابل ت -

ي اسپري کرد یا تا حد امکان چنـد  تر کم) با سرعت متر میلی 1/0از  تر بیشرا (با ضخامت تر  ضخیمي نفتی ها تکهباید 
  را افزایش داد. رسند میها انجام شود تا بتوان مقادیر دیسپرسنتی که به نفت  بار عمل اسپري روي آن

 سیستم اسپري قابل تنظیم -

برابر کردن جریان اسپري)، سرعت شناور باید تغییر یابـد تـا بـه     4تا  1بازه تنظیم کم ( ي قابل تنظیم باها سیستمدر 
  لیتر بر هکتار دست یابد. 100میزان اسپري حداقل 

)3-5(  V D min imum / 0.3 L 

 رسـد  مـی  مقادیر دیسپرسنتی را که در یک نوبـت بـه نفـت    توان میي قابل تنظیم ها سیستمکه با استفاده از  جا آناز 
  .کنند می) را تسهیل متر میلی1/0ي ضخیم نفتی (با ضخامت بیش از ها تکهمقابله با  ها سیستمافزایش داد، این 

برابر کردن جریـان اسـپري) تنهـا کـاري کـه بایـد انجـام داد         10تا  1ي قابل تنظیم با بازه تنظیم زیاد (ها سیستمدر 
  ر بر هکتار دیسپرسنت اسپري شود.لیت 50تنظیم سرعت شناور است تا  حداقل میزان 

)3-6( V D min imum / 0.6 L 

میکرومتـر) کـه بـراي     100تـا   10ي نـازك و رقیـق (  هـا  تکـه در طول  توان میدر چنین مواردي، دیسپرسنت مازاد را 
در یـک   توان می میکرومتر) را 100از  تر بزرگي ضخیم (ها تکه، کاهش داد. یابند میچندین مایل به صورت پیوسته ادامه 

  . باشد مینوبت اسپري کرد، تنها کاري که باید کرد افزایش میزان جریان اسپري 

  ارزیابی اثرگذاري عملیات پراکنش   - 3-10

  مشاهده بصري -3-10-1

ي سوختی سنگین) زیـر سـطح آب،   ها نفتنارنجی و یا حتی مایل به تیره (با برخی  -در صورت مشاهده ابري قهوه اي
معموال در خالف جهت وزش باد در مناطق لکـه نفتـی بـا     توان میانجام شده است. این ابر را عملیات پراکنش با موفقیت 
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ضخامت متوسط و زیاد مشاهده کرد. لکه سطحی حرکت داده شده توسط باد به آهستگی از محـل خـود در جهـت وزش    
  . گذارد میباد منحرف شده و پشت سر خود ابر پراکنش را به جا 

، مخصوصا هنگامی کـه نفـت کمـی هـوازده و امولسـیون      شود میهم سریع تشکیل ن قدر آنره ابر پراکنش هموا توجه:

شده باشد و انرژي امواج کم باشد. عالوه بر این، دیدن این ابر همیشه هم اینقدر ساده نیست و مدت زیادي طـول خواهـد   
روع بـه پراکنـده شـدن کنـد). ابـر      کشید، تا دیده شود. ممکن است رقیق شده و کم کم ناپدید گردد (هنگامی که نفت ش

. د هنگامی که پراکنش نفت آغاز شده است نیز تشکیل شود به شرطی که فعالیت امواج وجود داشته باشدتوان میپراکنش 
جانمـایی و تشـخیص ابـر    ،در هنگام انجام اسپري دیسپرسنت از طریق هواپیما یـا بـالگرد، ممکـن اسـت بـه دلیـل ارتفاع      

  تر گردد.  پراکنش سخت
ي ضخیم پوشیده ها لکهبعد) لکه شکسته خواهد شد. مناطق سطحی آب که با  ها ساعتبا گذر زمان (در طی دقایق یا 

ي خیلـی تیـره   هـا  رنـگ ي خیلی ضـخیم و  ها تکه(ناپدید شدن تدریجی  شوند می تر کوچکشده بودند به تدریج کوچک و 
  اي تیره یا سیاه). مانند قهوه
اشتباه گرفتـه   دهد میي نفتی تازه و نازك روي ها لکهمعروف و قابل رویت دیگري که در  تاثیرپراکنش نباید با  توجه:

. اما در حقیقت دیسپرسنت به ایـن خـاطر   شود میشود. هنگامی که دیسپرسنت اسپري شده است، نفت به ناگهان ناپدید 
اما این اتفاق به هیچ وجه بـه معنـاي   تراکمی)  تاثیر، نفت را به کناره ها حرکت داده است (شود میکه بسیار سریع پخش 

  .(REMPEC, 2011)شود  میپراکنش واقعی نیست زیرا پس از مدتی الیه نازك نفت دوباره پدیدار 

  سنجش مادون قرمز از راه دور -3-10-2

ي هـا  اسـکن ي ضخیم به تدریج از سطح دریـا ناپدیـد شـده و    ها تکهاگر عملیات پراکنش با موفقیت انجام شده باشد، 
ي را نشـان خواهنـد   تـر  کـم ي سـفید کـم تـر و    هـا  تکـه  شـوند  میي که از هواپیماي سنجش از راه دور انجام مادون قرمز

  .(REMPEC, 2011)داد

  ي ارزیابی و نظارتها روش -3-11

  آزمایش پیش از اسپري کردن و در مقیاس کالن -1- 3-11

اده باشـد، بایـد پـیش از    ي نفتی ناگهانی هستند الزم است که از قبل، مقدمات عملیات آمـ ها لکهکه عملیات  جا آناز 
انجام عملیات اصلی، مانورهایی صورت گیرد تا بررسی شود که عملیـات اسـپري دیسپرسـنت بـا موفقیـت انجـام شـده و        

  گذار خواهد بود. تاثیر
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ي عملیـاتی (ماننـد زمـان    هـا  محـدودیت بنابراین باید یک عملیات اسپري هوایی انجام گیرد و در عـین حـال مراقـب    
ي عملیـات از طریـق در اختیـار داشـتن     تاثیرگذاراي کیفی براي آزمایش  یار است) بود تا از اتخاذ شیوهپاسخی که در اخت

  موارد زیر اطمینان حاصل شود:
  از سنجش از راه دور نیز بهره برد توان میاستفاده از هواپیما و یا همچنین. 

 هوه اي رنگ یا ناپدید شدن تـدریجی  استفاده از شناور در نزدیکی محل، که مشاهدات آن باید حضور یک ابر ق
 .کنند تاییدلکه نفتی را تر  ضخیمي ها تکه

  تمام دیسپرسنت را اسپري کرد، یـا قبـل    که ایندر غیر این صورت، هواپیما یا بالگرد اسپري کننده باید پس از
 اطالعات بپردازد.  آوري جمعنوبت دوم اسپري را آغاز کند، خود به  که ایناز 

 باید دو بـار  باید می ي زمانی طوالنی مدت ادامهها دورهلیات واکنش در برابر آلودگی نفتی براي هنگامی که عم ،
  باشد. پذیر واکنشدر روز کنترل کرد که نفت خیلی زیاد هوازده نشده و هنوز نسبت به پراکنش 

توقف کرده و به دو سوال پاسخ بوده است باید عملیات را م تاثیرگذاراي وجود نداشته باشد که پراکنش واقعا  اگر نشانه
  داده شود:
 قـدر  آنبه خاطر ماهیت نفت است، آیـا نفـت    مسالهپراکنش نتایج مورد انتظار را به دست نداده است. آیا این  - 1

؟ اگـر پاسـخ مثبـت اسـت،     شـود  مین گرانروي آن باال رفته است که دیگر پراکنده قدر آنهوازده شده و اکنون 
 براي مبارزه با آلودگی نفتی نخواهد بود.دیگر پراکنش گزینه مناسبی 

ناشی از نبود یا کمبود انرژي امواج است (آیـا   مسالهپراکنش نتایج مورد انتظار را به دست نداده است. آیا این  - 2
د ادامه یابد کـه  توان میدریا بیش از اندازه آرام است)؟ اگر پاسخ مثبت است، عملیات پراکنش تنها در صورتی 

سی مربوط به تغییرات جوي کوتاه مدت، خبـر از شـرایط آب و هـوایی متفـاوتی بدهنـد تـا       گزارشات هواشنا
 .(REMPEC, 2011) بود واري براي امواج فراهم شده و بتوان به رفع مشکل امیدتر بیشانرژي 

  نظارت بر عملیات - 2- 3-11

شـود.   بـرداري  نمونـه از آب دریا اگر قرار است عملیات اقدام در برابر لکه نفتی براي چند روزي ادامه داشته باشد، باید 
انـد.   باید از مناطقی انجام شود که به تـازگی توسـط هواپیمـاي اسـپري کننـده مـورد پـراکنش قـرار گرفتـه          برداري نمونه

را بررسی کرده و پاسخ دهد که آیا عملیات هوایی موثر بوده  ها نمونهآزمایشگاه باید محتواي نفت پراکنش شده موجود در 
  ش هوایی موجه است یا خیر.و انجام پراکن

نبایـد   بـرداري  نمونـه و اگر امکان آن باشد، عمـق   شود می(در حد چند دسی لیتر) از زیر سطح آب انجام  برداري نمونه
اي نگهداري شود و هنگـامی کـه بالفاصـله     از یک متر با سطح آب فاصله داشته باشد. نمونه باید در یک ظرف شیشه تر کم

سهوي، نفت شناور بر روي سطح آب (ناشی از لکه نفتـی) نیـز در    ه این ظرف منتقل شد، اگر به طورب برداري نمونهپس از 
  .(REMPEC, 2011)هنگام برداشت نمونه به ظرف منتقل شده باشد، باید آن را از آب نمونه جداسازي کرد 
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رسنت -فصل چهارم دیسپ رست  ه نقشه ف هنما هاي مجاز و  ا   هاي ر

 یلیها، خ سپرسنتیاز مصرف د یناش یستمیو به دنبال آن مشکالت اکوس کیمکز جینفت در خل زشیبعد از حادثه ر
 يگـر ی) مـواد د 4 وستی(پ EPAمنتشر شده توسط  ستیل تیدتریقرار گرفتند. در جد راتییو تغ يتحت بازنگر نیاز قوان

ها را ندارنـد.   سپرسانتید یها و عوارض جانب تیمحدود ،مواد مشکالت نیاند. ا دهیگرد یمعرف  ییپاال ستیعامل ز رینظ
مارپـل در مـورد    ونیو طبق ضمائم اول و پنجم کنوانسـ  MEMACو   ROPME يمنطقه ا نیقوان تیبا توجه به لزوم رعا

الزم اسـت در خصـوص اسـتفاده از     ییایـ در ژهیوعمان به عنوان منطقه  يایفارس و در جیخل ییایشدن منطقه در یمعرف
صـورت   رانیـ الزم، در ا يها یو بررس قاتیتحق ،يمنطقه ا ياز سازمان ها هیدییو اخذ تا يبا همکار یسم ریمواد کامالً غ

 .ردیپذ

  دریایی زیست محیطسازمان منطقه اي حفاظت از تاییدي مورد ها دیسپرسنت -4-1

دریایی در ادامه ارائه  زیست محیطسازمان منطقه اي حفاظت از  تاییدمورد نفتی  ساز پراکندهفهرست مواد شیمیایی 
  .(MEMAC, 2011) شده است

1- Corexit 9500a 
2- NU CRU 
3- Dasic Slickgone NS 
4- Radiagreen OSD 
5- Finaasol OSR-51 
6- Finaasol OSR-52 
7- GAMLEN OD 4000 (PE 998) 
8- SUPER-DISPERSANT 25 

 قابل دسترسی است. http://www.memac-rsa.orgذکر، در سایت  آخرین تغییرات در فهرست فوق تا زمان

 مواد دیسپرسنت مورد استفاده در ایران   - 4-2

زیسـت دریـایی    اي حفاظـت محـیط   هایی را که توسط سازمان منطقـه  زیست ایران صرفا دیسپرسنت سازمان حفاظت محیط
(ROPME) نماید. ) تایید می3- 4- 3و  2- 4- 3مبحث  اعالم شده است را براي استفاده در شرایط مجاز (نگاه کنید به 

بایست با توجه به تاریخ تولید و مصرف این مواد بـر اسـاس آخـرین     ها می انبارداري ثبت سفارش و مصرف دیسپرسنت
هـاي   بایست طبـق قـوانین، مقـررات و روش    هاي تاریخ مصرف گذشته می آخرین مصرف صورت پذیرد. دیسپرسنت -خرید

  خطرناك، مدیریت شوند. یدزااجرایی مدیریت مواد 
هایی کـه   که اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت مصرف براي مقابله با آلودگی نفتی، تمایل به ارائه دیسپرسنت در صورتی

  در فهرست مذکور نیست، باشند باید به شرح زیر اقدام نمایند:
 انستیتوي زیر: 3انستیتو از  2اخذ تاییدیه محصول حداقل از  - 1

 Center De Documantation de Recherche et d' Experimentations 
sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE) 
rue Alain Colas-BP 20413-29604 
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BREST CEDEX 
FRANCE 
Fax: 33(0)2 98 44 91 38 
E-Mail: Francois.Merlin@ifremer.fr 

 Marine and Fisferies Agency(MFA) 
Area 6 B 
3-8 Whitehall Place 
London SW1A 2HH 
UNITED KINGDOM 
Tel:020 7270 8644 
Fax:020 7270 8708 
E-Mail:Dispersants@mfa.gsi.gov.uk 

 U.S.Environmental Protection Agency 
Office of Emergency & Remedial Response 
Emergency Protection Agency (5202 G) 
Oil Pollution Response & Abatement Section  
401 M. Street, S.W., Washington D.C. 20460 
U.S.A. 
E-Mail:Friedman.David@epamail.epa.gov  

ت از زیسـت (در ایـن مرحلـه سـازمان حفاظـ      به معاونت دریایی سازمان حفاظت محـیط  1ارسال مدارك بند  - 2
مکاتبه نموده و اقدام بـه اخـذ    (ROPME)زیست دریایی  زیست با سازمان منطقه اي حفاظت از محیط محیط

 نماید). مجوزهاي الزم می

  زیست  دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط - 3

 ي مورد استفاده در خلیج فارسها برخی دیسپرسنت -4-2-1

  1کورکسیت -4-2-1-1

مـورد اسـتفاده    1997ساخته شد و تا سـال   Exvow produceسیله به و 1989بود و در  Corexit 9580اولین نوع آن 
حـاوي مقـدار کمـی اتـیلن      Corexitخطـرزا بـودن آن اعـالم شـد.      CFR1910,1200قرار گرفت، ولی در آن زمان توسط 

زا،  باید. یک ماده جهـش  هاي بسته تجمع می سازي و مکان باشد که در زمان حمل و نقل، در کانتینرهاي ذخیره اکساید می
Genotoxic ،Sensitization  وNeurologic خـودي و   باشد و همچنین موجب سقط جنین بـه طـور خودبـه    براي انسان می

اسـتفاده   تـر  کـم بـا سـمیت    Corexitاز انواع دیگر  1960شود. از دهه  می Neurologicalو اثرات  Cybgeneticهاي  آسیب

                                                   
 

1- Corexit 

mailto:Francois.Merlin@ifremer.fr
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هـاي آبـزي انجـام     بر روي گونـه  Corexit ،Corexit 9227زهاي سا شده است. مطالعاتی در خصوص اثرات سمیت پراکنده
زده شده است. اثرات سمیت بستگی بـه مـدت زمـان، دمـا و      دار سمیت تخمین شده و طی آزمایشات مختلف اثرات معنی

ساز  کندهساز نفتی به واکنش شیمیایی بستگی دارد و نباید تنها بر پایه سمیت پرا مرحله زندگی دارد. انتخاب نوع پراکنده
  براي آبزیان این انتخاب صورت گیرد.

  Gamlen OD 4000گملن  -4-2-1-2

ها و سورفاکتانت هایی با سمیت کم به کار گرفته شده اسـت. از ایـن نـوع     ساز نفتی، حالل در طراحی این نوع پراکنده
ادر، خطـوط سـاحلی   شود. از این مـاده در بنـ   سازي نفت خام، نفت سفید و گریس ها استفاده می مواد شیمیایی براي پاك

هـایی از ماشـین آالت    سـازي قسـمت   اي) و همچنین به عنوان پاك کننده صنعتی به منظـور پـاك   (سواحل گلی و صخره
نفت را به صورت امولسیون در آورده و قطـرات ریـز    Gamlen OD 4000سازي نفت در بنادر،  گردد. براي پاك استفاده می

، لکه نفتی را به Gamlen OD 4000کارگیري  باشند. کانال ها قبل از به جزیه مینفت به وسیله باکتري هاي دریایی قابل ت
کنند. زمانی که قطـر لکـه بـه انـدازه کـافی رسـید، بـه وسـیله پمـپ و مـواد جـذب کننـده مثـل               وسیله بوم محدود می

GAMSORB مواج، به امولسیون کنند. حرکت ا ساز را برروي باقیمانده نفت اسپري می آوري و سپس پراکنده نفت را جمع
ساز توان امولسیون نمـودن نفـت را در سـطح آب داشـته و آن را بـه       کند. این پراکنده ساز کمک می نمودن توسط پراکنده

 Galmlen PE 797سـاز   بازیافت کننـده نفـت و پراکنـده    Gamlen OLA IIIساز  کند. پراکنده قطعات بسیار ریز تبدیل می
سـاز باچشـم،    بایـد از تمـاس پراکنـده    Gamlen OD 4000باشد. هنگام اسـتفاده از  می شکننده قطرات و امولسیون کننده

  ).1384پوست و همچنین استنشاق بخارات آن جلوگیري نمود (نیک بخش،

  نواحی حفاظت شده در ایران   -4-3

  ) نواحی حفاظت شده، به همراه عمق منطقه ارائه شده است. 6-4الی ( )1-4(ي ها شکلدر 
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  مناطق حفاظت شده استان خوزستان موقعیت -1-4شکل 
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  موقعیت مناطق حفاظت شده استان بوشهر -2-4شکل 
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 هرمزگانموقعیت مناطق حفاظت شده استان  -3-4شکل 
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 سیستان و بلوچستانموقعیت مناطق حفاظت شده استان  - 4-4شکل 
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 گیالنموقعیت مناطق حفاظت شده استان  -5-4کل ش
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 مازندرانظت شده استان موقعیت مناطق حفا -6-4کل ش

ي هـا  محـدوده ي نفتـی در جنـوب ایـران (خلـیج فـارس)،      ها لکهي مشاهده ها محدوده) 9-4) الی (7-4ي (ها شکلدر 
  ي حساس و صید و پرورش ماهی مشخص شده است.ها گاه زیست

  
  (mohitt.blogfa.com, 2012) ي نفتیها لکهي مشاهده ها محدوده - 7-4شکل 

http://mohitt.blogfa.com/
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  (mohitt.blogfa.com, 2012) ي حساسها زیستگاهمحدوده  -8-4شکل 

  
  (mohitt.blogfa.com, 2012) ي صید و پرورشها محدوده -9-4شکل 

  ي تهیه گزارش  ها فرم -4-4

هاي نفتی ارائـه شـده کـه     ها در هنگام بروز حوادث و لکه هایی جهت کاربرد دیسپرسنت ، فلوچارت و فرم2 در پیوست
  همگی بر اساس موارد بیان شده در متن گزارش هستند.

فرم اصلی به همراه کلیه توضیحات و موارد مورد نیاز جهت تکمیل در هنگام بروز حادثه و همچنین فـرم خالصـه    12
مذکور تحت عنوان فرم اولیه گزارش آلودگی / لکه نفتی، جهت تکمیل در مراحـل اولیـه گـزارش حادثـه     شده در پیوست 

  تهیه گردیده است. 

http://mohitt.blogfa.com/
http://mohitt.blogfa.com/
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وست  اختصاري -1پی   عالئم 

EFTA: European Free Trade Association (Table 1-5) 
GPS: Global Positioning System (2-4-3) 
NOSCP: National Oil Spill Contingency Plan (2-5-1) 
IBCs: Intemediate Bulk Container (2-5-4) 
EMSA: European Maritime Safety Agency (2-6-1) 
TCG: Technical correspondence group (2-6-1) 
OHMSETT: Oil and Hazardous Materials Simulated Environment Test Tank (3-6-1) 
NEBA: Net Environmental Benefit Analysis (1-1-3) 
LC50: Lethal Concentration that kills 50 % of the test population (2-1-3) 
NOEC: No observable effects concentration  (2-1-3) 
ppm: Part Per Million (1-2-3) 
ppb: Part Per Billion (1-2-3) 
BTEX: Benzene, Toluene, Ethylbenzene, and Xylenes (1-2-3) 
IMO: International Maritime Organization (2-4-3) 
UNEP: United Nation Environment Programme (2-4-3) 
PSU: Practical Salinity Unit (3-6) 
DOR: Dispersant to Oil Spill Ratio (3-9) 
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  گیري تصمیمي فرآیند ها فلوچارت
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وست  اژهکلی -2پی اصطالحات   د و رنامه ها و  ردي  ب هب ا بی ر ارزیا زي و    زیست محیط ری

  

 خیر

خ

 خیر

 گیري فرآیند تصمیم

 آري

 آري

  پذیر است؟ سازي نفت امکان آیا پراکنده
 آیا از نقطه نظر فیزیکوشیمیایی نفت قابلیت پخش شدن دارد؟

  ساز قابل قبول است؟ آیا استفاده از پراکنده
سـازها   اسـتفاده از پراکنـده  آیا از نقطه نظر زیست محیطی و اقتصـادي  

 سودمند است؟

  پذیر است؟ سازي نفت امکان آیا پراکنده
 باشد؟ پذیر می سازها امکان آیا از نقطه نظر تدارکاتی کاربرد پراکنده

 1 سوال

 2سوال 

 3سوال 

  سازي مناسب است پراکنده
 سازها صورت گیرد. ریزي عملیات کاربرد پراکنده سازماندهی و برنامه

  باشد سازي مناسب نمی اکندهپر
 هاي دیگر قابل استفاده، مدنظر قرارگیرد. گزینه

 آري

 خیر
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  1سوال  -

 

 >سانتی استوك 10ر000        <سانتی استوك 10ر000

 >+oC5دماي محیط              <+oC5 دماي محیط

  ویسکوزیته اولیه در دماي محیط
گـراد و   درجـه سـانتی   50هـاي   (تعیین شده بر اسـاس داده 

 یح منحنی تغییرات ویسکوزیته نفت بر اساس دما)تصح

  گیري فرآیند تصمیم
 آیا از نظر فیزیکو شیمیایی، نفت قابلیت پراکنده شدن را دارد؟

 نقطه ریزش نفت

  ویسکوزیته نفت
 سازها ارزیابی بر اساس در زمان کاربرد پراکنده

 )OSCARیا  ADIOS هاي هوازدگی (مانند مدل

 تکان مطالعه اولیه نف

  تعیین قابلیت پراکندگی نفت
 مطالعات اولیه بر اساس ویسکوزیته نفت و استفاده از نتایج

تعیین امکان پراکنده شدن نفت بر اساس یک 
 جدول ساده شده

  سازي نفت وجود ندارد امکان پراکنده
 شود نفت پراکنده نمی

  سازي نفت وجود دارد امکان پراکنده
 شود نفت پراکنده می

 امکان مطالعه اولیه نفت دیگر قابل استفاده مد نظر قرار گیرد هاي گزینه

 قدرت دید (مایل دریایی)
  

 ویسکوزیته نفت
 (سانتی استوك)

1 -0 3-2 3> 

 ساده ساده پذیر امکان >500

 ساده پذیر امکان غیرممکن 5000-500

 پذیر امکان نامعین غیرممکن 5000- 10ر000

 نامعین غیرممکن غیرممکن <10ر000

 غیرممکن غیرممکن غیرممکن <<10ر000

 

 1سوال 
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 2سوال  -

  

 2سوال 

  هاي تهیه شده در برنامه لکه نفتی احتمالی توصیه

  گیري فرآیند تصمیم
 سازي نفت قابل قبول است؟ آیا از نظر زیست محیطی و اقتصادي پراکنده

 دست آمده از سناریوهاي مطالعاتیه هاي جغرافیایی ب محدودیت

 موقعیت لکه نفتی

  سازي نفت قابل قبول است پراکنده  سازي نفت قابل قبول نیست پراکنده
 شود نفت پراکنده می

 سازي) پذیري پراکنده مرحله بعدي بررسی شود (امکان هاي دیگر قابل استفاده مد نظر قرار گیرد. گزینه

 اندازه لکه نفتی

 هاي جزر و مدي جریان

 فصل
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  3سوال  -

  
  

  3سوال 

  است؟ ساز در دسترس آیا پراکنده
  (بر اساس اندازه لکه نفتی)

  گیري فرآیند تصمیم
 باشد؟ پذیر می سازها امکان آیا از نقطه نظر تدارکاتی کاربرد پراکنده

 برنامه مقابله با وقوع احتمالی لکه نفتی

ترین بخش لکه نفتی که  هدف مناسب
  تواند تحت تاثیر قرار گیرد می

محیطی  به منظور بهترین اثرات زیست
 اقتصاديو/یا 

 پذیر است سازي نفت امکان پراکنده  پذیر نیست سازي نفت امکان پراکنده

 سازها صورت گیرد ریزي عملیات کاربرد پراکنده سازماندهی و برنامه هاي دیگر قابل استفاده مد نظر قرار گیرد. گزینه

ترین بخش لکه نفتی که  هدف مناسب
  تواند تحت تاثیر قرار گیرد می

محیطی  هترین اثرات زیستبه منظور ب
 و/یا اقتصادي

  آیا تجهیزات و پشتیبانی الزم در دسترس است؟
  ساز مورد نیاز  به منظور تامین پراکنده

  (بر اساس اندازه لکه نفتی)

 ساز فهرست موجودي پراکنده

 فهرست تجهیزات کاربردي

  ساز توانایی تجهیزات به منظور کاربرد پراکنده
  لیت پراکنده شدن داردطی زمانی که نفت قاب

  هاي بسیج و رفت و برگشت) (بر اساس زمان

  محیطی با توان تجهیزات کاربردي سازگار است؟ هاي زیست آیا شرایط و موقعیت
  (وضعیت دریا، باد، میدان دید، فاصله)

 دیسپرسنت موجود نیست
 دیسپرسنت کافی نیست

 تجهیزات موجود نیست

 پشتیبانی مورد نیاز کافی نیست

 آري

 آري

 آري

 خیر

 خیر

خ
 یر
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  ي پیشنهاديها فرمفلوچارت و 
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وست  وچارت و  -3پی رمفل ديها ف ها   ي پیشن

  

 پایش آلودگی 

  نشت یا لکه نفتی گزارش شده است؟

 بله

1 

  آیا مناطق حساس در معرض تهدید هستند؟

2 

  آیا استفاده از دیسپرسنت در مقایسه با سایر موارد مقابله مطرح شده است؟

3 

  آیا استفاده از دیسپرسنت مناسب است؟

4 

 کنده شدن دارد ؟آیا نفت قابلیت پرا

5 

  آیا دیسپرسنت به صورت ایمن قابل استفاده است؟

7  

  آیا امکان تست دیسپرسنت در عملیات میدانی وجود دارد؟

8 

 هاي مقابله  ارزیابی سایر روش

2 A 3 A 

  دیسپرسنت 
 استفاده نشود 

 بله 

 خیر

کنترل مجدد 
 پارامترها 

 سعی مجدد

 خیر

 خیر

12 

 بله

 بله

 بله

 خیر

  آیا دیسپرسنت در دسترس است ؟

6 
 بله

 خیر

 بله

 خیر

 بله

 خیر

 بله

  دیسپرسنت استفاده شود. 

9 

 بله

  آیا دیسپرسنت موثر است؟

10 

 بله

  آیا کاربرد دیسپرسنت مفید و ایمن است؟

11 

 خیر

 بله

 خیر
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   1فرم شماره 

  ؟شده است تاییدلکه نفتی گزارش و 
  ساعت  روز  

 2فرم  بله  ................  ................  
  گزارش کامل گردد   خیر  ................  ................  

  :ت تهیه گزارش نشت نفت عبارتند ازفهرستی از الزامات مورد نیاز جه -1-1

  لطفا موارد مورد نیاز عالمتگذاري شود. توضیحات مربوط به لیست مذکور در پایین صفحه ارائه شده است.
 .گزارش لکه نفت تهیه شده است  
 هاي ارزیابی دریایی لکه نفتی ثبت شده است. تر در فرم اطالعات بیش  
  عملیات ارسال شده است.فرم ارزیابی دریایی براي فرمانده  
 .وصول فرم ارزیابی توسط فرمانده عملیات تایید شده است  
 نماید. فرمانده عملیات جزییات لکه نفتی را ارزیابی می  
 هـاي نفتـی قابـل توجـه قـرار       فرمانده عملیات مسوول ایمنی دریایی و افسر کشتی را در جریان فرم مربوط به لکه
  دهد.  می
 آورد. هماهنگی الزم جهت اصالح گزارش لکه نفتی را به عمل می فرمانده عملیات  
 نماید. فرمانده عملیات نتایج اصالحات مسوول ایمنی دریایی و افسر کشتی را گزارش می 

  تر: شده، فرمانده عملیات باید هرچه سریع سازي پاكبراي هرگونه لکه نفت 
 ریایی و افسر کشتی فکس نماید.فرم ارزیابی لکه نفتی دریایی را به مسوول ایمنی د  
 اي براي مساعدت توسط  هاي درخواست شوراي منطقه از دستیار مسوول ایمنی دریایی بخواهد فرمMSA    بـه کـار

  گیرد.
  هاي این بخش عبارتند از:  فرم

  1ارزیابی نشت دریایی نفت -

          یـک واکـنش متناسـب    یک الگو تهیه، تا این اطمینـان حاصـل شـود کـه اطالعـات نشـتی الزم جهـت اتخـاذ
 اند.  آوري شده جمع

 شود.   بینی تغییر مکان نشت، میزان نشت و نوع نفت می اطالعات شامل محل نشت، شرایط آب و هوایی، پیش 

                                                   
 

1- Marine Oil Spill Assessment (MSA) 
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 توانند در سراسر جریـان واکـنش نشـت بـه عنـوان گـزارش وضـعیت مـورد          ها قابل به روزرسانی بوده و می فرم
 استفاده قرار گیرند. 

  در خصوص لکه نفت دریاییرسانی  اطالع -

 هاي نفت را به  شود تا جزییات تمام نشتی اي تهیه می یک الگو براي هیات منطقهMSA  .گزارش دهد 

  در مورد هر نوع نشتی با پتانسیل قابل توجه، باید افسر دریاییMSA        بـدون هـر نـوع تـاخیر در زمینـه نشـت
 متخصص نیاز باشد. یا مشاوره  MSAسازي شود، هر چند که به تجهیزات  آگاه

  ،در مورد نشتی هاي کوچکترMSA  سازي شـود پـس آمـار مربـوط بـه انـدازه و        روز از نشتی آگاه 3باید ظرف
  تکرار نشتی در پایگاه داده ملی نشت قابل ثبت خواهد شد. 

  MSA توسط اي براي مساعدت منطقه شورايدرخواست  -

 شود تا براي مساعدت  یک الگو آماده میMSA یزات / مشاوره متخصص درخواستی ارائه گردد. با تجه 

      براي هر نوع نشتی با پتانسیل قابل توجـه، افسـر وظیفـه دریـاییMSA       بایـد بالفاصـله دربـاره نـوع و میـزان
 سازي شود. یا مشاوره متخصص که مورد نیاز خواهد بود آگاه MSAتجهیزات 

 شده و براي اقـدامات   رسانی اطالعد تا کارکنان ي مربوطه به مساعدت باید در اسرع وقت آماده شوها درخواست
 میسر آماده شوند.  
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  )2از  1ارزیابی لکه نفت دریایی (صفحه 
  این فرم با خودکار مشکی تکمیل و براي مسوولین ایمنی دریایی ارسال گردد

...................................................... شماره گزارش:.................................نام حادثه :............................................................................. ....................................................  

  ..........اعت گزارش:......................... سگزارش:.................... اریخت ................................... :سازمان ..................................:تهیه کننده گزارش نهایی
  ...............................پیجر: .............. ............................................. :تلفن همراه ..........................نمابر: ................... ....................................... :تلفن

  ................................. ساعت گزارش:..............................لکه نفتی:................................................ سازمان:.............................................. تاریخ گزارش:. گزارش دهنده نشت /
  پیجر: ................................................... ...................................................: تلفن همراه ................................................... نمابر: ...................................................: تلفن

  ......................................................... میزان دسترسی (تا چند ساعت آینده):............... ...................................................................................................................: آدرس
  ........................................................................:پرچم ...........................................................:نام            کشتی /قایق      :نشت /لکه نفتی مشاهده شده  توسط

                                                 / ارتفاع از سطح دریا:.................... ......مشخصه:......................      کوپتر هلیهواپیما ........................................ (ft/m)  
                                                                        مکانزمینی ...............................................................................................................................................  

  ............................................................:....................................................................................................... زمان شروع نشت:منبع نشت /لکه نفتی
  میزان نشت در لحظه:..........................................................Lit/ton             میزان نشت مداوم.:...............................................................Lit/ton در ساعت  

 OC/OF....................... ........................ در ..............................................................: .... وزن مخصوص...............................................................................: نوع نشت /لکه نفتی
  OC/OF....................................... ...... در ......................................................................: .APIدرجه ............................ ....................................................................: .نام محصول

  cSt ....................... ................OC/OF در ..........................................................: .گرانروي جنبشی................... .........................................................................: منشاء محصول
                                           نقطه ریزش                        نفت خام. :.......................................................................................................... ...............OC/OF  

                                                 فراریت (نقطه اشتعال):     محصوالت تصفیه شده.................................................... ...............................................OC/OF  

  ......................دیگر موارد اري       نو مربع مستطیل        مربع        اي        دایره بیضوي        شکل ظاهري نشت/لکه نفتی:   
:میزان نشت  

  با نفت: 3برآورد نسبت کل منطقه پوشش داده شده در مرحله  - km  4 .............................................................. لکه = طول کلی نشت / - 1
......................................................... = 100( 1............................ ماکزیمم(%  

  km2 ................................................................. تخمین مساحت لکه = - km  5 .............................................................. لکه = عرض کلی نشت / - 2
  ) 4مرحله    ×  3(مرحله                                

 km2......................................................... = محاسبه سطح کلی لکه - 3
  عرض کلی ) ×(طول کلی                                   

  

  است.  mm 1/0لیتر) نفت در هر هکتار برابر  1000تخمین حجم لکه: که ضخامت متوسط یک تن (
  با استفاده از  موارد زیر:

i:  5ثبت نسبت سطح لکه ساخته شده از مرحله  
 (=A) براساس ظاهر نفت  از لیست بعد

ii:  ضرب (A) در مرحله
5   (B=)  

iii:  ضرب (B) در(C)  جهت
  (=D) تخمین میزان حجم نفت 

iv:  افزودن (D)  به میزان حجم
  کل نفت تخمین زده شده 

  )m3برآورد حجم نفت ( :iv              (m3/ km2)تخمین حجم لکه  :km2                           iiiسطح لکه  :iiنسبت سطح لکه               :i        :ظاهر نفت
 ............................... 1/0      = (D) (C)   × ...............................    (B)) =   5مساحت لکه (  ×.........................  ..................................(A)درخشش نقره اي     

  )L/H 1میکرون)                                                                                 ( 1/0ضخامت ( mm 0001/0تقریبا 
 ...............................3/0    = (D) (C)  ×...............................  (B)) =  5مساحت لکه (  ×................................  ...........................(A)درخشش رنگین کمان      

  )L/H 3میکرون)                                                                                 ( 3/0ضخامت ( mm 0003/0تقریبا 
 ...............................100  = (D) (C)   ×    ...............................(B)) =   5ساحت لکه (م  ×................................  ........................... (A)سیاه تازه/نفت سیاه         

  )L/H 1000(                                      میکرون)                                                  100ضخامت ( mm 1/0تقریبا 
 ...............................1000  = (D) (C)  ×...............................   (B)) = 5مساحت لکه (  ×................................  ........................... (A)اي/ نارنجی  موس قهوه

  )L/H 10000(                                میکرون)                                                      1000ضخامت ( mm  1تقریبا 
  km2                 .............................................................. ......m3...................................................... .                                         1ماکزیمم =                جمع کل

  )                                        برآورد حجم کلی نفت 5سطح لکه ( برآورد                                                                                                                                   
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  )2از  2ارزیابی لکه نفت دریایی (صفحه 
  این فرم با خودکار مشکی تکمیل و براي مسوولین ایمنی دریایی ارسال گردد

.................................................................................................... نام حادثه:   .................................................... شماره گزارش: ............................................................................

  .....زارش:....................................... ساعت گ.............. تاریخ گزارش:.............................:. سازمان.....................................:تهیه کننده گزارش نهایی
.....................................................................................................شت /لکه نفتی:مکان ن ............................................................................................................................. ........  

  :ي جغرافیاییها ویژگیت و یا موقعی
.....................................................................................................جغرافیایی عرض ...  

  .........................................................................................................طول جغرافیایی
  ..ساعت.........................................................مدت زمان ثابت شدن وضعیت لکه

  ......................................................... درجه حقیقی/مغناطیسی.جهت
 nm/km.................................................................................................................مسافت

.....................................................................................................مشخصه ...........................  
..................................................................................................................................................................:.مکان منبع .....................................................................................................  

  :ي جغرافیاییها ویژگییا موقعیت و 
  .......................................................................................................عرض جغرافیایی
.....................................................................................................طول جغرافیایی .....  

  ...............................................ساعت............مدت زمان ثابت شدن وضعیت لکه

  ....................................................................................... درجه حقیقی/مغناطیسی.جهت
 nm/km................................................................................................................مسافت

.....................................................................................................مشخصه .............................  
    :اگر منبع کشتی باشد

  ................................................................ درجه حقیقی/مغناطیسی:.خط سیر تقریبی  ................................................... نات.............................................................:سرعت
  سایر موارد مه           انی         بار ابري        تیره و ابرناك          آفتابی            :شرایط آب و هوایی در محل نشت /لکه نفتی

  ..............................................................وضعیت دریا
  m.........................................................طول موج

 mعمق آب...............................................................

 knots/km.......................................................ادسرعت ب
  ................................درجه حقیقی/مغناطیسی.جهت باد

 nm/kmقابلیت دید.........................................................

  OC...................دماي هوا.................................................
 OCدماي دریا...................................................................

  ...........شوري.............................................................
............................................................................................................................................:ساعت آینده 24شرایط اقلیمی و دریا در  ......................  

.............................................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................................  
  بینی حرکت لکه     پیش

   .مسیر حرکت لکه در نمودارهاي دریایی
   .%3% و سرعت باد 100جهت و سرعت لکه با استفاده از سرعت جریان  بینی پیش
  باد از جهت مشخصی می وزد و جریان نیز به سمت مشخصی است. :توجه

  
  knots/km......................................................................................................سرعت جریان
  ........................................................................... درجه حقیقی/مغناطیسی.جهت جریان 

  knots/km........................................................................................لکهسرعت  بینی پیش

 m............ارتفاع ،............................................ ساعت.ینتر کم :جزرومد
  m...............ارتفاع ،ساعت ..........................................ینتر بیش            

 درجه حقیقی/مغناطیسی .......................................جهت لکه بینی پیش
برآورد فاصله تا ساحل/مناطق 

....................................................................................................  nm/km........................................................................................حساس.....................
  ...................................................................................................................................برآورد زمان رسیدن لکه به ساحل /مناطق حساس

.....................................................................................................نشت /لکه نفتی تاثیرتوضیحات در خصوص مناطق ساحلی و حساس تحت  ................................................  
............................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................  

............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................  
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  

 %100سرعت جریان 

 %3 بادسرعت 

 بینی حرکت لکه  پیش
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  درخواست کمک شوراي منطقه از مسوولین ایمنی دریایی
  ین ایمنی دریایی ارسال گرددمسوولاین فرم با خودکار مشکی تکمیل و براي 

  دریایی فکس شود به : افسر وظیفه
  مسوول ایمنی دریایی                   

تلفن براي مواقع غیر اورژانسی:.............................................   شماره تلفن براي مواقع اورژانسی:.............................................                                           شماره 
  فحات:...........................................................                                               تعداد ص

یخ گزارش:.................................. ساعت .............. تارگزارش دهنده نشت /لکه نفتی:........................................................... سازمان:................................
  گزارش:..............................

............................................................نمابر:..................................   .................................. پیجر:........................................................................... تلفن همراه:...تلفن:....................
.... سازمان:.........................................................................................فرمانده عملیات:.................................. .................... ..............................................................................  

............................................................نمابر:..................................   ............................ پیجر:........................................................................... تلفن همراه:.........تلفن:....................
  ي مورد نیاز عبارتند از: ها کمک

 خصوصیات نفت مشاوره در خصوص: 
 
  حرکت لکه 

 
 هزینه بازیافت 

  
  دیگر موارد 

                           ها گزینهانواع    بازیافت نفت    پیگیري    
                          ها دیسپرسنت    زایددفع مواد  شرح وسایل    
  مدیران لکه   کارکنان و تجهیزات:
                            اپراتورهاي تجهیزات  

  (تعداد مورد نیاز:..........................................................)                             
                           (بر اساس لیست زیر) تجهیزات مورد نیاز 

  دیگر موارد 

  وسایل مورد نیاز:  (در صورت نیاز از صفحات اضافی استفاده گردد.)
  نوع

........................................................................................  
........................................................................................  

........................................................................................  

........................................................................................  
........................................................................................  

........................................................................................  

........................................................................................  

........................................................................................  

........................................................................................  
........................................................................................  

........................................................................................  

........................................................................................  

........................................................................................  

........................................................................................  

........................................................................................  
........................................................................................  

........................................................................................  
........................................................................................  

........................................................................................ 

 مقدار
......................................................................................  
......................................................................................  

......................................................................................  
......................................................................................  
......................................................................................  

......................................................................................  
......................................................................................  
......................................................................................  

......................................................................................  
......................................................................................  
......................................................................................  

......................................................................................  
......................................................................................  

......................................................................................  
......................................................................................  

......................................................................................  

......................................................................................  
.......................................................................................  

...................................................................................... 

  اولویت
..........................................................................................  

..........................................................................................  
...........................................................................................  

...........................................................................................  
...........................................................................................  
...........................................................................................  

...........................................................................................  
...........................................................................................  
...........................................................................................  

...........................................................................................  
...........................................................................................  
...........................................................................................  
...........................................................................................  
...........................................................................................  

...........................................................................................  
..........................................................................................  
...........................................................................................  

..........................................................................................  
..........................................................................................  

.................................................................................................... .....................................................................................................تلفن تحویل: ............. ............................................... 
....................................................................................................آدرس تحویل: ................................................................................................ ...............................................................  

  .................................................................................................. تلفن همراه:.......................................... پیجر:...........تلفن:.......................................................................نمابر:..........
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   2فرم شماره 

  ها در معرض خطر نشت/ لکه نفت قرار دارند؟ آیا مناطق حساس و زیستگاه
  ساعت  روز  

 2تکمیل شود. اطالع به مسوولین حیات وحش و مشاوران علمی مربوطه (اشاره به طرح درجه  3فرم شماره  بله(  ................  ................  
  2به فرم   خیرA .مراجعه شود. پایش نشت/لکه نفتی ادامه یابد  ................  ................  

  مناطق حساس ازیابی خطر ات در  -2-1

 محل نشتی را روي نقشه دریایی مناسب ترسیم کنید.  - 1

جابجایی احتمالی نشتی و سرعت آنرا با استفاده از گزارش داده نشـتی از فـرم ارزیـابی نشـت دریـایی نفـت        - 2
 تخمین بزنید.

  دارند: از هر یک از منابع مربوطه زیر استفاده کنید تا مشخص کنید که آیا مقادیر حساس در محل نشتی وجود  - 3
  منابع اطالعاتی: 

 2اي درجه  طرح منطقه    پروري آبزيماهیگیري / صنعت    دولت و موسسات مربوطه  
 اطلس ساحلی   ها  قرارداد با اپراتورهاي قایق   Maori/iwi  
 گروه حفاظت   هاي گردشگري آژانس   هاي زیست محیطی  گروه  
  موسسه شیالت   مقامات بندر   ها  دانشگاه  
 / اي  منطقه شوراي محلی   غواصی، قایقرانی، ماهیگیري ی/گروه تفریح    دیگر موارد  

  ممکن است این لیست کامل نباشد) :مناطق حساس در معرض خطر به عبارت زیر باید مشخص شوند ( توجه -2-2

  منابع مهم اقتصادي:  منابع مهم زیست محیطی:
   درختان حرا   ها و بنادر  اسکله  
 هاي نمک  باتالق   آوري صدف  مناطق ماهیگیري / جمع  
 هاي بستر دریا  علف   هاي ماهیگیري  فعالیت  
 /ساحل شنی ساحل گلی   آبزیان  
 ریزي و پرورش ماهی   اماکن تخم   ها   کن شیرین آب  
  پرندگان دریایی     سواحل توریستی  
  پستانداران دریایی     مناطق تفریحی  
 وارد دیگر م    موارد دیگر  
  تهدید زیست محیطی وجود ندارد    تهدید اقتصادي وجود ندارد  
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  .ورد هرگونه تهدید براي مناطق حساس اهمیت داردآبر -2-3

ي قابـل مالحظـه عبارتنـد از:    تهدیـدها پایه این برآورد به مکان، حرکـت نشـت /لکـه، انـداره آن و نـوع نفـت بسـتگی دارد.        
  ، اثر بر مناطق وسیعی از منطقه و اثر طوالنی مدت بر اقتصاد منطقه.سازي پاكي باالي ها هزینهست محیطی، هاي زی آسیب

  آیا پایش یا نظارتی بر روي نشت / لکه نفتی صورت گرفته است؟ -  2Aفرم 
  ساعت  روز  

 در صورت تهدید مناطق حساس ارزیابی ادامه یابد.2بازگشت به فرم شماره  بله .  ................  ................  
  پایش نشت/لکه نفتی ادامه یابد2بازگشت به فرم شماره   خیر ..  ................  ................  

  
  هاي بعدي توضیح داده خواهد شد. مواد مهم در پایش و نظارت عبارتند از: روش نظارت و پایش نشت/لکه نفتی در فرم

    تاثیرمنطق تحت  -  اندازه لکه  -  شرایط اقلیمی  -  محل نشت -
  براورد زمان رسیدن لکه به ساحل -  حجم لکه   -  حرکت لکه  -  موقعیت منبع  -

  3فرم شماره 

  آیا استفاده از دیسپرسنت در نظر گرفته شده است؟
  ساعت  روز  

 3و  2ي درجه ها طرحتکمیل شود. (ارجاء به  4فرم شماره  بله(  ................  ................  
  3به فرم   خیرA  ي دیگرها پاسخو  ها گزینهمراجعه شود. ارزیابی  ................  ................  

  

  

  مزایاي کلیدي کاربرد دیسپرسنت -1-3بحث متبصره 

  بخصوص از طریق پراکنـده کـردن نفـت قبـل از      دهد میات نشت نفت را کاهش تاثیراستفاده از دیسپرسنت
 رسیدن آن به نواحی ساحلی یا مناطق حساس (مثل تاالب ها یا مصب رودخانه)

 بـاد   تـاثیر تانداران دریـایی شـده و   حذف نفت از سطح دریا موجب کاهش امکان برخورد آن با پرندگان و پس
  کند. میروي جابجایی نفت را محدود 

  کند. میمانع از چسبندگی نفت به سطوح جامد شده و تجزیه طبیعی را تسهیل  تواند میدیسپرسنت  

  تـر نسـبت بـه سـایر      تر و با هزینـه کـم   هاي بزرگ را با سرعت بیش طور موثري نشتی تواند به میدیسپرسنت
  .رف کندها برط روش

 هـاي واکنشـی    کـه روش  هاي آبی قـوي بـازده بـاالیی دارد درحـالی     هاي متالطم و جریان دیسپرسنت در آب
  .مکانیکی در این زمینه محدودیت دارند

 تواند به طور چشمگیري میزان نفتی که باید بازیابی و دفع شود را کاهش دهد.  هاي موثر دیسپرسنت می واکنش 

 باشند.  هاي مکانیکی می هایی است که فراتر از توانایی روش نها روش عملی در مورد نشتیکاربرد دیسپرسنت گاهی ت 

 ها نیست به جز روش مکانیکی مکش نفت.  کاربرد دیسپرسنت به طور کلی محدود کننده سایر گزینه 

 آورد. جود نمیو نفت پراکنده شده که از طریق مکانیکی قابل بازیابی نیست معموال مشکالت زیست محیطی بارزي به 
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  ات کاربرد دیسپرسنتظمالح -3-1

   :درباره کاربرد دیسپرسنت موارد زیر باید مورد توجه قرار بگیرد اگر  
 گاه ساحلی)   ها و تجهیزات برخورد کند. (مثل اسکله و تفریح ی با نوار ساحلی، سازهطور قابل توجهه نفت ب 

 طور قابل توجهی با منابع مهم اقتصادي برخورد داشته باشد (مثل سواحل توریستی و بسترهاي صدفی) ه نفت ب 

  .پراکندگی طبیعی داراي محدودیت باشد 

 یا مقرون به صرفه نباشد. هاي مقابله کننده کارآمد، کافی  سایر روش 

 هاي مقابله باشد.  شرایط دریایی / آب و هوایی مانع از کاربرد سایر روش 

 دار تبدیل شود.   هاي قیر یا حباب صورت گلولهه تواند تعلیق شده و ب نفت می  
 دیگر موارد ........................................................................................................................ 

  هاي دیگر ارزیابی خواهند شد؟ و پاسخ ها گزینهآیا  -3Aفرم 
  ساعت  روز   

 ترین پاسخ  سازي مناسب به پایین صفحه مراجعه شود. تعیین و پیاده بله  ................  ................  
  2بازگشت به فرم شماره   خیرAپایش بر نشت حداقل به عنوان یک گزینه . نظارت و  ................  ................  

  
به عنوان بهترین گزینه انتخاب  ها گزینهکه کدام گزینه یا  ها توجه گردد، براي شناسایی این به تمامی پاسخ

  گردند. به عنوان مثال توجه به موارد زیر:

  تصفیه بیولوژیکی -  نفت از سواحل   سازي كپا -  اقدامی به جز نظارت و پایش صورت نگیرد -
  سوزاندن در محل  -  دیسپرسنت -  مهار و بازیابی نفت در دریا  -

  4فرم شماره 

  به طور مناسب استفاده شده است؟ آیا از دیسپرسنت
  ساعت  روز  

 تکمیل شود. اگر نفت پراکنده شده تعیین شود. 5فرم شماره  بله  ................  ................  
  3به فرم    خیرA  هاي دیگر و پاسخ ها گزینهمراجعه شود. ارزیابی  ................  ................  
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  وجود دارد؟ ها دیسپرسنتآیا سود خالص زیست محیطی در استفاده از  -4-1

  بله                     خیر                       اثري ندارد  

  مالحظات:
  گیرد میقرار  تاثیرنوع و ارزش زیستگاه تحت. 

  رفته براي لکه نفتی ي به کارها استراتژيبه نفت و به  تاثیرحساسیت منابع تحت 

  ي آسیب دیده.ها زیستگاهو  ها گونهمیزان بهبودي طبیعی 

  ها دیسپرسنتتداوم نفت و میزان تخریب با و بدون استفاده از 

  کف دریا ي ها گونه هاي سطحی نسبت به ستون آب و / یا ي آبها گونهدر سمیت نفت 

  
  

  ارزیابی تناسب کاربرد دیسپرسنت  -1-4تبصره مبحث 

 ثیر اطور چشـمگیري تـ  ه تواند ب ترین سوالی که باید پاسخ داده شود این است: آیا کاربرد دیسپرسنت می مهم
 نشت نفت را کاهش دهد؟  

 ه کـار رود تـا   تـر بـ   گیري سریع جهت کاربرد بسیار حیاتی است چون دیسپرسنت باید هر چه سـریع  تصمیم
 موثر واقع شود.  

 سیاسی و فرهنگـی بـراي هـر     ،اقتصادي ،اجتماعی ،تصمیم گیرندگان باید هر یک از عوامل مختلف محیطی
 فردي مدنظر قرار دهند. ه ب طور منحصره نشت را ب

 تواند قانع کننده تمام طرفین و محافظـت کننـده از تمـام     معاوضه ضروري خواهد بود چون هیچ روشی نمی
طـور کلـی بسـیار طـوالنی بـوده و خیلـی       ه ثیرات اکولوژیکی نفت بانابع باشد. به خاطر داشته باشید که تم

 ثیرات پایدار هستند. اتر از سایر ت بیش

 ثیرات اکولوژیکی در ابتدا ناشی از نشت نفت خواهد بود. دیسپرسنت به کار رفته در مقادیر پیشنهاد شـده  ات
 اي شود.   ثیرات مضر قابل مالحضهادد باعث تبعید است که حتی با کاربرد متع

    نفت متفرق شده در مقداري بیش از ده متر آب به سرعت تا حدي رقیق می شود که تاثیرات سـمی شـدید
 رسند.  بعید به نظر می

 هـاي بسـیار کمـی از     تر از ده متر آب خوب پـاك شـده گـزارش    در مورد نفت خام متفرق شده در مقدار کم
 ارائه شده است.   تاثیرات سمی شدید

 هاي کوچک مربوط به مواد سوختی سبک به ندرت نیازمند به استفاده از دیسپرسنت دارند.  نشت 
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  زیر وجود دارد؟ واردبراي هر یک از م ها دیسپرسنتدر استفاده از ی آیا مزایای -4-2

  اثري ندارد خیر         بله ............................................................ .......... اجتماعی
  اثري ندارد     خیر    بله  ...................................................................... قتصاديا

  اثري ندارد     خیر    بله  ........................................................................ سیاسی
  اثري ندارد    خیر بله      .......................................................................فرهنگی 

  مالحظات:
 تاثيري تجاري / تفریحی از مناطق تحت ها استفاده   

 ي مختلفها گزينهي نسبی اجتماعی / اقتصادي پاسخ به ها هزینه 

  انتظارات و نگرانی هاي عمومی و فرهنگی 

  
  

  

   نفت سازي پراکندههاي عالقمند اطالع یافته از عملیات  هوگر -4-3

  ساعت  تاریخ  شخص مطلع  گروه مطلع
 گروه حفاظت  ...............................................  ...............................................  ...............................................  
 موسسه شیالت  ...............................................  ...............................................  ...............................................  
 محیطی ي زیستها گروه  ...............................................  ...............................................  ...............................................  

  آگاه سازي در خصوص استفاده از دیسپرسنت - 3-4تبصره مبحث 

 سازي امري احتیاطی است و نباید هر نوع کاربرد دیسپرسنت را به تاخیر بیندازد.  آگاه 

 بایـد از پـیش تصـویب     هاي دریایی به جز مناطق دریایی محافظت شده استفاده از دیسپرسنت در تمام آب ،
 .  شده باشند

 شود. مناطقی که کاربرد دیسپرسنت شامل محدودیت می 

 هاي ذینفع مرتبط با هر نوع عملیات دیسپرسنت را مطلع سازد (لیست پیشنهادي  فرمانده عملیات باید گروه

 به شرح زیر است)

 ها مناسب نمی باشد: مناطقی که استفاده از دیسپرسنت ها در آن -2-4تبصره مبحث 

  در مناطق کم عمق، نزدیک ساحل با گردش محدود وflushing 

 دار   ها، بسترهاي صدف ماهی ریزي ، تخم مناطق آبزي پروري 

   محدوده دهانه آبگیرها 
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  پروري آبزيصنعت  ...............................................  ...............................................  ...............................................  
 عت ماهیگیريصن  ...............................................  ...............................................  ...............................................  
 مقامات بنادر  ...............................................  ...............................................  ...............................................  
 اپراتورهاي قایق  ...............................................  ...............................................  ...............................................  
 هاي توریستی آژانس  ...............................................  ...............................................  ...............................................  
 ي تفریح و سرگرمیها گروه  ...............................................  ...............................................  ...............................................  
 ها رسانه  ...............................................  ...............................................  ...............................................  
 موارد دیگر ...............................................  ...............................................  ...............................................  

 هـا  دیسپرسـنت بایست اطالعاتی دربـاره   شده مربوط به نشت می ریزي برنامهدر هنگام انجام مانورها و تمرینات از قبل 
وضوع را درك کنند که چرا کاربرد دیسپرسـنت یـک اقـدام واکنشـی اصـلی      ي ذینفع ارائه شود تا بتوانند این مها گروهبه 

در واکنش نشت نفت نقش داشته باشد. باید از سـوي هـر گـروه ذینفـع      تواند میکه کاربرد دیسپرسنت چگونه  است و این
کـه موضـوع نفـع    کلـی زمـانی    طـور  بـه ات کاربرد دیسپرسنت آگاه بوده و تاثیرکه از  توافق کتبی نوشته شود مبنی بر این

  ها در میان باشد، عملیات دیسپرسنت پذیرفته شده باشد.  ناشی از کاربرد آن زیست محیط

  5فرم شماره 

  ؟آیا نفت قابلیت پراکنده شدن دارد
  ساعت  روز  

 تخمین زده شوند. ،ي مناسب در دسترس استها دیسپرسنتتکمیل شود. اگر  6فرم شماره  بله  ................  ................  
  مراجعه شود. دیسپرسنت استفاده نشود.      12به فرم    خیر  ................  ................  

  

  

  قابلیت پراکندگی نفت -1-5تبصره مبحث 

 دیسپرسنت، قابلیت پراکندگی نفت است. ترین معیار براي کاربرد  مهم 

         بهترین مشخصه قابلیت پراکندگی نفت مربوط بـه هـوازدگی خـاص نفـت و اطالعـات پراکنـدگی حاصـل از
 باشد.  عملیات میدانی می

 هاي فیزیکی، تحت تفاوت هوازدگی نفتـی و زمینـه نشـت، قابـل      پتانسیل قابلیت پراکندگی بر اساس ویژگی
 ست.  ارزیابی

  دیسپرسنت نباید منحصرا بر اساس الگوهاي قبلی رد شود.  کاربرد 

        آزمایش دیسپرسنت در هنگام بروز نشت واقعی توصیه می شود مگـر اینکـه مطمـئن باشـید نفـت غیرقابـل

 مراجعه شود) 2-5پراکنده شدن است. (براي توضیحات به بخش تبصره مبحث 
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  تر در خصوص نشت /لکه نفت  به دست آوردن جزییات بیش -5-1

  ارزیابی لکه نفت دریایی به دست آورد. از فرم توان میرا  جزییاتاین 

  ارزیابی میزان پراکندگی  -5-2

  از طریق موارد زیر:
  فلوچارت طبقه بندي نوع نفت   -1-5جدول 
  هاي نفت بر اساس نوع نفت   ویژگی -2-5جدول 
  برآورد میزان پراکندگی بر اساس نوع نفت   -3-5جدول 
  هاي انتخابی  نسبت بین میزان دما و گرانروي براي نفت -4-5جدول 
پراکندگی لکه نفت بر اساس خصوصیات فیزیکی، شیمیایی نفـت   بینی پیشت کامپیوتري (پایگاه اطالعا -5-5جدول 

  )مشخص شده
  سازي پراکندهپس از  شده ناشی از محصوالت تصفیه شده بینی پیش شدگی پخشخصوصیات و میزان  -6-5جدول 
  سازي پراکندهپس از نفت خام شده ناشی از  بینی پیششدگی  خصوصیات و میزان پخش -7-5جدول 

  
دیسپرسنت،در صورتی که هر نوع تردیدي در مورد پتانسیل پراکندگی نفت وجـود دارد،   میزان کارایی شود: میتوصیه 

  .مستقیما روي نشت بررسی شود

 بندي نوع نفت فلوچارت طبقه - 1- 5جدول 

  

  بینی پراکندگی هاي پیش محدودیت -2-5تبصره مبحث 

 پتانسیل پراکنـدگی   تواند میپراکندگی،  بینی پیشده از مقادیر کلی چسبندگی و / یا نقطه ریزش براي استفا
 نفت را ارزیابی کند. 

 بنـابراین تخمـین    باشـند  مـی سازي یا آمار پراکنـدگی   اکثر الگوها بر اساس هوازدگی نفت محدود، امولسیون
 ها ممکن است نادرست باشد.  فرصت

  آیا نفت کدر است ؟
  شفاف نیست، تار

  رسد؟ آیا نفت چسبناك به نظر می
  رسد اما چسبناك نیست. صاف به نظر می
اي پارچه از انگشتان پاك  به راحتی با تکه

 تواند چسبناك باشد شود، می می

  هاي جامد است؟ نفت به صورت تکه
  به صورت سیال نیست.

می تواند سازگاري مانند بتون داشته 
 باشد.

  غلیظ است؟نفت چسبناك یا 
  ضخامت و قوام دارد.

به راحتی با پارچه یا مواد شوینده از 
 شود. دست پاك نمی

 نفت نوع
V 

 IIIنفت نوع 
 IVو  

 IIنفت نوع  Iنفت نوع 

 خیر

 بله

 خیر

 بله بله

 خیر

 بله

 خیر
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  مراجعه شود.   )2-5(ثبت نوع نفت به جدول 

  هاي نفت بر اساس نوع نفت ویژگی - 2- 5جدول 
  خصوصیات  شرح  نوع نفت

I 

  بسیار سمی براي گیاهان و جانوران منطقه   ناپایدار   هاي نفتی سبک  فرآورده
  کم در صورت عدم وجود امولسیون   بسیار فرار و به شدت قابل اشتعال   >08/0وزن مخصوص: 

  قابلیت نفوذ بسیار باال از بستر   خیر باال میزان تب  API:  45وزن 
    نرخ گسترش سریع   OC 15در  cSt 5/0 - 2گرانروي: 

Maui & Kapuni distillate, Gasoline blendstocks, Motor spirit (RMS/PMS), Avgas, Jet A1, Kerosene    مانند  
 است. فت پراکندگی نامطلوببه طور کلی با توجه به سرعت تبخیر باال و مسمومیت ناشی از ن

II  

  سمیت متوسط به باال   ناپایدار   خام سبک 
  امکان  تشکیل امولسیون پایدار   نوسانات متوسط به باال    80/0 – 85/0وزن مخصوص: 

  قابلیت نفوذ متوسط تا باال از بستر   گرانروي پایین به متوسط    API :45- 35وزن 
 15ر به صورت جامد د cSt 4گرانروي: 

OC  8(میانگین cSt(  
    IVي گروه ها نفتمانند   –زیر نقطه ریزش 

Automotive Gas Oil, Marine Gas Oil, Navy Gas Oil, Light crudes  مانند  
  است که دماي آب باالتر از نقطه ریزش نفت باشد. پذیر امکانبه طور کلی پراکندگی در صورتی 

III  

  سمیت حاد متغییر  ایدار پ  هاي متوسط و سنگین، سوخت نفت
  تشکیل امولسیون پایدار امکان  نوسانات متوسط    80/0 – 95/0وزن مخصوص:

  قابلیت نفوذ پایین تا متوسط از بستر   گرانروي متوسط   API :35- 5/17وزن 
 15به صورت جامد در  cSt 8گرانروي: 

OC  275(میانگین cSt(  
    IVهاي گروه  مانند نفت –زیر نقطه ریزش 

Light Fuel Oil, Medium – heavy crudes   مانند   
  است که تصفیه صورت پذیرد و دماي آب باالتر از نقطه ریزش نفت باشد. پذیر امکانبه طور کلی پراکندگی در صورتی 

IV 

  سمیت حاد متغییر  پایدار   ي خام سنگین و لجن نفتیها نفت
  تشکیل امولسیون پایدارامکان   نوسانات کم تا متوسط    95/0 – 1وزن مخصوص: 

  قابلیت نفوذ پایین تا متوسط از بستر   گرانروي متوسط تا زیاد   API :5/17- 10وزن 
به صورت جامد در  cSt 1500گرانروي: 

15 OC  
    

Heavy Fuel Oil, Residues, Fletcher Blend, Maui F sands <pour point, Lube oils, Lube oil blendstocks  انند م   
  درجه سانتی گراد در زیر نقطه ریزش باشد. 10به طور کلی پراکندگی عملی نخواهد بود و مشکل خواهد بود اگر دماي آب باالتر از 

V  

  سمیت حاد متغییر  پایدار   هاي غیر قابل پراکندگی  نفت
  امکان تشکیل امولسیون پایدار  نوسانات خیلی کم    1وزن مخصوص: 

  قابلیت نفوذ کم، در صورت وجود   کمی تبخیر، در صورت وجود    API :10وزن 
    گرانروي بسیار زیاد  که گرم شود)  ینا گرانروي: جامد (مگر

  پذیر نخواهد بود به طور کلی پراکندگی امکان
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  برآورد میزان پراکندگی بر اساس نوع نفت -3- 5جدول 

  نقطه ریزش
پراکندگی احتماال 

 غیرممکنمشکل یا 
  است

  وادي با وزن متوسطم
  نسبتا مداوم

پراکندگی مشکل است اگر دماي 
  آب زیر نقطه ریزش نفت باشد

  موادي با وزن سبک
  نسبتا غیر مداوم

پراکندگی مشکل است اگر 
دماي آب زیر نقطه ریزش 

  نفت باشد

  نیست سازي پراکندهنیازي به 
  موادي با وزن بسیار سبک

نفت به سرعت پراکنده خواهد 
  شد

5OC )41 OF(  

  موادي با وزن متوسط
  نسبتا مداوم

در صورت تصفیه بسیار پراکنده 
  پذیر

  موادي با وزن سبک
  نسبتا غیر مداوم
  پراکندگی آسان

    API   17  5/34  45درجه 
    802/0  852/0  953/0    وزن مخصوص
ر مورد پراکنـدگی نفـت   برآورد پراکندگی از روي این جدول محافظه کارانه خواهد بود. اگر هرگونه شکی د نکته مهم:

  وجود دارد، اثر دیسپرسنت باید بر روي لکه آزمایش گردد.

  ي انتخابیها نفتنسبت بین میزان دما و گرانروي براي  - 4- 5جدول 
خصوص، خطی موازي با خطوط رسم شده در نمـودار زیـر بـراي     هبه منظور تعیین گرانروي نفت هوانخورده در دماي ب

  گردد:  گرانروي در دماي مشخص رسم
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  هاي نفت) (درخواست اطالعات خودکار براي نشت ADIOSهاي کامپیوتري  پایگاه داده - 5- 5جدول 
ASIOS 1 باشند:  هاي خاص می نیازمند اطالعات زیر جهت برآورد قابلیت پراکندگی نفت  

  فرم ارزیابی نشتی دریایی نفت).  1استفاده از اطالعات منبع (از صفحه 

 هایی از  تهیه کپیADIOS  که توسطMSA شوند.   اي نگهداري می و هیات منطقه 
....................................................................................................:نام نفت /محصول   m/s....................................................................................................:.سرعت باد  ........

....................................................................................................:میزان نشت .....m3/ton  ارتفاع موج.:..........................................................................................................m 
   اي لحظه :  نوع انتشار

                  مداوم  
 OC.............................................................................................................:.دماي آب
  ppt..........................................................................................................:.شوري آب

 1 m/s =837/1 knot              knot  =544/0  m/s        1 m/s   =6/3  km/h       1 km/s  =6/3 m/s   

  ADIOSهاي مهم درباره کاربرد نرم افزار  محدودیت

 ADIOS سازي پراکندهسازي) تحت شرایط مختلف، قابلیت  هاي نفت (شامل امولسیون بر اساس ارزیابی ویژگی 
 کند.  بینی می را پیش

 بینی شده از پراکندگی ممکن است بـا ضـرایب واقعـی     سازي کم هستند، ضرایب پیش چون اطالعات امولسیون
 پراکندگی متفاوت باشد. 

 ADIOS حل شـنی و یـا   شـود و بـراي جریـان هـا، سـوا      هاي سیال در نظر گرفته می فقط براي کاربرد در نفت
 رود.  محدود کردن نفت به کار نمی

 ADIOS هاي خیلی بزرگ یا خیلی کوچک چندان قابل اطمینان نیست. به عالوه چون هنگـامی   در مورد نشت
قابـل   ADIOSشـود، بـازهم    هاي خیلی کم یـا خیلـی زیـاد بـاد اسـتفاده مـی       که در الگوسازي نشت از سرعت

 اطمینان نیست. 

  سازي پراکندهپس از  شده ناشی از محصوالت تصفیه شده بینی پیششدگی  و میزان پخشخصوصیات  -6- 5جدول 

  ام محصولن
وزن 

مخصوص در 
5/15 OC  

   APIدرجه
  OC 5/15در 

نقطه ریزش 
OC  

 cStگرانروي 
  OC  20در 

  OCپراکندگی در دماي مشخصی از دریا 

7-13  13 -18  18-24  24  

Asphalt 
(Bitumen) - no 

solvent 

+ الی 80  -  99/0 – 2/1
40+  

 خیر؟ خیر؟ خیر؟  خیر؟  جامد

Automotive 
Gasoil  

 بله بله بله  بله  5/7  -15  3/36  84/0

Aviation 
Gasoline  

 بله بله بله بله  1  - 60  2/66  716/0

Bunker Fuel C 
(No 6 fuel oil)  

  بله؟ خیر؟ خیر؟  خیر؟  جامد  +15  3/12  984/0

                                                   
 

1- Automated  Data Inquiry for Oil Spills 
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  سازي پراکندهپس از  شده ناشی از محصوالت تصفیه شده بینی پیششدگی  پخش خصوصیات و میزان - 6- 5جدول ادامه 

  ام محصولن
وزن 

مخصوص در 
5/15 OC  

   APIدرجه
  OC 5/15در 

نقطه ریزش 
OC  

 cStگرانروي 
  OC  20در 

  OCپراکندگی در دماي مشخصی از دریا 

7-13  13 -18  18-24  24  

Bunker Fuel C  1  10  2+  بله؟  ؟بله خیر؟  خیر؟  جامد  
Bunker Fuel C 
(BHP Hawaii)  

  بله؟  خیر؟ خیر؟  خیر؟  <3000  +110  11  993/0
Bunker Fuel No 

6 (BP)  
  بله؟  خیر؟ خیر؟  خیر؟  <800  - 1  3/11  991/0

Bunker Fuel No 
6 (Phillips)  

  بله؟  خیر؟ خیر؟  خیر؟  <650  +26  7  022/1
Bunker Fuel 

Caltex/Ampol 
(K-940)  

  بله؟  خیر؟ خیر؟  خیر؟  <2000  +15  3/11  991/0

Bunker Fuel 
Shell (FO-467)  

  بله؟  بله؟  بله؟ خیر؟  <300  +15  9/12  980/0
Diesel 

(automotive 
Winter blend)  

 بله بله بله  بله  7  -20  34  855/0

Diesel 
(automotive 

Summer blend)  
 بله بله بله  بله  13  -12  32  865/0

Diesel (Marine 
Diesel/Gasoil)  

 بله بله بله  بله  13  -11  2/34  845/0

Gasoline  739/0  60  18-  3  بله بله بله  بله 
Gasoline 
(Leaded)  

 بله بله بله  بله  1  -29  2/57  750/0

Heating Oil (fuel 
oil #2)  

 بله بله بله  بله  7  -12  30  876/0

Heating Oil (fuel 
oil #5)  

  بله  بله؟  خیر  خیر  190  - 9  5/21  925/0
Heavy Fuel Oil  94/0  5/17  )15 -6-(  1343  بله؟  خیر؟ خیر؟  خیر؟  
IF-30 Bunker  936/0  7/19  6-  180  بله  بله؟ خیر؟  خیر؟  

IFO-180 Bunker 
(BHP)  

  بله؟  بله؟ خیر؟  خیر؟  <1000 )4- 15(  5/12  983/0
IFO-280 Bunker 

(BHP)  
  بله؟  خیر؟ خیر؟  خیر؟  <1700 )4- 15(  12  986/0

IFO-380 Bunker 
(BHP)  

  بله؟  خیر؟ خیر؟  خیر؟  <2400 )4- 15(  5/11  990/0
Jet Fuel (fuel oil 

#1 A-1)  
 بله بله بله  بله  1  -  44  806/0

Jet Fuel (JP-1)  8/0  4/45  40-  2/1  بله بله بله  بله 
Kerosene (dual 
purpose, fuel oil 

#1)  
 بله بله بله  بله  5/1  -25  4/45  8/0

Light Fuel Oil  91/0  9/23  )24 -<9-( 166  بله بله بله  هبل 
Lube Oil 10W30  882/0  29  40-  200  بله  بله؟  بله؟  خیر؟ 
Naphtha (White 

Spirit)  
 بله بله بله بله  1  -  8/46  794/0

Naphtha 
(EXXON)  

 بله بله بله بله  3  -17  55  758/0

No 2 Fuel Oil  871/0  31  30-  5/6  بله بله بله بله 
Mineral Spirits 

(Petroleum 
Spirit)  

 بله بله بله بله  1  -  8/46  794/0

Paraffin/Waxes  -  -  -  خیر؟  خیر؟  خیر؟  خیر؟  جامد  
Residual Oils #6  986/0  12  15+  45000>  خیر؟  خیر؟  خیر؟  خیر؟  

Solvents -  -  -  5 -1  خیر؟  خیر؟  خیر؟  خیر؟  
Transformer Oil 
(Electrical Oil) 

  بله بله بله  بله؟  18  -30  8/28  883/0
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  سازي پراکندهپس از شده ناشی از نفت خام  بینی پیش شدگی پخشوصیات و میزان خص -7a- 5جدول 

  وزن مخصوص  نام نفت خام 
  OC 5/15در  

  APIدرجه 
  OC 5/15در  

نقطه ریزش 
OC  

 cStگرانروي 
  OC  20در 

  OCپراکندگی در دماي مشخصی از دریا 
7-13  13 -18  18-24  24  

A960 Residue 
(Saudi Arabia)  

 بله بله  بله؟  بله؟    +12  3/17  959/0

Alaskan (North 
Slope)  

 بله بله بله بله  160  -18  4/26  896/0

Algerian Blend 
(Algeria)  

 بله بله بله بله  18  -29  5/45  799/0

Anoa (Indonesia)  799/0  5/45  16  03/3  بله بله بله بله 
Arun Condensate 

(Indonesia)  
 بله لهب بله بله  1  -30  4/54  761/0

Arabian Extra Light 
(Saudi Arabia)  

 بله بله بله بله  5/4  -3/20  76/38  831/0

Arabian Light 
(Saudi Arabia)  861/0  9/32  36 -  7/10  بله بله بله بله 

Arabian Medium 
(Saudi Arabia)  872/0  8/30  15-  25  بله بله بله بله 

Arabian Heavy 
(Saudi Arabia)  887/0  3/28  36 -  1/65  بله بله بله بله 

Bach Ho (Vietnam)  855/0  34  33+  خیر؟  خیر؟ خیر خیر  جامد  
Bachequero 
(Venezuela)  973/0  14  17-  3000   بله؟  خیر؟  خیر؟  خیر؟  

Barrow Island (Aust 
NW Shelf)  841/0  7/36  60 -  3  بله بله بله بله 

Basrah Light (Iraq)  857/0  7/33  15-  9  لهب بله بله بله 
Basrah Heavy (Iraq)  909/0  2/24  30-  4/54  بله بله بله بله 
Bekapai (Indonesia)  825/0  41  12-  15/3  بله بله بله بله 
Belinda (Indonesia)  801/0  43  16+  55/2  بله بله  بله؟  خیر 
Boscan (Venezuela) 994/0  9/10  21+  خیر؟  خیر؟  خیر؟  خیر؟  جامد  

Brae (North Sea - 
UK)  857/0  6/33  6-  8  بله بله بله بله 

Brass River 
(Nigeria) 801/0  2/45  9+  55/2  بله بله بله بله 

Brent Crude (UK)  835/0  9/37  9 -  1/6  بله بله بله بله 
Challis (Timor Sea)  827/0  6/39  15-  3  بله بله بله بله 
Champion (Brunei?)  902/0  37/25  51-  12  بله بله بله بله 

Cinta (Indonesia)  865/0  32  39+  1/99  خیر؟  خیر؟  خیر؟  خیر؟  
Cooper Basin (Aust)  800/0  4/45  12+  7  بله بله بله  خیر؟ 
Dia Hung (Vietnam) 840/0  9/36  27+    خیر؟  خیر؟  خیر؟    

Dubai (Dubai)  860/0  8/32  29-  20  بله بله بله بله 
Enhanced Maui 

(NZ) 770/0  22/52  24- <  7/0  بله بله بله بله 

Ekofisk (North Sea - 
Norway)  825/0  1/40  6-  9  بله بله بله بله 

Forties (North Sea - 
UK)  838/0  4/37  5 -  8  بله بله بله بله 

Gippsland 
Crude/Bass Strait 

(Aust)  
 بله بله  خیر؟  خیر؟  1/3  +15  4/45  800/0

Griffin (Nth West 
Aust)  758/0  55  48-  2/1  لهب بله بله بله 

Halibut (Gippsland)  817/0  7/41  10+  9  بله بله  بله؟  بله؟ 
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  سازي پراکندهپس از شده ناشی از نفت خام  بینی پیش شدگی پخشخصوصیات و میزان  - 7a- 5جدول ادامه 

  وزن مخصوص  نام نفت خام 
  OC 5/15در  

  APIدرجه 
  OC 5/15در  

نقطه ریزش 
OC  

 cStگرانروي 
  OC  20در 

  OCي مشخصی از دریا پراکندگی در دما
7-13  13 -18  18-24  24  

Handil (Indonesia)  858/0  4/33  27+  42/5  خیر خیر خیر خیر 
Harriet  837/0  5/37  6+    بله بله بله بله 

Iranian Light (Iran) 859/0  2/33  15-  20  بله بله بله بله 
Iranian Heavy (Iran) 979/0  13  6-  30  بله بله بله بله 
Jabiru (Timor Sea 

Aust) 814/0  3/42  15+  7/3  بله بله  بله؟  بله؟ 

Kaimiro Crude (NZ) 846/0                
Kapuni (NZ) 734/0  3/61  12+  18/1  بله بله بله بله  

  سازي پس از پراکندهبینی شده ناشی از نفت خام  خصوصیات و میزان پخش شدگی پیش -7b- 5جدول 

وزن مخصوص   نام نفت خام 
  OC 5/15در 

در  APIدرجه 
5/15 OC  

نقطه 
  OCریزش 

 cStگرانروي 
  OC  20در 

  OCپراکندگی در دماي مشخصی از دریا 
7-13  13 -18  18-24  24  

Khafji (Saudi 
Arabia) 

 بله بله بله بله  5/48  -22  3/27  891/0

Kutubu (PNG)  806/0  44  3+  1/2  بله بله بله بله 
Kuwait 

(Kuwait)  
 بله بله بله بله  25  -12  6/30  873/0

Lakes Entrance 
(Aust)  

  بله؟  بله؟  بله؟  خیر؟  250  -15  16  959/0

Labuan 
(Malaysia)  

 بله بله  بله؟  بله؟  29/4  +15  14/31  87/0

Maui 
Condensate 

(NZ)  

  بله؟  بله؟  بله؟  بله؟      2/60  74/0

Maui F Sand 
(NZ)  

 بله بله  خیر؟  خیر؟  15/3  +18  19/43  81/0

Maui-B (NZ)  74/0  9/59  45-  73/0  بله بله بله بله 
McKee Crude 

(NZ)  
  بله؟  بله؟  خیر؟  خیر؟        813/0

McKee 
Fletcher Blend 

(NZ)  

  بله؟  بله؟  خیر؟  خیر؟  41/6  +9  6/39  827/0

Minas 
(Indonesia)  

 خیر خیر خیر خیر  9/29  +36  3/34  853/0

Miri Light 
(Malaysia)  

 بله بله بله بله  78/7  -12  6/30  875/0

Murban (Abu 
Dhabi)  

 بله بله بله بله  3/4  - 9  9/39  825/0

Ngatoro-1 
Crude (NZ)  

848/0                

Ngatoro-2 
Crude (NZ)  

887/0                

Nigerian Light 
(Nigeria)  

 بله بله  بله؟  خیر؟  7  +15  8/35  846/0

Nigerian 
Medium 
(Nigeria)  

 بله بله بله بله  45  -30  8/24  905/0

Nth West Shelf 
Condensate 

(Aust)  

 بله بله بله بله  79/0  -48  7/59  740/0

Oman (Oman) 865/0  8/33  30-  2/21  بله بله بله بله 



 ها) در عملیات مقابله با آلودگی نفتی ساز نفتی (دیسپرسنت راهنماي استفاده از مواد پراکنده    17/11/94  132

 

  سازي پس از پراکندهبینی شده ناشی از نفت خام  خصوصیات و میزان پخش شدگی پیش -7b- 5جدول ادامه 

وزن مخصوص   نام نفت خام 
  OC 5/15در 

در  APIدرجه 
5/15 OC  

نقطه 
  OCریزش 

 cStگرانروي 
  OC  20در 

  OCپراکندگی در دماي مشخصی از دریا 

7-13  13 -18  18-24  24  
Pilon 

(Venezuela) 
970/0  5/13  12-  خیر؟ خیر؟ خیر؟ خیر؟  5000 

Santa Cruz 
(Argentina) 

788/0  18/48  21-  47/2  بله بله بله بله 

Saladin (Aust) 787/0  2/48  30-  7/1  بله بله بله بله 
Stratfjord (UK) 836/0  8/37  5 -  بله بله بله بله 6 

Suka (Timor 
Sea) 

813/0  5/42  9+  بله بله بله؟ خیر 3 

Syngas (NZ) 73/0  بله؟ بله؟ بله؟ بله؟   61 
Taching 
(China) 

860/0  33 35+  خیر؟ خیر؟ خیر خیر  

Talisman 820/0  41 9+  بله بله بله بله؟  
Tapis 

(Malaysia) 
798/0  7/45  6+  7/2  بله بله بله بله 

Thevenard 
(Australia) 

826/0  77/39  24-  83/3  بله بله بله بله 

Trinidad 
(Trinidad) 

876/0  30 7+  بله بله بله بله؟ 15 

Umm Shaif 
(Abu Dhabi) 

841/0  85/36  18-  1/6  بله بله بله بله 

Undang 
(Borneo) 

827/0  6/39  37+ ر؟خی 90   خیر؟ خیر؟ خیر؟ 

Varanus 797/0  04/46  9+  بله بله بله بله 4 
Venezuela Mix 

(Venezuela) 
919/0  5/22  32-  بله بله بله بله 150 

Waihapa Crude 
(NZ) 

752/0  بله؟ بله؟ بله؟ بله؟    

Wandoo 940/0  3/19  30-  بله بله بله بله؟ 182 
West Texas 
Intermediate 

(USA) 

830/0  39 21-  9/4  بله بله بله بله 

Widuri 
(Indonesia) 

864/0  1/32  42+  خیر خیر خیر خیر جامد 

Zaire (Zaire) 867/0  7/31  26+  خیر؟ خیر؟ خیر خیر  

  6فرم شماره 

  ؟آیا دیسپرسنت در دسترس است
  ساعت  روز  

  تکمیل شود. 7از جداول زیر میزان دیسپرسنت برآورد گردد، سپس فرم  بله  ................  ................  
  مراجعه شود. دیسپرسنت استفاده نشود.      12به فرم    خیر  ................  ................  

  ي مناسب موجودها دیسپرسنتشناسایی  -6-1

  ترین روش استفاده ازموارد زیر است: مناسب
   ها نفتدیسپرسنت مناسب جهت استفاده براي انواع مختلف  -1-6جدول 
    ها دیسپرسنتخالصه انواع  -2-6جدول 
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   MSAنتایج تست کارایی ذخایر دیسپرسنت  -3-6جدول 
  .براي تعیین کارایی دیسپرسنت ممکن است نیاز به برآورد کارآیی دیسپرسنت باشد 

  .ممکن است الزم باشد تا چندین دیسپرسنت مختلف براي یافتن یک محصول موثر بررسی شوند 

  داراي کارایی هستند، موجود باشد.  ها دیسپرسنتدر چهارچوب زمانی که دیسپرسنت باید 

 تر و متنوع تري از  دیسپرسنت استفاده شوند.   ممکن است نیاز باشد تا ذخایر یا محصوالت بیش 

  ها نفتدیسپرسنت مناسب جهت استفاده براي انواع مختلف  -1-6جدول 

  کنسانتره :3نوع   بر پایه آب :2نوع   معمولی :1ع نو  محدودیت در استفاده  نوع دیسپرسنت  نوع نفت
I 

    
 به دلیلسوزي  به جز در موارد خطر آتش ،پراکندگی نامطلوب

  سرعت تبخیر باال و مسمومیت ناشی از نفت 
II      که دماي آب باالي نقطه ریزش نفت باشد پراکندگی در صورتی  
III  

     
دو دماي آب باالي نقطه که تصفیه صورت گیر پراکندگی در صورتی

  ریزش نفت باشد
IV  

     
زیر  OC 10که دماي آب باالي  پراکندگی امکان دارد، اما در صورتی

  نقطه ریزش نفت باشد عملی نیست
V   نیست پذیر امکانپراکندگی به طور کلی  

  ها دیسپرسنتاي از انواع  خالصه - 2-6جدول 
  سمیت  نوع حالل  روش استفاده  نوع  نسل  نام

  1  دوم  سپرسنت معمولیدی
طریق  رقیق نشده از

  قایق کشتی/
1:3 – 1:1  

ي ها کربنهیدرو
% 10- 25آروماتیک با  غیر

  سورفکتانت
  کم

  2  سوم  دیسپرسنت کنسانتره
% آب دریا 10رقیق شده با

  از طریق کشتی /قایق
1:3 – 1:1  

دار یا آلی  ترکیبات اکسیژن
ي ها کربنقطبی و هیدرو

% 25 – 60آروماتیک با  غیر
  سورفکتانت

  خیلی کم

  3  سوم  دیسپرسنت کنسانتره
رقیق نشده توسط هواپیما 

  /کشتی
50 :1 – 1:20  

  شود.  ها استفاده نمی هاي مدیدي است که دیگر از آن ي نسل اول بسیار سمی هستند و مدتها دیسپرسنت

  MSA  نتایج تست کارایی ذخایر دیسپرسنت   -3-6جدول 
  Unweathered IFO-180 Seawater (34ppt)  Unweathered IFO-180 Freshwater  

  OC 10 OC  15 OC  10 OC 5  1: 25نسبت دیسپرسنت به نفت 
Corexit 9527  زیاد  تاثیر  

  
  کم  تاثیر

  اثر  بی

Shell VDC (Slickgone LTSW)  اثر  بی  

Gamlen OSD LT   موثر  

Tergo (Rochem) R40   موثر  

Simple Green  اثر  بی  

      این نتایج اولیه تست کارایی درباره نفت غیرهوازده فقط جهت راهنمایی کلی بوده و مربوط به ذخایر خـاص دیسپرسـنت غیرمجـاز توسـط
MSA باشند. می  
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  7فرم شماره 

  به صورت ایمن استفاده نمود؟ توان میرا  ها دیسپرسنتآیا 
  ساعت  روز  

 مراجعه شود. در صورت امکان انجام آزمایشات میدانی، ارزیابی صورت گیرد  8به فرم  بله  ................  ................  
  مراجعه شود. دیسپرسنت استفاده نشود.      12به فرم   خیر  ................  ................  

  

  رایی دیسپرسنتهاي تست کا کیت -1-6تبصره مبحث 

 کار برد. هاي مختلف به توان جهت تعیین کارایی دیسپرسنت هاي تست دیسپرسنت را می کیت 

 هاي تست دیسپرسنت معیار قابل اطمینانی از مقـادیر پراکنـدگی یـا نتیجـه احتمـالی کـاربرد را ارائـه          کیت
 دهند.  نمی

 MSA دهند.  ها را ارائه می اي کاربرد آنهاي دقیق بر هاي تست را در اختیار دارند و راهنمایی کیت 

  برداري تست کارایی دیسپرسنت آموزش نمونه

 آوري شوند.  ها سریعا پس از نشت جمع نمونه - 1

 آوري شوند. رسند، جمع هاي نفت از نقاط نیکدست، به خصوص نقاطی که بسیار متمایز به نظر می نمونه - 2

اي اما هر نوع ظرف تمیز دیگـر   یحا ظروف شیشهآوري شوند (ترج هاي تمیز جمع هاي نفت در محفظه نمونه - 3
 باشد) نیز قابل استفاده می

   (مثل تخلیه مخزن) .از منابع پتانسیل آلودگی هیدروکربن اجتناب شود  
 بار مصرف استفاده شود)   هاي یک ها جلوگیري شود (براي هر نمونه از دستکش از امکان تماس آلودگی بین نمونه  
لیتـر نفـت    میلی 5آوري شده باشد ( ، جمع ریزي شده کافی براي تست برنامه اطمینان حاصل گردد که نفت - 4

آوري شده باشد، ممکن است نیاز باشد تا آب  براي هر تست مطلوب است). اگر ترکیب نفت و آب دریا جمع
 اضافی با سرنگ حذف شود تا نفت کافی حاصل شود.  

 ردند: گذاري گ ها را بر اساس موارد زیر نام ظروف حاوي نمونه - 5

 بردار.   شماره نمونه، مکان، زمان، تاریخ، زمان تقریبی از نشت نفت، اسم / اسامی نمونه  
 شود.   ها، نوع نفت و غیره می آوري نمونه ثبت شود، که شامل ظاهر، وجود امولسیون جزییات مربوط به جمع - 6

کیـت تسـت بـه نحـو     هـاي   هاي موجود در کیت استفاده شود تا کارایی متناسـب دیسپرسـنت   از راهنمایی - 7
 مطلوب تعیین شود.

 بندي و ثبت گردد.  هاي کیت تست دسته کارایی دیسپرسنت - 8
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  .بی خطر مورد استفاده قرار گیرد به صورت تواند میگرددکه آیا دیسپرسنت  مشخص -7-1

  (خطر اشتعال، خطرات عملیاتی و غیره) هیچ خطر قابل توجهی در این عملیات براي پرسنل وجود ندارد 

  اند.  سازي شده متناسب آموزش دیده و آگاه به صورتپرسنل عملیاتی 

 هاي استاندارد عملیاتی باقی خواهند ماند.  در داخل محدودهها و هواپیماهاي اجرایی  کشتی 

 وسایل حفاظت فردي مناسب در اختیار کلیه پرسنل قرار داده شده است.  

  .ایمنی افراد طی عملیات واکنش بر تمام سایر مالحظات برتري دارد

  الزاماتی براي استفاده ایمن از دیسپرسنت -7-2

باشد و در صورت نیاز فرمانـده عملیـات یـک     اول مسوول حفظ سالمت خودش می هر فرد درگیر در عملیات در وهله
  فرد هماهنگ کننده ایمنی و سالمت را تعیین خواهد نمود. 

   :موارد کلیدي ایمنی که باید در نظر گرفته شوند عبارتند از
  (مثل امواج، جزر و مد، سطوح لغزنده یا ناپایدار) خطرات فیزیکی 

 ت سنگین آال تجهیزات و ماشین 

 (مثل قرار گرفتن در معرض نفت و دیسپرسنت) خطرات شیمیایی 

 (مثل بخارات و خطرات اشتعال) خطرات جوي 

   فضاهاي محدود شده 

  تجهیزات محافظتی فردي 

 شلوغی وخستگی 

  مسائل ایمنی عمومی  - 1-7تبصره مبحث 

  .فرمانده مسوولیت تامین موارد ایمنی و سالمتی مورد نیاز حین عملیات واکنشی را بر عهده دارد 

 اند، حضور داشته باشند.  آموزش الزم را ندیده هایی که در زمینه اجراي آن افراد نباید در فعالیت 

 هاي ایمنی متناسب با شرایطی که تحت آن مشغول به کار هستند، پیروي کنند. رود افراد از روش انتظار می 

 هـاي   هـاي مناسـب اجرایـی و نیازمنـدي     رود تا ایمنـی و محـدودیت   از اپراتورهاي هواپیما / کشتی انتظار می
 ه خود را مشخص کنند. نگهداري از وسیله نقلی

 خصـوص از   هواپیما باید به طور منظم با آب تمیز شسته شود تا هر نوع دیسپرسنت و آب نمک حذف شود به
 هاي هواپیما . قسمت نصب روتور دم هلیکوپترها یا اجزاي پالستیکی روباز کنترل

 هاي اطالعات ایمنی پر گردد.  برگه 
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   استرس گرما / سرما 

 (گاز گرفتن / نیش زدن) حیوانات وحشی 

  سازي پاكتجهیزات  

   درمان پزشکی 

  8فرم شماره 

  ؟آزمایشات میدانی براي میزان اثر بخشی مورد قبول هستندآیا 
  ساعت  روز  

 هاي پایش صورت گیرد.  مراجعه شود. انجام آزمایشات میدانی و برنامه 9به فرم  بله  ................  ................  
  مراجعه شود. دیسپرسنت استفاده نشود.      12به فرم    خیر  ................  ................  

  

  

  هاي استفاده مطلوب تعیین روش -8-1

انتظار بر آن است که فرمانده  باشد. های استفاده فراتر از این مکتوب می راهنمایی دقیق برای انتخاب روش
یی، مدت زمان، بودن، سرعت، توانا پذير امكانعملیات انتخاب روش استفاده را با توجه به جوانبی مثل 

 کارایی، هزینه و ایمنی مطرح کند. 

  ارزیابی امکان انجام عملیات میدانی: -8-2

  .نیروهاي تعلیم دیده و اجرایی در یک بازه زمانی مناسب در دسترس هستند 

   .دیسپرسنت مناسب در دسترس است 

   .نظارت موثر قابل اجراست 

 ها موجود هستند.  ایی روش / روشهاي اجر شرایط در محل نشت مطابق محدودیت 

   تست میدانی دیسپرسنت  -1-8تبصره مبحث 

 هاي میدانی بهترین روش براي مشخص کردن این موضوع است که آیا نفت نشت شده با موفقیت قابـل   تست
 سازي است.  پراکنده

 هاي مختلف و ضرایب اجرایی، نظارت الزم است.  براي تعیین کارایی دیسپرسنت 

 کمی وجود دارد،  در صورتی که کاربرد دیسپرسنت داراي احتمال کلی از نظر موفقیت اجرایی است و فرصت
 و / یا شرایط جوي ممکن است وخیم گردد، نباید کاربرد دیسپرسنت به تاخیر بیفتد.

 پذیر نخواهد بود. پذیر نیست، در این صورت کاربرد دیسپرسنت هم امکان اگر عملیات میدانی امکان 
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  ارزیابی امکان انجام عملیات میدانی صورت پذیردمجددا  -8-3

باشد را بازبینی شود تا زمانی که یک واکنش  که آیا عملیات میدانی قابل اجرا می مرتب تصمیمات مربوط به این طور به
  دیسپرسنت دیگر قابل اجرا نباشد. 

  تعیین میزان دز مصرفی  -8-4

شـود. هـر چنـد عمـل      صـورت یـک بـه بیسـت توصـیه مـی      ه عنوان یک قاعده کلی، ضریب دیسپرسنت به نفت بـ  به
ات جـوي، ضـخامت سـطح، روش کـاربرد و شـرایط عمـومی       تاثیرتوسط عوامل بسیار زیادي مثل نوع نفت،  سازي پراکنده
براي نشت نفت، از جمله نتایج آزمایشگاهی  . فرمانده عملیات باید با توجه به نوع اطالعات موجودگیرد میقرار  تاثیرتحت 

که براي اصالح میزان دز، نتـایج ناشـی    تر این یا تجارب قبلی، میزان دز خاصی از دیسپرسنت را در نظر بگیرد. از همه مهم
  از یک عملیات میدانی باید مورد استفاده قرار گیرد. 

  پایش و نظارت بر عملیات میدانی  -8-5

همواره مورد نظارت قرارگیرد تا مشخص شود که نفت تا چه میزان، بـا توجـه بـه دیسپرسـنت انتخـاب      عملیات میدانی باید 
  اند. توضیح داده شده 10هاي نظارتی در فرم  شده، ضریب کاربرد و روش انتخابی، پراکنده شده است، جزییات روش

  ي مختلف ها دیسپرسنتهاي کاربرد  پارامترهاي کلیدي روش -1-8 جدول

میزان مصرف  (tonnes)ظرفیت   تجهیزات
(L/Ha) 

عرض محدوده 
  تصفیه نفت  میزان  قابلیت مانور  (m)اسپري 

  (تن در ساعت) 
  -  متوسط  عالی  15 – 20  80 – 200  3 – 5/0   کوپتر هلی

  40  متوسط  خوب  15 – 20  50 – 100  5/0 - 5/1  هواپیما تک موتوره 
  400  طوالنی  ضعیف  20 – 40  50 – 100  5 – 20  هواپیما چند موتوره 

  طوالنی  خوب  5 – 20  100 – 350  5/0 – 5/6  قایق 
  )2(نوع  5- 10

  )3( نوع  75
  3/0 - 3  کوتاه  عالی  5/0 – 1  -   020/0  سیستم کوله پشتی 
  1  خیلی کوتاه  خیلی محدود  5 - 10  -  -  مکنده و شلنگ ثابت 
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  معایب  مزایا  بهترین منطقه  تجهیزات

  بندر /ساحل   کوپتر هلی

  مناطق با دسترسی پایین  سازي پاك
  در موارد متعدد مفید است 

  باال  سازي پاكمیزان 
  به ندرت به تغییرات نیازمند است 

  )kph 150( کند میي پایین کار ها سرعتدر 
  به باند نیاز ندارد 

  تر از هواپیماهاي با ظرفیت محدود گران

  بندر /ساحل  هواپیما تک موتوره 

  نسبتا ارزان 
  در دسترس به آسانی

  باال  سازي پاكمیزان 
  )kph 200( کند میي پایین کار ها سرعتدر 

  فقط به یک فرودگاه ابتدایی نیاز دارد 

  ظرفیت محدود 
  به نازل مناسب در برخی موارد  نیا ز

  ساحل /دریا  هواپیما چند موتوره 
  ي بزرگها لکهکارآمدترین گزینه براي نشت /

  ظرفیت باال 
  اال ب سازي پاكمیزان 

  دسترسی محدود 
  نیاز به باند طوالنی 

  نیاز به حمایت گسترده عملیاتی 
  گران قیمت 

 400-200( کند میي باال کار ها سرعتدر 
kph(  

  بندر / ساحل / دریا  قایق 

  نسبتا ارزان 
داراي تجهیزات متناسب با طیف وسیعی از 

  ها قایق
  ظرفیت باال

  عرض نوار محدود 
  ه عملیاتی محدودیت در سرعت و فاصل

  نیاز به هدایت هواپیما در موارد انبوه نفت 

  خطوط ساحلی / بندر  سیستم کوله پشتی 
  سبک / قابل حمل / ارزان 

  قابل استفاده در مناطق دور دست 
  (به عنوان مثال، زیر اسکله) 

  مقرون به صرفه نیست 
  نرخ پایین مصرف 

  اسکله / خطوط ساحلی  مکنده و شلنگ ثابت 

  ی در دسترسبه طور کل
  فراهم نمودن انرژي مناسب 

به تعداد پرسنل محدودي براي استفاده از آن 
  نیاز است

مشکل  ،کالیبراسیون / میزان دز و اندازه قطره
  است

غیر قابل استفاده در آب شیرین (اکثر 
براي استفاده در آب دریا طراحی  ها دیسپرسنت

  اند) شده
  گرایش به مصرف بیش ازحد 

  9فرم شماره 

  استفاده از دیسپرسنت 
  ساعت  روز 

 مراجعه شود. نظارت بر اثر بخشی دیسپرسنت صورت گیرد.  10به فرم  بله  ................  ................  
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  کاربرد دیسپرسنت  -9-1

  ریایی نفت محاسبه گردد.قرار گیرد از فرم ارزیابی نشت د سازي پراکندهمیزان نفتی که باید مورد 

  (معموال یک به بیست) .ضریب کاربرد دیسپرسنت تعیین شود 

  .میزان دیسپرسنت مورد نیاز محاسبه گردد 

 جزییات مربوط به فرم خالصه کاربرد دیسپرسنت ثبت شود.  

   تجهیز تیم اجرایی  
  تجهیز تیم نظارتی 

  اطالعات کلی - 1-9تبصره مبحث 

 باشد.  جرایی استفاده از دیسپرسنت میفرمانده عملیات داراي مسوولیت قطعی براي جوانب ا 

   .دیسپرسنت فقط باید توسط افراد مجرب که در زمینه کاربرد آن مهارت دارند اسپري شود 

     کـه روش دیگـري    دیسپرسنت فقط باید مطابق با دستورات تولید کننده مورد استفاده قـرار گیـرد مگـر ایـن
 توسط فرمانده عملیات تایید شده باشد. 

 برد مسوول تنظیم کـردن و عملکـرد سیسـتم اسـپري اسـت و مسـوولیت        رسنت را به کار میفردي که دیسپ
 باشد.  ایمنی و نگهداري از تجهیزات هم بر عهده او می

 تر از حد معمول (مثل مه یـا غبـار) طـی     گذارد. قطرات کوچک اندازه قطره روي کارایی دیسپرسنت تاثیر می
تر از حد معمول در میان نفـت گرفتـار شـده و در سـتون آب از      گرود. قطرات بزر حرکت و تبخیر از بین می

 رود.   بین می

 تري دارند.  هاي غیررقیق شده، کارایی کم هاي از پیش رقیق شده در آب نسبت به دیسپرسنت دیسپرسنت 

 گیرد.   رقیق اشباع مورد استفاده قرار می از هواپیما فقط دیسپرسنت غیر 

 ر باد و موازي با سطح مورد استفاده قرار گیرددر صورت امکان دیسپرسنت باید د. 

       دیسپرسنت باید به روش متوالی و منظم مورد استفاده قرار گیرد تا اطمینان حاصـل شـود کـه تمـام ناحیـه
 مورد نظر را در بر گرفته است.  

 نیاز است. ها  تري از آن تري داشته و مقادیر کم ها کارایی بیش در نفت خام نسبت به نفت هوازده، دیسپرسنت 

 باشد، متمرکز شود.   تر نفت که تهدید کننده مناطق حساس می هاي ضخیم عمل اسپري کردن باید روي بخش 

 هاي ضخیم سطح ممکن است نیازمند عملیات متعدد باشد.  بخش 

 هاي رنگی نفتی نباید با دیسپرسنت مورد اسپري قرار گیرند.  لکه 
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هـا فقـط    هاي اجرایی اصلی یک دستورالعمل کلی ارائه شده است. ایـن دسـتورالعمل   هر یک از روشدر بخش انتهایی 
رود فرمانـده عملیـات بـر جوانـب اجرایـی کاربردهـاي دیسپرسـنت         اند. انتظار می سازي موارد مهم ذکر شده براي برجسته

  را هماهنگ کند. نظارت کرده و آن

  سب نوع دیسپرسنتي هواپیما برحسرعت و ارتفاع توصیه شده برا -  1- 9جدول
  سرعت هواپیما و ارتفاع اسپري توصیه شده   OC  20در  cStگرانروي   OC  10در  cStگرانروي   دیسپرسنت 

Slickgone LTSW  
(Shell VDC)  59  32   100سرعتmph  30-  50و ارتفاع ft 

Corexit 9527  85  47  
  100ft- 50و ارتفاع  mph 100، سرعت OC 10در 
  ft 30- 50و ارتفاع  mph 100، سرعت OC 20در 

Tergo R40  113  62   100سرعتmph  100-  50و ارتفاع ft  
  

  .  ft  50-  150در ارتفاع  mph 100ي هوایی با سرعت بیش از ها استفادهمناسب براي  cSt  60گرانروي دیسپرسنت 
  . ft  30-  150در ارتفاع  mph 100از  تر کمسرعت  مناسب براي کاربردهاي هوایی با cSt 60الی  30گرانروي دیسپرسنت در 

  کاربرد هوایی  - 2-9تبصره مبحث 

 هاي اسپري پمپی استفاده کرد.   یما همیشه باید از دستگاهدر هواپ 

  میکرون باشد.  1000و  400اندازه قطره دیسپرسنت باید بین 

 میکرون است. 700تا  350هاي خرطومی اسپري کننده هواپیماي باري معموال بین  لوله 

 MSA فراهم کند. میکرونی 1000هاي اسپري  هاي چسبناك لوله تواند براي کاربرد روي نفت می 

 لیتر در هر هکتار باشند. 100و  20هاي خرطومی باید داراي ضریب کاربرد بین  لوله 

 هاي اسپري باید طوري نصب شوند تا مستتقیما از قسمت عقب تخلیه شوند. لوله 

 کوپترها باید طوري نصب شوند که خلبان بتوانـد حـین پـرواز انتهـاي تیـرك       هاي آویزان از پایین هلی سطل
 را مشاهده کند. اسپري

 .سطح ارتفاع هواپیما باید تا حد ممکن پایین باشد 

 ) ارائه شده است.1-9ارتفاع و سرعت مطلوب هواپیما در جدول ( 
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  ها  کاربرد در قایق -3-9تبصره مبحث 

 هاي اسپري باید تا حد ممکن در جلوترین قسمت نصب شوند تا قبل از اسپري کـردن از حرکـت نفـت     تیرك
ه در اثر موج سینه کشتی ایجاد می شود ، جلوگیري شود . این رونـد از انـرژي ترکیبـی مـوج     به یک طرف ک

 کند. سینه کشتی براي بر هم زدن نفت استفاده می

 هاي اسپري باید طوري نصب شوند که الگوي اسپري یکنواخت باشد و در یک خط عمـود بـر مسـیر     سیستم
 حرکت کشتی با آب برخورد کند. 

 ترین قسمت نصب شـوند و فقـط روي    هاي مجاور باید تا حد ممکن در پایین کل پنکه از لولههاي به ش اسپري
 آب / نفت را پوشش دهند.

  هاي رقیق نشده  دیسپرسنت

 رقیق اشباع  هاي غیر توان براي دیسپرسنت هاي تعدیل شده اسپري را می هاي دمنده هوا و پمپ کننده اسپري
  هاي معمولی به کار برد. و دیسپرسنت

 شود. ضریب کاربرد معموال ثابت است و بر اساس اندازه لوله و فشار اسپري تعیین می 

   .تنظیم و استفاده از یک اندازه قطره متناسب براي موثر بودن عملیات بسیار مهم است 

  هاي از پیش رقیق شده  دیسپرسنت

 تـري   د بـود امـا کـارایی کـم    سازي در آب دریا قابل استفاده خواهنـ  هاي اشباع پس از پیش رقیق دیسپرسنت
 خواهد داشت. 

 باشد. 10تر از  ضریب دیسپرسنت به آب باید مساوي بوده و یا بیش % 

 شوند توسط باز کـردن و بسـتن منبـع دیسپرسـنت      نشانی انجام می هایی که از طریق تجهیزات آتش عملیات
 شود.   شود. از سرعت کشتی براي کنترل ضریب عملکرد استفاده می کنترل می

 هـاي اسـپري منبـع آب دریـا و دیسپرسـنت امکـان تنظـیم ضـریب          هاي پمپ دوتایی بـراي تیـرك   سیستم
 کنند. سازي را فراهم می رقیق

 دهـد تـا دز    سرعت کشتی عامل تعیین کننده اصلی میزان دز دیسپرسنت است (سرعت کشتی را کاهش می
 افزایش یابد)

 گره دریایی باشد کـه فـرض    5نفت سوختی به صورت هاي تازه مایعات خام یا  سرعت کشتی باید براي نشت
 متر منتشر شده است. میلی 1/0بر این است که نفت به ضخامت 

 شود. با کاهش سرعت کشتی، ضریب اجرایی مورد نیاز براي هر هکتار از طریق کاهش سرعت مکش حاصل می 
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  تر  هاي کوچک کاربرد در مقیاس -4-9تبصره مبحث 

 اي یـا لولـه و    هـاي کولـه   هـا را بـا اسـتفاده از اسـپري کننـده      تـوان دیسپرسـنت   تر مـی  هاي کوچک در نشت
 هاي مکنده به کار برد.  سیستم

 باشد.  هاي مناسب می هایی با اندازه کاربرد موثر دیسپرسنت نیازمند تجهیزات تنظیم شده و قطره 

 ست و باید خیلی دقت شـود تـا   اي دشوار ا هاي مکنده و لوله کنترل سایز قطره و میزان دز در کاربرد سیستم
 که فشار آب دیسپرسنت را از میان سطح عبور نکند. 

 سـازي   ها براي پیش رقیق کنند. اکثر دیسپرسنت اي از آب شیرین استفاده می هاي مکنده و لوله اکثر سیستم
 در آب شیرین مناسب نیستند. 

 ده ضروري است.براي افزایش بازده و جلوگیري از افزایش دز، نظارت بر میزان باز 
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  اي از کاربرد دیسپرسنت خالصه
  کنندگان دیسپرسنت در عملیات هوایی و دریایی پر شود توسط استفاده

....................................................................................................نام حادثه:..................................................   .....................شماره گزارش:................................................................

  ........................................... تاریخ گزارش:.................................. ساعت گزارش:................ سازمان:........گزارش دهنده:...........................................
  پارامتر هاي مورد استفاده 

اماکن 
 ............................................................................................................:استفاده

 Ha..................................................................................:.اندازه مناطق هدف
حجم لکه 

 Tonnes..................................................................................................:.نفت
 Tonnes.................................................:.سنت مورد استفادهحجم دیسپر

  .........................................................................................:.انتخاب دیسپرسنت
  ...........................................................................:.نسبت دیسپرسنت به نفت

  ...................:1در نسبت  Ha =..................................Lحجم دیسپرسنت /
  ...............ساعت.................................................................:دوره هوازدگی لکه

  
  نتایج اثر آزمایشات 

  ..............................................................................................:.آزمایش میدانی
  ..................................................................:.آزمایش در محیط آزمایشگاهی

  ..................................................................................................:.کیت آزمایش

  کاربردهاي سکو  
....................................................................................................:هواپیما / قایق /سایرموارد ..  

  ...........................................................................................................................................:.نوع
....................................................................................................:.ظرفیت ................................  

  ...............................................................................................................................:.عرض نوار
..................................................................................................... :سرعت استفاده ...............  

............................................................................................................................:.اندازه پمپ .  
....................................................................................................:.سازي رقیقفاکتور  ...........  

  
  

  ظرفیت استفاده 
....................................................................................................:.ا لکهفاصله ت .......................  

....................................................................................................:.زمان پایه بازگشت لکه ....  
....................................................................................................:.مقدار استفاده در ساعت ..  
....................................................................................................:.میزان پوشش در ساعت ..  
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  جزییات اجرا

  (براي هر کدام از موارد پر شود)
  رمز عبور
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 ................................ ................................ ................................ ................................  :زمان اتمام عملیات

 ................................ ................................ ................................ ................................  :کل میزان دیسپرسنت مصرف شده
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  10فرم شماره 

  آیا دیسپرسنت موثر بوده است؟
  ساعت  روز  

 مراجعه شود. اگر استفاده مداوم توجیه پذیر است، ارزیابی صورت گیرد.  11به فرم  بله  ................  ................  
  مراجعه شود. استفاده از دیسپرسنت بررسی شود.      2/10به فرم    خیر  ................  ................  

  

  

  ارزیابی کارآیی دیسپرسنت  -10-1

  تجهیز تیم نظارتی  
 .پس از هر عملیات دیسپرسنت نتایج نظارت دیسپرسنت بررسی شود  

   .تعیین گردد که آیا کاربرد دیسپرسنت موثر بوده است 

  تر از پراکندگی طبیعی است.  بارزي بیش طور بهتعیین گردد که پراکندگی شیمیایی 

  ند باعث موثر بودن کاربرد شوند. توان میارزیابی شود که آیا پارامترهاي تغییر کاربرد  
  
  

  نظارت بر کارآیی دیسپرسنت -1-10تبصره مبحث 

 .استفاده از دیسپرسنت، به منظور تایید موثر بودن یا نبودن آن باید مورد بررسی قرار گیرد 

  .مشاهده عینی حداقل سطح نظارت است 

 باشـد. نظـارت    موارد خیلی اندکی وجود دارند که کاربرد دیسپرسنت عملی بوده اما نظارت عینی ممکن نمی
 در محل بر روي نفت پراکنده شده در ستون آب باید در هر زمان از نظارت عینی پشتیبانی کند. 

 گیري شود.   براي خاتمه دادن عملیات (به دلیل کارایی ضعیف) باید بر اساس نتایج نظارت در محل تصمیم 

 نت است.  اي رنگ در ستون آب به معناي تاثیرگذاري دیسپرس مشاهده یک ابر قهوه 

   .دود شیري رنگ در ستون آب به معناي کاربرد بیش از حد دیسپرسنت است 

   .تفاوت در ظاهر سطح پراکنده شده و پراکنده نشده نشانگر پراکندگی نشتی است 

 کند.  عدم وجود ابر قابل رویت در ستون آب، تعیین کارایی دیسپرسنت را دشوار می 

 عالمت مشخصی نیز رخ دهد. تواند بدون  آمیز می پراکندگی موفقیت 

 تواند از نظر فیزیکی نفت را منتشر کند که در برخـی از مـوارد بـه اشـتباه بـه عنـوان        خط حرکت کشتی می

 شود.   موفقیت در پراکندگی ثبت می
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  باشد.  نمی چه زمانی استفاده از دیسپرسنت موثر -10-2

اگر نظارت نشان دهد که کاربرد دیسپرسنت موثر نیست، تمام جوانب کاربرد و نظارت براي یافتن دالیل احتمالی باید 
  بررسی شوند که موارد مورد بررسی عبارتند از:

  (انواع مختلف امتحان گردد) فرموالسیون دیسپرسنت 

 ت) ضرایب کاربرد (افزایش یا کاهش ضرایب نفت به دیسپرسن 

 ي کاربرد ها روش 

 ي نظارتی ها روش 

  تفسیر نظارتی 

  هوازدگی نفت 

   شرایط جوي 

کـاربرد   تـوان  مـی شود  اگر پراکندگی موثر نبوده و پارامترهاي نظارتی و اجرایی بررسی شده موجب اصالح کارایی نمی
  مراجعه شود.   12دیسپرسنت را متوقف کرد. به فرم 

  نظارت بر کارایی دیسپرسنت

، پروژه مشترك بین گارد ساحلی آمریکا، سازمان ملی جـوي  1SMARTي ها دستورالعملاین بخش بر اساس  اطالعات

  .باشد می ها بیماريآمریکا و مراکزي براي کنترل و جلوگیري  زیست محیطو اقیانوسی، آژانس حفاظت 
  نفتی مهم است.  سازي پراکندهنظارت بر کارایی کاربرد دیسپرسنت در 

 مطلوب است. زیست محیطنفت پراکنده شده بر  تاثیرت نفت و ارزیابی نظارت بر وضعی 

  ،ي فیزیکـی و  ها محدودیتات بالقوه نشت و تاثیرشدت نظارت باید نشان دهنده وسعت نشت و شرایط عمومی
 لجستیکی باشد. شدت نظارت باید با افزایش وسعت نشت افزایش یابد که به شرح زیر است:  

  مشاهده عینی  سایز لکه
  نمونه آوري جمعظارت ستون آب و ن
  در چند عمق مختلف  متري 1عمق 

        کوچک
      متوسط
      بزرگ

  

                                                   
 

1- Special Monitoring of Advanced Response Technologies 
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مشاهده عینی کارایی دیسپرسنت حداقل سطح نظارتی مورد قبـول اسـت. خاتمـه عملیـات دیسپرسـنت، در صـورت       
اقل در یک عمـق باشـد. نظـارت در عمـق     امکان، باید بر اساس نتایج نظارت زمان واقعی ستون آب در محل باشد که حد

اطالعات خـوبی دربـاره    تواند میي بعدي) ها تحلیلي جمع شده براي ها نمونههاي مختلف (چه با اطالعات زمان واقعی یا 
  دیسپرسنت و وضعیت نفت پراکنده شده ارائه دهد.  تاثیر

  تجهیز منابع نظارتی 

. الزم است تا تیم نظارتی و مشـاوران فنـی از کـاربرد    باشد نمی فرصت زیادي در دسترس ها دیسپرسنتدر استفاده از 
دلیل شرایط دقیق نظارتی، کارمنـدان نظـارتی مشـخص    ه تر مجهز شوند. ب احتمالی دیسپرسنت آگاه شده و هر چه سریع

  شده باید منصوب شده و نباید وظیفه اجرایی دیگري به آنها محول شود. 

  مشاهده عینی 

پراکندگی نفت است. اهداف کلی بـراي مشـاهدات    برداري نقشهترین روش براي تشخیص و  یما مطمئنمشاهده عینی از هواپ
گرهـایی بـراي بررسـی     جایی نفت، اختصاص واکنش هبینی جاب ي پیشها مدلگستردگی و ظاهر نفت، بررسی  برداري نقشهشامل 

س عوامل زیادي مثل وجود هواپیما، اهداف مـاموریتی،  . انتخاب هواپیما بر اساشوند می سازي پاكکلی عملیات و هدایت عملیات 
یی جهت فرود و سوخت گیـري مجـدد انجـام    ها نیازمنديو  سازي پراکندهمقیاس مورد نیاز پرواز، تعداد مسافران، لزوم تجهیزات 

شـود کـه    حاصل مـی  ند ارزیابی کیفی از کارایی دیسپرسنت ارائه کنند، این اطمینانتوان میشود. مشاهده گران آموزش دیده  می
صـحیح   MSAي بصري مثل دستورالعمل شناسایی و مشاهده هوایی شناسایی نفت روي آب ها راهنماییگزارش از طریق کاربرد 

قـرار گیـرد. نفـت نزدیـک بـه خـط سـاحلی از         بـرداري  فیلم/  برداري عکسمورد  سندسازياست. مشاهدات باید براي مقایسه و 
بـه   پـایین گر این امکان را دارد تا مستقیما به سمت  با کنار زدن در یا پنجره مشاهده که طوري بهشود  بهتر مشاهده می کوپتر هلی

تر و ایمنـی بـاالتر    تري را با سرعت بیش مسافت طوالنی تواند میتر از ساحل، هواپیماي چند موتوره  نفت نگاه کند. براي نفت دور
گر (به جز خلبان) جا داشته باشد که از طرفین بـه نظـارت پرداختـه و از     حداقل براي دو مشاهده تواند میطی کند. یک هواپیما 

  باشند.  امکانات ارتباط با خلبان و وسایل کمک ناوبري مناسب براي جهت یابی مسیر پرواز مورد نظر برخوردار می
 هـا  نقشـه آشنا شـود و  قبل از بلند شدن، مشاهده گر باید از فرآیندهاي ایمنی هواپیما آگاه شده و با منطقه کلی نشت 

یا نمودارهاي دریایی خاص در اختیار داشته باشد تا جزییات نشت را ثبـت کنـد  و از شـرایط محیطـی کـه بـا آن روبـرو        
شود مطلع باشد. (مثل بادهاي روي دریا، میزان دید، محل دریا، جریان هاي سطحی و غیـره). اهـداف مـاموریتی بایـد      می

  ن درك شود تا همه اهداف ماموریتی برآورده شوند. کامال توسط خلبان و مشاهده گرا
بینی جابجـایی نفـت و تفسـیر مشـاهدات      شرایط جوي، شرایط دید، سرعت و جهت بادهاي سطحی و محل دریا براي پیش

شـتی  ند مانع از دید کامل تمام نتوان میبصري بسیار مهم است. شرایط دید ضعیف (مثل مه، باران یا امواج شدید دریاهاي مواج) 
  تر از حد انتظار است.  سازي ممکن است سریع نشانه این باشد که ضرایب امولسیون تواند میگر شود. بادهاي شدید  توسط مشاهده
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با مادون قرمز حساس به گرما، رادار هوابرد با دیـد جـانبی، فلورسـانس     برداري عكسابزارهاي پیشرفته مشاهده (مثل 
نـد در  توان مـی ) LANDSATاي  طی مادون قرمـز مـاورا بـنفش و سیسـتم مـاهواره     لیزري، شعاع سنج میکروویو، اسکنر خ

تعیین کارایی دیسپرسنت در نقاط مورد استفاده با حساسیت بسیار باالیی عمل کند. اگر چه مشکالت ناشی از هر یـک از  
 تاییـد نـد  توان مـی شـه ن شود. مشـاهدات بصـري همی   ها در هنگام نشتی نفت می ها مانع از کاربرد انحصاري آن این سیستم

  فیزیکی از آب زیر سطح نفت مورد نیاز باشد.  برداري نمونهکننده این باشند که نفت پراکنده شده و ممکن است 

  ي آب ها نمونهفلومتري ستون آب و 

مشـاهده   بـه وسـیله  مشاهده بصري همیشه نشانگر قابل اطمینانی از کارایی دیسپرسنت نیست. کـارایی دیسپرسـنت   
ي بـزرگ و  هـا  نشتاست. براي  تاییدفلورسانس، در زمان واقعی قابل  گیري اندازهدر ستون آب با استفاده از  ها بنکرهیدرو

ترین روش تعیین تفاوت بارز بین پراکندگی افـزایش یافتـه شـیمیایی و طبیعـی و بـراي       متوسط، نظارت در محل مطلوب
. به عالوه بهترین روش براي تعیین حجم نفت پراکنده شده باشد ميدرباره خاتمه زمان عملیات دیسپرسنت  گیري تصمیم

  . باشد ميشیمیایی  به صورت
  در اعماق مختلف جمع شوند از:  ها نمونهمطوب است 

 هاي مرجع) آب عاري از آلودگی نفتی (محل 

  (قبل از عملیات) آب زیر لکه نفت قبل از کاربرد دیسپرسنت 

 (بعد از عملیات)  آب زیر لکه نفت بعد از کاربرد دیسپرسنت 

مشاهدات مربوطه در فواصل زمانی تعیین شده و محل دقیق هر نگـارش (ترجیحـا    ،نگارش ابزاري ،از آب برداري نمونه
گیـري فلورسـانس و    هتنظـیم دسـتگاه انـداز    مستندسازي .) باید ثبت شودGPSیاب جهانی  با استفاده از سیستم موقعیت

  .جود باشدواکنش ابزاري بررسی شده نیز باید مو

ي لجسـتیکی واکـنش دارد. حـداقل،    هـا  محـدودیت بستگی به وجود منابع نظارتی، اندازه نشـتی و   برداري نمونهروش 
  شوند.  سازي مشخصي قبل و بعد از کاربرد دیسپرسنت مرتبط با محل مرجع ها تفاوتي کافی مورد نیاز است تا ها نمونه

ي آبـی نیـز بایـد    هـا  نمونـه ، کنـد  می گيري اندازهت بلکه فلورسانس طبیعی را فلورسانس نه فقط نف گيري اندازهچون دستگاه 
شـده مـرتبط باشـد.     گيـري  انـدازه فلورسـانس بـا غلظـت نفـت      گيري اندازهآید که نتایج  به وجودشوند تا این امکان  آوري جمع
 Turnerن با دبی ثابت انجام شود (مثل دستگاه فلورسانس با جریا گيري اندازهي فلورسانس باید با استفاده از دستگاه ها گيري اندازه

Design  .(فلورسانس  گيري اندازهي آبی باید در دریچه خروجی مجراي جریان آب پس از ظرف نمونه دستگاه ها نمونهیا مشابه آن
  .ي آزمایشگاهی نگهداري شوندها تحلیلي آبی باید در محل سرد و تاریک قبل از انجام ها نمونهشوند.  آوري جمع
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  وضعیت نفت پراکنده شده 

 سـازي  رقیـق آورد تـا ضـریب    مـی  به وجودنظارت بر ردیابی وضعیت نفت پراکنده شده در اعماق مختلف این امکان را 
 گـردد  مینفت پراکنده شده مورد ارزیابی قرار گیرد و تعیین ضریب میزان هیدروکربن در ستون آب که به میزان قبلی باز 

ي خط سیر در جایی که ممکن است باید استفاده شود تا در ردیابی وضعیت نفـت مـا را یـاري    ها دلمشود.  می پذیر امکان
  استفاده کرد. نظارت بر وضعیت نفت نیازمند موارد زیر است:   توان میکند. از نشانگرهاي رنگی نیز 

  یک و پنج متر)  ي مستقل از حداقل دو عمق متفاوت (مثالها روشاز یک کشتی با استفاده از  زمان همنظارت  

 فلورسانس  گيري اندازهي دستگاه ها نگارش اعتبارسنجیي آبی براي ها نمونه آوري جمع 

  ،شـود (مثـل دمـا، رسـانایی، اکسـیژن       پارامترهاي کیفیـت آب انجـام مـی    گيري اندازههر زمان که مقدور باشد
 .  و میزان کدري) تا بتوان واکنش نفت پراکنده شده را تشریح کرد pHمحلول، 

  کاربرد و تفسیر نتایج نظارتی 

فلورسانس تا حد زیادي متفاوت است که نشـان دهنـده ناسـازگاري و ناهمـاهنگی وضـعیت       گيري اندازهي دستگاه ها نگارش
. اگر نتایج نظارتی براي هدایت عملیات دیسپرسنت و نیز تعیین زمان عـدم کـارایی واکـنش بـه کـار      باشد مينفت پراکنده شده 

فلورسـانس زیـر نفـت پراکنـده      گيـري  اندازهالعات زمان واقعی بسیار مهم هستند. افزایش در مسیر سیکنال دستگاه ، اطروند می
ي مرجـع، شـاخص خـوبی از    هـا  محـل ي زیر نفت پراکنده نشده و ها نگارشتر از  شده شیمیایی با مقیاس پنج یا چند برابر بیش

شـوند تـا ضـریب پراکنـدگی طبیعـی بـا        گيـري  اندازهواقعی نفتی هم  يها غلظت. مهم است که باشد مياجراي روند پراکندگی 
  واقعی کاربرد دیسپرسنت مشخص شود.   تاثیرضریب پراکندگی افزایش یافته شیمیایی مقایسه شده و 

  ي کلی مشاهدهها دستورالعمل

 نفـت روي   گران تعلیم دیده و مجرب در شناسایی و تعیین کمیت شـناوري  هر زمان که مقدور باشد از مشاهده
 دریا استفاده گردد. 

  ي متداول براي هماهنگی بین مشاهده گران استفاده شود.ها دستورالعملاز عبارات استاندارد و 

  نفت روي آب 

 30نفت را مشاهده کرد و جهت پرواز هم بایـد زاویـه    توان میخورشید پشت مشاهده گر باشد بهتر  که درحالی 
 درجه نسبت به سطح باشد. 

 یا اواسط ظهـر بهتـرین دیـد وجـود دارد کـه مـانع از درخشـش سـطح آب در وسـط روز شـده و            اواسط صبح
 کنتراست محدود مواجهه در اوایل صبح یا اوایل عصر وجود ندارد. 

   .ابعاد کلی نشتی معموال از ارتفاع هزار تا دو هزار پایی بهتر قابل رویت است 

  قابل انجام است. تر کمپایی یا  300تا  200تخمین پوشش نفتی و رنگ آن از ارتفاع 
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  هـاي نفـت یـا فـرآوري،      که شامل ویژگی رسند میوضعیت و سطوح براق نفت به دالیل مختلف متفاوت به نظر
 شود.  و هوا، شرایط نور، شرایط دریا، ضریب پراکندگی و غیره میآب  ،نوع تجهیزاتزاویه خورشید، زاویه دید، 

  هـا  جلبـک ، سایه ابرها، یـخ، سـتاره دریـایی و    ها پالنکتونطبیعی، جمعیت امواج، بستر موجودات دریایی، مواد 
 ند در شرایط خاص مثل نفت به نظر برسند. توان می

  کنند میشرایط کنتراست پایین (مثل سایه، شفق، غبار) مشاهده را با دشواري مواجه. 

  کاربردهاي دیسپرسنت 

 مختلف نفتی (ضخامت سطحی) منجر به کاربرد ضرایب  يها غلظتات متفاوتی داشته باشد چون تاثیر تواند می
  شود.   متغیر نفت / دیسپرسنت می

  کرده و موجب شوند تـا سـطح بـه نظـر کـاهش       سازي فشردهممکن است منجر به اجتماع شده و موقتا نفت را
 که براي مدت کمی از سطح دریا ناپدید شود.  یافته برسد یا این

 ا با کاهش چسبندگی و گنجایش آب تغییر دهد. ممکن است رنگ سطح امولسیون شده ر 

  دیسپرسنت تغییر دهد.  زدایی امولسیونعمل  به دلیلممکن است شکل سطح لکه را 

  نـد سـطح گسـترده تـري را     توان مـی هاي پراکنـده شـده    را بهبود بخشد (لکه ها نفتممکن است ضرایب انتشار
 هاي کنترل شده پوشش دهند)  نسبت به لکه

   گی نفت پراکندوضعیت 

   .ممکن است بالفاصله پس از کاربرد دیسپرسنت تشکیل نشود 

  شده باشد، انرژي ترکیبـی کمـی نیـاز     سازي امولسیونتا تشکیل شود (مثال اگر نفت  کشد میچند ساعت طول
 خواهد داشت)  

  .ممکن است اصال تشکیل نشده و قابل مشاهده نباشد 

 د. ممکن است توسط نفت سطحی پوشیده شده و بدرخش 

   .بر اثر شفافیت ضعیف آب ممکن است مخفی شود 

  سایر موارد مقل جامدات معلق اشتباه گرفته شود.   به دليلممکن است 

  .اغلب از نظر شکل و غلظت نامنظم هستند 

  کارایی دیسپرسنت 

  .ابر قابل رویت در ستون آب دلیلی بر کارایی دیسپرسنت است 

 و پراکنده نشده نشانگر احتمالی پراکندگی است.   هاي پراکنده شده در ظاهر لکه ها تفاوت 

  سازد میفقدان یک ابر قابل رویت در ستون آب، تعیین کارایی دیسپرسنت را دشوار  . 

  باشد.  آمیز موفقیتامواج کشتی ممکن است از نظر فیزیکی نفت را منتشر کند و به اشتباه نشانگر پراکندگی 
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  یابد.  این روند خاتمه میوقتی که کاربرد دیسپرسنت موثر نباشد، 
  نظارت بر دیسپرسنت چک لیست 

  حرکت  هواپیما و کشتی قبل از و استفاده کنندگان ازدیسپرسنت در براي ناظران
.................................................................................................... .................................................شماره گزارش:..............................................نام حادثه:............... ...................  

  ساعت گزارش:............. ................................................................................ سازمان:......................................... تاریخ گزارش:...گزارش دهنده:
  ...................................................................................................................:.ازمان............................................................................................................................س:نام ناظر /ناظران

  ...................................................................../ هواپیما/ کشتی/ قایق/دیگر موارد (مشخص گردد):................................................................کوپتر هلی :تجهیزات دیده بانی 
  ..................................................................................../ هواپیما/ کشتی/ قایق/دیگر موارد (مشخص گردد):...........................................کوپتر هلی :تجهیزات مورد استفاده 

  خطوط ارتباطی 
  هوا به هوا

  هوا به کشتی 
  به زمین  هوا

  زمین به کشتی
  کشتی به کشتی

VHF  
.................................................................  
..................................................................
..................................................................

..................................................................
.................................................................. 

UHF  
..................................................................
..................................................................

..................................................................
..................................................................
..................................................................  

  دیگر موارد 
..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................
..................................................................  

زمان تقریبی ورود به   فراخوان ثبت نام  نام هواپیما / پرسنل  
  منطقه نشت

زمان تقریبی خروج از 
  منطقه نشت

  :1اسپري کننده 
  :2اسپري کننده 
  دیده بان:

  ناظر:
  فرماندهی مرکز:

....................................................  
...................................................  

....................................................  

....................................................  

....................................................  

....................................................  
....................................................  

....................................................  

....................................................  

....................................................  

....................................................  
....................................................  

....................................................  

....................................................  

....................................................  

....................................................  
....................................................  
....................................................  
....................................................  
....................................................  

  ....................................................................................نام دیسپرسنت:......................
  قبل از استفاده:....................................................................................... سازي رقیق

  ...........................................فوتارتفاع استفاده از دیسپرسنت:...............................

  نسبت دیسپرسنت: نفت:...........................................................................................
 Litres/Ha......میزان استفاده:....................................................................................

  ارتفاع دیده بانی:..............................................................................................فوت
سایر موارد                                    مه     بارانی              ابري         تیره و ابرناك          آفتابی          شرایط آب و هوایی در محل نشت /لکه نفتی:  

  وضعیت دریا...................
  m.....طول موج..............
  m....عمق آب.................

 nm/km....قابلیت دید....

 knots/kmسرعت باد..............................................................
  ............................درجه حقیقی/مغناطیسیجهت باد..........

  knots......سرعت فعلی:..........................................................
  جهت فعلی..................................درجه حقیقی/مغناطیسی

  OC.....................دماي هوا..........................................................
 OCدماي دریا.............................................................................

  ppt..............شوري..................................................................
   ...........................وضعیت جزرومد:..........................................

  تجهیزات نظارت بر دیسپرسنت و چک لیست ایمنی
  نظارت
 ي پایه / نمودارها ها نقشه  
 هاي گزارش/ چک لیست /تخته کار  دفترچه / فرم  
  قلم / خودکار /مداد  
 GPS  باطري یدکی +  
  وسایل کمکی و راهنما براي مشاهده بصري  
 ه فیلم یدکی دوربین عکاسی به همرا  
   دوربین فیلم برداري به همراه باطري یدکی  
  دوربین دو چشمی  

  خال صه ایمنی
  خالصه اي از موارد ایمنی به همراه کاپیتان / خلبان  
   هدف از ماموریت  
  ي عملیاتی ها محدودیت  
  تعیین موقعیت منطقه / نقشه دیده بانی  
  مدت زمان سفر  
 لوگیري مکان هاي فرود /په  
  فرکانس هاي رادیویی و برنامه هاي گزارش  
 هاي ایمنی ( مانند، چراغ اضطراري، وسایل اطفاء حریق، ارتباطات رادیوي، جعبه  ویژگی

  ي اولیه و دیگر موارد)ها کمک
 خروجی هاي اضطراري  
 ردي وسایل حفاظت ف  ...) استقرار لوازم و ادوات ( به عنوان مثال، لنگر چتري، منور و  

  (و لباس کار در صورت نیاز ) جلیقه نجات  
 یاب و تجهیزات ایمنی (مانند، روشنایی، مکان  (....  
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  هاي گزارش نظارت بر دیسپرسنت  فرم
  هواپیما و کشتی  از یسپرسنت در ثبت استفادهبراي 

....................................................................................................نام حادثه:...................................................................   ...شماره گزارش:................................................................

  تاریخ گزارش:.................................. ساعت گزارش:.............................. ................................................................... سازمان:...........گزارش دهنده:
  ....................................................... :(در صورت وجود) ده شدههساعت مشکالت مشا.......................................... ........................................................... :شروع زمان استفاده
  ................................................................................................. ساعت ..................................................................................................... :پایان زمان استفاده

  استفاده از تعاریف استاندارد و راهنماهاي تصویري در خصوص نفت بر روي آب)( ظاهر قابل مشاهده لکه

  قبل از استفاده
..........................................................................................  

..........................................................................................  
..........................................................................................  
..........................................................................................  
..........................................................................................  
..........................................................................................  

  ........................شماره فیلم:.............................................
  شماره عکس:...................................................................

  بالفاصله بعد از استفاده
..........................................................................................  

..........................................................................................  
..........................................................................................  
..........................................................................................  

..........................................................................................  
..........................................................................................  

  ........................شماره فیلم:.............................................
  ....................................................شماره عکس:.............

  دقیقه بعد از استفاده 20
..........................................................................................  
..........................................................................................  

..........................................................................................  
..........................................................................................  

..........................................................................................  
..........................................................................................  

  ........................شماره فیلم:.............................................
  .....شماره عکس:.............................................................

  بله /خیر ........................................................................ :ابر پراکندگی مشاهده شده
  بله /خیر .................................................. :لکه مجدا تشکیل شده (به هم پیوسته)

  ............................. :....... درصد اسپري........................ :ي شدهزسا درصد لکه پاك

  دقیقه .......................... .......................................... :زمان مورد نیاز براي تشکیل ابر
  دقیقه............................. ......................... :زمان مورد نیاز براي تشکیل مجدد لکه

..................................................................................................%  :آورد بازدهبر ..............  
  :توصیف هرگونه تغییر بر اثر بخشی روي لکه

............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

  :شده و نشده سازي پاكتوصیف تفاوت بین نواحی 
...........................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  

.................................................................................................... .......................................  
  :توصیف هر گونه جاندار و عوارض مشاهده شده

...........................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

  :تکلیه نظرات و مشکال
............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................................. :هاي آینده هایی براي برنامه توصیه
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ........  
  موقعیت شروع:

.................................................................................................... فیایی:عرض جغرا ......  
.................................................................................................... طول جغرافیایی: .........  
 nm/km ........................................................................................... فاصله از ساحل:

  موقعیت اتمام:
  عرض جغرافیایی:...........................................................................................................

  ....................................................................................................طول جغرافیایی:..........
  nm/kmفاصله از ساحل:...............................................................................................
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  11فرم شماره 

  ایمن و توجیه پذیر است؟آیا استفاده از دیسپرسنت 
  ساعت  روز  

 مراجعه شود. استفاده از دیسپرسنت.  9به فرم  بله  ................  ................  
  مراجعه شود. از دیسپرسنت استفاده نشود.      12به فرم    خیر  ................  ................  

  مطاقبت کاربرد مداوم دیسپرسنت -11-1

  وارد زیر باید براي مطابقت کاربرد مداوم دیسپرسنت اعمال شود: تمام م
  مهم در نظر گرفته شوند طور بهمقادیر حساس. 

 نامناسب است ،گزینه عدم واکنش به جاي نظارت.  

      پراکندگی مداوم داراي مزایاي محیطی است که شامل مقرون به صرفه بودن کـاربرد دیسپرسـنت و اثـرات منفـی
  .باشد می ها روشسبت به سایر آن ن تر کم

 دیسپرسنت کارآمد است. 

  است تر بیشبارزي از پراکندگی طبیعی  طور بهپراکندگی افزایش یافته شیمیایی. 

 کاربرد دیسپرسنت بی خطر است.  

  12فرم شماره

  از دیسپرسنت استفاده نشود 
  ساعت  روز  

  ................  ................  .3aبررسی شود. مراجعه به فرم  سازي پاك ي دیگرها روشاگر استفاده از دیسپرسنت نامناسب است 
  به طور منظم در خصوص مدودیت هاي شرایط آب و هوایی، دیسپرسنت، تجهیزات و پرسنل موجود، بازنگري هایی صورت پذیر.

  چه زمانی نباید از دیسپرسنت استفاده کرد  -1 -12

  از دیسپرسنت استفاده کرد: در هر یک از موارد زیر نباید 
  .گزینه عدم واکنش بجاي نظارت، مناسب است 

  هیچ نوع مزایاي محیطی اساسی حاصل نشود.  ها دیسپرسنتبا کاربرد 

  نیست.  سازي پراکندهنفت قابل 

 موثر نیست.  سازي پراکنده 

 ي مناسب موجود نیستند. ها دیسپرسنت 

  بی خطر ممکن نیست. به صورتانجام دیسپرسنت 

 تر نیست.  پراکندگی افزایش یافته شیمیایی نسبت به پراکندگی طبیعی چندان بیش 
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  فرم اولیه گزارش آلودگی/ لکه نفتی
  .....................................حادثه: .......... .................... زمانتاریخ حادثه: ............................ ..................................................... حادثه: کانم

  : .................................................................. وسعت آلودگی: ............................گزارش دهنده .................................................. حادثه: منشاء
  نوع آلودگی:

 مشکوك                      حتمل                     م قطعی  
  :شکل ظاهري لکه /نشتی

     بیضوي اي   دایره   مربع        مربع مستطیل    نواري   ...................... دیگر موارد  
  شرایط جوي منطقه:

  شرایط آب و هوایی در محل نشت /لکه نفتی :  
   آفتابی     تیره و ابرناك   بري    ا   بارانی       مه سایر موارد ......................  

  : ............................................................................دماي منطقه..........................................................................  سرعت و جهت باد در منطقه:
..............................................................................................................................................................: ..شرایط جزرو مدي منطقهی بررس ..........  

  ...................................................................... عمق آب منطقه: ............................................................................. میزان شوري آب در منطقه:
  ..................................................................................................................................... ساعت آینده: 24پیش بینی شرایط اقلیمی و دریا در 

.......................................................................................................................................................................................................................................  
  تجهیزات موجود در منطقه:

                          تجهیزات هوایی                           شناور  تجهیزات دستی  
  ................................................................................................................................................................................................... :اقدامات انجام شده

  بینی احتمالی وضعیت: پیش
  .......................... برآورد زمان رسیدن لکه به ساحل /مناطق حساس:.......................................  برآورد فاصله تا ساحل/مناطق حساس:

  ها عبارتند از: هاي مورد نیاز از سایر سازمان کمک
                                تجهیزات  اپراتور تجهیزات  

  .............................................................................................. تعداد مورد نیاز:......................................................................... تجهیزات مورد نیاز: 
  امضاي تکمیل کننده فرم گزارش ..................................................................
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  ها عیت سمیت دیسپرسنتوض
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وست  رسنتوض -4پی دیسپ   ها عیت سمیت 

National Contingency Plan Product Schedule Toxicity and Effectiveness Summaries 
For the products on the National Contingency Plan (NCP) Product Schedule, EPA provides a 

summary of effectiveness and toxicity for Dispersants:  

Product 
 (1:10 Product-to-No.2 Fuel Oil ratio) 

Toxicity 
 (LC50 values in ppm) Effectiveness (%) 

Menidia 
(96-hr) 

Mysidopsis 
(48-hr) 

Prudhoe Bay 
Crude Oil 

South 
Louisiana 
Crude Oil 

Average of 
Crude Oil 

ACCELL CLEAN TM DWD 8.05 1.32 58.70 96.03 77.37 
BIODISPERS 5.95 2.66 51.00 63.00 57.00 

COREXIT® EC9500A 2.61 3.40 45.30 54.70 50.00 
COREXIT® EC99527A 4.49 6.60 37.40 63.40 50.40 

DISPERSIT SPC 1000TM 7.90 8.20 40.00 100.00 73.00 
FFT-SOLUTIONTM 5.14 2.75 49.97 48.87 49.42 
FINASOL OSR 52 5..40 2.37 32.50 71.60 52.10 

JD-109 3.84 3.51 26.00 91.00 58.50 
JD-2000TM 3.59 2.19 60.40 77.80 69.10 

MARE CLEAN 200 42.00 9.84 63.97 84.14 74.06 
NEOS AB3000 57.00 25.00 19.70 89.80 54.80 

NOKOMIS 3-AA 7.03 5.56 63.20 65.70 64.50 
NOKOMIS 3-F4 100 58.40 62.20 64.90 63.55 

SAF-RON GOLD 9.25 3.04 84.80 53.80 69.30 
SEA BRAT #4 23.00 18.00 53.55 60.65 57.10 

SEACARE ECOSPERSE 52(see 
FINASOL® OSR 52) 5.40 2.37 32.50 71.60 52.10 

SEACARE E.P.A.(see DISPERSIT 
SPC 1000 TM) 7.90 8.20 40.00 100.00 73.00 

SF-GOLD DISPERSANT(see SAF-
RON GOLD) 9.25 3.04 84.80 53.80 69.30 

SUPERSPERSETM WAO2500 3.70 2.53 77.84 87.56 82.70 
ZI-400 8.35 1.77 50.10 89.80 69.90 

ZI-400 OIL SPILL DISPERSANT(see 
ZI-400) 8.35 1.77 50.10 89.80 69.90 

 
Editing and preparation of Dispersant useage Guideline in response to oil pollution 
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  گرامی خواننده

 و تحقیقـاتی  فعالیـت  سال چهل از بیش گذشت با ،ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامهاجرایی  و نظام فنی امور
 دسـتورالعمل،  معیـار،  ضـابطه،  نامـه،  آیـین  قالـب  در فنـی،  - تخصصی نشریه عنوان ششصد بر افزون خود، مطالعاتی

 یـاد  موارد تايراس در حاضر ضابطهاست.  کرده ابالغ و تهیه ترجمه، و تالیف صورت مقاله، به و عمومی فنی مشخصات
شـود.   هبـرد  کـار  بـه  عمرانـی  هـاي  فعالیت بهبود و کشور در علوم گسترش و توسعه به نیل راه تا در شده، تهیه شده

 باشد. می دستیابی قابل nezamfanni.ir اینترنتی سایت در اخیر يها سال در شده منتشر فهرست نشریات

http://tec.mporg.ir/
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Abstract 

One of the main issues that human being should deal with is marine pollution which is introduced 
today in association with problems regarding environmental pollution.The main reason of marine 
pollution is resulted from oil extraction in sea water, oil tankers traffic and oil cargo of by vessels. Due to 
devastating environmental effects and irreparable damages of oil spills and its derivatives as well as 
extent of pollution - which is beyond sea self-purification limit - it is essential to clean up the see when 
any sign of oil strains is seen. So far, various methods were provided to resolve expansion, elimination 
and reduction of damages caused by oil dispersion in aquatic ecosystems including: mechanical, chemical 
and biological methods. Application of oil chemical dispersants is one of the chemical methods 
introduced for cleaning oil stains in the sea. 

These materials accelerate formation of tiny droplets of oil dispersed in the top layer of water column. 
This may lead to accelerated oxidation and evaporation operations of volatile hydrocarbons and 
microbiological decomposition and finally can lead to lesser damages which were caused by oil leaks. 
The purpose of application of these materials is dispersion and elimination of oil stains, especially when it 
is not possible to use special equipment against pollution. 
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Dispersant, Oil spills, Marine pollution, Sea Cleanup 
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  ضابطهاین 

ـ   استفاده از مواد پراکنده يراهنما «با عنوان   یسـاز نفت

بـه  » ینفت یمقابله با آلودگ اتیها) در عمل (دیسپرسنت

ی و بیان اصول و ضوابط استفاده از ایـن مـواد بـه    معرف

پردازد و مالحظـات الزم   هنگام بروز آلودگی در دریا می

 يبـرا  راه چاره نیآخرها را به عنوان  در به کارگیري آن

  .دهد مورد توجه قرار می ،سازي پاك
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