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  چکیده  

کی از روشهاي مقابله با آلودگی دریا و جلوگیري از آلوده شدن محیط زیست دریایی، استفاده از مواد شیمیایی دیسپرسنت بـه  ی
ده در الیـه بـاالیی   منظور جلوگیري از پراکندگی آلودگیهاي نفتی است. مواد دیسپرسنت، تشکیل قطـرات کوچـک نفـت پراکنـ    

ستون آب را تسریع می کنند. فرآیند طبیعی امولسیون شدن نفت در آب را می توان توسط اسپري مـواد دیسپرسـنت بـر روي    
لکه هاي نفتی از روي کشتی یا هواپیما سرعت بخشید. از این مواد براي پراکندگی و از بین بردن لکه هاي نفتـی، بـه خصـوص    

زات مقابله با آلودگی فراهم نبوده و یا آلودگی با سرعت به ساحل نزدیک می شـود، مـورد اسـتفاده    هنگامی که بکارگیري تجهی
  قرار می گیرد.  

هدف اصلی استفاده از مواد دیسپرسنت به حداقل رساندن میزان خسارت ناشی از شناور بـودن مـواد نفتـی روي سـطح آب     
به محیط زیست دریـایی و تاسیسـات سـاحلی وجـود نخواهـد      است که در صورت شناوري و گسترش آن امکان صدمه رساندن 

کن بهر حال بکارگیري و استفاده از مواد دیسپرسنت نیز محدودیت خاص خود را داشته و باید کامالً در کنتـرل باشـد.   یداشت. ل
  بکارگیري این ماده شیمیایی با توجه به تائید مقررات و قوانین زیست محیطی است.

  
  نت، آلودگی نفتی، محیط زیست دریایی، پراکندگیدیسپرس: کلمات کلیدي

  
  مقدمه

موادي شیمیایی هستند که در صنایع نفتی، دریـایی اسـتفاده شـده و باعـث      1دیسپرسنت ها یا مواد زایل کننده لکه هاي نفتی
سپرسـنتها  مـی گـردد. دی   2شکستن الیه نفت و مواد نفتی ریخته شده در آب به قطره هاي کوچک و تسریع عمل پراکنده شدن

لکه هاي نفتی را به قطرات ریز تبدیل نموده تا این قطره ها درون آب پراکنده شده و در معرض فرایندهاي طبیعی مثل امواج و 

                                                
١ . Oil Spill Dispersants (OSD) 
٢ . dispersion 
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جریانات آبی بیشتر شکسته و تجزیه بیولوژیکی شوند. این عمل موجب کاهش غلظت لکه نفتی و پراکنده شدن آن می شود. در 

  دریایی به طرز قابل توجهی کاهش می یابد. -تی به ساحل و یا مناطق حساس زیستی ساحلینتیجه احتمال رسیدن لکه نف
  انواع دیسپرسنت

  کنند:با توجه به حاللهاي استفاده شده در فرموالسیون دیسپرسنت ها، آنها را به سه نوع تقسیم می
  نوع اول (دیسپرسنت بر پایه هیدروکربن) •

شوند. معمـوالً   پایین سورفکتانت در یک حالل هیدروکربنی غیرقابل حل در آب تشکیل میاین نوع از مواد دیسپرسنت از مقدار 
گیرند. نبایـد   درصد سورفکتانت هستند و به صورت خالص براي پراکنده کردن مواد نفتی مورد استفاده قرار می 25تا  15حاوي 

  ود آنها تاثیر خود را از دست بدهند. قبل از استفاده با آب دریا رقیق شوند، زیرا رقیق کردن آنها باعث می ش
  

  نوع دوم •
این نوع از مواد دیسپرسنت حاوي مخلوطی از چند نوع مختلف سورفکتانت به همراه حاللهاي هیدروکربنی و اکسیژنه هستند، 

 3به نسبت درصد مواد سورفکتانت و غلظت باالتري از نوع اول داشته اند. که به صورت رقیق شده با آب دریا  65تا  25حاوي 
  مواد نفتی) مورد استفاده قرار می گیرند و به راحتی در آب به صورت امولسیون در می آیند.  –(دیسپرسنت 10به 5یا 

این نوع دیسپرسنت ها بوسیله یدك کش هاي کوچک یا کشتی هاي صیادي مجهز به تجهیزات الزم در مقابله با آلودگی هـاي  
  کار می رود. نفتی خطوط ساحلی و کناره هاي دریا ب

  
  نوع سوم •

دیسپرسنت هاي غلیظ یا کنسانتره ها، با فرموالسیون نوع دوم که غلظت باالتري از عامل هاي فعال سـطحی را دارنـد و عمـدتاً    
بصورت مستقیم بر روي نفت و رقیق نشده مصرف می شوند. رقیق سازي این گونه ترکیبات با آب از میزان تأثیر آنها می کاهد. 

تـا   20بـه ازاي   OSDقسـمت   1آنها بسیار کمتر از انواع دیگر دیسپرسنت ها بوده و بسته به ضخامت الیه نفتی،  نسبت دوزي
  قسمت نفت می باشد.  30

این ترکیبات در ابتدا براي استفاده بوسیله هواپیما طراحی شدند ولی بوسیله کشتی هاي مجهز بـه لـوازم اسـپري و در سـواحل     
  ها استفاده کرد. نیز می توان از دیسپرسنت

  در دیسپرسنت هاي نوع سوم، حرکات طبیعی دریا براي رسیدن به این هدف کافی می باشند.
  

هـایی کـه    دیسپرسنتهایی که امروزه متداول هستند، متشکل از یک حالل و مخلوطی از دو تا سه سورفکتانت اند و سـورفکتانت 
ي چرب، اسـترهاي اتوکسـیالت اسـیدهاي چـرب و  عوامـل مرطـوب       معموالً متداول هستند به صورت غیر بومی (استر اسیدها

  کننده و حاللهاي اکسیژن دار از جمله گلیکول اتر) و آنیونی (سدیم آلکیل سولفوسوکسینات) می باشند.
  

  ترکیبات دیسپرسنت ها
همـراه کـاهش    اي است که باعث افزایش پراکندگی بـه صـورت طبیعـی بـه     اساس ترکیبات شیمیایی مواد دیسپرسنت به گونه

کشش سطحی بین مولکولهاي آب و نفت خواهد شد. ساختار حالل در داخل دیسپرسنت باعث کاهش ویسکوزیته سـورفکتانت  



 

 

 
خواهد شد که این ویژگی باعث سهولت در اسپري شدن مواد دیسپرسنت و همچنین باعث نفود مواد سورفکتانت به داخل لکـه  

  هاي نفتی خواهد شد. 
  

  رکیبات شیمیایی اصلی زیر می باشند:دیسپرسنت داراي ت
  (عامل فعال در سطح)  3سورفکتانت •

ک بخش از مولکولهاي سطحی که در دیسپرسنت وجود دارد، داراي یک قدرت جذب کننـدگی نفـت اسـت (اولئوفیلیـک) در     ی
سـتند کـه داراي   حالیکه بخش دیگر میل جذب آب را دارد (هیدروفیلیک). مایعات شوینده معمـولی نیـز از نـوع محصـوالتی ه    

یابـد و   شود، کشش بین نفـت و آب کـاهش مـی    باشند. زمانی که دیسپرسنت روي لکه نفتی اسپري می عامل فعال در سطح می
آید. این لکه ها در ابعاد مختلف هستند، گرچه قطعات بزرگتر امکان دارد مجـدداً   ها بوجود می پیشرفت خوبی در پراکندگی لکه
تا  µm 1ها نیز باقی بمانند. براي رسیدن به یک پراکندگی موثر اندازه ذرات نفت باید بین  از لکه به سطح آب برگردند و بعضی

  باشد. 70
  

   4عامل حالل •
هـاي مـواد نفتـی موجـب شـده و       تمام مواد دیسپرسنت حاوي حالل هاي مناسب هستند که خاصیت نفوذ آن را به داخل الیـه 

  می کنند.  مانند یک نیروي کمکی براي سورفکتانت عمل 
  

  مکانیسم پراکنده شدن مواد دیسپرسنت
شـوند و میـزان    افتد، لکه هاي نفتی در ستون آب به صورت طبیعـی پراکنـده مـی    هنگامی که سانحه منجر به آلودگی اتفاق می

وزیته پراکندگی مواد نفتی در ستون آب بستگی به نوع نفت و انرژي پراکندگی امواج خواهد داشت. نفتهـایی کـه میـزان ویسـک    
تري دارند تمایل به پراکندگی به صورت طبیعی خواهند داشت. پراکندگی به صورت طبیعی زمـانی اتفـاق مـی افتـد کـه       پایین

انرژي امواج و باد بر کشش سطحی آب و نفت غلبه کرده و باعث شکست لکه هاي نفتی بـه ذرات کـوچکتر شـود. پـس از ایـن      
پیوندند و لکه هاي نفتی بزرگتري را تشکیل می دهند و ذرات کوچکتر مواد نفتـی  واکنش لکه هاي نفتی مجدداً به یکدیگر می 

بر روي آب باقی می مانند و مجدداً بوسیله امواج به سطوح زیرین آب کشیده خواهنـد شـد و در داخـل سـتون آبـن غوطـه ور       
متـري   10در سـتون آب تـا ارتفـاع     50تا  ppm30خواهند ماند. بر پایه تجربیات بدست آمده از مطالعات، مواد نفتی با غلظت 

کاهش پیدا خواهد کرد. پدیده پراکندگی مـواد نفتـی در    10تا  ppm 1بالفاصله پس از استفاده از مواد دیسپرسنت به  غلظت 
است. نحوه عملکرد دیسپرسنت ها بر روي لکه هاي نفتـی در شـکل    m/s 5نات در حدود  10دریاي ناآرام، با امواجی در حدود 

                        ن داده شده استنشا 1
  
  
  
  

                                                
٣. Surfactant  

٤ .Solvent   



 

 

 
  

               

                                                         
  نفتی نحوه عملکرد دیسپرسنت ها بر روي لکه -1شکل 

  
  نگهداري مواد دیسپرسنت

سال است. ایـن   6الی  5ر حدود مدت زمان میزان ماندگاري مواد دیسپرسنت با توجه به شرکت تولید کننده مواد دیسپرسنت د
مواد معموالً در بشکه هاي مخصوص با جنس مقاوم در برابر آب، امواج فرابنفش، خوردگی و در انبارهاي به دور از نور خورشـید  

یـن  درجه سانتیگراد است و تولید کنندگان مواد مذکور توصـیه مـی کننـد ا    30تا  -10نگهداري می شوند. دماي نگهداري بین 
د در هواي سرد نگهداري شوند. نگهداري در هواي سرد باعث افزایش ویسکوزیته ماده دیسپرسنت شـده و اسـپري   یترکیبات نبا

گـردد نوسـانات    االمکـان توصـیه مـی    کردن آن توسط نازلهاي اسپري کننده مواد دیسپرسنت را دچار مشکل خواهد کرد. حتـی 
  حداقل ممکن برسد. دمایی در هنگام نگهداري مواد دیسپرسنت به 

  
  



 

 

 
  روشهاي استفاده از مواد دیسپرسنت  

باشـد   بهترین راه استفاده از مواد دیسپرسنت روي لکه هاي نفتی، اسپري کردن در کوتاهترین زمان ممکن پس از مشـاهده مـی  
نت صـورت مـی   که بدین طریق قدرت و توانایی پراکندگی لکه نفتی از بین خواهد رفت. زمانی که اسپري کردن مواد دیسپرسـ 

گیرد معموالً در این حالت لکه هاي نفتی به قطعات کوچکتر تقسیم می شوند و به قسمت جلوي شناور حرکت خواهند کرد. در 
شرایط نامطلوب تماس دیسپرسنت با آلودگیهاي نفتی باعث لخته شدن و به صورت رشته اي درآمدن آلودگیهاي نفتـی خواهـد   

در ستون آب جلوگیري خواهد کرد. اسپري کردن مواد دیسپرسنت باید تنها در یک مسـیر   شد و از پراکندگی مواد دیسپرسنت
انجام گیرد و عملیات نباید مجدداً در همان مسیر انجام پذیرد. رقیق کردن بیش از حد مواد دیسپرسنت باعـث کـاهش کـارایی    

  اشد.% ب10مواد دیسپرسنت خواهد شد و میزان غلظت مواد دیسپرسنت نباید کمتر از 
  

وزش جریان باد از تاثیر مستقیم مواد دیسپرسنت بر روي لکه هاي نفتی جلوگیري می کند، به منظـور جلـوگیري از  هـدر    
میکرومتر باشد. به منظور افزایش میـزان   700تا  400رفتن مواد دیسپرسنت بر اثر جریان باد، اندازه ذرات دیسپرسنت باید بین 

ت باید شرائط دریا آرام باشد، در صورت استفاده از مواد دیسپرسنت در شرایط طوفـانی بـدلیل   کارایی استفاده از مواد دیسپرسن
  آل انجام نخواهد شد. کاهش قدرت مانور شناور، پراکندگی مواد دیسپرسنت در سطح دریا به صورت ایده

اي کـه   ست. وسعت منطقهپراکندن مواد دیسپرسنت با کمک شناور نسبت به روش هوایی از سرعت عمل کمتري برخوردار ا
تحت تاثیر مواد دیسپرسنت قرار می گیرد، در روش هوایی بیشتر خواهد بود. منطقه وسیعی توسط روش هوایی تحـت پوشـش   

گره دریایی به ندرت می توان پراکندگی مواد دیسپرسنت را مـدیریت کـرد). در صـورت پراکنـدگی      8قرار می گیرد (با سرعت 
  از هم بودن لکه هاي نفتی استفاده از روش هوایی ارجحیت خواهد داشت.زیاد لکه هاي نفتی و دور 

مواد دیسپرسنت باید با آلودگیهاي نفتی تماس فیزیکی داشته باشند و بر روي آلودگیهاي نفتی اسـپري شـوند. در صـورتی    
سـنت بـه راحتـی از روي لکـه     که اندازه ذرات مواد دیسپرسنت بیش از اندازه بزرگ باشد این امر باعث می شود که مواد دیسپر

هاي نفتی عبور کرده و وارد ستون آب شود و در صورتی که اندازه ذرات مواد دیسپرسـنت بـیش از انـدازه کوچـک باشـد ایـن       
  مسئله باعث می شود که مواد دیسپرسنت بوسیله وزش باد حرکت کند و به جهات مختلف منتقل شود.

  
  استفاده از شناور  
دن مـواد  یگیـرد و از پاشـ   مواد دیسپرسنت صـورت مـی    5سنت از شناور بوسیله بومهاي اسپري کنندهاسپري کردن مواد دیسپر

دیسپرسنت به طور مستقیم بر روي لکه هاي نفتی باید خودداري شود. بر اساس قواعد کلی، اسپري کردن مواد دیسپرسنت بـر  
هاي اسپري کننده استفاده می شود، جریانهاي بـاد قـوي   روي آلودگیهاي نفتی در جهت وزش باد باید انجام گیرد. زمانی که بوم

می توانند پهناي مواد اسپري کننده، شکل و کیفیت دیسپرسنت را تغییر دهند. این اثر زمانی کـه مـواد دیسپرسـنت از فاصـله     
استفاده شود شرایط  باالتري نسبت به نفت اسپري می شوند، اتفاق می افتد. در صورتی که از شناور براي مقابله با آلودگی نفتی

  متر باشد.  2تا  1گره دریایی و طول امواج دریا باید در حدود  21تا  11باد باید به صورت مالیم بین 

                                                
٥ . Spray boom 



 

 

 
که به صـورت   ییدر بومهاي اسپري کننده متداول از پمپهاي الکتریکی براي پمپاژ مواد دیسپرسنت از مخزن اصلی به نازلها

ت تعبیه شده است، استفاده کرد. نوع نازل بر اساس نوع دیسپرسنت تعیـین مـی شـود    منظم براي اسپري کردن مواد دیسپرسن
  در این خصوص قبل از انجام عملیات باید بررسی شود که آیا نازلها به درستی کار می کنند یا خیر.  

عملیات مقابلـه بـا   واحدهاي اسپري کننده می توانند به صورت سیار و یا به صورت دائمی بر روي شناور نصب گردند. انجام 
آلودگیهاي نفتی و استفاده از مواد دیسپرسنت باید از لبه هاي لکه نفتی به سمت مرکز آلودگی انجام گیـرد. همچنـین بومهـاي    

، امواجی که در اثر حرکت  6دن و پراکندن دیسپرسنت تحت تاثیر امواج سینهیاسپري کننده باید در مکانی باشند در هنگام پاش
ن تشکیل می شود قرار نگیرند، زیرا قرار دادن بومهاي اسپري کننده در قسـمت سـینه کشـتی باعـث     حرکت کشتی در جلوي آ

در سینه کشتی باعث می شود که طول بومهاي اسـپري  7می شود کشتی سریعتر حرکت کرده و به دلیل بیشتر بودن ارتفاع آزاد
ف مستقیماً با حجـم دیسپرسـنت بسـتگی دارد. طـول     کننده بیشتر باشد. روش اسپري کردن بوسیله واحد شناور در ابعاد مختل

  لیتراست. 10000تا  1000متر و حجم مخازن از  30تا 10بوم که تجهیزات اسپري بر روي آن قرار می گیرد بین
براي اسپري کردن مواد دیسپرسـنت    8لنگ هاي آتش نشانییدر هنگامی که بومهاي اسپري کننده وجود نداشته باشد از ش

استفاده می شود، هر چند بدست آوردن غلظت موثر مواد دیسپرسنت به دلیل سرعت جریان زیاد و هدر رفـتن   به صورت رقیق
مواد دیسپرسنت یکی از مشکالت متداول است. استفاده از جریان آب فشار قوي معموالً در ایجاد ذرات دیسپرسنت بـه صـورت   

  ی از کارایی چندانی برخوردار نیست. لنگهاي آتش نشانییک اندازه مشکل خواهد بود. استفاده از ش
  

) به کمک پمپهاي سیار از نوعی که در کشاورزي کاربرد دارد، می تواند بـراي  2روش اسپري کردن به صورت دستی (شکل 
قسمتهاي کوچک و محدود بعنوان مثال در حاشیه اسکله، بین کشتی و اسکله، و یا جایی که قایق نتواند برود، از آن بهـره بـرد.   

ده باید قبل از استفاده بوسیله آب دریا رقیق گردد، پس از اسپري کردن الزم است با فشار مناسب و با توجـه بـه مسـیر لکـه     ما
   ) روي آن آب پاشیده شود.3(شکل

  
  
  
  
  
  
  
  

  اسپري کردن مواد دیسپرسنت در خالف جهت باد  -2شکل
  
  
 

                                                
٦ . Bow 

٧ . Free board 
٨ . Fire hose 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  که در ردیف هاي عمود بر باد تشکیل شده است.   : عملیات پاشیدن دیسپرسنت بر روي لکه نفتی3شکل
  

  استفاده از هواپیما  
در هنگام استفاده از مواد دیسپرسنت و پراکنده کردن آنها بوسیله هواپیما، نکته مهم و اساسی میـزان ضـخامت آلـودگی نفتـی     

تخـاب نـوع هواپیمـا بـا توجـه بـه       % میزان حجم آلودگی باشد. ان10تا  5است. حجم بکارگیري مواد دیسپرسنت، باید در حدود 
وسعت و حجم آلودگی در نظر گرفته می شود و میزان دسترسی به محل توسط هواپیما مهمترین عامل است. دو نوع از هواپیما 

  براي این کار استفاده می شود.  
  هواپیماهایی که براي پاشیدن آفت کشهاي کشاورزي در مزارع مورد استفاده قرار می گیرند.  −
، مخزنـی بـه صـورت    9اهایی که براي پاشیدن دیسپرسنت طراحی شده اند و یا هلیکوپترهایی که در قسمت زیر آنهواپیم −

 معلق و آویزان قرار دارد که براي اسپري کردن مواد دیسپرسنت مورد استفاده قرار می گیرد.
  

  تجهیزات اسپري نازل ها و شیرهاي کنترل ضدچکه در هواپیما  
نـات، و همچنـین بایـد     150تا  50پایی با سرعت  100تا  50هواپیما از سطح دریا باید در حدود ارتفاع  در روش هوایی، ارتفاع

قدرت مانور، مقاومت، مصرف سوخت، ظرفیت و گنجایش بارگیري و ذخیره مواد دیسپرسنت در نظر گرفته شود. براي اسـتفاده  
  پرسنت نیست و باید به صورت خالص مورد استفاده قرار گیرد. از مواد دیسپرسنت توسط هواپیما نیاز به رقیق کردن مواد دیس

در عرضهاي جغرافیایی پایین، تشخیص لکه هاي نفتی بسیار دشوار است. در اسپري هوایی لکه هاي نفتی، باید یک هواپیما 
شخیص لکه هاي نفتـی  به عنوان پرواز دوم و راهنما براي تشخیص لکه هاي نفتی در منطقه استفاده شود. در صورتی که براي ت

  استفاده از دو پرواز هوایی میسر نباشد، هواپیما باید در ارتفاع پایین تر پرواز نماید. 
  

متـر قبـل از    60در هنگام انجام عملیات، در صورتی که جریان وزش باد آرام باشد عمـل پاشـیدن مـواد دیسپرسـنت بایـد      
هایی کـه   و یا بویه 10هاي نفتی بر روي آب الزم است از بمبهاي دودزارسیدن به لبه آلودگی نفتی آغاز شود. براي تشخیص لکه 

                                                
٩ . under slung 

١٠. Smoke Bomb  



 

 

 
از کشتی رها می شوند استفاده شود. بمبهاي دودزا براي تعیین جهـت وزش بـاد مناسـب هسـتند. در هنگـام بکـارگیري مـواد        

  ین شود.  تعی GPSدیسپرسنت باید نقشه کاملی از منطقه تهیه شود همچنین موقعیت جغرافیایی لکه نفتی توسط 
  

  روشهاي اسپري کردن مواد دیسپرسنت به وسیله هواپیما
رویکرد استاندارد: روش ارجح به جهت یا خالف جهت باد است. نکته مهم در ایـن روش ایـن اسـت کـه مـواد دود زا کمـک        -

  )4شایانی در مشخص نمودن لکه و جهت باد خواهند داشت (شکل 
 )5باد باشد، شیوه ارجح پرواز به دفعات متعدد در جهت باد است (شکل مورد خاص: اگر لکه نفتی باریک عمود بر جهت -
و یا در صورت امکان، پرواز در طول لکه نفتی با در نظر داشتن این مورد که باد، دیسپرسنت را به اطراف پراکنده مـی کنـد    -

  ).6(شکل
  
  
 

  
  
  
 

 
  

  : اسپري کردن دیسپرسنت به روش استاندارد4شکل
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  ي کردن در موارد خاص: اسپر5شکل
  
  
  
  
  



 

 

 
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  : اسپري کردن با پرواز در طول لکه نفتی6شکل
  

 اندازه گیري میزان سمیت در مواد دیسپرسنت
  

سمیت، معیار سنجشی است که بوسیله آن می توان تعیین نمود که چه مقدار از یک ماده سم محسوب می شود و یا چه مقـدار  
  در یک موجود زنده خواهد شد. از یک ماده باعث مرگ یا بروز ضایعات

  ســموم از طریــق دهــان و دســتگاه هاضــمه، از ســطح آبششــها یــا از طریــق پوســت و پوشــش بــدن، وارد بــدن موجــود زنــده  
  می شود و روش تاثیر سموم بر بدن موجود زنده که منجر به بروز ضایعات می گردد و نیز در موارد مختلف، متفاوت است.

وجود زنده مورد آزمایش را با مقدار معینی از سم در تماس قرار داده و سـپس مـدت   سمیت باید م در اجراي آزمایشهاي تعیین
زمان مورد نیاز براي مرگ موجود آزمایشگاهی را تعیین می کنند. البته در این روش تعیین لحظه دقیق مـرگ احتمـاالً مشـکل    

دادن قدرت حرکـت و یـا افـت عکـس العمـل       بوده و معموالً یک معیار قراردادي براي زمان مرگ موجود زنده از قبیل از دست
دفاعی بدن را معرفی می کنند. آنچه که سبب استفاده از معیارهایی در این آزمایشها می گردد، حساسیتهاي مختلفی است کـه  
موجودات زنده نسبت به سم نشان می دهند. تمام موجوداتی که در آزمایشگاه مورد آزمایش قـرار مـی گیرنـد، همـه در همـان      

شکلی را با دوره تماس نشان می دهند معموالً انجام و تداوم یـک آزمـایش تـا     Sآزمایش نمرده و گاه مرگ و میر نمودار  لحظه
آنجا که همه موجودات تحت آزمایش نمیرند کاري غیرعملی و غیرمنطقی بوده و در این مورد از آمار جهـت رسـیدن بـه هـدف     

وجودات مورد آزمایش را اندازه گرفته و آن را میانگین زمان کشندگی نامیده و درصد م 50استفاده کرد و زمان الزم براي مرگ 
  نمایش می هند.  LT50یا  Tmبا 

  سـاعت   2در مورد آزمـایش بـا جانـداران معینـی نظیـر الرو و بـی مهرگـان ایـن زمـان بسـیار کوتـاه بـوده و بـه مـدت زمـان                
و در زمـان   (Lethal Concentration)ین غلظـت کشـندگی   می رسد. بنابراین تحت این شرایط اطالعات بـر اسـاس میـانگ   

  ساعته یا هر زمان صحیح دیگري نشان داده می شوند. LC 96معین ارائه و به صورت 
میانگین غلظت کشندگی با تعیین میانگین زمان کشندگی در غلظتهاي مختلف بدست می آیـد. بنـابراین زمـان کشـندگی بـه      

  روي نمودارهایی که از نتایج آزمایش بدست آمده، تعیین می کنند. را از LC50صورت لگاریتمی بوده و 
بدسـت   LC50ساعت تماس با غلظتهاي مختلـف سـم ثبـت نمـود و      96براي تامین دقت بیشتر می توان مرگ و میر را پس از 

  گردد. درصد نمونه ها شده، واقع می 50درصد و کمتر از  50آمده بین غلظتی که سبب مرگ و میر بیش از 



 

 

 
هنگامی که آزمایش حیوانات با یک دوز از ماده سمی از طریق تزریقی یا خوراکی انجام می گـردد، روابـط آمـاري مویـد انـدازه      

  ) بیان می شود.  Lethal Dose, LD50درصد یا میانه مرگ و میر نمونه ها می گردد و با  ( 50دوزي است که سبب مرگ 
شتر سـبب کوتـاه شـدن زمـان     بیود زنده در تماس با آن بوده است. غلظت زمان کشندگی بستگی به غلظت سمی دارد که موج

  می گردد و ممکن است به یک غلظت آستانه رسیده که پایین تر از آن مقدار، ماده مورد نظر سمی نباشد.
ه سـبب مـرگ   خود به تنهایی اطالعات آماري مفیدي به ما نخواهد داد و به جاي آن معموالً غلظتی از سم را کـ  LT50بنابراین 

سـاعت اسـت و    96یـا   48درصد از نمونه هاي مورد آزمایش در زمان معین گردیده مالك قرار می دهند. این زمان معموالً  50
به کار گرفتـه شـود از غلظـت    هرگاه معیاري غیر از مرگ نمونه ها و یا بعضی معیارها و مقادیر اختیاري برابر تعداد مرگ و میر 

  استفاده می شود.  (Effective Dose)یا دوز موثر  (Effective Concentration)موثر 
  اقدامات ایمنی و موارد احتیاطی استفاده از مواد دیسپرسنت  

کلیه افرادي که درگیر عملیات اسپري کردن دیسپرسنت هستند، باید با خطرات محلول دیسپرسنت آشـنایی داشـته    )1
یزات مورد استفاده مواد دیسپرسنت هستند باید آموزشهاي الزم باشند. پرسنلی که داراي تجربه ناکافی در زمینه تجه

  و ابتدایی در تمام زمینه ها را گذرانده و آشنایی کامل با تجهیزات داشته باشند.
کلیه افراد و پرسنل درگیر در هنگام استفاده از وسایل حفاظت شخصی نبایستی دچار هیچ گونـه محـدودیتی شـوند.     )2

نه به مدت دو روز، و به صورت بازآموزي کلیه موارد عملی گذشته و جدید را مـرور کـرده و در   افراد با تجربه باید ساال
رابطه با نحوه بکارگیري تجهیزات در روز سوم تمرین عملی داشته و تمامی مراحل اضطراري مربوط به عملیات را نیـز  

 تمرین کنند.
. بنابراین از تماس ایـن ترکیبـات بـا چشـم و     مواد دیسپرسنت باعث خارش و سوزش چشم و مخاط بینی خواهند شد )3

بینی باید خودداري شود و ذرات معلق این مواد در هنگام انجام عملیات نباید استنشاق شود جدول اول ایـن پیوسـت   
 اقدامات الزم در هنگام برخورد با مواد دیسپرسنت را نشان می دهد. 

اهمیت دارد که کلیـه پرسـنل درگیـر داراي تجربـه کـافی       چه در روش هوایی و چه در روش استفاده از شناور، بسیار )4
باشند و در رابطه با موارد ایمنی مربوط به تجهیزات و استفاده آنها قبل از آغاز هر عملیات تمامی افراد مجدداً توجیـه  

 شوند. 
نـک  تجهیزات ایمنی شامل کفش ایمنی، جلیقه نجات، دستکش، کاله ایمنی، پیش بند مخصوص، ماسک صـورت، عی  )5

 ایمنی و سایر تجهیزات الزم باید براي کارکنان درگیر در عملیات فراهم شود.
افرادي که با مواد دیسپرسنت سرو کار دارند باید تجهیزات پوششی مناسب بر تن داشـته باشـند. دستکشـهاي مـورد      )6

از جنس التکـس باشـند و    استفاده معموالً بهتر است از جنس الستیک نیتریل باشند و اینگونه دستکشها نباید معموالً
 در هنگام برخورد ذرات باید از ماسک هاي مناسب براي جلوگیري از برخورد ذرات منتشر شده در هوا استفاده شود.

استفاده از مواد دیسپرسنت ممکن است باعث لیز شدن سطوح کف کشتی شوند که موارد ایمنی در هنگام استفاده از  )7
مواد ممکن است باعث لیز شدن سطوح کف کشتی و ایجاد شـرایط خطرنـاك بـراي    آنها باید در نظر گرفته شود. این 

 کارکنان کشتی شود که موارد ایمنی در هنگام استفاه از آنها باید در نظر گرفته شود.  
درجه سـانتیگراد اسـت، در    60مواد دیسپرسنت معموالً مواد قابل اشتعالی هستند که معموالً نقطه اشتعال آنها باالي  )8

اکسـید   ی که مواد دیسپرسنت مشتعل شوند براي خاموش کردن آتش باید از کف، مـواد شـیمیایی خشـک، دي   صورت



 

 

 
استفاده شود در مورد آتش هاي کوچک، ماسه یا خاك نیز مناسب است، همچنین  (water fog)کربن و یا واترفاگ 

 نباید از آب با فشار باال استفاده شود.
سپرسنت از حداقل درجه حرارت محیط پایین تر باشد بایـد اقـدامات الزم جهـت    در صورتی که نقطه اشتعال مواد دی )9

جلوگیري از پیدایش مخلوط قابل انفجار بخار و هوا در داخل مخزن جلوگیري شود و یا در انتهاي لوله و تهویه که در 
 فضاي  آزاد قرا ردارد دستگاه شعله خفه کن نصب شود. 

ت قابل اشتعال وجود دارد باید بوسیله دیوار یا خـاك ریزهـاي غیرقابـل نفـوذ کـه      مخازن و انبارهایی که در آن مایعا )10
داراي ظرفیت متناسب براي گنجایش تمام مایع باشد محصور گردد و نیز به شکلی ساخته شود که مایعات مزبـور در  

 نتیجه حریق یا عمل دیگري نتوانند به هیچ وجه از محوطه محصور خارج و در اطراف پخش شوند. 
هواي انبار نگهداري مواد دیسپرسنت باید بطور متناسب در فواصل زمانی حداقل سالی یکبار مورد آزمـایش و کنتـرل    )11

 قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که غلظت مواد خطرناك منتشر شده در هواي محیط از حد مجاز تجاوز ننماید.
لیتـر آن   18درجه سانتیگراد در محل کار باید بـه   21از نگهداري و ذخیره مایعات قابل اشتعال با نقطه اشتعال کمتر  )12

 هم فقط در ظروف مخصوص سربسته محدود شود و اینگونه مواد باید به دور از منابع جرقه زا نگهداري شوند.
 برچسبهاي موجود بر روي بشکه هاي دیسپرسنت بایستی حاوي اطالعات زیر باشند. )13

شیمیایی، آدرس و شماره تلفن شـرکت سـازنده، عالمـت خطـر، خطـرات مـرتبط بـا         نام تجاري ماده شیمیایی، نام ژنریک ماده
 استفاده از ماده شیمیایی  

برچسبها نباید از روي ظروف محتوي مواد دیسپرسنت کنده شوند و برچسب هـاي کهنـه بایـد بـا همـاهنگی سرپرسـتان انبـار        
  تعویض گردند. 

که بر اي عملیات اسپري کردن دیسپرسنت، باید منطقـه ایمـن بوجـود آورد.    مهمترین مسئله در رابطه با موارد ایمنی این است 
به وسیله محاصره کردن آلودگی و جلوگیري از آسیبهاي تنفسی به مردم عادي و غیرمسئول، بایـد منطقـه عملیـاتی را بوسـیله     

کـرد. رعایـت بهداشـت فـردي و     کیلـومتر دور   1محاصره کردن لکه نفتی از ساحل و همچنین از مسیر تردد شناورها به میزان 
  سالمتی محیط کار از اهمیت ویژه اي برخوردار است.  

 تعیین مقدار تقریبی بکارگیري مواد دیسپرسنت  
  
  ) فرمول زیر کمک خواهد کرد تا مقدار مصرفی مواد دیسپرسنت تحت شرایط استفاده از شناور تخمین زده شود.1

ن با حجم نفت پخش شده تنظیم نمود، براي محاسبه حجـم مـواد دیسپرسـنت    مقدار خروج مواد دیسپرسنت از پمپ را می توا
  در واحد زمان که بایستی اسپري شود، فرمول زیر به کار می روند: 

)Q= (30)/(87) ×V×L×E×C  (L/(M  
Q قیقه = عبارت است از مقدار خواسته شده مواد دیسپرسنت خالص یا مواد دیسپرسنت مخلوط شده با آب بر حسب لیتر در د  
= عبارت است از ضریب مقدار فاصله اي که کشتی را می پوشاند و برحسب متر در دقیقه اگر سرعتش برابر با یـک نـات    87/30

  باشد.
V  عبارت است از سرعت کشتی بر حسب نات =  
L     ـ ه اضـافه  = عبارت است از پهناي بومهاي اسپري کننده بر حسب متر، اگر در پایین ترین قسمت کشتی نصـب شـده باشـد ب

  پهناي کشتی اگر در وسط کشتی قرار گرفته باشد.



 

 

 
E   عبارت است از متوسط ضخامت مطلق بر حسب میلیمتر =  
C   عبارت است از حجم بر حسب لیتر مخلوط مواد دیسپرسنت خالص مورد نیاز است و براي اطمینان از اثر مواد دیسپرسـنت =

  بر روي یک لیتر نفت 
  
  د تا مقدار مصرفی مواد دیسپرسنت تحت شرایط استفاده از هواپیما تخمین زده شود. ) فرمول زیر کمک خواهد کر2

        )L/sec (R  × E × SW × N × 447/0  =Q  
  که در آن:  

= عبارت است از فاصله طی شده توسط هواپیما در یک ثانیه در صورتی که سرعتش یک مایـل در سـاعت باشـد، چـون      447/0
  3600/1609=  447/0متر است   1609یک مایل 

N   عبارت است از سرعت هواپیما بر حسب مایل در ساعت =  
SW   عبارت است از وسعت لکه نفتی روي سطح آب بر حسب متر =  

E   عبارت است از متوسط ضخامت نفت بر حسب میلیمتر =  
R اده می شود) = عبارت است از نسبت ماده دیسپرسنت به نفت در حال پخش (ثابتی که از طرف کارخانه سازنده د  

  بعنوان مثال: 
میلیمتـر باشـد،    2/0متـر و ضـخامت نفـت     25مایل در ساعت باشد و وسعت آلـودگی نفتـی مسـاوي     105اگر سرعت هواپیما 

  آید. از رابطه زیر چنین بدست می Qبوده باشد مقدار  5/1همچنین ثابت داده شده از طرف کارخانه سازنده مساوي 
  د دیسپرسنت در عملیات مقابله با آلودگی نفتی  شرایط مختلف استفاده از موا

 روش مقابله با آلودگی شرح حادثه اول پراکندگی نفت در دریا
  محل: دریا

  
  موقعیت: نزدیک ساحل  

  
نزدیکی نفت به منابع: لکه بزرگ نفـت دور از  

  ساحل ولی در حال حرکت به سوي آن  
  

شرایط نفت: لکه نفت خام سبک یـا متوسـط   
میلیمتر، تـازه و پخـش    1از با ضخامت بیش 

  نشده در آب 
  

  متر  2تا  5/0وضعیت هوا و دریا: امواج 
  

هدف حفاظتی: پرندگان و پستانداران نزدیک 
  خط ساحلی 

  کلیات: 
این شرایط بـراي اسـتفاده از دیسپرسـنت بسـیار مناسـب اسـت. جهـت بـاد و         

سـنت بـه   جریانات باید مشخص شود تا اطمینان حاصل شود، استفاده از دیسپر
  مردم و مناطق حساس زیست محیطی آسیب نمی رساند. 

در مرحله اول می توان بیشترین حالت ممکن از لکه را با دیسپرسـنت پوشـش   
داد همچنین باید اطمینان حاصل شود منابع الزم دیسپرسنت بـراي مقابلـه بـا    

  حداقل لبه جلویی لکه به سوي ساحل در اختیار است.  
العات اولیـه نشـان دهـد لکـه مـوردنظر چنـدان قابلیـت        اگر آزمایش ها و یا اط

پراکندگی ندارد عملیات را ادامه می دهیم اما در صورت عدم مشاهده موفقیـت  
  باید عملیات متوقف شود. 

  
  عملکرد مواد دیسپرسنت:  

  عمل پاشیدن دیسپرسنت از قسمت جلو و ضخیم لکه نفتی شروع می شود.
  

  پایش:  



 

 

 
لکه در حال پراکندگی است و باقیمانده مواد نفتی  از طریق پرواز مطمئن شوید 

  به سوي مناطق حساس حرکت نمی کنند. 
از یک شناور می توان براي نمونه برداري از آب یا انجام فلوئوریمتري به منظـور  

  تعیین میزان آلودگی نفتی آب استفاده نمود.
 عملیات پاشیدن دیسپرسنت باید در صـورت عـدم مشـاهده موفقیـت، متوقـف     

  شود.  
 

  
 روش مقابله با آلودگی پراکندگی نفت در دریا دومشرح حادثه 
  محل: خلیج

  
  نزدیکی نفت به منابع:  

لکه بزرگ نفت با فاصله زیـاد از سـاحل و در   
  حال حرکت به سوي دریا 

  
شراط نفت: لکه نفت خام سـبک یـا متوسـط    

میلیمتر تـازه و پخـش    1با ضخامت بیش از 
  نشده در آب 

  
  هوا و دریا: وضعیت 

  متر   2تا  5/0امواج 
  

هدف حفاظتی: پرندگان و پستانداران نزدیک 
ساحل، خط ساحلی در صورت تغییـر جهـت   

  لکه 
  

 10متـر بـراي حـداقل     10عمق آب: بیش از 
  کیلومتر 

 

  کلیات: 
این شرایط براي استفاده از دیسپرسنت مناسب خواهد بود. در مرحلـه اول مـی   

از لکه را با دیسپرسنت پوشش داد، همچنـین بایـد    توان بیشترین حالت ممکن
اطمینان حاصل شود منابع الزم دیسپرسنت براي مقابله با حـداقل لبـه جلـویی    

  لکه به سوي ساحل در اختیار است.  
متر باشد. اگر آزمایشها  10کیلومتر باید بیش از  5میزان عمق آب براي حداقل 

دان قابلیـت پراکنـدگی نـدارد    و اطالعات اولیه نشـان دهـد لکـه مـوردنظر چنـ     
عملیات را ادامه می دهیم اما در صورت عدم مشـاهده موفقیـت بایـد عملیـات     

  متوقف شود.
  

  عملکرد مواد دیسپرسنت:  
عمل پاشیدن دیسپرسنت از قسمت جلو و ضخیم لکه نفتی شـروع مـی شـود و    

  در جهت باد دیسپرسنت پاشیده می شود.  
  

  پایش:  
د لکه در حال پراکندگی است و باقیمانده مواد نفتی از طریق پرواز مطمئن شوی

به سوي مناطق حساس حرکت نمی کنند. از یک شناور می تـوان بـراي نمونـه    
برداري از آب یا انجام فلوئورومتري براي تعیین میزان آلودگی نفـت موجـود در   
آب استفاده نمود. عملیات پاشیدن دیسپرسنت بایـد در صـورت عـدم مشـاهده     

  توقف شود. موفقیت، م
  
 

  نتیجه گیري و محدودیت در استفاده از مواد دیسپرسنت 
دریـایی اسـتفاده شـده و موجـب      -دیسپرسنت ها یا مواد زایل کننده لکه هاي نفتی، موادي شیمیایی اند که در صـنایع نفتـی  

دیسپرسنتها لکه هاي  شکسته شدن الیه هاي نفتی موجود در آب به قطره هاي کوچک و تسریع عمل پراکنده شدن می گردد.



 

 

 
نفتی را به قطرات ریز تبدیل نموده تا این قطره ها درون آب پراکنده شده و در معرض فرایندهاي طبیعی مثل امواج و جریانات 
آبی بیشتر شکسته و تجزیه بیولوژیکی شوند. این عمل موجب کاهش غلظت لکه نفتی و پراکنده شدن آن می شـود. در نتیجـه   

 .دریایی به طرز قابل توجهی کاهش می یابد -نفتی به ساحل و یا مناطق حساس زیستی ساحلی احتمال رسیدن لکه
با توجه به باال بودن فعالیت هاي نفتی در خلیج فارس و دریاي عمان و گسترش این فعالیـت هـا در دریـاي خـزر احتمـال      

ن را نمـی تـوان نادیـده گرفـت و لـزوم ارائـه       ایجاد لکه هاي ناشی از عملیات اکتشاف، اسـتخراج، و انتقـال نفـت و مشـتقات آ    
راهکارهاي عملیاتی مناسب و تعیین اثرات آنها بر محیط زیست دریایی ضروري است. با اینحال، بکـارگیري، اسـتفاده و کنتـرل    

  این مواد باید با توجه به تائید مقررات و قوانین زیست محیطی بوده و محدودیت هاي خاص خود را داشته باشد. 
  زیر باعث ایجاد محدودیت در بکارگیري مواد دیسپرسنت خواهد شد.   شرایط

متر و همچنین با میزان گردش ضعیف جریان آب که باعـث اثـرات منفـی بـر حیـات       10آبهاي کم عمق با ارتفاع کمتر از  −
  موجودات بی تحرك و بسترزي کف دریا خواهد شد.

  پرورش ماهی و همچنین آبهایی که مصارف آشامیدنی دارند. اطراف و روي آب خنک کننده ها، آب شیرین کن ها، مزارع −
  در صورتی که دماي آب پایین تر از نقطه ریزش مواد نفتی باشد.   −
  درصد هستند. 3مواد نفتی که داراي ترکیبات پارافینی بیشتر از  −
تري دارند. مواد دیسپرسـنت   مواد دیسپرسنت روي فضاهایی با میزان ویسکوزیته زیاد، با درصد موم و آسفالتین باال اثر کم −

درجـه   20تـا   10سانتی استوك برابر متوسـط گازوئیـل در    2000قادر به پراکنده کردن مواد نفتی با ویسکوزیته کمتر از 
سـانتی اسـتوك در برابـر     5000سانتی گراد می باشند. نفتهایی با چسبندگی باال و حالت ژل مانند با ویسکوزیته بـیش از  

  می باشند.   دیسپرسنت ها مقاوم
 3نات و قدرت دید کمتر از  25از مواد دیسپرسنت در شرایط بد آب و هوایی و در صورت وجود بادهایی با سرعت بیش از  −

  نمی توان استفاده کرد.  مایل دریایی
باشد، بـراي از بـین بـردن آن نمـی تـوان از مـواد دیسپرسـنت         3/0تا  mµ 04 /0در صورتی که ضخامت الیه نفتی بین   −

  تفاده کرد. اس
در صورتی که استفاده از مواد دیسپرسنت باعث حرکت و پیشـروي آلودگیهـاي نفتـی بـه سـمت منـاطق و زیسـتگاههاي         −

حساس و حفاظت شده دریایی با ارزش زایشگاهی، پرورشـگاهی و اسـتراحتگاهی بـراي آبزیـان، حیـات وحـش، پرنـدگان        
اسـتفاده از مـواد دیسپرسـنت در اولویـت روشـهاي مقابلـه بـا        هـاي مرجـانی شـود،     دریایی، مانگرو و نواحی داراي صخره

 آلودگیهاي نفتی نخواهد بود. 
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