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و اثرات مقابله با آلودگيهاي نفتي در دريا با استفاده از روش سوزاندن در محل 
 زيست محيطي آن 

  
  سازمان بنادر و دريانوردي) -اداره كل ايمني و حفاظت درياييكارشناس مريم رسولي (

Email:rasouli.maryam@gmail.com 
  كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان) اداره-مصطفي زارع دوست  (رئيس اداره حفاظت و ايمني دريانوردي

Email:zaredoost@yahoo.com 

  
  چكيده

سوزاندن در محل آلودگيهاي نفتي يكي از روشهاي پاكسازي آلودگيهاي نفتي است كه شـامل سـوزاندن كنتـرل    
 شده نفت در نزديك و يا محل وقوع آلودگي نفتي مي باشد.

ي در هوا و يا آب است كه بزرگترين مانع در استفاده گسـترده  آشكارترين عيب سوزاندن نفت،خروج گازهاي سم 
و قبول اين روش به عنوان يكي از روشهاي مقابله با آلودگيهاي نفتي است.آلودگيهاي جوي مربوط به ذرات معلق 
حاصل از دوده ناشي از سوختن نفت،گازهاي حاصل از احتراق ومواد باقيمانده حاصل از احتراق ناقص است كه در 

  نطقه عملياتي وجود دارند.ذرات كربن مهمترين جزء ذرات دوده را تشكيل مي دهند.م
ذرات دوده به طور عمده شـامل ذرات كـربن و همچنـين شـامل دسـته اي از تركيبـات جـذب شـده شـيميايي          

فـوذ  هستند،باقيمانده حاصل از سوخت مواد نفتي و مواد قابل حل آلي با غوطه ور يا شناور شدن در آب قابليـت ن 
  به آب را پيدا مي كنند.

در بعضي از موقعيت ها،در آلودگيهاي بزرگ نفتي در مناطق دورافتاده،سوزاندن آلودگيهاي نفتي تنها راه بـراي از  
  بين بردن حجم وسيعي از آلودگيهاي نفتي به روش سريع و ايمن است.

مورد بررسي قـرار گرفتـه اسـت كـه     رئوس كلي مطالب در مورد محاسن و معايب سوزاندن در محل،در اين مقاله 
شامل شرايط ايده آل بـراي شـعله ور شـدن و سـوختن نفت،رانـدمان و سـرعت سوختن،روشـهاي مهـار كـردن          
آلودگيهاي نفتي براي سوزاندن صحيح آلودگيهاي نفتي و در نهايت خـروج گازهـاي سـمي توليـد شـده از نفـت       

  سوخته شده است.
 Deepدر خصوص استفاده از روش سوزاندن در محل در خليج مكزيـك   اين مقاله شامل تجربيات كشور آمريكا

water Horizon ًموفقيت آميز بوده است. است، كه استفاده از اين روش تقريبا  
  

    : كلمات كليدي
  حادثه خليج مكزيك -محيط زيست دريايي -آلودگي – (ISB)سوزاندن در محل آلودگيهاي نفتي 
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 مقدمه

  
گيهاي نفتي يكي از روشهاي پاكسازي آلودگيهاي نفتي است كه شامل سـوزاندن كنتـرل شـده نفـت در     سوزاندن در محل آلود

نزديك و يا محل وقوع آلودگي نفتي مي باشد.سوزاندن در محل داراي مزايايي نسبت به سـاير روشـهاي پاكسـازي آلودگيهـاي     
  نفتي مي باشد.

ناحيه وسيع و خيلي سريع و در زماني كمتر از روشهاي ديگر حذف ويژگي اين روش در اين است كه مقاديرزيادي نفت در يك 
ميالدي تا به حال تحقيقات گسـترده اي بـر    1970مي شوند،كه باعث جلوگيري از انتشار نفت به نواحي ديگر مي شود.از سال 

ه و با آن مخلوط مي روي روش سوزاندن در محل آلودگي نفتي انجام شده است.در بعضي شرايط زمانيكه نفت بر روي يخ ريخت
شود،سوزاندن تنها روش قابل استفاده مي باشد.در بعضي از كشورها استفاده از روش سوزاندن در محل مـورد تائيـد اسـت و در    

  بقيه كشورها هنوز به صورت اجرايي در نيامده است
  

  تجربيات سالهاي گذشته و خليج مكزيك در خصوص سوزاندن آلودگيهاي نفتي در محل
دثه عظيم منجر به آلودگي نفتي كه درآن سوزاندن به عنوان يك روش پاكسازي استفاده شد،حادثه مربوط بـه كشـتي   اولين حا

ميالدي در آبهاي آزاد مجـاور سـواحل انگلسـتان از دسـت داد.در ايـن حادثـه        1967توري كانيون بود كه نفت خود را در سال 
صميم گرفت،كشتي مذكور را بمباران كند و با آتش زدن بقيه محمولـه  نيروي ارتش انگليس براي جلوگيري از آلودگي بيشتر ت

نفتكش از گسترش ميزان آلودگي بكاهد،اما در اين حادثه نفت شعله ور نشد،و نتايج حاصل براي تكرار اين روش مايوس كننده 
نفتـي در دريـا و در نزديـك     سال بعد از اين حادثه كشور آلمان موفق شد،آزمايش سوزاندن لكه هـاي  2به نظر رسيد.در حدود 

را كـه بـر اثـر حادثـه      Cميالدي سوئدي ها موفق شدند،لكه هاي نفتـي بـانكر    1970سواحل را با موفقيت انجام دهد،در سال 
تصادم كشتي برروي يخ ها ريخته شده بود،بسوزانند و اولين بار بود كه محققان فهميدند يكي از روشـهاي مـوثر بـراي از بـين     

ي نفتي در مناطق سرد و يخ زده،استفاده از روش سـوزاندن اسـت.تحقيقات اوليـه در مـورد سـوزاندن در محـل       بردن آلودگيها
براساس اشتعال يكي از نكات مهم در يك آتش سوزي موفقيت آميز بر روي آب اسـت.در طـي حادثـه اكسـون والـدز در سـال       

به وسـيله   Uله بومهاي مقاوم در برابر آتش به شكل گالن از مواد نفتي جمع آوري و به وسي30000تا 15000در حدود  1989
درصد كارايي داشت و پس از آن عمليات سوزاندن آلودگيهـاي نفتـي    98دو قايق ماهيگيري انجام گرفت و اين روش در حدود 

الدز از كيسـه  به دليل بارندگي وامولسيون شدن مواد نفتي ادامه پيدا نكرد. براي آتش زدن مواد نفتي مربوط به حادثه اكسون و
  هاي پالستيكي پرشده از ژلهاي سوختي استفاده شد.

بـار   411،از روش سوزاندن در مقياس بزرگ براي حادثه خلـيج مكزيـك اسـتفاده شـد.در حـدود      2010براي اولين بار در سال 
بشـكه از مـواد   310000تا 220000عمليات سوزاندن آلودگيهاي نفتي در محل انجام گرفت و در طي اين مدت زمان در حدود 

  نفتي سوزانده شد.
مايلي از نزديكترين نقطه ساحلي انجام گرفـت.در ايـن    25مايلي از منبع و  15بيشتر آتش سوزيهاي كه انجام گرفت در فاصله 

كار از قايق هاي ماهيگيري و شناورهاي خدماتي فراساحلي استفاده شد.سوزاندن آلودگيهـاي نفتـي در طـي دو مرحلـه انجـام      
اول شامل سوزاندن لكه هاي نفتي موجود در منطقه و مرحله بعد،دو روز بعد از مرحله اول انجام مي گرفـت.در ايـن    شد.مرحله
فـوت از   23000شركت توليد كننده بوم ضد آتش و مواد مشتعل كننده استفاده شد در اين مدت زمـان در حـدود    5حادثه از 
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درصـد از حجـم كـل     5ده شـد كـه بـا اسـتفاده از ايـن روش در حـدود       قايق ماهيگيري و خدماتي استفا30بوم ها و در حدود 
  آلودگيهاي نفتي ريخته شده از روي سطح آب پاكسازي شدند.

  
  ويژگي روش سوزاندن در محل

  انتشار شعله
سرعت انتشار شعله در جهت باد تابعي از سرعت باد و ميزان فراريت نفت محسوب مي شود و به سرعت گرم شدن نفت مجـاور  

ه تا حد دماي احتراق خود ارتباط دارد.كاهش فراريت نفت از طريق هوازدگي يا مخلـوط شـدن بـا آب بـه كـاهش سـرعت       شعل
 انتشار شعله منجر مي شود.

  
  ميانگين سوختن 

سرعت كاهش حجم نفت در لكه ريخته شده به كمك اشتعال تا حدودي به ضـخامت لكـه بسـتگي دارد و همچنـين تـابعي از      
ميليمتـر در   5/3ي شود.سرعت سوختن نفت خام از يك ميلمتر در دقيقه براي آتش يك متري تا حدود حجم آتش محسوب م
  متري و بيشتر افزايش مي يابد. 5دقيقه براي آتش هاي 

  تاثيرات ضخامت اليه نفت
وقعيت مشتعل موفقيت عمليات سوزاندن در محل همچنين به ضخامت اليه نفت مورد نظر براي سوزاندن بستگي دارد،زيرا بر م

ساختن و تداوم سوختن تاثير گذاراست.ضخامت نفت جمع آوري شده در بوم نسوزي كه با سرعت مناسب توسط شناور كشيده 
  مي شود، در نهايت به حداقل چندين سانتيمتر خواهد رسيد.

  تاثيرات هوازدگي بر مشتعل سازي و فرايند احتراق 
د گازوئيل و نفت سوخت بي تاثير است.با اين حال مشتعل سازي و احتراق نفـت  هوازدگي بر اغلب محصوالت مياني تقطير مانن

سوخت هاي باقيمانده سنگين تر و لكه هاي نفت خام به مرور زمان دشوارتر مي شود، زيرا مواد فرار آن كه بـر سـرعت انتشـار    
مشـتعل سـازي را دشـوار مـي     شعله موثر هستند،تبخير مي شوندو همچنين مخلوط آب و نفت در لكه تشكيل مـي شـود كـه    

ساعت پس از بروز آلودگي از روش سوزاندن در محل استفاده كـرد.در شـرايط    48تا  36مي توان ظرف مدت زمان  كند.معموالً
  يخ يا مرداب مي توان تا مدت هاي طوالني تر از اين روش بهره برد،زيرا سرعت هوازدگي بسيار پايين تر است.

  در محل تاثيرات زيست محيطي سوزاندن
محيط زيست ممكن است از سوي شعله يا گرماي سوزاندن،گازهاي ناشي از آتش و مواد باقيمانـده بـر روي سـطح آب پـس از     
خاموش شدن آتش در معرض خطر قرار بگيرد.نفت باقيمانده ممكن است پس از ته نشيني باعث مشـكالتي بـراي گونـه هـاي     

آب شوند.پرنده و پستانداران نيز ممكن است در معرض اين خطرات قـرار بگيرنـد   بستر دريا و صيادي با استفاده از تورهاي كف 
  با اين همه بايد به خاطر داشت كه برخي از اين خطرات از ساير روش هاي مقابله نيز ريشه مي گيرند.

  دود
طي علي رغم تصـور عمـوم   دود سياه ناشي از اين عمليات از كيلومترها دورتر قابل مشاهده است؛با اين حال،تاثيرات زيست محي

چندان چشمگير نيست.گازهاي ناشي از احتراق و ذرات موجود در دود نيز به سرعت تا سطح پايين از ميـزان خطـر سـاز بـراي     
  محيط زيست كاهش مي يابند و پراكنده مي شوند.
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  : ميانگين تركيبات دود1جدول 
  درصد  تركيب

  73  دي اكسيد كربن
  12  بخار آب

  10  ذرات
  3  سيد كربنمونوك

  1  دي اكسيد كربن
  1  ساير تركيبات 

هفته عمليات سوزاندن  9بر اساس مطالعات انجام شده در حادثه خليج مكزيك،ميزان دوده سياه منتشر شده در منطقه در طي 
  با ميزان انتشارات دود حاصل از تردد شناورها در اين منطقه در همان زمان برابري داشت.

  باقيمانده سوختن
صورت كلي مي توان گفت،سميت بقاياي سوزاندن نفت خام بر روي آب كمتر از نفت اوليه است،زيرا مواد سمي تر به كمـك  به 

فرايند سـوزاندن از ميـان مـي روند.بـه طـور اخص،تـاثيرات زيسـت محيطـي بـالقوه بقايـاي سـوزاندن اغلـب بـه خصوصـيات               
ن بستگي دارد.ارتباط ميان چگالي بقاياي سوزاندن نفت و ويژگـي  فيزيكي،محتويات شيميايي و تمايل براي شناوري يا رسوب آ

  هاي نفت در شرايط آزمايشگاهي نشان مي دهد اين بقايا در اغلب موارد ته نشين مي شوند.
  آتش 

گرماي ناشي از شعله به سمت اطراف و پايين منتشر مي شود و با اين حال،لكه نفتي بخش اعظم گرما بـه سـوي پـايين را بـه     
جذب مي كند.بخش بزرگي از اين انرژي براي تبخير هيدروكربن ها براي ادامه سوزاندن صرف مي شود و تنهـا كسـري از   خود 

  آن به آب زير لكه انتقال مي يابد.
  طرح عمليات 

براي تضمين ايمني عمليات سوزاندن در محل،ضروري است محل و زمانبندي اشتعال تعيين و به تمامي پرسنل شركت كننـده  
محل اعالم شود.به عالوه تمامي پرسنل بايد از نقاط مورد نظر بـراي سـوزاندن و منـاطق غيـر مجـاز بـراي ايـن كـار مطلـع          در 

شوند.ماهيت آلودگي و لكه هاي نفتي،شرايط جوي و ميزان اطمينان به شبكه هـاي ارتبـاطي بايـد در هنگـام تـدوين طرحـي       
ضروري است اين عمليات تنها در صورت وجود فاصله اي ايمـن از منبـع   مناسب و قابل درك براي عمليات در نظر گرفته شوند.

ريزش نفت و ساير لكه هاي آزاد و قابل اشتعال انجام پذيرد.فاصله ايمن بايد به كمك دستگاه هاي سنجش گاز قابل حمل براي 
گره)نبايـد از ايـن روش در    شناسايي تجمع بخارات قابل اشتعال تائيد شود.در شرايط آرام جوي (بـاد بـا سـرعت كمتـر از يـك     

  نزديكي منبع ريزش استفاده كرد و در تمامي شرايط بايد تغييرات باد را در نظر گرفت.
  ساختار فرماندهي 

ساختار فرماندهي براي منابع درگير در عمليات هاي سوزاندن در محل بايد در طرح اقتضايي آن منطقه يا تسهيالت به صـورت  
  واضح درج شود.

  نظارت
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ظارت بايد دو مساله اصلي را در برگيرد:الزامات اطالعات براي تصميم گيري درباره انجام عمليات و پايش در طـول انجـام   طرح ن
آن.گزارشات نظارتي اوليه،اطالعات الزم درباره ماده ريخته شده براي اتخاذ تصميم سوزاندن و كسب تائيد براي انجـام آن را بـه   

  دست مي دهند.
  ايمني 

) و تعيين منطقه ايمن بايد ريسك هاي اصلي موجود و تدابير كاهشي مرتبط با آنها را شامل (Site Safety Planطرح ايمني 
  شوند.
  كنترل

  تصميمات اصلي اوليه الزم براي استراتژي كنترل و سوزاندن عبارت است از:
  كنترل و سوزاندن نزديك و يا دور از موقعيت كنوني آلودگي -
 ا چند مرتبهكنترل و سوزاندن در يك ي -

 استفاده از يك يا چند سيستم كنترل براي افزايش غلظت نفت ريخته شده -

  اشتعال
تازه است.در صورت امكان مي تـوان از   شيوه اصلي مشتعل ساختن لكه،استفاده از ابزارهاي دستي اشتعال براي نفت هاي نسبتاً

بايد براي آماده سازي سوخت براي اين عمليـات در نظـر   سيستم هاي هلي تورچ به عنوان گزينه دوم استفاده كرد و منطقه اي 
  گرفته شود.

در عمليات هاي گسترده نيازمند چند اشتعال بايد از چند بشكه سوخت اضافي براي حفظ حالت احتراق و انجام اشتعال مجدد 
هبوددهندگان اشتعال مانند استفاده شود.براي نفت هاي هوازده و مخلوط هايي كه به سختي مشتعل مي شوند بايد استفاده از ب

  تفكيك كننده ها يا سوخت هاي رقيق شده براي تسهيل عمليات اشتعال در طرح عمليات در نظر گرفته شود.
  

  خاموش كردن 
با استفاده از تغيير اندازه پوشش و سرعت سيستم كنترل لكه نفتي مي توان گستردگي و سرعت سوختن آن را تا حدي كنترل 

رف بوم كنترل كننده و حركت با سرعت بيش از يك گره،دو روش پيشنهادي بـراي خـاموش كـردن لكـه     كرد.باز كردن يك ط
  هستند كه هنوز در عمل آزموده نشده اند.

  جمع آوري باقيمانده زائدات نفتي 
اقيمانـده  با توجه به مقدار نفت باقيمانده مي توان از اسكيمرهايي براي جمع آوري آن مطابق طـرح اسـتفاده كرد.جمـع آوري ب   

جامد شده با استفاده از چنگك،شن كش و مواد جاذب به كمك قايق هاي كوچك نياز خواهد داشت و به تجهيزات ايمني،مواد 
  آالينده زدا و محافظ نگهداري مناسب نيز احتياج خواهد بود.

  پايش 
ز برنامـه پـايش دود(بـه شـكل     در موارد وجود نگرانـي از تـاثير نـامطلوب دود ايـن عمليـات بـر منـاطق مسـكوني مـي تـوان ا          

اختياري)استفاده نمود.پايش ذرات بايد در نقاطي در باالي مسير باد به سوي مناطق تحت تاثير انجـام و نتـايج آن بـه صـورت     
  مناسب گزارش شود.

  ارزيابي اثر بخشي
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قواعـد اوليـه انـدازه گيـري     دقيق ترين شيوه تخمين اثر بخشي سوزاندن آلودگي،ثبت تعداد و محل هاي سوزاندن و استفاده از 
  سرعت سوختن به منظور محاسبه حجم سوخته شده است.

  شرايط زيست محيطي تاثير گذار بر عمليات سوزاندن آلودگيهاي نفتي در محل 
  شرايط زيست محيطي مي تواند بر جنبه هاي ايمني عمليات سوزاندن،اشتعال و پيوستگي آن اثر گذار باشد.

  شرايط امواج 
ه و متغير در كارايي بومها و اسكيمرها اثر گذار خواهند بود و باعث مي شوند كه مواد نفتي از روي سطح بومها شسته امواج كوتا

  و پراكنده شوند و همچنين امواج باعث امولسيون شدن مواد نفتي خواهند شد.
  سرعت و جهت باد

  درصد سرعت باد است. 5/3ميزان پراكندگي مواد نفتي در حدود 
  دامواج بلن

نات باعث از بين رفتن مواد نفتـي در   1امواج بلند و با سرعت باال باعث از بين رفتن كارايي بومها خواهند شد.امواجي با سرعت 
  خواهند شد. Uبومهاي متداول به شكل 

  باران و برف
واد نفتـي خواهنـد   باران و برف،باعث كاهش قدرت ديد براي هواپيماها در هنگام عمليات پايش و همچنين قدرت شعله وري مـ 

  شد.
  روشنايي

انجام عمليات سوزاندن آلودگيهاي نفتي بايد در روشنايي انجام گيرد.عمليات سوزاندن آلودگيهاي نفتي در صـورتي كـه منـابع    
  آلودگيهاي نفتي ثابت باشند،مي تواند در شب انجام پذيرد.

  مناطق ايمن
ين عمليات مي باشد و همچنين مناطق ممنوعيت اجراي عمليات تعيين مناطق ايمن،شامل تعريف مناطق مناسب براي اجراي ا

مشتعل سازي و حفظ آتش را بايد مشخص نمايد.مناطق ايمن بايد با در نظر گـرفتن خطـرات اصـلي متوجـه پرسـنل شـركت       
  كننده در عمليات تعيين شوند:

  بازگشت شعله در طول مشتعل سازي  -
 خطر آتش هاي ثانويه يا ناخواسته -

 گرماي آتش -

 ار گرفتن در معرض دودقر -

  : فاصله ايمن براي كار در برابر آتش 2جدول
  فاصله از آتش  مدت زمان قرارگيري 

  (ابعاد منطقه)
  4  نامحدود
  3  نيم ساعت

  2  دقيقه 5
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  شناورها
م پرسنل شناورهاي كشنده بوم ممكن است در معرض گرما،شعله يا دود قرار بگيرند هنگامي كه آتش به سوي كنـاره هـاي بـو   

چنـد فـوت در دقيقـه     زماني كه آتش به تكه هاي ضخيم تر نفت مي رسد.سرعت انتشار شعله معموالً حركت مي كند،خصوصاً
گره دريايي) است، به همين دليل در صورت حركت بوم در خالف جهت باد،آتش به سوي شناورها نخواهد رفت.با  0,3(كمتر از 

به اين مساله خواهد شد.در زمان تغييرات زياد باد بايد احتياط الزم در نظر گرفته اين حال،تغيير جهت مداوم باد مانع اطمينان 
  گره دريايي)جمع آوري نشوند. 0,5شود كه لكه هاي غليظ نفت با سرعت كم (كمتر از 

  جمع آوري بوم ها
و يـا لكـه هـاي نفـت     جمع آوري بوم پس از اتمام عمليات دشوار است زيرا ممكن است بوم در نتيجه آتش صدمه ديـده باشـد   

نسوخته يا قير مانند برروي آن مشاهده شود.پرسنل بايد در اين مواقع از تجهيزات حفاظتي از دستكش هـاي نئـو پرن،چكمـه    
شانند.پرسنل پاكسازي بايد پس از اتمام كار خـود  الستيكي و عينك محافظ استفاده نمايند و سر آستين ها را با نوار چسب بپو

  به صورت كامل آلودگي زدايي شوند.
در حادثه خليج مكزيك به دليل اينكه از شناورهاي ماهيگيري براي گستردن بومها استفاده مي شد،مسئله آموزش مـاهيگيران  

  كه زبان اصلي آنها انگليسي نبود، از اهميت برخوردار بود.
  كنترل آتش 

نطقه اصلي آتش،خاموش كردن به صورت فوري انجام نمي شود،شيوه هاي كنترل متعـددي پيشـنهاد شـده اسـت كـه در      در م
عمل آزموده نشده اند.يك روش پيشنهادي،رها سازي يك انتهاي بوم است تا نفت در حال سوختن آن قدر پخش و رقيق شـود  

گره دريايي) است تا لكه نفتي در پشت بـوم بـه زيـر     1بيش از كه سوختن ادامه نيابد.روش دوم،افزايش سرعت كشيدن بوم (تا 
  خاموش نمي شود. آب برود ،در هر دو روش،آتش فوراً

اگر لكه از ضخامت قابل توجهي برخوردار باشد.ازآنجا كه هيچ يك از اين دو روش در عمل آزمـوده نشـده اند،ضـروري     خصوصاً
ان شيوه اصلي كنترل لحاظ شود.در حادثه نفتـي خلـيج مكزيـك بـا در نظـر      است احتياط الزم براي در نظر گرفتن آنها به عنو

  داشتن سرعت شناور،آتش كنترل شد.
  پايش هوايي

در طول عمليات مشتعل سازي از بالگرد،تنها خلبان،كمك خلبان و مجري اين عمليـات بايـد در بـالگرد باشـند و دسـتورالعمل      
و لباس هاي نجات بايـد مـد نظـر     Personal Floating Devicesري فردي واحدهاي هوايي براي استفاده از ابزارهاي شناو

قرار بگيرند.در عمليات نزديك ساحل،جهت باد در كنار صخره هـا و پرتگـاه هـا نيـز بايـد در طـول عمليـات لحـاظ شـوند.بروز          
ي شناورها،سكوهاي حفاري يا مشكالت مكانيكي بايد محلي را براي فرود اضطراري بالگرد از قبل تعيين شود كه مي تواند بر رو

  بارج ها باشد.
به كمك پايش هوايي در خليج مكزيك،نقاط با ميزان ضخامت بيشتر شناسايي و به شناورها به آن سـمت هـدايت مـي شـود و     
سپس ميزان نفت سوخته شده،اندازه گيري شد.استفاده از هواپيماي چند منظوره به منظور پشتيباني عمليات بسيار نقش مهم 

  رنوشت سازي خواهد داشت.و س
  عمليات مشتعل ساز

ثانيه پس از فعال سـازي داشـته باشـند تـا      10مشتعل سازهاي دستي بايد مكانيسمي براي تاخير عمل كردن به مدت حداقل 
امكان فعال سازي و پرتاب آن و ثابت شدن لكه در اطراف آن فراهم شود.وجود زمان تاخير بيشتر در مواردي ضروري است كـه  
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تعل ساز در جلوي لكه به آب انداخته مي شود تا با حركت به سوي لكه مواجه شود.ابزارهاي طراحي شده بـراي انـداختن از   مش
ماده مشتعل ساز كه از مواد بنـزين ماننـد    1700بالگرد نبايد با شعله باز يا جرقه داشته باشند.در حادثه خليج مكزيك بيش از 

  به صورت ژل شده،استفاده شد.
  و ايمني عمومي سالمت 

توده دود در منطقه باعث از بين بردن نماي ظاهري منطقه به طور موقت خواهد شد و همچنين مي تواند بر فعاليتهاي روزمـره  
  انسان تاثير گذار خواهد بود و مي تواند شامل ريسك هاي زير باشد:

  حرارت و شعله آتش  -
 مواد منتشر شده از دود آتش  -

 دودبلعيدن ذرات و توده هاي  -

 كاهش قدرت ديد در منطقه به واسطه دود -

 ريسك و خطرات به وجود آمدن آتش سوزيهاي ثانويه در محل -

  قرار گرفتن در معرض ذرات دود 
دود ناشي از سوزاندن لكه نفتي يكي از مهم ترين مسايل مرتبط با اين عمليات اسـت و ذرات موجـود در دود ممكـن اسـت تـا      

شوند اما به ندرت به سطح زمين مي رسند.ستون دود اغلب از ذرات كـربن و گازهـاي قابـل    چندين مايل در جهت باد مشتعل 
اشتعال تشكيل مي شود.اين ذرات مهمترين نگراني مرتبط با دود سوزاندن نفت هستند كه رنگ سياه دود را نيـز تشـكيل مـي    

يدي است كه در صورت استنشاق حجم زيادي دهند.اين دود سياه ظاهر نامناسبي دارد،اما مهم تر از آن،مشكالت بهداشتي شد
  از اين ذرات ناشي مي شود.

  پيش بيني حركت ستون دود 
پيش از اجراي عمليات سوزاندن در محل ضروري است پـيش بينـي و تحليـل حركـت سـتون دود بـه صـورت مناسـب انجـام          

  مي كند. شود.استفاده از اين اطالعات به گزينش و به كارگيري از بهترين منابع موجود كمك
  نزديكي به خطوط ساحلي،شهرها،فرود گاه ها و...

ستون دود همچنين به علت كاهش ميدان ديد و ايجاد خطرات ايمني بـراي كـابران كشـتي،واحدهاي هـوايي و وسـايل نقليـه       
انـدازه   موتوري در نزديكي محل عمليات و در جهت باد ايجاد نگراني مي كند.كاهش ديد به علت انسـداد نـور توسـط ذرات بـا    

بر غلظـت ذرات معلـق بـر حسـب      700ميكرون به وجود مي آيد و به صورت تقريبي به كمك تقسيم عدد  0,6تا  0,3متوسط 
  ميكرو گرم بر مترمكعب به دست مي آيد.

  تعيين مناطق ممنوع و ايمني (هوا،خشكي و آب)
چنين نظارت بر اجراي الزامات مرتبط با آنهـا نيـز   مناطق ايمني مناسب بايد تعيين و به شيوه مناسب به مردم اعالم شوند و هم

در اين شرايط ضروري است.وجود ستون دود ممكن است به تغيير مسير ترددهاي هوايي و تعيين مناطق ممنوع منجر شـود.به  
نـه  عالوه ممكن است برخي فعاليت هاي افراد مانند صيادي،تفريحات و گردشگري نيز تحت تاثير مقـررات اعمـال شـده در زمي   

  آلودگي ناشي از ستون دود و مناطق تعيين شده در اين باره قرار بگيرد.
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  عوامل موثر بر كارايي روش سوزاندن در محل 

  ويژگي مواد نفتي و شرايط محيطي 
  نوع آلودگي نفتي،سرعت باد و زمان وقوع آلودگي نفتي بر پيش بيني تبخير و پراكندگي مواد نفتي اثر گذار خواهد بود.

  و پراكندگي  تبخير -
نقطه اشتعال،در صورتي كه نقطه اشتعال مواد نفتي پايين تر باشد،اين مواد به راحتي شعله ور مي شـوند و   -

در صورتي كه نفت دچار هوازدگي شود و يا به صورت امولسيون در آيد،باعث كاهش سرعت عمليات سـوزاندن  
  مواد نفتي خواهند شد.

  امولسيون شدن -
  رزيابي زيست محيطيعوامل موثر در هنگام ا

در هنگام ارزيابي عوامل زيست محيطي بايد تغييرات فصلي،عوامل طبيعي و اقتصادي مورد توجه قرار گيرد و از جمله مـواردي  
  كه مي توان در هنگام ارزيابي عوامل زيست محيطي به آن توجه كرد،شامل موارد زير است:

ي نفتي احتمالي و مـدل سـازي وضـعيت بـا هـدف      نتايج ارزيابي ريسك آلودگي نفتي(مكان و حجم آلودگ -
  تعيين منابع در معرض خطر

 شرايط غالب زيست محيطي (باد،دما و...) -

 نقشه حساسيت منطقه مورد نظر (رسوبات،تحقيقات زيستي و...) -

 گزينه هاي موجود براي مقابله با آلودگي نفتي و منابع الزم براي اجراي آنها -

 با آلودگي نفتي  نكات مثبت و منفي منابع مقابله -

 نتايج پيش بيني الگوي ستون دود -

  حضور كارشناسان زير در گروه عملياتي توصيه مي شود
  زيست شناسان و اقيانوس شناسان در خصوص حيات وحش و كاربردهاي تفريحي و تجاري منطقه -
 متخصصين شيوه هاي مقابله با آلودگي نفتي  -

 نمايندگان حفاظت محيط زيست محلي -

 بيني الگوي حركت آلودگي و ستون دود متخصصين پيش -

  
  مزاياي روش سوزاندن در محل 

سوزاندن در محل مي توانـد جـايگزيني مقـرون بـه صـرفه بـراي شـيوه هـاي مكـانيكي باشـد،زيرا هزينـه هـاي بـزرگ جمـع               
  آوري،انتقال،دفع يا آلودگي زدايي را حذف مي كند و يا تا حدود زيادي كاهش مي دهد.

ايش سرعت جمع آوري نفت به تسهيل سوزاندن آن منجر مي شود.مزاياي اصلي ايـن روش بـراي مقابلـه بـا     .به همين دليل،افز
  آلودگي هاي نفتي بزرگ عبارت است از:

  حذف سريع و موثر حجم بزرگي از آلودگيهاي نفتي از روي سطح آب -
 نياز به پرسنل،فضا و موارد پشتيباني كمتر در مقايسه با روشهاي مكانيكي مقابله -
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جلوگيري از رسيدن نفت به ساحل كه در آن،پاكسازي آهسته تر،پر هزينه تر و محيط زيسـت حسـاس تـر     -
 است.

مفيد در مواقعي كه استفاده از ساير شيوه ها ممكن نيست(مانند شرايط يخي يا آلودگي در آب هاي بسـيار   -
 كم عمق)

  
 

  معايب روش سوزاندن در محل 
ز آن است و دوده ناشي از اين دود مي تواند زمان ذوب يخ ها را كاهش دهد.اين تغيير را عيب بارز اين روش آتش و دود ناشي ا

مي توان در مناطق آسيب ديده از مواد نفتي مشاهده كرد.اين روش به تدابير آتش نشـاني مخصـوص نيـز احتيـاج دارد و تنهـا      
  پرسنل با تجربه بايد براي انجام آن آموزش ببينند و تعيين شوند.

نده نفت پس از سوزاندن،چگالي سنگين تري از آب دارد و به كف دريـا خواهـد رفـت.اين مسـاله،نگراني هـايي را دربـاره       باقيما
براي مـدت بسـيار طـوالني در     پيامدهاي بلند مدت بر روي اكوسيستم هاي كف دريا ايجاد مي كند.نفت ته نشين شده معموالً

كم سرعت درآب و موجودات زنده كف آب در تماس مداوم با آالينـده هـا    در شرايط جريان هاي كف آب باقي مي ماند،خصوصاً
قرار مي گيرند.در نهايت به ارزيابي و پاكسازي كف دريا در اين موارد احتياج خواهد بود و ضروري است اين مالحظات در هنگام 

  انتخاب محل سوزاندن در نظر گرفته شوند.
  محلفرايندهاي تائيد مربوط به روش سوزاندن در 

به منظور تسهيل اقدامات سريع در هنگام بروز سانحه،ضروري است مسئولين مرتبط به توافقاتي ملي در مورد شـرايط اسـتفاده   
مواردي مانند نواحي و شـرايط اجـراي ايـن روش و مـوارد نيازمنـد       از روش سوزاندن در محل دست بيابند.اين توافقات احتماالً

شوند.ضروري است به طرح هاي اقتضايي محلي مراجعه شود و رايزني با كشورهاي همسايه  دريافت تائيد مسئولين را شامل مي
  نيز مورد نظر قرار بگيرد.

  توصيه هاي قبل از تائيد 
طرح هاي اقتضايي بايد طرح ها و فرايندهايي را براي استفاده تائيد شده از ايـن روش داشـته باشـند و شـرايط مناسـب بـراي       

  ا تشريح نمايند.علي رغم تفاوت جزئيات،اغلب توافقات اوليه شامل موارد ذيل مي شوند:استفاده از اين روش ر
تائيد مجوز مسئولين مقابله با آلودگي براي استفاده از روش سوزاندن در محل بدون نياز به تائيد يا رايزنـي   -

  بيشتر به منظور مقابله يا كاهش خطرات متوجه افراد و محيط زيست 
ابله به اطالع رساني به سازمان هاي دولتي ذيربط در خصوص تصـميمات خـود در اولـين    الزام مسئولين مق -

 فرصت ممكن

 الزام استفاده از شيوه هاي شناخته شده،مانند بوم هاي نسوز براي كنترل عمليات  -

 الزام پيروي از الزامات ايمني و بهداشت و محدوديت ها در طول عمليات سوزاندن -

 امكان اثر گذاري آن بر جمعيت هاي نزديك به صحنه الزام پايش دود در موارد -

 الزام وجود ايجاد روشي براي جمع آوري باقيمانده نفت -

 تعريف شرايط نيازمند بررسي كف دريا براي يافتن نفتهاي ته نشين شده -
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  تجهيزات اوليه مورد نياز براي سوزاندن آلودگيهاي نفتي در محل
  متر) 50حدودي  بوم هاي مقاوم در برابر آتش ( با طول -
 متر در انتهاي هر بوم) 150تا  70وسايل مورد نياز براي يدك كشي (طنابهاي الزم غير فلزي، -

 وسايل كمكي براي يدك كشي (پمپ،لوله،فيلتر) -

 متر  350بومهاي متداول براي عمليات ويژه تا طول  -

 سيسمتهاي اشتعالي (هلي تورچ،عوامل ژل ساز) -

 دستي و هلي تورچ براي آلودگهياي كوچك سيستمهاي مشتعل كننده به صورت -

بومهاي ضـد آتـش از سـوختن سـازه هـا و انتقـال آلودگيهـاي نفتـي بـه محـيط زيسـت جلـوگيري مـي كنـد.بومهاي مـورد                
استفاده،بومهايي هستند كه ضخامت مواد نفتي را به اندازه كافي و موثر براي سوزاندن نگه مي دارند.جنس بومهاي ضد آتش از 

سراميكي و يا فوالد ضد زنگ است.آزمايشاتي كه براي بومها مورد استفاده قـرار مـي گيـرد، بـر اسـاس اسـتاندارد        نوع فيبرهاي
ASTM F1252      .است.اين آزمايشات شامل آزمايشهاي سوختن در يك دوره متوالي ويا سه دوره بـه صـورت جداگانـه اسـت

ش دارند و بسته به ميزان قرارگيري در برابرآتش ميزان مقاومت آنها عمر كوتاهي در برابر آت بومهاي مقاوم در برابر آتش معموالً
  تغيير پيدا خواهد كرد.

توليد كننده در خصوص سيسـتم هـاي مشـتعل     80شركت و در حدود  5در طي حادثه خليج مكزيك،بومهاي مورد استفاده از 
ساعت گـزارش شـده    11دقيقه تا  27ي از حدود كننده مورد استفاده قرار گرفتند.ميانگين مدت زمان سوزاندن آلودگيهاي نفت

  است.
  تجهيزات ايمني براي عمليات سوزاندن آلودگيهاي نفتي در محل

)،باي بكارگيري بومها نياز به دستكش نئـو پرن،چكمـه السـتيكي و عينـك     (PPEوسايل حفاظت شخصي  -
  است

 اتصال به زمين هلي تورچ و مخلوط مواد سوختني،عينك،ماسك فيلتر دار،دستكش،تجهيزات قابل -

دستگاه تشخيص گازهاي قابل احتراق(به منظور اطمينان از غير قابل انفجـار بـودن محـيط قبـل از شـروع       -
 عمليات)

 تجهيزات مقابله با آتش (بر روي شناورهايي كه درگير عمليات مقابله با آلودگي هستند) -

 پوندي) 150تجهيزات خاموش كننده آتش دي اكسيد كربن ( -

 ه با آلودگي تجهيزات مقابل -

موادي كه براي مقابله با آلودگيهاي نفتي به كار مي روند (پارچه هاي پاك كننـده،مواد پـاك كننـده،تميز     -
 كننده،كيسه هاي پالستيكي ،بوم و سايرمواد 

  طرح ملي براي استفاده ازروش سوزاندن در محل
  قرار گيرد: در طرح ملي استفاده از روش سوزاندن در محل بايد موارد زير مورد توجه

نقش روش سوزاندن در محـل و عمليـات مقابلـه بـا آلودگيهـاي       -4مراحل انجام كار  -3اهداف  -2مقدمه  -1
توصيه هاي الزم در خصوص تصميم گيري در مـورد   -7توصيه هاي مربوط به روش  -6مزايا و معايب روش -5نفتي 

ي كه در آن مـي تـوان عمليـات سـوزاندن در     موقعيت -7-2آيا نفت قابل سوختن است و يا خير؟ -7-1انتخاب روش 
مراحل تصميم گيري در مورد روش  -7-4پشتيباني الزم در خصوص روش سوزاندن در محل  -7-3محل را انجام داد
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نيـاز بـه    -10كارايي روش و پايش مربوط به انجام عمليات سوزاندن در محل  -9مراحل انجام سوزاندن در محل  -8
تمرينـات   -12مرتبط بودن فعاليتهاي سوزاندن در محل با فعاليتهاي ماهيگيران  -11رجي استفاده از كارشناسان خا

 وسايل حفاظت شخصي  -14آموزش  -13الزم 

  
  نتيجه گيري 

روش سوزاندن در محل يكي از روشهاي مقابله با آلودگي نفتي اسـت كـه شـامل مـواردي از جملـه انتشـار گازهـاي حاصـل از         
در خصوص آلودگي نفتي،از بين رفـتن حجـم وسـيعي از آلـودگي نفتـي در يـك فاصـله زمـاني          عمليات،اثرات زيست محيطي

  كوتاه،حفاظت و ايمني كاركنان مقابله با آلودگي از منبع آلودگي است.
در روش سوزاندن در محل بر اساس ويژگي بايد شرايط زماني وقوع آلودگي نفتي در نظر گرفتـه شود.سـوزاندن آلـودگي نفتـي     

  ت زمان كوتاه پس از وقوع آلودگي نفتي كارايي خواهد داشت.پس از مد
در صورتي كه در تصميم گيري تاخير انجام گيرد،عمليات سوزاندن آلودگيهاي نفتي بسيار مشكل و غيـر قابـل ممكـن خواهـد     

  بود.همچنين بايد اثرات مربوط به آلودگي نفتي در آب و سواحل در نظر گرفته شود.
،در آلودگيهاي بزرگ نفتي در مناطق دورافتاده،سوزاندن آلودگيهاي نفتـي تنهـا راه بـراي از بـين بـردن      در بعضي از موقعيت ها

  حجم وسيعي از آلودگيهاي نفتي به روش سريع و ايمن است.
  استفاده از روش سوزاندن مي تواند به صورت تركيبي به همراه روشهاي مكانيكي و شيميايي مورد استفاده قرار گيرد.

يي استفاده مناسب از تجهيزات،پرسنل و روشهايي به منظور اطمينان از اينكه آلودگيهاي نفتي كمترين اثـرات زيسـت   هدف نها
  محيطي را داشته باشند،است.

  روش سوزاندن از جمله روشهايي است كه به ما كمك مي كند به اين هدف برسيم.
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