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  چكيده

دریا عالوه بر یک زیستگاه مهم براي انواع جانداران، به عنوان یکی از مناطق پر اهمیت تجاري در اقصی نقاط جهان مورد توجه 
است. یکی از وقایعی که محیط دریا را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد، حضور آالینده هاي نفتی در این مناطق است. شکستگی 
لوله هاي انتقال نفت در کف دریا، تصادم کشتیهاي حامل مواد نفتی و ... از جمله مواردی هستند که سبب ورود نفت به آبهاي 
دریایی می شوند. نفت ریزشی در مواجه با امواج و جریانهاي دریایی، فرایندهاي فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مختلفی را تجربه 
کرده و در محیط دریا پخش می شود. الزمه کنترل و جمع آوري نفت ریزشی و محافظت از زیستگاه دریایی، درك صحیح از 
نحوه انتقال و استهالك نفت در آب است. در پژوهش حاضر، مدلی عددی به منظور بررسی چگونگی انتقال و انتشار نفت در آب 
توسعه داده شده است. به همین منظور از نگرش الگرانژي مبتنی بر درنظرگیري ذرات، که براي شبیه سازي مرزها و سطوح آزاد 
 gnivoM پیچیده مانند موج و همچنین محیط هاي چند فازي بسیار مناسب است، استفاده شده است. در مدل حاضر، از روش

مدل  در  است.  شده  گرفته  بهره  بوده  الگرانژي  سازي  شبیه  روشهاي  جدیدترین  از  یکی  که   (SPM)  ticilpmi-imeS  elcitraP

عددی SPM توسعه داده شده، انواع اپراتورهاي پیشرفته مدلسازي الگرانژي به کار رفته و بهترین اپراتور جهت غلبه بر نوسانات 
فشار انتخاب شده است. مدل عددی ابتدا به صورت تک فاز جهت تخمین میدان جریان در محیط دریایی به کار رفته و صحت 
لغزه و  از زمین  ناشی  تولید موج توسط پدال موجساز و موج  به ساحل،  مدل در شبیه سازي پیشروي موج در کانال و برخورد 
گسترش آن در محیط آبی تایید شده است. با تجهیز مدل عددی توسعه یافته به انواع مدلهاي آشفتگی، از مدلهاي صفر معادله اي 
 SPM ساده تا مدلهاي دو معادله اي پیچیده تر، قابلیت کاربرد آن در انواع جریانها افزایش یافته است. در مرحله بعد، مدل عددی
انتقال و استهالك آالینده  با درنظرگیري همزمان فازهاي آب و نفت، براي بررسی نحوه  به صورت چند فاز توسعه داده شده و 
نفتی در آبهاي عمیق در محیط دریایی، با تاکید بر پخش نفت ریزشی در ستون آب، به کار رفته است. مدل عددی حاضر جهت 
مطالعه فرایندهاي انتقال افقی نفت در آب، پراکندگی نفت روي سطح آب و پخش نفت در ستون آب بدون درنظرگیري شکست 
امواج، به کار رفته و توانایی مدل در تخمین نحوه پراکنش نفت در مواجه با جریان و موج تایید گردیده است. با توجه به اینکه 
یکی از پدیده هاي مهم در انتشار نفت، ورود نفت به ستون آب می باشد، روند تحقیقات بر روي نحوه پخش نفت در ستون آب 
متمرکز شده است. در این راستا، ابتدا به کمک مدل عددی چند فازي توسعه داده شده،  سناریوهاي متعددی  ریزش نفت   در 
آب بررسی گردیده و نتایج پخش نفت در ستون آب، در یک پایگاه داده ها  جمع آوري شده است.   سپس این نتایج مورد تحلیل 
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آماري قرار گرفته است. با توجه به پارامترهاي موثر در پخش نفت در ستون آب، رابطه ریاضی- آماري مناسب جهت پیش بینی 
نحوه پخش نفت در ستون آب ارائه شده است. پس از صحت سنجی رابطه پیشنهادی با داده هاي آزمایشگاهی، عملکرد آن به 

کمک چند سناریوي دیگر و مقایسه با نتایج مدل عددی توسعه داده شده مورد واسنجی قرار گرفته است.  

کلمات کلیدي: ریزش نفت، پخش نفت در ستون آب، مدلسازي عددی، روش MPS، محیط دریایی  
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