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یىی اص ٔـىالت ٟٔٓ ٚ ٔغشح دس حیغٝ ٟٔٙذػی ٔحیظ صیؼت تاحیش آِٛدٌی ٘فت خاْ ٔٙتـش ؿذٜ دس ػٛاحُ ٔی تاؿذ. دس تؼیاسی اص حاالت تٝ 

دٜ اص آٖ ٞا ٔی تٛاٖ اص ٚاػغٝ ؿشایظ ٔختّف آِٛدٌی ٘فت دسٖٚ ػٛاحُ دسیاٞا ٔٙتـش ٔی ٌشدد. دس ایٗ ٔماِٝ تىٙیه ٞا ٚ سٚؽ ٞایی وٝ تا اػتفا

ٞا ٌؼتشؽ آِٛدٌی ٞای ٘فت خاْ ٔٙتـش ؿذٜ رّٛ ٌیشی ٕ٘ٛد تشسػی ٔی ؿٛ٘ذ. تشای ایٗ ٔٙظٛس تىٙیه اػتفادٜ اص تْٛ ٔؼشفی ؿذٜ اػت. ا٘ٛاع تْٛ 

ٝ تٝ ٔـاٞذاتی وٝ دس ٌزؿتٝ ٚ سٚؽ ٞا ٚ واستشدٞای آٖ ٞا تا ػٙایت تٝ تشخی اص واستشدٞای ارشایی ٚ ػّٕی دس ٚالؼیت ٘اْ تشدٜ ؿذٜ ا٘ذ. تا تٛر

 تشای اػتفادٜ تْٛ ٚرٛد داؿتٝ اػت، اٍِٛی تٟیٙٝ اػتفادٜ اص تْٛ ٞا تشای رٌّٛیشی اص ٌؼتشؽ آِٛدٌی ٔؼشفی ؿذٜ اػت.

 
  انتشار آلودگی، نفت خام، پیشگیری، سواحل، بومکلمات کلیدی: 

 

 

 مقذمه      -1

 
افتٙذ، پتا٘ؼیُ ایٗ سا داس٘ذ تا خؼاسات صیادی تٝ رخائش عثیؼی ٚ اوٛػیؼتٓ دسیا ٚ ػٛاحُ  آِٛدٌی ٞای ٘فتی ٘اؿی اص حٛادحی وٝ دس دسیا اتفاق ٔی

یؼتی تحٕیُ وٙذ. تٝ ػالٜٚ ٘فت سیختٝ ؿذٜ تٝ دسیا ٔی تٛا٘ذ تاػج آِٛدٜ ؿذٖ ؿٙاٚسٞا ٚ تأػیؼات تٙذسی ؿٛد ٚ خؼاسات التلادی، تٟذاؿتی ٚ تٛس

ٗ تأحیشات تٝ ػٛأُ ٌٛ٘اٌٛ٘ی ٔا٘ٙذ ٘ٛع ٘فت ٚ ٔیضاٖ آِٛدٌی، سفتاس آٖ پغ اص سیختٝ ؿذٖ دس دسیا، ؿذیذی تٝ ٔٙغمٝ ٚاسد ٕ٘ایذ. ٔاٞیت ٚ دٚاْ ای

 ٚیظٌی ٞای فیضیىی ٚ ٘احیٝ ی تحت تأحیش آِٛدٌی، ؿشایظ آب ٚ ٞٛایی، ٘ٛع ٚ واسآیی ػّٕیات ٔماتّٝ، ؿشایظ صیؼت ؿٙاختی ٚ التلادی ٔحیظ ٚ

 حؼاػیت ٔٙغمٝ تٝ آِٛدٌی ٚاتؼتٝ اػت.

تٗ آٟ٘ا ػٛأُ آِٛدٌی ٘فتی ٔی تٛاٖ تٝ ٔٛاسدی چٖٛ اػتخشاد، ا٘تماَ، تخّیٝ ٚ رخیشٜ ػاصی ٘فت، اوتـافات فشاػاحّی، تلادْ تا٘ىشٞا ٚ تٝ ٌُ ٘ـؼاص 

دادٜ اػت وٝ  اؿاسٜ وشد. ٞش چٙذ دس ػاَ ٞای اخیش تزٟیضات ایٕٙی فشاٚا٘ی تٝ ٔٙظٛس پیـٍیشی اص ٚلٛع چٙیٗ فزایؼی فشاٞٓ ؿذٜ، ٔتأػفا٘ٝ تزشتٝ ٘ـاٖ

 ذ تٝحتی تٟتشیٗ تالؽ ٞا ٘یض ٕٔىٗ اػت دس رٌّٛیشی اص ایٗ حٛادث ٘اواْ تٕا٘ذ. خغای ا٘ؼا٘ی، تشٚص اؿىاالت فٙی ٚ فـاس ؿشایظ ٔحیغی ٔی تٛا٘

 

 

اس دس یه چاٜ فٛسا٘ی تٛد وٝ دس احش ا٘فز 2010تشٚص حٛادث تیٙزأذ. رذی تشیٗ ایٗ فزایغ دس ػاَ ٞای اخیش، ا٘تـاس ٘فت دس خّیذ ٔىضیه دس ػاَ 

(. وٙتشَ فٛساٖ ٘فت تٝ تٟٙایی، ػٝ ٔاٜ عَٛ وـیذ ٚ ػّٕیات ٔماتّٝ ٔذت ٞا تٝ عَٛ ا٘زأیذ. ٕٞٝ ایٗ فؼاِیت ٞا ٚ ٞضیٙٝ ٞای 1٘فت سٚی داد )ؿىُ

ؿٛد وٝ تحشاٖ پخؾ چٙذیٗ ٔیّیاسد دالسی ٘تٛا٘ؼت ٔا٘غ اص تخؾ صیادی اص خؼاسات وٛتاٜ ٔذت ٚ تّٙذٔذت صیؼت ٔحیغی ٚ التلادی ٔتؼذدی 

 آِٛدٌی ٘فتی تٝ د٘ثاَ داسد.

غشات آِٛدٌی ٞای ٘اؿی اص پخؾ ٘فت دس ٔٙاعك ػاحّی ٚ فشاػاحّی، دِٚت ٞا سا تش آٖ داؿتٝ تا پیٛػتٝ تٝ تذاتیش تیـتشی تشای پیـٍیشی ٚ واٞؾ خ

أٝ سیضی ٚ ارشای ػّٕیات ٔماتّٝ تا آِٛدٌی ٞای ٘فتی دس حاَ ٘اؿی اص تشٚص چٙیٗ فزایؼی تیٙذیـٙذ. اص ایٗ سٚ ٔغاِؼات ٌؼتشدٜ ٚ سٚصافضٖٚ پیشأٖٛ تش٘

 ا٘زاْ اػت.
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 Missisipiدلتای  –: انتشار آلودگی نفت در روی سطح آب 1شکل 

 

 لکه های نفتی       -2

 
یضیىی ٚ تیِٛٛطیىی تؼییٗ ٘فت تا سیختٝ ؿذٖ دس دسیا، سٚی ػغح آب پخؾ ٔی ؿٛد. ٔؼیش حشوت ٚ ػشا٘زاْ ِىٝ ی ٘فتی تٛػظ فشآیٙذٞای ؿیٕیایی، ف

تؼذادی اص ایٗ فشآیٙذٞا تٝ لشاس   [1]ٔی ؿٛد. ایٗ فشآیٙذٞا تٝ ٔـخلات ٘فت، ٞیذسٚدیٙأیه دسیا، ٚ ؿشایظ ٞٛاؿٙاػی ٚ صیؼت ٔحیغی تؼتٍی داس٘ذ. 

 صیش ٞؼتٙذ:

 پخؾ تحت احش تاد ٚ آؿفتٍی ٞای ٘اؿی اص آٖ  -

 راتٝ رایی افمی ٘اؿی اص ؿشایظ دسیا  -

 ذٌی دس ػٕك ٚ أِٛٛػیٖٛ وٝ تٝ ٘ٛع ٘فت، ؿىؼت أٛاد ٚ دٔای ٔحیظ تؼتٍی داسدپشاوٙ -

 تثخیش، اوؼیذاػیٖٛ ٚ ا٘حالَ -

 رٕغ ؿذٖ دس ػاحُ ٚ ٚاسد ؿذٖ ٔزذد تٝ آب  -

 رزب ٚ تٝ ٘ـیٙی ٘فت تٛػظ رسات ٔؼّك  -

 1صیؼت تزضیٝ ؿذٖ -

 

 عملیات مقابله       -3
 

ؿأُ  2٘فتی ٚرٛد داسد، سٚؽ ٞا ٚ تزٟیضات ٚیظٜ تشای ٟٔاس آٖ ٘یض ٔٛسد ٘یاص اػت. ٔماتّٝ تا آِٛدٌی ٞای ٘فتیتا صٔا٘ی وٝ أىاٖ تشٚص آِٛدٌی ٞای 

ػّٕیات تش٘أٝ سیضی ؿذٜ ای اػت وٝ تٝ ٔٙظٛس وٙتشَ ٚ پاوؼاصی ٘فت اص دسیا ٚ رٌّٛیشی اص سػیذٖ ٘فت تٝ ٔٙاعك حؼاع دس رٟت واٞؾ احشات 

٘زاْ ٔی ؿٛد. ایٗ ٔماتّٝ ؿأُ فؼاِیت ٞایی چٖٛ پیؾ تیٙی ٔؼیش حشوت آِٛدٌی، سٚؽ ٞای ٔىا٘یىی رٌّٛیشی ٔخشب وٛتاٜ ٔذت ٚ تّٙذٔذت آٖ ا

(، فشاٞٓ آٚسی تزٟیضات، ایٕٙی dispersant(، سٚؽ ٞای غیشٔىا٘یىی )ٔا٘ٙذ آتؾ صدٖ ٘فت ٚ اػتفادٜ اص ٔٛاد 3اص ا٘تـاس ٘فت )ٔا٘ٙذ  اػتفادٜ اص تْٛ

یی وٓ، تأحیشات را٘ثی ٔا٘ٙذ خغشپزیشی ٚ ػٛاسم صیؼت ٔحیغی ٞش یه اص سٚؽ ٞای غیشٔىا٘یىی، اػتفادٜ اص ٔٛا٘غ ٚ... ٔی ؿٛد. تٝ دِیُ واسآ

 ٔىا٘یىی )تْٛ( ٔغّٛب تشیٗ سٚؽ تّمی ٔی ؿٛد.
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 Biodegradation 

2
 Oil Spill Response 

3
 Boom 
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 جلوگیری از پخش نفت به کمک بوم           -4

 معرفی بوم         -4-1

 

(. تْٛ ٔؼٕٛالً اِٚیٗ ٚػیّٝ ای اػت وٝ دس ػّٕیات ٔماتّٝ تا 2-1ؾ ٘فت سا وٙتشَ ٔی وٙذ )ؿىُ ْٛ ٔا٘غ فیضیىی ؿٙاٚسی اػت وٝ راتٝ رایی ٚ پخت

 آِٛدٌی ٘فتی دس دسیا ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔی ٌیشد ٚ تیـتشیٗ واستشد سا دس رٕغ آٚسی ٘فت اص سٚی ػغح آب ٚ ٔحافظت اص ٔٙاعك حؼاع تٝ خٛد

فی اص تْٛ ٞا ػاختٝ ٚ ٔٛسد اػتفاٜ لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ ٚ ٔغاِؼات آصٔایـٍاٞی ٚ تحّیّی صیادی تشای پی اختلاف دادٜ اػت. دس ػاَ ٞای اخیش ا٘ٛاع ٔختّ

 [2]تشدٖ تٝ ػّٕىشد آٖ ا٘زاْ ٌشفتٝ اػت. 

 & STAR, 2006اص ٘ظش ؿیٜٛ ی تٝ واسٌیشی، ٔی تٛاٖ تْٛ ٞا سا تؼتٝ تٝ ؿشایظ ٔحیغی ٚ ٞذف ٔٛسد اػتفادٜ تٝ كٛست صیش دػتٝ تٙذی وشد )

Oebius, 1111 :) 

: دس ایٗ سٚؽ تْٛ ٞا تٛػظ ٟٔاسٞایی سٚی آب ٔؼتمش ٔی ؿٛ٘ذ ٚ ِىٝ ی ٘فتی سا احاعٝ ٔی وٙٙذ، تا پخؾ ٘فت تٝ حذالُ تشػذ )ؿىُ 1تْٛ ػذوٙٙذٜ -

 اص ػغح آب تشداؿتٝ ٔی ؿٛد. 2اِف(. ٔؼٕٛالً پغ اص ا٘زاْ ایٗ ػّٕیات ٘فت، تٝ وٕه دػتٍاٜ ٞای ٔىٙذٜ -3

: ٞذف اص ایٗ ؿیٜٛ تغییش ٔؼیش ٘فت اص یه ٔحُ یا ٔؼیش تٝ ٔحُ ٔخلٛف رٕغ آٚسی ٚ یا ٔا٘غ ؿذٖ اص سػیذٖ ٘فت تٝ ٘ٛاحی 3ٜتْٛ ٔٙحشف وٙٙذ -

( اػت. دس ایٗ ؿیٜٛ، تْٛ دس یه صاٚیٝ ی ٔٙاػة ٘ؼثت تٝ رشیاٖ لشاس دادٜ ٔی ؿٛد ٚ ٘فت دس ٔؼیشی ٞٓ أتذاد تا تْٛ تٝ deflection boomحؼاع )

 ب(. -3ٙحشف ٔی ؿٛد )ؿىُ ٔحُ رٕغ آٚسی ٔ

ج(: ٞذف اص ایٗ ؿیٜٛ ٔحافظت اص ٘ٛاحی حؼاع دس تشاتش آِٛدٌی ٘فتی اػت. تشای ا٘زاْ ایٗ تىٙیه ٘احیٝ -3)ؿىُ  4خاسد ٍ٘ٝ داؿتٗ ِىٝ ی ٘فتی -

 ی ٔٛسد ٘ظش سا تٝ وٕه تْٛ وأالً اص دسیا رذا ٔی وٙٙذ.

(. تٝ ایٗ تشتیة ٘فت دس 4لشاس دادٜ ؿذٜ ٚ دٚ عشف آٖ تٛػظ دٚ ؿٙاٚس وـیذٜ ٔی ؿٛد )ؿىُ : دس ایٗ ؿیٜٛ تْٛ پیشأٖٛ ِىٝ ی ٘فتی 5تْٛ وـٙذٜ -

 ٔؼاحت وٕتشی رٕغ ٔی ؿٛد ٚ ضخأت الیٝ آٖ تیـتش ٔی ٌشدد.

 [3] تىٙیه ٞای دیٍشی ٘یض دس رٕغ آٚسی ٘فت سٚی ػغح آب ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔی ٌیشد وٝ دس حٛكّٝ ایٗ ٔماِٝ ٕ٘ی ٌٙزٙذ.

 

 
 منظره ای از بوم انداخته شده درون آب برای حفاظت از سواحل: 2شکل 
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 : تکنیک های به کارگیری بوم3شکل 

 

 
 بوم کشنده -4شکل 

 اجسای بوم       -4-2
 

آصاد ٚ ػٕك (. ػغح 5تـىیُ ؿذٜ اػت )ؿىُ  4ٚ ػٕك آتخٛس 3، ػغح آصاد2، ارضاء وــی ٚ ٚص٘ٝ ٞای تؼاد1َْٛ اص چٟاس رضء اكّی: ؿٙاٚس، تذ٘ٝت

 آتخٛس تا تٛرٝ تٝ ٔٛلؼیت لشاس ٌیشی تْٛ ٘ؼثت تٝ آب تؼییٗ ٔی ؿٛد. 
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 اجسای بوم -5شکل 

 

ٛد. ٘یشٚٞای ؿٙاٚس تْٛ وٕه ٔی وٙذ تا تْٛ سٚی ػغح آب تٕا٘ذ. داخُ ؿٙاٚس ٔؼٕٛالً اص ٞٛا یا فْٛ پش ٔی ؿٛد. تذ٘ٝ، ٔا٘غ ػثٛس ٘فت اص صیش تْٛ ٔی ؿ

ٔٛد ٚ رشیاٖ تٛػظ اػضای وــی تحُٕ ٔی ؿٛد. اػضای وــی ٔی تٛا٘ذ ص٘زیش، عٙاب یا ٞش ػضٛ وــی دیٍشی تاؿذ  ٘اؿی اص وـیذٖ تْٛ، تاد،

ٚ تحت احش وٝ دس عَٛ تْٛ دس ٘احیٝ تذ٘ٝ یا ؿٙاٚس أتذاد پیذا ٔی وٙذ. ٚص٘ٝ ٞای تؼادَ تاػج ٔی ؿٛ٘ذ تْٛ سٚی ػغح آب تٝ كٛست ػٕٛدی لشاس تٍیشد 

ؾ ٘ـٛد. ػضٛٞای وــی ٔا٘ٙذ ص٘زیش یا واتُ ٔی تٛا٘ٙذ ٘مؾ ٚص٘ٝ ٞای تؼادَ سا ٘یض ایفا وٙٙذ. دس ػایش ٔٛاسد ٔی تٛاٖ اص ٚص٘ٝ رشیاٖ یا تاد دچاس چشخ

 [4] ٞای ػشتی اػتفادٜ وشد.

تّٙذتش تاؿذ ٘یشٚی  ٘فت اص تاالی تْٛ رٌّٛیشی ٔی وٙذ. ٞش چٝ ایٗ ػغح 1ػغح آصاد یا تخـی اص تْٛ وٝ تاالی ػغح آب لشاس ٔی ٌیشد اص ػشسیض ؿذٖ

ٌشٜ  20ػا٘تی ٔتش ؿٛد، ػّٕىشد تْٛ تحت احش تادٞایی تا ػشػتی حذٚد  20تا  10تاد تیـتشی تٝ تْٛ اػٕاَ ٔی ؿٛد. تشای ٔخاَ چٙا٘چٝ ایٗ ػغح تیـتش اص 

ٔی وٙذ. أا افضایؾ ایٗ ػٕك تٝ افضایؾ دسیایی، تٝ ؿذت آػیة ٔی تیٙذ. ػٕك آتخٛس تْٛ وٝ تا تذ٘ٝ تأٔیٗ ٔی ؿٛد، اص ػثٛس ٘فت اص صیش تْٛ رٌّٛیشی 

اٞؾ ٘یشٚی رشیاٖ ٚاسد تش آٖ ٔی ا٘زأذ. ایٗ ٘یشٚ ٔی تٛا٘ذ وذ ؿذٖ تذ٘ٝ یا تؼّیٓ اػضای وــی سا دس پی داؿتٝ تاؿذ. افضایؾ ػغح آصاد تٝ و

تذٖٚ تٛرٝ تٝ  2ِة ٔىا٘یضْ ٌشیض ٘فت اص صیش تْٛٔماٚٔت دس تشاتش چشخؾ دس احش تاد ٔٙزش ٔی ؿٛد. اص عشفی رشیاٖ ٞای ػشیغ تاػج ٔی ؿٛ٘ذ ٘فت دس لا

 ٔیضاٖ ػٕك آتخٛس اص صیش تْٛ ػثٛس وٙذ.

 

 طبقه بنذی بوم ها        -4-3

 
ست تزاسی تْٛ ٞا دس ا٘ٛاع عشح ٞا، اتؼاد ٔختّف ٚ تا ٔٛاد ٌٛ٘اٌٖٛ ٚ تٝ تٙاػة ٘ٛع واستشدی وٝ داس٘ذ ػاختٝ ٔی ؿٛ٘ذ. تْٛ ٞایی وٝ أشٚصٜ تٝ كٛ     

 خالكٝ  5، ضذحشیك ٚ تْٛ ٞای رزس ٚ ٔذی4، پشدٜ ای3ػاختٝ ٔی ؿٛ٘ذ ٚ ٔٛسد تٟشٜ تشداسی لشاس ٔی ٌیش٘ذ سا ٔی تٛاٖ دس چٙذ ٘ٛع تْٛ ٞای حلاسی

 

وشد. تْٛ ٞای ضذ حشیك وٝ اص ٔٛاد ٔخلٛف ػاختٝ ٔی ؿٛ٘ذ دس ٔٛاسدی تٝ واس تشدٜ ٔی ؿٛ٘ذ وٝ ٘فت ٔحلٛس ؿذٜ لشاس اػت آتؾ صدٜ ؿٛد. تْٛ 

 [5] رٌّٛیشی ٔی وٙٙذ. intertidalٞای رزس ٚ ٔذی تٝ ٍٞٙاْ رزس تٝ صٔیٗ ٔی چؼثٙذ ٚ اص حشوت ٘فت دس أتذاد ٘احیٝ ی 

اص ٔٛاد كّة یا ٘یٕٝ كّة ػاختٝ ٔی ؿٛ٘ذ. ؿٙاٚسی ایٗ ٘ٛع تْٛ ٞا اص تّٛن ٞایی وٝ تٝ عشق ٔختّف سٚی آٟ٘ا ٘لة ٔی ٌشد٘ذ، تْٛ ٞای حلاسی 

وٓ ٚ دس ٘تیزٝ پاػخ ضؼیف  6تأٔیٗ ٔی ؿٛد. ٔضیت اكّی آٟ٘ا واستشد آػاٖ ٚ ػذْ ٘یاص تٝ ٔشالثت دائٕی اػت. ٔـىُ اكّی ایٗ ٘ٛع تْٛ اضافٝ ؿٙاٚسی

 ( اػتفادٜ ٔی ؿٛد. m/s 25/0تٝ ٘ٛػا٘ات ػٕٛدی آب اػت. اص ایٗ سٚ اص ایٗ ٘ٛع تْٛ تیـتش دس آب ٞای آساْ تا رشیاٖ ٞای وٓ ػشػت )تا آٟ٘ا ٘ؼثت 

                                                 
1
 Splash over 

2
 Entrainment 

3
 Fence 

4
 Curtain Boom 

5
 Tidal Seal Booms 

6
 Excess Buoyancy 
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آٟ٘ا ٘یاص تٝ  اد دیٍشتیـتش واستشد ایٗ تْٛ ٞا دس ٔٛاسد تّٙذٔذت اػت، صیشا ٘یاص تٝ ٔشالثت صیادی ٘ذاس٘ذ. ػالٜٚ تش پاػخ ضؼیف ایٗ تْٛ دس تشاتش أٛاد ایش

 ا٘ثاسی تضسي تشای ٍٟ٘ذاسی اػت.

 تْٛ ٞای پشدٜ ای ؿأُ ا٘ٛاع صیش ٞؼتٙذ: 

(. ایٗ ٘ٛع اص تْٛ ٞا ٞضیٙٝ ی تِٛیذ پاییٗ تشی ٘ؼثت تٝ ػایش تْٛ ٞا 6-1پش واستشدتشیٗ ٚ دس دػتشع تشیٗ ٘ٛع تْٛ ٞؼتٙذ )ؿىُ  1تْٛ ٞا تا ؿٙاٚس فْٛ -

پٛؿیذٜ ٔی ؿٛد. واستشد ٚ ارشای ایٗ ٘ٛع اص تْٛ ٞا ٘یض تٝ ٔا٘ٙذ تْٛ ٞای حلاسی  PVCٜ اػت وٝ تٛػظ ٔٛادی اص داس٘ذ. ؿٙاٚس آٟ٘ا اص فْٛ تـىیُ ؿذ

 آػاٖ اػت ٚ پاػخ تٟتشی ٘ؼثت تٝ آٟ٘ا دس تشاتش أٛاد اص خٛد ٘ـاٖ ٔی دٞٙذ.

 شاٞٓ تاؿذ تٝ واس ٔی سٚ٘ذ. ایٗ تْٛ ٞا دس ٔٛاسدی وٝ رشیاٖ ػشػت صیادی ٘ذاؿتٝ تاؿذ ٚ فضای وافی تشای رخیشٜ ی تْٛ ف

: واس تا ایٗ ٘ٛع تْٛ ٞا تؼیاس آػاٖ اػت. دس حاِت رخیشٜ دس ا٘ثاس حزٓ وٕی اؿغاَ ٔی وٙٙذ ٚ خیّی ػشیغ ارشا ٔی ؿٛ٘ذ. 2تْٛ ٞای خٛد تادؿٛ٘ذٜ -

ؿٛ٘ذ ٚ دس صٔاٖ ارشای ػّٕیات ٞؼتٙذ. دس ٍٞٙاْ رخیشٜ ایٗ ٔحفظٝ ٞا فـشدٜ ٔی  Poluurethanceیا  PVCؿأُ ٔحفظٝ ٞای ؿٙاٚسی تا پٛؿؾ 

ش ؿذٖ تٛػظ ؿیشٞای ٔىؾ اص ٞٛا پش ٔی ؿٛ٘ذ. ایٗ تْٛ ٞا پاػخ خٛتی تٝ أٛاد اص خٛد ٘ـاٖ ٔی دٞٙذ. ٔـىُ اكّی آٟ٘ا أىاٖ خشاتی، خٛسدٌی، پٙچ

ٔٛاسدی وٝ ٘یاصٔٙذ ػشػت تاالی  ٚ خشٚد تذسیزی ٞٛا دس عَٛ صٔاٖ اػت. اص ایٗ سٚ وٕتش تٝ كٛست تّٙذٔذت ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔی ٌیش٘ذ ٚ دس

 ػّٕیات اػت، واستشد داس٘ذ.

 

 
 بوم با شناور فوم -6شکل 

 

 مواد تشکیل دهنذه      -4-4

 
ػا٘تی ٔتش  150تا  60أشٚصٜ تْٛ ٞای ٔختّفی دس تاصاس ٚرٛد داس٘ذ. ا٘ذاصٜ ی تْٛ تٝ واستشد آٖ تؼتٍی داسد. دس ٔٛسد آب ٞای آصاد ػٕیك آتخٛس تْٛ اص   

ٔتش ٔی تٛا٘ذ أتذاد داؿتٝ تاؿذ. ٔٛادی وٝ تشای ػاخت تْٛ اػتفادٜ ٔی ؿٛد ٘یض  300ػا٘تی ٔتش تغییش ٔی وٙذ. عَٛ تْٛ تا  130تا  30غح آصاد آٖ اص ٚ ػ

 ExxonMobil، ٚ... ػاتٝ ٔی ؿٛد )PVC ،urethane ،vulcanized neoprene rubberٔختّف اػت. تذ٘ٝ ی ا٘ؼغاف پزیش تْٛ ٔؼٕٛالً اص 

Research and Egnineering Company, 2002 ٔؼٕٛالً تشای ػاخت تْٛ اص اػتا٘ذاسد .)ASTM( اػتفادٜ ٔی ؿٛد ،ASTM 2004) [6] 

 

                                                 
1
 Internal Foam Floatation Boom 

2
 Self-Inflatable Boom 
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 بوم های خود باد شونده -7شکل 

 

 کارایی بوم     -4-5

 
ٝ سفتاس آٖ دس تشاتش حشوت آب ٔـخق ٔی ؿٛد. ٟٔٓ تشیٗ ٚیظٌی تْٛ تٛا٘ایی آٖ دس ػذ وشدٖ ٔؼیش ٚ تغییش رٟت ٘فت اػت. ایٗ ٚیظٌی تا تٛرٝ ت     

 ,ExxonMobil Research and Engineering Companyؿٛد ) m/s5/0ٞیچ تٛٔی لادس ٘یؼت ٔا٘غ اص پیـشٚی ٘فت دس رشیاٖ ٞایی تیؾ اص 

 آیی ٔٙاػثی داؿتٝ تاؿذ: (. ایٗ أش تٝ اتؼاد ٚ ػٕك تذ٘ٝ استثاعی ٘ذاسد. تٝ عٛس وّی یه تْٛ تایذ ػٝ ٚیظٌی داؿتٝ تاؿذ تا واس2002

 . ؿٙاٚسی وٝ تاػج ٔی ؿٛد تْٛ سٚی ػغح آب تٕا٘ذ ٚ ػغح آصاد وافی داؿتٝ تاؿذ.1

تٝ آٖ ٚیظٌی اعالق ٔی ؿٛد وٝ ٔا٘غ چشخؾ ٚ وذ ؿذٖ تْٛ دس تشاتش رشیاٖ یا تاد ٔی ٌشدد. ایٗ ٚیظٌی تا اضافٝ وشدٖ  1. ٔماٚٔت دس تشاتش چشخؾ2

 ْٛ یا تا لشاسٌیشی ؿٙاٚس دس تاالی ٔشوض رشْ افضایؾ ٔی یاتذ. ٚص٘ٝ ٞای تؼادَ تٝ دأٙٝ ی ت

ٌفتٝ ٔی ؿٛد. تٛٔی   3تٝ لاتّیت تْٛ دس ا٘غثاق تا أٛاد ٚ دس ٘تیزٝ واٞؾ ٔیضاٖ ػشسیضی ٚ دس سفتٗ رشیاٖ اص صیش تْٛ 2. پاػخ دس تشاتش ٘ٛػاٖ ػٕٛدی3

 [7] تاال ٚ پاییٗ سفتٗ ػغح آب ٕٞاًٞٙ تاؿذ.وٝ لاتّیت خٛتی اص ایٗ ٘ظش داؿتٝ تاؿذ، ٔی تٛا٘ذ تٝ خٛتی تا 

 

 معیار طراحی      -5

 
تِٛیذ  تْٛ ٞایی وٝ دس تخؾ لثُ ٔٛسد اؿاسٜ لشاس ٌشفت دس ا٘ٛاع ٔذَ ٞا ٚ تشای اػتفادٜ دس تٙادس، آب ٞای ػاحّی، ٔٙاعك فشاػاحُ ٚ سٚدخا٘ٝ ٞا      

 ٔی ؿٛ٘ذ. ا٘تخاب تْٛ تش اػاع ػٛأُ صیش ا٘زاْ ٔی پزیشد: 

 ؿیٜٛ ی ارشای ػّٕیات ٚ حذاوخش صٔا٘ی وٝ تایذ كشف آٖ ؿٛد -

 ٔحُ ا٘زاْ ػّٕیات  -

 ؿٙاٚسی وٝ احتٕاالً تشای حُٕ تْٛ تٝ واس ٔی سٚد -

 ؿشایظ ٔحیغی احتٕاِی )رشیاٖ، ٔٛد، تاد( -

 ٔذت صٔاٖ تمشیثی ػّٕیات ٔماتّٝ  -

 

                                                 
1
 Roll Stiffness 

2
 Heave Response 

3
 Underflow 
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 جمع بنذی        -6

 
دسیایی ٔی تٛا٘ذ خؼاست ٞای فشاٚا٘ی سا دس رٙثٝ ٞای ٔختّف التلادی، صیؼت ٔحیغی، تٟذاؿتی ٚ... داؿتٝ  سیضؽ ٘فت دس دسیا تٝ دِیُ فزایغ      

اص  تاؿذ. تا ٚرٛد ٌؼتشؽ ٚ پیـشفت ٞای اخیش دس صٔیٙٝ تزٟیضات ایٕٙی دس كٙؼت اػتخشاد ٘فت ٚ حُٕ ٚ ٘مُ دسیایی، آِٛدٌی ٞای ٘فتی ٞٙٛص یىی

ٔی ؿٛ٘ذ ٚ ٘یاصٔٙذ تٛرٝ فشاٚاٖ ٞؼتٙذ. تٙاتشایٗ تی رٟت ٘یؼت وٝ پیٛػتٝ ؿاٞذ افضایؾ ٔغاِؼات دس ایٗ  رذی تشیٗ خغشات صیؼت ٔحیغی ٔحؼٛب

 صٔیٙٝ ٞؼتیٓ. 

ٕیت تٝ ٔٙظٛس واٞؾ خغش، الصْ اػت اتتذا اص سٚؿی تشای پیؾ تیٙی ٔؼیش حشوت تا تٛرٝ تٝ ؿشایظ رٛی ٚ ٞیذسٚدیٙأیىی یاسی رؼت. ٌاْ دْٚ پشاٞ

 ماتّٝ دس ٔحُ ٔی تاؿذ وٝ ٞذف اص آٖ ٟٔاس ٚ رٌّٛیشی اص ا٘تـاس ٘فت ٚ سػیذٖ آٖ تٝ ٘ٛاحی حؼاع اػت. ٔشتٛط تٝ ػّٕیات ٔ

ىٙذٜ ٞای سٚؽ ٞای ٔىا٘یىی وٝ ٔثٙای آٟ٘ا اػتفادٜ اص تْٛ ٞای ؿٙاٚس تشای تٝ داْ ا٘ذاختٗ ٚ ا٘ثاؿتٝ وشدٖ ِىٝ ٘فتی ٚ ػپغ رٕغ آٚسی آٖ تٝ وٕه ٔ

ُ ٔؼائُ ایٕٙی، صیؼت ٔحیغی ٚ التلادی، ٘ؼثت تٝ ػایش سٚؽ ٞا اص ٔمثِٛیت تیـتشی تٟشٜ ٔٙذ ٞؼتٙذ. أا ایٗ ٔمثِٛیت سٚی وـتی یا ػاحُ اػت، تٝ دِی

یاٖ ٞا ٚ ٚاتؼتٝ تٝ واسآیی تْٛ ٞای ؿٙاٚس اػت وٝ اٌشچٝ دس تؼیاسی اص ؿشایظ ػّٕىشد ٔٙاػثی داس٘ذ، أا دس ؿشایظ آب ٞای تاص ٚ دس كٛست ٚرٛد رش

واسآیی آٟ٘ا واػتٝ ٔی ؿٛد. تٙاتشایٗ یافتٗ ساٜ ٞایی وٝ تتٛاٖ تْٛ ٞایی سا عشاحی وشد وٝ دس ؿشایظ ٔختّف ػّٕىشد تٟیٙٝ ای داؿتٝ أٛاد ؿذیذ، اص 

 [8] تاؿٙذ اص إٞیت ٚیظٜ ای تشخٛسداس اػت.
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