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شناسان زبان عقيده به .نيست مشخص يقين طور به فارسي زبان در نفت واژه ريشه  
 مادي زبان از را آن اعراب و كلدانيان كه است شده گرفته ) نپتا ( اوستايي كلمه از نفت

  كه است نفت ارز هم التين اي واژه(petroleum)پتروليوم . اند خوانده ) نفتا ( و گرفته
است شده گرفته روغن معني به(oleum)و سنگ معني به(petra)پترا كلمه دو از

هاي سنگ در عمدتاً طبيعي صورت به كه است هيدروكربني مواد در واقع در پتروليوم  
.گردد مي واقع رسوبي

· طبيعي گاز نظير گازي، فاز جمله از مختلف، فازهاي صورت به تواند مي پتروليوم  
)natural gas( ، خام نفت نظير مايع، فاز )crude oil( قير مانند جامد، فاز و 
)asphalt( يابد تجمع ها سنگ هاي شكستگي و فرج و خلل در.
Crude( خام نفت · Oil( ، در هم كه است مايع هاي هيدروكربن از طبيعي مخلوطي  

 مايع صورت به مختلف هاي كننده تفكيك از گذر از بعد سطح، در هم و زيرزميني مخازن
  .ماند مي باقي
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خواص فيزيكي نفت خام، توسط ساختمان شيميايي آن كنترل مي شود  .
:  رنگ    
نفت به رنگ هاي مختلف از جمله زرد، سبز، قهوه اي، قهوه اي تيره و يا سياه ديده مي    

.  شود
 نفت هاي پارافيني معموالً داراي رنگ روشن تا قهوه اي در نور عبوري و به رنگ سبز

.  در نور انعكاسي اند
 نفت هاي آسفالتيك غالباً قهوه اي تا سياه هستند كه به عنوان نفت سياه)black oil  (

.  شناخته مي شوند
هيدروكربن ها وقتي در معرض تابش اشعه ماوراء بنفش قرار گيرند تحريك مي شوند     

رنگ فلورسانس ساطع شده با نوع نفت  . و از خود خاصيت فلورسانس نشان مي دهند
.  تغيير مي كند
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    انواع نفت خام:
است، ولي عالوه بر آن، مقادير كمي  ) C(و كربن ) H(نفت خام عمدتاً شامل هيدروژن    

N,S,O  و مقادير بسيار كمتري فلزات غير معمول، مانند واناديوم)V ( و نيكل)N (  مي
. باشد

  اگرچه تركيب نفت خام نسبتاً ساده است اما تعداد تركيبات هيدروكربني كه در نفت
. ممكن است موجود باشد، بسيار زياد است

عموماً چهار گروه تركيبات عمده در نفت خام وجود دارند كه شامل پارافين، نفتن ها،    
.  آسفالتين ها مي باشند -آروماتيك ها و رزين ها 

رزين ها و آسفالتين ها، هيدروكربن خالص نيستند و داراي عناصر ديگري عالوه برH   و
C مي باشند  .

در مجموع پارافين ها  . پارافين ها، نفتن ها و آروماتيك ها، هيدروكربن هاي واقعي هستند
و نفتن ها هيدروكربن هاي اشباع شده هستند، به طوريكه هيدروژن كافي براي اشباع 

هيدروكربن هاي آروماتيك از نظر هيدروژن  . كردن ظرفيت الكتروني اتم هاي كربن دارند
. غير اشباع هستند
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• Natural sources
• Sea-based sources
• Land-based sources
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the main categories of sources contribute to the total input as 
follows:

natural seeps: 46% 
discharges from consumption of oils (operational discharges from 

ships and discharges from land-based sources): 37% 
accidental spills from ships; 12% 

extraction of oil: 3% 
The Australian Petroleum Production and Exploration Association 

) claims the following distribution of the inputs from APPEA(
different sources:

Land-based sources (urban runoff and discharges from industry): 
37% 

Natural seeps: 7% 
The oil industry - tanker accidents and offshore oil extraction: 14% 
Operational discharges from ships not within the oil industry: 33% 

Airborne hydrocarbons: 9% 
Natural seeps: 11% 

www.iehe.ir

http://oils.gpa.unep.org/facts/sources.htm�


www.iehe.ir



www.iehe.ir



 افزون بر فاضالبهاي شهري و پسابهاي صنعتي كه
سبب آلودگي آب ها مي شود فرآورده هاي نفتي و 

روغن ها نيز از آالينده هاي مهم آب مي باشد اين مواد 
آلوده كننده به طور عمده از كشتي ها و به ويژه 

نفت كش ها به اب وارد مي شود 
 بر اساس محاسبه هاي دقيق كه ساليان دراز انجام

گرفته معلوم شده است كه يك درصد ظرفيت  
نفت كش ها در هر بار رفت و آمد آنها در درياها به ابها 

نشت مي كند برخي از مواد نفتي از عبور همراه مواد 
غذايي در بدن ماهي ها و صدف ها جمع مي شود و 

گوشت آنها را بد طعم مي سازد و زيان زيادي به اين  
منبع هاي پروتئيني وارد مي كند و در نتيجه پرندگان 

  ديگر نمي توانند مقاومت كنند و از بين مي روند
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اين اثرات در نتيجه گسترش مقادير  : اثرات دراز مدت
زياد نفت و پوشش سطح آب نهايتاً شرايط خفگي و 

مرگ و مير حيوانات را منجر مي گردند اين پديده در اثر 
كاهش در انتقال نور، كاهش در ميزان اكسژن حل شده  

و آسيب سلولي و مرگ به علت تماس با غلظت هاي باال  
.از اين مواد نفتي صورت مي گيرد

كه نتيجه آن ايجاد مسموميت ناشي از : اثرات كوتاه مدت
چند (اثرات مسموميت فوري و در كوتاه مدت . نفت است

.بعد از تمامي منجر به مرگ مي شود) دقيقه تا چند ساعت
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با توجه به اينكه تخم و الرو ماهيان نسبت به بالغين در برابر مواد سمي 
حساس تر بوده و از آنجا كه اين حيوانات قادر به فرار نيستند آسيب  

پذيرترند غلظت هاي باالي مواد نفتي بر روي ذخاير ماهي كه پايه و اساس 
اكثر تأثيرات مضر نفت بر روي شيالت مرتبط با . شيالت است اثر مي گذارد

صيد صدف ها در آبهاي كم عمق تا ناحيه جزر و مدي بوده و اين صدمه 
عالوه بر فقدان و مرگ و مير ماهيان و . براي چندين سال پايدار مي ماند

صدف ها ضرر تجاري ناشي از تغيير بو و مزه هم بسيار اهميت دارد كه 
حداقل 

تأثير آن صدمه به بازار است
ماهيان چرب مانند ماهي آزاد 
سريعتر از گونه هاي بدون چربي  

تغيير طعم مي دهند
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  آلودگي نفتي صنعت توريسم را نيز تحت
توريست ها سواحل  . تأثير قرار مي دهد

عاري از نفت را ترجيح مي دهند بررسي ها  
نشان داده كه توريست ها حتي در صورت  

وجود مقادير ناچيز، سواحل و  
تفرجگاه هايي را كه در معرض آلودگي  

.ناچيز قرار دارند را ترك كرده اند
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  يكي از راه هاي برطرف كردن نفت رها
شده و جلوگيري از انتشار هر چه بيشتر از  

نوع سد شامل سدهاي   3آن استفاده از 
شناور، سدهاي جوشان آبي و سدهاي  

.شيميايي مي باشد
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  سدهاي شناور در مواقع اضطراري كاربر بسيار دارد
و در لنگرگاه ها و مناطق حمل و نقل محصوالت  

  .نفتي مورد استفاده قرار مي گيرد

سدهاي جوشان شامل رها كردن هواي فشرده در يك لوله 
سوراخ دار غوطه ور در آب است كه اين هوا به ضرورت يك 

  غشاء نازك جوشان به سطح آب مي آيد

سدهاي شيميايي، مواد شيميايي مخصوص به نفت اضافه مي شود 
.و آن را به صورت يك اليه ژالتيني يا جامد در مي آورند
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  يكي ديگر از روش هاي كنترل آلودگي نفتي استفاده
از روش هاي مكانيكي است اين روش ها شامل 

استفاده از كف گيرهايي است كه به كشتي وصل 
مي شوند و از آنها براي برداشتن اليه هاي نازك  

.نفت استفاده مي شود
روش ديگر شامل پرورش و لقاح باكتريها بر روي سطوح نفتي است  
كه اين روش معموالً در درياهاي بازي كه در آنها آلودگي نفتي قادر 

نيست پس از چندين روز به ساحل برسد كاربرد دارد

البته اجراي اين روش با مسائل و مشكالتي رو به رو است
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  عمده ترين اين مشكالت اكسيژن كافي مورد نياز
براي اين باكتريهاست در صورتي كه اكسيژن  

موجود در آب توسط باكتريها مصرف شود اين 
كمبود اكسيژن زندگي موجودات آبزي را به مخاطره  

.مي اندازد
روش ديگر كه به عنوان ساده ترين راه شناخته شده احتراق  

نفت رها شده است 

 كه البته اين روش نيز با مشكالتي همراه است
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  و آن اينكه بعد از اشتعال مقدار زيادي از آن بخار
شده و هواي اطراف را آلوده نموده و قسمت باقي  
مانده نيز به صورت يك جامد سبك درآمده كه به  

راحتي توسط باد جا به جا مي شود  

كه براي رفع اين مشكل نيز مي توان از جاذب هايي نظير كاه و 
.خاك اره و يا كف هاي پلي اورتان استفاده نمود
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-استفاده از مواد جاذب به صورت توده اي
  مواد جاذب هستند كه  مواد جاذب به صورت توده اي، دسته اي از

از مولكول هايي ساخته شده اند كه هيــچ  شكل خاصي ندارند و 
به صورت  اين مواد مي توانــند . اتصالي با يكديگر ندارند  گونه 

، مواد ) پرليت،ورمكوليت( رشته هاي كــوتاه و يا مـــواد معدني 
و يا مواد مصنوعي مثل مواد ) كاه،زغال سنگ نارس( با منشا گياهي 

اين مواد،  . باشند) استايرن پلي اورتان، پلي پروپيلن و پلي (پليمري 
گسترده پخش مي شوند و به صورت  بر روي آب، به صورت 

آلودگي تماس پيدا مي كنند و مي توانند در بين اليه هاي  مستقيم، با 
درآمده باشند، نفوذ پيدا  آلودگي در صورتي كه به شكل نازك 

.كنند
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- رول استفاده از مواد جاذب به شكل ورق و يا
 و   ورق هاي جاذب، معموًال به صورت مربعي شكل

سانتيمتر و يا به شكل  50×50با ابعاد 
ضخامت ورق هاي جاذب، كمتر و يا  . هستند نواري 
از انواع اين ورق ها، مي توان  . ميلي متر است  3برابر 

رول ها،   . ورق هاي جاذب پلي پروپيلن اشاره كرد به 
هستند و در داخل   معموالً از جنس منسوج غير بافته 

كه آنها را تقويت  آن ها رشته هايي وجود دارد 
مي كند
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- استفاده از مواد جاذب، به صورت بوم ) 
(Sorbent Boomو بالشتكهاي جاذب

 )  )Sorbent Pillow  ،بالشتك هاي جاذب
از مواد جاذب هستند كه در داخل   نوعي 

،پالستيكي يا   نفوذپذير از جنس سيمي پوشش هاي 
مواد قرار دارند و براي جذب مواد نفتي  ساير 
معموالً ميزان طول . استفاده قرار مي گيرند مورد 
براي افزايش   . بالشتك ها، كمتر از يك متر است اين 

آلودگي، بايد   ميزان جذب و جلوگيري از خروج 
.شوند بومها از انتها به يكديگر متصل 
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4- رشته اي بلند استفاده از مواد جاذب به صورت اليافهاي
  بلند و  الياف هاي جاذب، به صورت رشته هاي طنابي

هستند كه به يكديگر   معموالً از جنس الياف پلي پروپيلن 
ي وسيله ي سيم، به يكديگر متصل م بافته شده اند و به 

الياف ها مي توانند به صورت تكي و يا به  اين . شوند
اين . چند تايي مورد استفاده قرار بگيرندصورت

ميزان   جاذب ها، براي جذب مقادير كم مواد نفتي با  گونه 
براي جذب سريع  ويسكوزيته ي متوسط تا باال و همچنين، 

به صورت امولسيون در  آلودگي هاي نفتي كه در آب 
  .قرار مي گيرند آمده اند، مورد استفاده 
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5- منطقه استفاده از مواد جاذب، با توجه به موقعيت
  جاذب با توجه به  گاهي اوقات، براي مقابله با آلودگي، از مواد

مواد جاذب در آن نقطه استفاده مي شود  موقعيت محيطي و فراواني 
توان به  استفاده از مواد جاذب به صورت موقتي ، مي   از موارد . 

خشك شده، باگاس  استفاده از كاه، ني، علف جارو، سرخس 
مواد قابل دسترس و فراوان در منطقه  و ساير ) ضايعات نيشكر(

شناسايي و  در عمليات مقابله با آلودگي هاي نفتي، . كرد اشاره 
توجه به اثرات كمتر اين مواد بر  استفاده از گياهان بومي  منطقه، با 

محيط زيست دريايي نسبت به مواد جاذب صنعتي، از 
.بيشتري برخوردار است اولويت 

 يك روش موفقيت آميز استفاده از اسكيمرها يا جاروب كننده هايي
است كه شامل يك خط كشش طوالني متصل به يك طرف كشتي 

است كه امواج را دنبال نموده و يك وسيله مكنده در انتهاي آن 
.قرار دارد
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 Natural sources • Sea-based sources • Land-based sources How 
does petroleum (oil products) become a pollutant in the coastal 
and marine environment? 

 Accidental or deliberate, operational discharges and spills of oil 
from ships, especially tankers, offshore platforms and pipelines, is 
the most obvious and visible cause of oil pollution of the marine 
environment. As summarized by NOAA: "The kind of oil spill we 
usually think about is the accidental or intentional release of 
petroleum products into the environment as result of human 
activity (drilling, manufacturing, storing, transporting, waste 
management). Examples would be things like well blowouts, 
pipeline breaks, ship collisions or groundings, overfilling of gas 
tanks and bilge pumping from ships, leaking underground 
storage tanks, and oil-contaminated water runoff from streets and 
parking lots during rain storms". 

 However, oils enter the ocean from a variety of sources, and both 
natural sources (large quantities) and land-based sources account 
for a large part of the total annual input of oil to the marine 
environment. 

 Also  hydrocarbons enter the ocean not merely as "wet" oil 

www.iehe.ir

http://oils.gpa.unep.org/facts/related.htm�
http://oils.gpa.unep.org/facts/sources.htm�
http://oils.gpa.unep.org/facts/sources.htm�
http://oils.gpa.unep.org/facts/sources.htm�
http://oils.gpa.unep.org/facts/sources.htm�


Offshore production discharges: 2% 
Atmospheric fallout: 13% 
Natural seeps: 11% 
million 5 .1million tonnes. Half of that amount (2 ,3, the total input of oil to the ocean was estimated at 1980published in report In a 

tonnes) was estimated to come from vessels (about 1.2 million tonnes of which from operational, deliberate discharges). The source 
"discarded lubricants" (from both sea-based and land-based sources?) was estimated to account for about 1.3 million tonnes. As 

pointed out in a recent comment to these figures, "oil pollution from ships probably reached its peak in 1979. Despite the publicity 
that oil spills always attract, even in 1979 only a small fraction of the oil entering the sea came from tanker accidents. Most came from 
routine operations, and discarded lubricants – such as engine oil poured into drains – accounted for a much higher percentage of the 

total. Since 1979, the amount of sea getting into the sea as a result of shipping operations has declined dramatically." 
SOURCES
Sources of oil input to the marine environment are often divided into natural, sea-based and land-based sources. In the NRC report, 

the perspective of "following the oil" is used, with four main categories of sources: discharges through natural seeps, discharges 
during the extraction of oil, discharges during the transportation of oil, and discharges during the consumption of oil (including both 

sea-based and land-based sources). There are also other ways of placing accidental or operational/deliberate discharges of oils into 
different main categories. 

Natural seeps•NATURAL
]Air pollution] • [Accidental discharges] • [Operational discharges• [BASED-SEA
Accidental oil spills from tankers; other commercial vessels; grounded and abandoned vessels; oil platforms (blowouts); pipelines. 
Deliberate, operational discharges of oil from all kinds of commercial vessels (ship- or cargo-related discharges);oil platforms; 

pipelines. 
Emissions of nmVOCs and PAHs from tankers and pleasure craft, and from oil extraction. 
Other ship-related activities (dry docking, scrapping). 
Other activities (dumping of oily waste, etc.) 
BASED-LAND
Discharges of untreated or insufficiently treated municipal sewage and storm water (urban runoff). 
Discharges with rivers. 
Discharges of untreated or insufficiently treated waste water from coastal industries. 
Accidental or operational discharges of oil from coastal refineries, oil storage facilities, oil terminals, and reception facilities. 
Emissions of gaseous hydrocarbons from oil-handling onshore facilities (terminals, refineries, filling stations) and from vehicles 

exhausts (traffic). 
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  بزرگترين و زيانبارترين آلودگي هاي نفتي به هنگام وقوع
و در حمله به  1991به عنوان مثال در سال . جنگ است

كويت به دليل حمله عراق به نفتكش ها و سكوهاي 
ميليون ليتر نفت وارد  910اكتشاف نفت چيزي در حدود 

آلودگي هاي نفتي  . آب هاي نيلگون خليج فارس شده بود
هنگامي كه به نزديكي ساحل مي رسند صدمات بيشتري 

در نزديكي ساحل و به دليل حضور انسان در اين . دارند
مناطق ميزان آلودگي ها و خطرات آن به مراتب بيشتر 

 .است
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آلودگي نفتي:
هيدروكربن هاي نفتي از راه هاي مختلفي به دريا راه يابند  

كه بيشترين ميزان آلودگي مربوط به چاههاي نفت، دكل ها  
وادث  ه حاز جمل. و سكوهاي بهره برداري نفت مي باشد
و ايكس تاك را مي  ژمربوط به چاه هاي نفتي حادثه نورو

توان نام برد

نفت و مشتقات آن آلودگي هاي فراواني به دنبال دارد و به علت  •
آلودگي  . آن كه جامد نيست به راحتي در آب و در خشكي منتشر مي شود

هاي نفتي تنها به كشتي ها مربوط نمي شود، هرچند اين آلودگي به نوبه  
 .خود از عمده ترين داليل آلودگي آب ها به شمار مي رود
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  بهره برداري از منابع زير زميني نظير معادن و ميدان هاي
نفتي دقت و مهارت فوق العاده اي مي خواهدچنانچه اين  

بهره برداري ها بدون برنامه و نظارت و حضور كارشناسان 
باشد صدمات جبران ناپذيري به محيط زيست وارد مي 

به عنوان مثال ايجاد نفت به دليل آنكه ميليون ها سال . كند
طول كشيده و اكثراً در مناطقي است كه كمتر تحت نفوذ 

انسان بوده به مراتب سخت تر از ايجاد نيروگاه جديد 
كمترين حضور انسان بيشترين آلودگي وتغيير را به . است

قرار دادن سكوهاي نفتي و وسايل حفاري در . دنبال دارد
مناطق دور افتاده نيز باعث تخريب محيط زيست و 

.دهمچنين تغيير بافت زيستي منطقه مي شو
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  نشت نفت در دريا از كشتي ها، چاههاي نفت، تاسيسات
خسارات زيست محيطي واقتصادي فراواني … ساحلي و 

نتايج مطالعات درمورد سرنوشت آلودگي . به دنبال دارد
نفتي درياها و روند خود پااليي دريا نشان مي دهد 

موادسبك نفتي تبخير شده و مواد آروماتيك تاحدي به 
صورت محلول در مي آيند و تركيبات سنگين به صورت 

به ساحل آمده يا در بستر  (Tarball)گلوله هاي نفتي
دريا ته نشين مي گردد وساير تركيبات بصورت ذرات 

به اين ترتيب سميت . معلق در آب دريا مخلوط ميشوند
گذشت زمان و تغييرات فيزيكي و شيميايي اعمال بانفت 

مقدار كمي از اين تركيبات به . شده بر آن كاهش مي يابد
وسيله باكتريها و ساير موجودات شكسته مي شود

(Biodegredation) وجود دارد
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 در بسياري از مناطق سكو هاي حفاري در درياها مستقر
اين سكوها پس از كشف نفت با دريل هاي . است

مخصوص اقدام به حفاري و استخراج و سپس انتقال نفت 
در حفاري ها اين نكته بايد مد نظر قرار بگيرد كه . مي كنند

كمترين آسيب را بر روي موجودات دريايي نظير ماهي ها 
نكته اي كه در باره اين سكو ها بايد مد نظر . داشته باشد

داشت استحكام آنها است زيرا كه ممكن است در اثر 
توفان هاي دريايي اين سكو ها واژگون شده و ميليون ها  

عمده ترين آلودگي به هنگام . ليتر نفت وارد آب شود
عبور لوله هاي انتقال از بستر دريا بسيار . انتقال است

كوچكترين برخورد با اين لوله ها باعث .خطرناك است
انتشار آلودگي مي شود ،آلودگي كه شايد براي جبران آن 

در كنار اين آلودگي كه . چندين و چند سال طول بكشد
ً  آ         
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 از سوي آكادمي  2002طبق تحقيقاتي كه در سال
علوم آمريكا انجام شد مشخص شد كه ساالنه بطور  

ميليون تن نفت وارد آب هاي جهان   3/ 1متوسط 
 2 1980اين در حالي است كه در سال . مي شود

،ميليون ليتر نفت وارد اقيانوس ها شده بود كه  3/
نيمي از آن از لوله هاي انتقال نفت ناشي مي شد
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