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استفاده از مدل سوآن در پیشگویی چگونگی پخش مواد پرتوزا در آبهای سطحی سواحل
شمالی دریای عمان
1
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 اصفهان ـ ایران،61138-14331 : صندوق پستی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه فیزیک.1

 اصفهان ـ ایران،61138-14331 : صندوق پستی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فنآوریهای نوین، گروه مهندسی هستهای.2

 پیادهسازي يک طرح نمونه برداري مديريت شده به منظور برآورد سريع پخش هستههاي پرتوزاي طبیعی در،هدف اين پژوهش

:چکیده

 نتیجهي اين پژوهش میتواند براي برآورد سريع پخش هستههاي پرتوزاي ناشی از رخدادهاي هستهاي در آبهاي.سواحل شمالی درياي عمان بود
 با اندازهگیري غلظت هستههاي پرتوزاي طبیعی در نمونههاي آبهاي سطحی سواحل.سطحی سواحل شمالی درياي عمان نیز به کار گرفته شود
 پارامترهاي موج در اين شبکهها با استفاده از مدل شبیهساز نسل سومی، شبکهي منظم3 درياي عمان و تقسیم منطقهي جغرافیايی تحت مطالعه به
 براي،سوآن مشخص و جهت برتر موج و نقاط با غلظتهاي باالتر هستههاي پرتوزاي طبیعی با يکديگر ترکیب و نقاط نمايندهي نقاط آلوده
 تجمع6888  در شبکهي،6888  تا6888  نتايج حاکی از اين بود که هستههاي پرتوزاي طبیعی در فاصلهي بین شبکههاي.نمونه برداري معرفی شد
. به سمت بخش میانی درياي عمان سوق میيابند،6886  تا6881 داشته و در فاصلهي بین شبکههاي

 دریای عمان، پخش مواد پرتوزا، مدل سوآن، طیفسنجی پرتو گاما:کلیدواژهها

Using the SWAN Model in Radioactive Material Diffusion Prediction in
Surface Waters Along the Northern Coast of Oman Sea
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Abstract: This study aimed to establish a managed sampling plan for a rapid estimation of natural
radionuclides diffusion in the northern coast of the Oman Sea. The plan can be developed for the rapid
estimate of radionuclide diffusion consequences in post-accidental situations. By determining the
concentration of the natural radionuclides in 5 surface water samples, dividing the geographical domain
into nine separated grids and using the third generation spectral SWAN model, the preferable wave
direction and points with the higher radioactivity concentrations were combined to predict the
representative contaminated areas for sampling, even in post-accidental situations. The results indicate
that the natural radioactivity concentration between the grids 8600 and 8604 are gathered in the grid
8600 and between the grids of 8605 and 8608 propagating toward the middle part of the Oman Sea.
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 .1مقدمه

جنوبغربی است .سرعت میانگین باد در ماه ژوئیه ،که از سمت

میزان پرتوزايی طبیعی در نمونههاي رسوب سواحل شمالی درياي

اقیانوس هند میوزد ،باالترين است [ .]1منطقهي تحت بررسی در

عمان ،از تنگهي هرمز تا بندر گوادر ،پیش از اين مورد بررسی

درياي عمان ،سواحل شمالی اين دريا ،محدودهي نوار ساحلی از

قرار گرفته است ] .[3در اين پژوهش ،پیآمدهاي مربوط به يک

تنگهي هرمز تا بندر گوادر بود که بین طول جغرافیايی  18تا 83

حادثهي ناشی از پخش ناخواستهي مواد پرتوزا در محیطهاي

درجه و عرض جغرافیايی  11تا  18درجه محصور شده است .اين

دريايی ،از جمله درياي عمان ،مورد بررسی قرار گرفت .تلفیق

گستره حدود  388کیلومتر است .با توجه به اطالعات ژرفاسنجی

نتايج تحلیل نمونههاي آبهاي سطحی با يک مدل مناسب،

دريافتی از سازمان جغرافیايی کشور ،اين منطقه به  3شبکهي

الگويی را براي دنبال نمودن ردپاي هستههاي پرتوزاي طبیعی و

منظم مستطیلی مجزا تقسیم (شکل  )3و با نامهاي ،6883 ،6888

حتی غیرطبیعی پخش شده در آبهاي سطحی اين سواحل به

 6881 ،6888 ،6881 ،6888 ،6881 ،6881و  ،6886به ترتیب ،از

دست داد .هدف اين بررسی ،پايهگذاري راه کاري است که

شرق به غرب ،نامگذاري شدند [.]1 ،8

راهنماي مناسبی براي متخصصین و تصمیمسازان باشد تا بتوانند
شرايط بعد از رخدادهاي پخش مواد پرتوزا را مديريت کنند .به

 .4اندازهگیری غلظت هستههای پرتوزای طبیعی

منظور برآورد سريع پیآمدهاي ناشی از پخش مواد پرتوزا در

 1نمونه از آبهاي سطحی ،هر کدام به حجم تقريبی  388لیتر،

محیطهاي دريايی و همچنین به منظور پايهگذاري يک طرح

در بازهي زمانی از هشتم تا دهم ارديبهشت ماه سال 3138

نمونه برداري جامع و مديريت شده در نقاط خاصی از اين

جمعآوري شدند .اندازهگیري فعالیت هستههاي پرتوزاي طبیعی

محیطهاي دريايی ،دادههايی همچون جهت موجهاي ناشی از باد

موجود در نمونهها با استفاده از يک آشکارساز فوق خالص

و غلظت عناصر پرتوزا در آبهاي سطحی ،از اهمیت بااليی

ژرمانیم ) (HPGeقابل حمل (شکل  ،)1با قدرت تفکیک 3/68

برخوردارند :جهت میانگین موجها و نقاط با غلظتهاي پرتوزايی

کیلوالکترون ولت و بازدهی نسبی  83/1درصد انجام شد ].[3 ،6

باالتر با هم ترکیب میشوند تا نقاط آلوده به مواد پرتوزا را براي

تعیین بازده آشکارساز با استفاده از  8چشمهي استاندارد 388
183

نمونه برداري معرفی کنند ] .[1 ،1شبیهسازي پارامترهاي موج ،با

لیتري مجزا شاملCs ، Ba ، Co ، Cd ، Am ،

سوم سوآن

و

88

 Coبه انجام رسید ].[38

هدف دستيابی به جهت میانگین موج ،براساس مدل موج نسل
()3

383

11

311

311

به انجام رسید ] .[8تحلیل هستههاي پرتوزا در

رابطه براي تعیین غلظت هستههاي پرتوزاي طبیعی موجود در
نمونههاي آب ،اين است

نمونههاي آبهاي سطحی نیز بر پايهي طیفسنجی گاماي مجهز
به آشکارساز قابل حمل فوق خالص ژرمانیم ( )HPGeبا قدرت
تفکیک باال انجام و جهتهاي برتر موج ،يعنی جهتهاي معادل

Cnet

 100
(%)  (B.R )  T  V

()3

)A( Bq / L

با جهت پخش مواد پرتوزا و همچنین نقاط خاص نمونه برداري
که در آن Cnet ،تعداد شمارش خالص ε)%( ،بازده آشکارساز،

از آبهاي سطحی معرفی شدند.

) (B.Rنسبت انشعاب T ،زمان شمارش و  Vحجم نمونه است.
مقادير میانگین وزنی شدهي غلظت هستههاي پرتوزاي زنجیرهي

 .2منطقهی مورد مطالعه

116

111

درياي عمان ،بخش شمالی درياي عرب است که به وسیلهي

U

ايران در شمال ،عمان در جنوب و امارات متحدهي عربی در

داده شده است.

غرب محصور شده است .درياي عمان اساساً تحت تأثیر بادهاي
فصلی از سوي اقیانوس هند قرار دارد که جهت آن در فصل
تابستان ،به سمت شمال شرقی و در فصل زمستان ،به سمت

11

و Th

88

و همچنین  Kبراي  1نمونه آبی در جدول 3
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6886

6888

6883

6881

6881

6888

6881

6888

6881

شکل  .1منطقهي مورد بررسی و  3شبکه ي جغرافیايی مجزاي شرقی در امتداد سواحل شمالی درياي عمان.

شکل  .2سامانهي آشکارسازي به همراه ظرف اندازهگیري نمونههاي حجم -باالي آب.
جدول  .1غلظت هستههاي پرتوزاي طبیعی موجود در نمونههاي آب حجم -باالي سواحل شمالی درياي عمان
عرض

طول

جغرافیايی

جغرافیايی

OMN02W002

11/88

83/83

)Chabahar Seaport(Pasabandar

OMN02W003

11/88

83/11

)Chabahar Seaport(Baris Bala

1/33±8/33

OMN02W017

11/18

13/16

)Pi Bashk(Derak

1/11±8/33

3/11±8/11

OMN02W022

11/81

16/11

)Pi Bashk(Sadich

1/83±8/31

3/38±8/11

388/11±1/11

OMN02W032

11/68

11/16

Jask Seaport

1/18±8/86

1/86±8/33

388/18±1/18

شناسهي نمونه

شناسهي منطقهي موردنظر

11

راديم118 -

توريم111 -

پتاسیم88 -

)(Bq/L

)(Bq/L

)(Bq/L

1/81±8/33

3/61±8/18

386/16±1/88

3/68±8/18

311/88±1/38
311/81±1/11
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مناسبی برخوردار نبودند ،پس از تبديل به فايلهاي با پسوند ،xyz

 .3دادههای میدانی مورد نیاز مدل
شبیهسازي پارامترهاي موج در هر شبکهي مجزا مستلزم دادههاي

با استفاده از قابلیتهاي مدل ديگري به نام  ،MIKE 2000مورد

ژرفاسنجی و باد در همان شبکه است ] .[33از دادههاي باد تدقیق

ارزيابی قرار گرفتند .نقاط ژرفاسنجی که از ساير نقاط دورتر بوده

شده به وسیلهي مرکز اروپايی پیشبینی هواي برد متوسط

و در مدل  MIKE 2000سبب برازش نادرست میشدند ،حذف

( )ECMWF()1به عنوان دادههاي باد ورودي به مدل سوآن

شدند .با توجه به دادههاي باد موجود در مرزهاي غربی ،شرقی و

استفاده شد [ .]31 ،31در اين رابطه 68 ،فايل از خروجیهاي مدل

جنوبی هر شبکه ،مرز دادههاي ژرفاسنجی نیز بر مبناي مختصات

 ،WAVEWATCH IIIاز سازمان بنادر و دريانوردي ايران

دادههاي باد تعیین و ساير نقاط ژرفاسنجی حذف شد .در نهايت با

تهیه شد .اين اطالعات مربوط به بازهي زمانی  18مارس تا  13مِه

استفاده از مدل  ،MIKE 2000يک شبکهي منظم از اطالعات

سال  1833میالدي ،ثبت شده در بازههاي زمانی  1ساعت ،بودند.

ژرفاسنجی تهیه شد .در محیط نرمافزار  ،MATLABاين شبکهي

از میان اين فايلها 3 ،فايل به عنوان دادههاي تدقیق شدهي باد در

منظم ژرفاسنجی ،به دادههاي مناسب براي ورود به مدل تبديل

مرکز هر کدام از شبکهها به کار گرفته شدند ] .[8چون تعداد

شدند .يک نمونه از فايل تبديل شده در شکل  8داده شده است.

کافی از داده هاي باد در کل مساحت هر شبکه وجود نداشت ،به

اطالعات ژرفاسنجی به صورت فايلهاي مجزا و مربوط به هر کدام

منظور حفظ دقت در دادههاي ورودي ،سلول تعريف شده براي

از شبکههاي قید شده بودند [.]38

باد در اين شبکه ،تنها داراي يک مش در راستاي ( Eطول

NORTH

جغرافیايی) بود .طول اين سلول ،برابر تفاضل ابتدا و انتهاي
31%

شبکهي موردنظر در راستاي  Eبود .به دلیل مناسب نبودن

38%

خروجیهاي مدل  WAVEWATCH IIIبه عنوان دادههاي باد،

1%

براي ورود به مدل موردنظر ،تنها دادههاي سرعت و جهت باد در
اين خروجیها انتخاب و پس از تبديل به مؤلفههايشان در راستاي

CALM
81/63%

EAST

WEST

 xو  ،yبه صورت فايلهاي متن براي ورود به مدل آماده شدند .به
منظور تعريف طیفهاي پارامتري در مرزهاي شرقی ،غربی و

< =3/1
3/8.3/1
3/3.3/8
8/6.3/3
8/1.8/6

جنوبی هر کدام از شبکهها 11 ،فايل از خروجیهاي مدل
 WAVEWATCH IIIمورد استفاده قرار گرفت .براي تبديل
اين خروجیها به شرايط مرزي مناسب ،از رسم گل موجها

SOUTH

استفاده شد .اين گل موجها ،بهترين معیار براي تعیین ( Hsارتفاع

شکل  .4يک نمونه از گل موج به کار گرفته شده در مدل که تبديل يافتهي

مؤثر)( Tp ،دورهي تناوب موج) و ( DIRجهت موج) هستند.

خروجی مدل  WAVEWATCH IIIاست.

انتخاب  ،Hsبر مبناي بلندترين ارتفاع موج در گل موج موردنظر

º

و فراوانی آن بود .انتخاب  ،DIRبر مبناي جهت مرتفعترين و

18/3
18

-188

فراوانترين گل موج برگزيده در انتخاب  Hsانجام شد.
براي انتخاب  ،Tpاز دادههاي مربوط به خروجی مدل

11/3

-888

 WAVEWATCH IIIاستفاده شد .با توجه به رابطهي میان Hs

11/6
11/1

-888

و  ،Tpمنحنی  Hsبرحسب  Tpدر هر شبکه رسم و با برازش

11/8
11/1

-688

مناسب و تعیین ضريبها Tp ،تعیین شد .بنابراين از مقادير تعیین

11/8

شده براي  Tp ،Hsو  ،DIRدر تعريف شرايط مرزي استفاده شد.

-3888

11/1

شکل  ،1يک نمونه از گل موجهايی را که نتیجهي تبديل اين
11/1

خروجیها است ،نشان میدهد .چون اطالعات ژرفاسنجی تهیه

11/8

11/1

11/1

11/3

11

18/3

18/6

شکل  .3يک نمونه فايل اطالعات ژرفاسنجی تبديل شده به دادههاي مناسب

شده از سازمان جغرافیايی کشور براي ورود به مدل ،از شکل

براي ورود به مدل.
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 .5توصیف مدل سوآن

کوچک ،معادلهي فوق ممکن است در دستگاه کارتزين بیان

براي شبیهسازي پارامترهاي موج ،از مدل سوآن استفاده شد .اين

شود که چنین است

مدل ،يک مدل موج نسل سوم است که به منظور برآورد
پارامترهاي موج در نواحی ساحلی (کم عمق) به کار گرفته

()8

()1

S





N  C x N  C y N  C  N  C N  tot
t
x
y




میشود [ .]31 ،1اين مدل بر مبناي معادلهي تعادلی کنش موج

در نبود جريان ،همراه با در نظر گرفتن چشمهها(( )8منابع فزايندهي

که در آن  Cxو  ،Cyسرعتهاي انتشار در فضاهاي  xو y

انرژي موج) و چاهکها(( )1منابع کاهندهي انرژي موج) بنا شده

هستند .در آبهاي کمعمق 8 ،فرايند در  Sسهم دارند

است .از آنجايیکه در حضور جريانها چگالی کنش ،بر خالف
چگالی انرژي ،پايسته است ،در مدل سوآن از طیف چگالی

()1

Stot  Sin  Sn13  Sn14  Sds,w  Sds,b  Sds,br

کنش استفاده میشود .چگالی کنش چنین تعريف میشود

)E(, 


() 1

اين عبارتها ،به ترتیب ،نمايانگر رشد موج توسط باد ،انتقال

N(, ) 

غیرخطی انرژي موج در اندرکنش سهگانه و چهارگانهي موج،
اتالف از طريق ايجاد سفیدک در رأس موج ،اصطکاک کف و

که در آن ) ،E(σ, θچگالی انرژي با بسامد نسبی ( σبسامد

شکست موج ناشی از تغییرات عمق هستند .در اين پژوهش از

زاويهاي که در دستگاه مختصات متحرک با سرعت جريان

نسخهي  88/13ABمدل سوآن استفاده شد [.]31

هر مؤلفهي طیف) است .تغییرات  Nاز معادلهي تعادلی کنش

 1.5تنظیمات مدل و فرایند شبیهسازی

طیفی پیروي کرده و چنین است [[38

با توجه به بحثهاي انجام شده ،مهمترين پارامتر در میان همهي

مشاهده میشود) و جهت انتشار ( θجهت عمود بر تاج موج در

پارامترهاي خروجی اين مدل ،جهت میانگین موج است که با
()1

N
c N c N S
 x .[(cg  U) N]      tot
t




نواحی با غلظت پرتوزايی باالتر ،همراستا میباشد .با در نظر
گرفتن چنین معیاري ،تنظیمهاي مدل انجام شد [ .]8براي شبیهسازي

سمت چپ معادله ،بخش سینماتیک معادله است .اولین جمله در

پارامترهاي موج ،مدل در حالت دو بعدي و در وضعیت ناپايا به

سمت چپ اين معادله ،نرخ کلی تغییرات چگالی کنش با زمان را

کار گرفته شده و مختصات کروي براي آن انتخاب شد [.]38 ،1

نشان میدهد .عبارت دوم ،انتشار انرژي موج در فضاي جغرافیايی

به منظور دستيابی به اطالعات دقیق پارامترهاي موج شبیهسازي

 xرا نشان میدهد که در آن  cgسرعت گروه بوده و از رابطهي

شده ،مدل براي هر کدام از  3شبکه ،به صورت مجزا به کار

پاشندگی آبهاي کمعمق به دست میآيد .عبارت سوم

گرفته شد .جزيیات هر کدام از شبکهها در جدول  1نشان داده

نشاندهندهي تغییر بسامد نسبی به دلیل تغییرات در عمق و

شده است .قدرت تفکیک فضايی براي  38جهت انتخاب شده و

جريانهاي میانگین است .عبارت چهارم ،شکست يا پیچش ناشی

با توجه به اينکه فضاي زاويهاي تمام  188درجه را پوشش

از عمق و جريان را نشان میدهد .کمیتهاي  cσو  ،cسرعت

میداد ،فضاي زاويهاي به  18قسمت مساوي تقسیم شد .فضاي

انتشار در فضاي طیفی ) (σ,θهستند .سمت راست معادله در

بسامدي نیز به  18قسمت لگاريتمی ،بین  8/8836و  8/8331هرتز،

بردارندهي چشمهها و چاهکها بوده و نمايانگر همهي

تقسیم شد .اين به اين معنا است که کمترين دورهي تناوب

فرايندهاي فیزيکیاي است که سبب ايجاد ،از بین رفتن و يا

موجهاي سطحی شبیهسازي شده در درياي عمان 1/816 ،ثانیه و

بازتوزيع انرژي موج میشود .معادلهي ( )1را میتوان در

بیشترين آن  11/3118ثانیه بود [ .]36گـام زمـانـی محـاسبـات

مختصات کارتزين يا کروي بازنويسی کرد .براي مقیاسهاي

در هـر شبکه 1 ،دقیقه انتخاب شد.
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جدول  .2موقعیت و مبدأ  3شبکهي محاسباتی به همراه اندازه و تعداد مشها در هر شبکه
نام

موقعیت مبدأ شبکه در راستاي

موقعیت مبدأ شبکه در راستاي

موقعیت انتهاي شبکه در راستاي

موقعیت انتهاي شبکه در راستاي

اندازهي مشها در هر دو راستا

شبکه

)o( E

) o( N

)o( E

) o( N

تعداد مشها در راستاي

تعداد مشها در راستاي

()o

E

N

6888

83/11

18/11

83/811

11/36

8/8811

18

88

6883

88/611

18/6

83/11

11/11

8/8811

83

88

6881

88/11

18/31

88/1

11/88

8/881

18

36

6881

13/1

18/33

13/611

11/81

8/8811

18

11

6888

13/3

18/388

13/1

11/86

8/886

88

81

6881

16/1

18/38

16/6

11/8

8/888

18

338

6888

11/611

11/38

16/11

11/18

8/8811

18

68

6881

11/111

11/18

11/611

11/11

8/881

388

338

6886

18/3

11/13

11/111

18/81

8/8831

18
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براي انجام محاسبات با استفاده از مدل و با در نظر گرفتن

براي مدل تبديل [ ]11و با توجه به مختصات  1نقطهي واقع در

وروديهاي باد ،انتقال غیرخطی انرژي موج در اندرکنشهاي

مرزهاي غربی ،شرقی و جنوبی هر شبکه ،با استفاده از قابلیتهاي

چهارگانهي موج و اتالف از طريق ايجاد سفیدک در رأس موج

مدل  ،MIKE 2009به دادههايی در قالب يک ماتريس مستطیلی

در نظر گرفته شد .اندرکنشهاي سهگانه در نظر گرفته نشدند.

منظم تبديل شده و يک شبکه از دادههاي ژرفاسنجی به عنوان

براي تعیین مقادير اولیه در محاسبات ناپايا ،گزينههاي فرضی خود

ورودي به مدل سوآن را تشکیل دادند .يکی از دلیلهاي اصلی

مدل به کار گرفته شدند [ .]38 ،1همچنین براي شکست موج

انجام اين تبديل ،انطباق شرايط مرزي مسئله بر حل معادلهي 8

ناشی از کاهش عمق ،پارامتر ثابت ،براي اصطکاک بستر،

بود .با توجه به توضیحات ارايه شده ،دستور BOUNDSPEC

معادالت مادسِن [ ،]33براي پديدهي ايجاد سفیدک در رأس

براي تعريف طیف پارامتري در مرزهاي هر شبکه به کار گرفته

موج ،معادالت جانسن [ ]18و در مورد انرژي ورودي باد ،تنها از

شد [ .]31هر کدام از مرزهاي اختیار شده ،يک ضلع کامل از هر

رشد نمايی استفاده شد .استفاده از مدل ،بدون در نظر گرفتن

شبکهي محاسباتی بود و همهي مرزهاي شمالی نیز به خشکی ختم

جريان انجام شد [ .]8اولین گام در انجام فرايند شبیهسازي،

شدند .تنها مؤلفههاي وارد شونده از اين نقاط (که به عنوان

تعريف يک ناحیهي محاسباتی است که شرايط موج بايد در آن

شرايط مرزي بر روي مرزهاي غربی ،شرقی و جنوبی قرار

ناحیه شبیهسازي شود .اين شبکههاي محاسباتی طراحی شده،

داشتند) به درون هر شبکه ،در محاسبات مؤثر بوده و توسط مدل

نیازمند تفکیکپذيري باال براي انطباق با اطالعات ژرفاسنجی در

به کار گرفته شدند .بنابراين ،پارامترهاي طیفی مربوط به هر کدام

آبهاي کمعمق است تا شبیهسازي امواج ساحلی در اين شبکههاي

از خروجیهاي  WAVEWATCH IIIکه بر روي مرزهاي

محاسباتی با باالترين دقت انجام شود [ .]8موقعیت مبدأ هر کدام

(غربی ،شرقی و جنوبی) ،يک شبکه قرار داشتند استخراج شده و

از شبکههاي محاسباتی ،اندازه مشها در هر شبکه و همچنین

براي شرايط مرزي مسئله به کار گرفته شدند [.]18 ،11

تعداد مشهاي موجود در هر شبکه در جدول  1داده شده است

پارامترهاي خروجی که ساعت به ساعت برآورد شده و در پايگاه

[ .]13پس از طراحی شبکههاي محاسباتی ،استفاده از مدل نیازمند

اطالعاتی مدل ذخیره میشدند ،شامل ارتفاع مؤثر موج برحسب

وروديهاي باد و اطالعات ژرفاسنجی بود .میدان باد هر شبکه

متر ،دورهي تناوب مطلق میانگین موج برحسب ثانیه ،دورهي

که به عنوان يکی از وروديها به مدل معرفی شد ،مربوط به

تناوب قلهي طیف چگالی واريانس (طیف بسامد نسبی) برحسب

مرکز هر شبکه بود .همانگونه که پیش از اين گفته شد ،اين

ثانیه ،جهت میانگین موج برحسب درجه و جهت قلهي موج

دادهها از سازمان بنادر و دريانوردي ايران تهیه شد .دادههاي

برحسب درجه بودند .خروجیهاي اين مدل براساس تاريخ 11

ژرفاسنجی که يکی ديگر از وروديهاي مورد نیاز اين مدل

آوريل  1833محاسبه شدند و به منظور دستيابی به مؤثرترين

بودند ،از سازمان جغرافیايی ايران تهیه شدند .دادههاي

محاسبات ،گام زمانی  1دقیقه براي انجام شبیهسازي به کار گرفته

ژرفاسنجی ،در محیط  MATLABبه دادههاي ورودي مناسب

شد [.]8
18
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(ج)

 .8یافتهها و بحث
به منظور دستيابی به توزيع فضايی پارامترهاي موج و همچنین
برآورد پخش هستههاي پرتوزا ،از پايگاه اطالعاتی تولید شده به
وسیلهي مدل استفاده شد [ .]8نقشههاي توزيع فضايی ارتفاع مؤثر
موج و جهت میانگین موج ( Hsو  )DIRدر هر شبکه مورد
ارزيابی قرار گرفته و به صورت نقشههاي برجسته( )8در شکلهاي
 1و  8نشان داده شده است .براي توصیف پخش هستههاي
پرتوزا ،نقاط نمونه برداري در گسترهي سواحل شمالی درياي
عمان به همراه غلظت پرتوزايی آنها نیز در اين شکلها نمايش
داده شدهاند .مسیر انتشار هستههاي پرتوزاي طبیعی با بردارهاي
برتر موج جفت شده و در صورت رخداد هر گونه آلودگی
دريايی ،اين جهتهاي برتر موج ،در افزايش يا کاهش انتشار
آلودگی در هر شبکه سهم داشته و در نهايت ،اين فرايند به عنوان
عامل انتشار قلمداد شد ] .[11برخی از نتايج مهمی که از ترکیب
غلظتهاي هستههاي پرتوزا و نقشههاي برجستهي جهتِ برتر موج،
استخراج شد ،در ادامه ارايه شده است.

(د)

(الف)

شمارهي شبکه6888 :
کد نمونهOMN02W002 :
غلظت پرتوزايی:
راديم1/81±8/33 :)Bq/L( 118 -
توريم3/61±8/18 :)Bq/L( 111 -
پتاسیم386/16±1/8 :)Bq/L( 88 -

(ر)

(ب)

شمارهي شبکه6888 :
کد نمونهOMN02W017 :
غلظت پرتوزايی:
راديم1/11±8/33 :)Bq/L( 118 -

شمارهي شبکه6883 :

توريم3/11±8/11 :)Bq/L( 111 -

کد نمونهOMN02W003 :

پتاسیم311/81±1/11 :)Bq/L( 88 -

غلظت پرتوزايی:
راديم1/33±8/33 :)Bq/L( 118 -
توريم3/68±8/18 :)Bq/L( 111 -
پتاسیم311/88±1/38 :)Bq/L( 88 -

شــکل  .5نقشــهي برجســتهي ارتفــاع مــؤثر مــوج و جهــت میــانگین مــوج در
شبکه هاي مختلف ،به همراه نقطهي نمونه برداري و غلظت هستههاي پرتـوزا در
اين شبکهها.
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(د)

(الف)

شمارهي شبکه6881 :
کد نمونهOMN02W022 :
غلظت پرتوزايی:

شمارهي شبکه6886 :

راديم1/83±8/31 :)Bq/L( 118 -

کد نمونهOMN02W032 :
غلظت پرتوزايی:

توريم3/38±8/11 :)Bq/L( 111 -

راديم1/18±8/86 :)Bq/L( 118 -

پتاسیم388/11±1/11 :)Bq/L( 88 -

توريم1/86±8/33 :)Bq/L( 111 -
پتاسیم388/18±1/18 :)Bq/L( 88 -

شــکل  .8نقشــهي برجســتهي ارتفــاع مــؤثر مــوج و جهــت میــانگین مــوج در

(ب)

شبکه هاي مختلف ،به همراه نقطهي نمونه برداري و غلظت هستههاي پرتـوزا در
اين شبکهها.
 1.8شبکهی 6866

خروجیهاي مدل ،شامل ارتفاع موج و جهت میانگین موج به
همراه نقطهي نمونه برداري ،OMN02W002 ،در شکل  .1الف
مشخص شدهاند .در حوالی نقطهي نمونه برداري ،نابسامانی در
جهت میانگین موج ديده میشود و جهت برتري براي امواج اين
شبکه متصور نیست .يکی از داليل اصلی اين نابسامانی ،ارتباط
اين ناحیه از درياي عمان با اقیانوس هند از طريق مرز باز شرقی و
جنوبی است .اما نکتهي مهم در اين شبکه اين است که در
مرزهاي شرقی ،غربی و جنوبی اين شبکه ،جهت برتر موج به
(ج)

سمت داخل اين شبکه است .بنابراين ،پیشبینی انتشار آلودگی بر
اين اساس بود که اگر آلودگی در شبکههاي همجوار وجود
داشت ،با شرط حفظ پیوستگی جهت برتر موج در شبکههاي
مجاور و در مرز شبکهها (جهت برتر غرب به شرق) ،آلودگی به
داخل اين شبکه انتشار میيافت .بنابراين با شرط پیوسته بودن
جهت برتر موج در شبکههاي غربی مجاور اين شبکه و در
مرزهاي مشترک (جهت برتر غرب به شرق) ،بايد نسبت به ساير
نقاط درون -دريايی غلظت پرتوزايی باالتري داشته باشد که
اينگونه نیز بود .غلظت عناصر پرتوزاي  111Th ،118Raو  88Kدر
آبهاي سطحی اين شبکه ،به ترتیب ،برابر ،1/81±8/33
 3/61±8/18و  386/16±1/8بکرل بر لیتر بود .در ارتباط با پايش
16
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پیوستگی جهت برتر موج در مرز شبکهها و نحوهي انتشار

همچنین با در نظر گرفتن جهت برتر موج در ورود به اين

آلودگی در میان شبکهها ،جهت برتر موج در مرز غربی اين

فرورفتگی (جهت برتر شمال) ،غلظت پرتوزايی در اين نقطهها

شبکه ،مرز ارتباطی با شبکهي  ،6883به سمت شرق است.

باال خواهد بود و انتظار میرود که اين نقطههاي ساحلی ،داراي
باالترين غلظت پرتوزايی در کل سواحل درياي عمان باشند [.]8

 2.8شبکهی 6861

در اين شبکه ،جهت برتر موج در مرز غربی و شرقی و همچنین

نقطــهي نمونــه بــرداري در ايــن شــبکه OMN02W003 ،اســت.

در درون شبکهي  ،6881به سمت شرق است .لذا ،انتشار آلودگی

مانند مورد شـبکهي  ،6888خروجـیهـاي مـدل ،در شـکل  .8ب

در اين شبکه و براي نقاط درون -دريايی ،از غرب به شرق است.

مشخص شدهاند .مشاهده میشود که آشفتگی جهـت برتـر مـوج
در اين نقطهي نمونه برداري در مقايسه بـا نقطـهي نمونـه بـرداري

 3.8شبکهی 6864

شبکهي  ،6888خیلی کمتر است به گونهاي کـه مـیتـوان جهـت

شکل  .8د خروجیهاي مدل شامل ارتفاع موج و جهت میانگین

برتر موج در اين شبکه و همچنین در مرز شرقی ايـن شـبکه را بـه

موج در اين شبکه را نشان میدهد .تأثیرپذيري غلظت پرتوزايی

سمت شرق در نظر گرفت .بنابراين ،بـا توجـه بـه ايـنکـه نقطـهي

در اين شبکه نیز ناشی از انتشار آلودگی در امتداد جهت برتر

نمونه برداري در گروه نقاط درون -دريايی قرار دارد ،پـیشبینـی

موج است .جهت برتر موج در اين شبکه دقیقاً رو به شمال و

انتشار آلودگی بر ايـن اسـاس خواهـد بـود کـه اگـر آلـودگی در

شمالشرقی بوده و کامالً به نواحی ساحلی ختم میشود .جهت

شبکههاي مجاور و در نقاط درون -دريايی وجود داشته باشد ،بـا

برتر موج در مرز غربی ،مرز شرقی و درون اين شبکه به سمت

شرط پیوستگی جهت برتر موج در مرز شبکهها و در درون شبکه

شرق است .از اينرو ،انتشار آلودگی در اين شبکه و براي نقاط

(جهت برتر غرب به شرق) ،آلودگی به درون اين شبکه و از ايـن

درون -دريايی ،از غرب به شرق است.

شبکه به شبکهي  6888منتشر خواهد شد .بنـابراين نقطـهي نمونـه
برداري اين شبکه بايد غلظت پرتوزايی پايینتري نسبت به نقطهي

 5.8شبکهی 6863

نمونـــه بـــرداري شـــبکهي  ،6888کـــه آن هـــم يـــک نقطـــهي

خروجیهاي مدل (ارتفاع موج و جهت میانگین مـوج) بـه همـراه

درون -دريايی است ،داشته باشد که اينگونه نیـز اسـت .بنـابراين

نقطهي نمونه برداري ،OMN02W017 ،در شکل  .1ر مشـخص

در بــازهي میــان شــبکههــاي  6883و  ،6888آلــودگی در نــواحی

شدهاند .جهت برتر موج در نواحی میانی اين شبکه و در مرزهاي

دورتر از ساحل (مناطق درون -دريـايی) و در عـرض جغرافیـايی

غربی و شرقی آن ،به سمت شرق است .بنابراين ،با توجه به اينکه

 11درجه و کمتر از آن ،از غرب به شرق منتشر میشـود .غلظـت

نقطهي نمونهي برداري اين شبکه ،در گروه نقاط درون -دريـايی

عناصر پرتوزاي  111Th ،118Raو  88Kدر آبهاي سطحی نقطهي

قرار دارد ،پیش بینی انتشار آلودگی بر اين اساس خواهد بـود کـه

 ،OMN02W003بــه ترتیــب ،برابــر  3/6±8/18 ،1/33±8/33و

اگـر آلــودگی در شـبکههــاي مجـاور و در نقــاط درون -دريــايی

 311/8±1/38بکرل بر لیتر بود .مشابه شبکهي  ،6888جهـت برتـر

وجود داشته باشد ،با وجود شرط پیوستگی جهـت برتـر مـوج در

موج در مرز غربی اين شبکه ،مـرز ارتبـاطی بـا شـبکهي  ،6881و

اين مرزها و در ناحیهي میانی ،آلودگی به داخـل ايـن شـبکه و از

همچنین در درون شبکهي  ،6883به سمت شرق است.

اين شبکه به شبکههـاي مجـاور کـه همـان شـبکهي  6881اسـت،
منتشر خواهد شد .توجه به اين نکته نیز ضروري است که با توجه

 4.8شبکهی 6862

به توضیحات داده شده ،غلظت پرتوزايی در اين نقطه بايد نسـبت

خروجیهاي مدل در اين شبکه ،شامل ارتفاع موج و جهت

به نقطهي درون -دريايی  ،OMN02W002خیلی پايینتر بوده و

میانگین موج در شکل  .1ج مشخص شدهاند .با توجه به اينکه

نسبت به نقطهي درون -دريايی ديگـر ،يعنـی ،OMN02W003

برخی از مناطق ساحلی اين شبکه در درون فرورفتگی ناحیهي

پــايینتــر باشــد .ولــی از آنجــايیکــه نقطــهي نمونــه بــرداري

ساحلی بندر چابهار در منطقهي کنارک محصور شدهاند و

 OMN02W017نسبت به نقطهي نمونه برداري ،OMN02W003
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حدود  8/1درجه به ساحل نزديکتر است ،باالتر بودن غلظت آن

دقیقاً رو به شمال شرقی بوده و کامالً به سواحل اين شبکه ختم

نسبت به نقطـهي نمونـه بـرداري  ،OMN02W003قابـل توجیـه

میشود ولی در محدودهي نقاط درون -دريايی اين شبکه ،تمايل

است .غلظت عناصر پرتـوزاي  111Th ،118Raو  88Kدر آبهـاي

انتشار آلودگی به سمت جنوب است.

سطحی نقطهي  ،OMN02W017به ترتیـب ،برابـر ،1/11±8/33
 3/11±8/11و  311/81±1/11بکرل بر لیتر بود .با توجـه بـه نتـايج

 6.8شبکهی 6861

اراي ـه شــده در بــازهي شــبکهي  6888تــا شــبکهي  ،6888انتظــار

شکل  .8ج خروجیهاي مدل سوآن ،شامل ارتفاع موج و جهت

میرود که اگر آلودگی پرتوزا در اين بازه و در محدودهي نقـاط

میانگین موج براي اين شبکه را نشان میدهد .در اين شبکه نیز

درون -دريايی قرار داشته باشد ،اين آلودگی به سمت شرق و تـا

تمايل انتشار آلودگی به سمت جنوب است.

شبکهي  6888انتشار يابد.
 9.8شبکهی 6866
 8.8شبکهی 6865

شکل  .8د خروجیهاي مدل براي اين شبکه را به همراه نقطهي

خروجیهاي مدل (ارتفاع موج و جهت میانگین مـوج) بـه همـراه

نمونه برداري ،OMN02W032 ،نشان میدهد .اين نقطه،

نقطهي نمونه برداري ،OMN02W022 ،در شکل  .8الف نشـان

ساحلی محسوب شده و جهت برتر موج پس از طی فاصلهاي

داده شدهاند .لبهي غربی شبکهي  6888داراي جهت موج برتر بـه

حدود  8/1درجه ،که فاصلهي بسیار زيادي به حساب میآيد،

سمت شرق است ولی جهت موج برتر لبهي شرقی شبکهي 6881

کامالً به اين نقطه ختم میشود .بنابراين انتظار میرود که اين

به سمت غرب است و بنابراين ،از اين شبکه ،پیوستگی جهت برتر

نقطه ،عالوه بر پیروي از قوانین حاکم بر نقاط ساحلی ،به دلیل

موج (غرب به شرق) از بین مـیرود .در ايـن شـبکه ،جهـت برتـر

ختم شدن جهت برتر موج به طرف آن ،پس از طی چنین فاصلهي

مـــوج ،بـــه ســـمت غـــرب اســـت .نقطـــهي نمونـــه بـــرداري

طوالنی ،داراي غلظت پرتوزايی بیشتري نسبت به ساير نقطههاي

 OMN02W022نمی تواند يک نقطـهي کـامالً درون -دريـايی

ساحلی باشد که اينگونه نیز است .غلظت عناصر پرتوزاي ،118Ra

محسوب شود ولی تا حدودي می تواند از قوانین حـاکم بـر نقـاط

Th

و  88Kدر آبهاي سطحی نقطهي  ،OMN02W032به

درون -دريايی پیروي کند و عالوه بر اين میتوانـد يـک نقطـهي

ترتیب ،برابر  1/86±8/33 ،1/1±8/86و  388/18±1/11بکرل بر

ساحلی نیز باشد .غلظت عناصر پرتوزاي  111Th ،118Raو  88Kدر

لیتر بود .در حوالی اين نقطه ،يعنی در عرضهاي جغرافیايی باالتر

آبهــاي ســطحی نقطــهي  ،OMN02W022بــه ترتیــب ،برابــر

از  11/1درجه ،تمايل انتشار آلودگی به سمت شرق بوده و در

 3/3±8/11 ،1/83±8/31و  388/11±1/11بکــرل بــر لیتــر بــود .در

ناحیهي پايین اين شبکه ،يعنی در عرضهاي جغرافیايی کمتر از

ارتبــاط بــا پــايش نحــوهي انتشــار آلــودگی در میــان شــبکههـا ،اگــر

 11/1درجه ،تمايل انتشار آلودگی به سمت جنوب است.

111

آلودگی در اين شبکه وجود داشته باشد ،انتشار آن به سمت شرق
نخواهد بـود بلکـه تمايـل فراوانـی بـه انتشـار در راسـتاي جنـوب

 .1نتیجهگیری

خواهد داشت.

در اين پژوهش ،با هدف مديريت سريع حوادث و رخدادهاي
ناشی از رهاسازي عناصر پرتوزا در محیطهاي آبی ،به بررسی

 1.8شبکهی 6868

مناطقی که به عنوان نماينده براي نمونه برداري از آبهاي

خروجیهاي مدل (ارتفاع موج و جهت میانگین موج) براي اين

سطحی سواحل شمالی درياي عمان معرفی میشوند ،پرداخته

شبکه در شکل  .8ب داده شدهاند .نظم خاصی در جهت موجهاي

شد .اين نقاط پس از تلفیق نتايج تحلیل پرتوزايی نمونههاي

برتر رسیده به اين نواحی ديده میشود .جهت برتر موج در

آبهاي سطحی حجم -باال و نقشهي برجستهي جهتهاي برتر

حوالی نقطههاي ساحلی ،از فاصلهي حدود  8/3درجه قبل از اين

موج در هر شبکه ،که از نتايج شبیهسازي با مدل سوآن استخراج

نقطهها تا ساحل ،که فاصلهي نسبتاً زيادي هم محسوب میشود،

شدند ،ارايه شدند [ .]1اساس پیشگويی انتشار آلودگی با روش
88
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ياد شده بر اين مبنا بوده است که جهتهاي برتر موج در هر

مطابق با قانونها و نتیجههاي ارايه شده ،در شرايط نشت

شبکه به صورت مجزا بررسی شده و تحت شرايط پیوستگی اين

آلودگی پرتوزا در سواحل شمالی درياي عمان ،اگر منشأ

جهتها در مرزهاي مشترک شبکههاي همسايه ،انتشار آلودگی

آلودگی در فاصلهي مکانی بین شبکههاي  6888تا  6888قرار

پرتوزاي طبیعی در سواحل شمالی درياي عمان رديابی شد .همهي

گرفته باشد ،اين آلودگی در شبکهي  6888تجمع پیدا خواهد

آنچه که در اين بررسیها قابل توجه بود ،اين است که:

کرد و اين شبکه محل مناسبی براي نمونه برداري از آبهاي

 )3پارامترهاي مؤثر در تغییر غلظت پرتوزايی ،با توجه به

سطحی است .از طرف ديگر ،اگر منشأ آلودگی در فاصلهي

اولويت ،به صورت زير هستند:
-

مکانی بین شبکههاي  6881تا  6886قرار گرفته باشد ،اين

فاصله از ساحل (نقاط ساحلی غلظت باالتري داشته و

آلودگی به سمت بخش میانی درياي عمان و متمايل به جنوب

با دور شدن از ساحل ،اين غلظت کمتر خواهد شد)

اين دريا سوق پیدا خواهد کرد .پخش آلودگی پرتوزاي ناشی از

-

عمق (عمق کمتر ،غلظت بیشتر)

رهاسازي مواد پرتوزاي قابل انحالل در آب و با نیم -عمرهاي

-

جهت برتر موج

کوتاه (نه آنقدر کوتاه که تغییرات غلظت ناشی از پخش در

 )1با نزديکتر شدن به ساحل ،به دلیل برقراري قانونهاي

مدت زمان معین تحت تأثیر قرار گیرد) در نقاط معینی از ساحلهاي

شمالی درياي عمان و رديابی آن به وسیلهي روش ارايه شده،

حاکم بر ساحل ،غلظت پرتوزايی بیشتر میشود.

قابل ارزيابی دقیقتر است.

 )1در نواحی ساحلی ،براي دو نقطه با عمق ،ارتفاع بیشینهي
موج و عرض جغرافیايی تقريباً يکسان ،نقطهاي که در
راستاي جهت برتر موجها قرار دارد ،غلظت پرتوزايی

تشکر و قدردانی

بیشتري را نشان میدهد.

پژوهش موردنظر با حمايتهاي شرکت تولید و توسعه انرژي

 )8در نواحی ساحلی ،براي دو نقطه با عمق ،ارتفاع بیشینهي

اتمی (وابسته به سازمان انرژي اتمی ايران) و همچنین پژوهشکده

موج و عرض جغرافیايی تقريباً يکسان ،و هر دو در راستاي

اکولوژي خلیجفارس و درياي عمان (مطابق با قرارداد شماره

جهت برتر امواج ،نقطهاي که طول بردار (مسافت) برتر موج

 ،38/8181فی مابین اين شرکت و دانشگاه اصفهان) به انجام

تا آن نقطه بیشتر باشد ،داراي غلظت پرتوزايی بیشتري

رسیده است .نويسندگان اين مقاله بر خود الزم میدانند تا از

است.

سازمان بنادر و دريانوردي و همچنین سازمان جغرافیايی

 )1در يک عرض جغرافیايی بايد غلظتهاي يکسانی وجود

جمهوري اسالمی ايران ،به منظور همکاري در ارايه دادههاي

داشته باشد ،مگر اينکه جهت برتر موج براي اين نقاط

دقیق باد و دادههاي ژرفاسنجی تشکر و قدردانی نمايند .همچنین

يکسان نباشد.

تشکر ويژه از دايرهي تحصیالت تکمیلی دانشگاه اصفهان به عمل
میآيد .در پايان ،از زحمات و راهنمايیهاي خانم مهندس ساناز

 )8دستهبندي غلظت در مناطق ساحلی چنین است،
-

مسیبی و آقاي مهندس مهدي کمالی نیز تشکر و قدردانی میشود.

نقطههايی که در راستاي جهت برتر موج بوده و طول
بردار آنها بزرگتر باشد ،در ردهي اول غلظت قرار

پینوشتها

دارند.
-

)3. Wave Model Simulating WAves Nearshore (SWAN

نقطههايی که در راستاي جهت برتر موج بوده و طول

1.European Center for Medium Range Weather

بردار آنها کوچکتر باشد ،در ردهي دوم غلظت قرار

)Forcasting (ECMWF
1. Wave Action Balance Equation

دارند.
-

نقطههايی که جهت برتر موج در حوالی آنها بینظم

8. Sources

باشد ،در ردهي سوم غلظت قرار دارند.

1. Sinks
8. Contour Map
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