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استاندارد ملی ایران به شماره...
به نام خدا
آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک مادهٔ  1قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صننعتی
ایران ،مصوب بهمن ماه  4194تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران
را به عهده دارد.
تدوین استاندارد در حوضههای مختلف در کمیسیونهای فنی مرکب از کارشناسان سازمان صاحب نظنران مراکن و مؤسسنات
علمی ،پژوهشی ،تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام میشود وکوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شنرایط تولیندی،
فناوری و تجاری است که از مشنارکت آگاهاننه و منصنفانهٔ صناحبان حن و نفنع ،شنام تولیدکننندگان ،مصنر کننندگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراک علمی و تخصصی ،نهادها ،سازمانهای دولتی و غیر دولتی حاص میشنود .پنی ننوی
استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیونهنای فننی مربنو ارسنا منیشنود و پن از
دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتهٔ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان اسنتاندارد ملنی ) رسنمی)
ایران چاپ و منتشر میشود.
پی نوی استانداردهایی که مؤسسات و سازمانهای عالقه مند و ذیصالح نی با رعایت ضوابط تعینین شنده تهینه منیکننند
درکمیتهٔ ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب ،به عنوان اسنتاندارد ملنی اینران چناپ و منتشنر منیشنود .بندین ترتینب،
استانداردهایی ملی تلقی میشود که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شنمارهٔ  1تندوین و در کمیتنهٔ ملنی
استاندارد مربو که سازمان استاندارد تشکی میدهد به تصویب رسیده باشد.
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سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد ) 4(ISOکمیسیون بین المللی الکتروتکنیک )(IEC
1
) 9(IECو سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی ) 1(OIMLاست و به عنوان تنها رابط 1کمیسیون کدک غذایی )(CAC
در کشور فعالیت میکند .در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندیهای خاص کشور ،از آخرین
پیشرفتهای علمی ،فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهرهگیری میشود.
سازمان ملی استاندارد ایران میتواند با رعایت موازین پی بینی شنده در قنانون ،بنرای حماینت از مصنر کننندگان ،حفن
سالمت و ایمنی فردی و عمومی ،حصو اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصادی ،اجرای بعضی از
استانداردهای ملی ایران را برای محصوالت تولیدی داخ کشو ر و  /یا اقالم وارداتی ،با تصویب شورای عالی استاندارد ،اجباری
نماید .سازمان میتواند به منظور حف بازارهای بین المللنی بنرای محصنوالت کشنور ،اجنرای اسنتاندارد کاالهنای صنادراتی و
درجهبندی آن را اجباری نماید .هم چنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سا زمانها و مؤسسات فعا
در زمینهٔ مشاوره ،آمنوزش ،بازرسنی ،ممین ی و صندورگواهی سیسنتمهنای مندیریت کیفینت و مندیریت زیسنتمحیطنی،
آزمایشگاهها و مراک کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنج  ،سازمان استاندارد این گونه سازمانهنا و مؤسسنات را بنر اسناس
ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران ارزیابی میکند و در صورت احراز شرایط الزم ،گواهینامهٔ تأیید صالحیت به آنها اعطا و بر
عملکرد آنها نظارت میکند .ترویج دستگاه بین المللی یکاها ،کالیبراسیون (واسنجی) وسنای سننج  ،تعینین عینار فلن ات
گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

4- International Organization for Standardization
9 - International Electro technical Commission
)1- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal
1 - Contact point
1 - Codex Alimentarius Commission
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پی

گفتار

استاندارد «کیفیت آب – پاکسازی انواع خطو ساحلی و زیستگاههای نفتی  -راهنما» که پی ننوی آن
درکمیسیونهای مربو تهیه و تدوین شده است ،در  ...اجالس کمیتهٔ ملی استاندارد ملنی محنیط زیسنت
مورخ ...تصویب شد ،این استاندارد به استناد بند یک منادهٔ  1قنانون اصنالح قنوانین و مقنررات مؤسسنهٔ
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  ،4194به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود
استانداردهای ملی ایران براساس استاندارد شماره ( 1اسنتانداردهای ملنی اینران -سناختار و شنیوه نگنارش)
تدوین میشوند .برای حف همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینهٔ صنایع،
علوم و خدمات ،استانداردهای ملی ایران در صورت ل وم تجدیدنظر خواهد شد و هنر پیشننهادی کنه بنرای
اصالح و تکمی این استانداردها ارائه شود ،هنگام تجدیدنظر در کمیسیونهای مربو مورد توجه قرار خواهد
گرفت .بنابراین ،باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.
منبع و ماخذی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:
ASTM F4242 : 24, Standard guide for cleaning of various oiled shorelines and habitats
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مقدمه
یکی از اصلیترین مالحظات در تصمیمگیری برای پاکسازی خطو ساحلی نفتی ،حساسیت منطقۀ تحت
تاثیراست .برخی از مناط خیلی حساس هستند و مشکالت روشهای پاکسازی میتواند بیشترتر از م ایای
آن باشد .در برخی از موارد ،الویت با رویکرد بازیافت طبیعی خواهد شد .در سایر موارد ،با توجه به نوع و
مقدار نفت موجود ،ممکن است ،بسیار گران باشد ،در این صورت ترجیحا بازیافت به تاخیر خواهد افتاد یا
بههیچوجه اتفاق نمیافتد ،اگرچه مداخلۀ فعا انجام میشود.

ح

استاندارد ملی ایران به شماره...

کیفیت آب – پاکسازی انواع خطوط ساحلی و زیستگاههای نفتی(از نفت)– راهنما
هشدار -در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی درج نشدده اسدت .در صدورت مواجهده بدا چندین مدواردی
مسئولیت برقراری شرایط بهداشت و ایمنی مناسب و اجرای آن بر عهدهٔ کاربر این استاندارد است.

 1هدف و دامنه کاربرد
4- 4

هد از تدوین این استاندارد ،ارائه راهنمایی برای انتخاب روشهای مناسب بهمنظور پناکسنازی اننواع
خطو ساحلی و زیستگاههای حساس از نشت مواد نفتی است.

 2-1این استاندارد در موارد زیر کاربرد دارد:
 1-2-1مشخصات فی یکی خاص و بیولوژیکی ساحلی و زیستگاههای داخلی که تحت مخاطرۀ نشت مواد نفتنی
هستند؛
 2-2-1این استاندارد دربرگیرندۀ طیف وسیعی از انواع خطو ساحلی نمایانگر محدودۀ وسیع از حساسیتهنا
است و آنها را مرور میکند .حساسیتهای خطو ساح و منابع مربوطه به عوام زیر وابسته است:
 نوع خط ساحلی (بستر ،اندازۀ دانه ،ارتفاع ج رومد و غیره)؛ بهرهوری بیولوژیکی ،تنوع و آسیبپذیری؛ مواجهه با انرژی امواج و ج رومد؛ قابلیت هدایت پاکسازی بدون خطر بیشتر.یادآوری – این استاندارد فقط راهنمایی برای استراتژیهای پاکسازی انواع زیستگاهها فراهم میکند ،کاربران اینن موضنوع بنرای
اطالعات بیشتر و تکمیلی به منابع بیان شده در بند 9این استاندارد مراجعه نمایند.

 3-1این استاندارد در موارد زیر کاربرد ندارد:
 1-3-1باستانشناسی ،4تاریخی یا فرهنگی مح ها؛
 2مراجع الزامی

4-Archaeological
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در مرجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت ال امی به آنها ارجاع داده شده است .بدین
ترتیب ،آن ضوابط ج ئی از این استاندارد محسوب میشود.
در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصالحیهها و تجدید نظرهای بعدی آن برای
این استاندارد ال امآور نیست .در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است ،همواره
آخرین تجدید نظر و اصالحیههای بعدی برای این استاندارد ال امآور است.
استفاده از مرجع زیر برای کاربرد این استاندارد ال امی است:
2-1 ASTM F9981 Guide for Ecological Considerations for the Use of Chemical Dispersants in

Oil Spill Response: Tropical Environments
9-9 API Publication 1989 Environmental Considerations for Marine Oil Spill Response, 98841
9-1 API and NOAA 1119 Options for Minimizing Environmental Impacts of Freshwater Spill
Response, 42211
9-1 NOAA Characteristic Coastal Habitats, Choosing Spill Response Alternatives, June 98481

 1تشریح وحساسیت نسبی خطو ساح
 4-1دراین بنداستاندارد ،خالصهای از انواع خطو ساحلی و زیستگاههایی که ممکن است تحت تناثیر نشنت
مواد نفتی قرار بگیرند ،آورده میشود .اغلب ازشاخص حساسیت محنیطزیسنتی 4بنه منظنور تعینین مشخصنات
حساسیت نسبی خطو ساحلی به نشتهای مواد نفتی استفاده میشود .مناط مواجهه به سطوح باالی اننرژی
فی یکی و محتوی پایین فعالیت بیولوژیکی دررتبهبندی پایین قرار خواهند داشت( ،ESI=4برای مثا  ،مواجهنه
خطو ساحلی صخرهای) .مناط محافظت شده با فعالیت بیولوژیکی باال ،باالترین رتبهبندی را دارند(،ESI=48
برای مثا  ،جنگ های حرا) .رویههای زیادی در مورد استراتژیهای ترجیهی(موردنظر) بهمنظو پاکسنازی اینن
خطو ساحلی بعداز وقوع نشت نفت تهیه شده است.
 9-1مواجهۀ سواح صخرهای
تحت عنوان مواجهۀ صخرههای با موج برش داده شده نی نامیده میشوند .منطقۀ ج رومدی بنا شنیب تنند(بنا
بی از  18°تا 11 °شیب) و باریک با عرض کم است .دسترسی میتواند سخت و خطرناک باشد .رسوبات تجمع
یافته غیرمعمو و اغلب ناپایدار هستند ،زیرا امواج ،باقیمانندههنا را از صنخرههنای فرسنای یافتنه برمنیدارد.
پهنهبندی عمودی قوی از جوامع بیولوژیکی ج رو مدی وجود دارد .بهطور کلی نفت از طری برگشنت امنواج در
مناط دور از ساح برده خواهد شد .در این صورت ،فرورفتگیهای بهگ نشستۀ نفتی میتواند پدید آیند .هنر
مادۀ نفتی که تهنشین شده ،بهطور طبیعی ،به سرعت خارج خواهد شد .بهطور معمنو  ،نینازی بنه پناکسنازی
نیست.
 1-1مواجهۀ ساختارهای انسانساخت
)4-Environmental Sensitivity Index(ESI
9
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اینها ساختارهای جامد ،مانند دیوارهای دریایی ،اسکلهها و تاسیسات بندری میباشند .آنها به طنور معمنو در
مناط توسعهیافته ،مناط تحت حفاظت مسکونی و مناط ج رومدی هستند .بسنیاری از سناختارها از بتنون،
چوب ،سنگ یا فل ساخته میشوند .آنها بهمنظور حفاظت از فرسای بهوسیلۀ امواج ،آثنار بنروی آب بنه دنبنا
حرکت قای ها و جریانها ایجاد میشوند .آنها با فرایندهای خارج شندن بنا سنرعت طبیعنی مواجنه منیشنوند.
حیوانات و گیاهان وابسته ،پراکنده تا محدود میباشد .نفت بهوسنیلۀ برگشنت امنواج شنیبدار ،سنطوح سنخت
درموقعیتهای مواجهه ،دور از ساح نگهداشته خواهد شد .ممکنن اسنت نینازی بنه پناکسنازی نباشند .همنۀ
روشهای پاکسازی از جمله عوام شستشوی سطح ،میتواند مناسب باشد.
 1-1مواجهۀ پایانههای(تلواره ها یا سکوها) برشداده شده با امواج و زیستگاههای بنا بسنتر صنخرهای حفاظنت
شده
اینها زیستگاههایی هستند که به وسیلۀ بخ های بستر صخرهای با شیب مالیم ،به نام تلوارههنا باتغییرپنذیری
عرضی باال ،مشخص میشوند .ممکن است بک برش شیبدار یا لبۀ رودخانه پشت خط ساحلی باشد .اغلنب آنهنا
در کنار سواح شنی قرار دارند .بهطور معمو سطح تلواره نامنظم ،دارای درز ،شکا و اسنتخرهای ج رومندی
است .تودههای سنگری های کوچک در استخرهای ج رومدی و شکا های تلنوارههنا منیتواننند یافنت شنوند.
روک شنی روی تلواره در موقعیتهای مواجهۀ پایینتر منیتوانند اتفناق بیافتند .اینن زیسنتگاههنا منیتواننند
جمعیتهای ب رگ حیوانات و گیاهای با پوستۀ سنخت شنام  ،صند هنا ،حلن ونهنا ،صند هنای دوکفنهای و
جلبکهای ب رگ را پشتیبانی کند .پرندگان و سگماهیها از تلوارهها برای تغذینه و اسنتراحت طنی جن رو مند
پایین استفاده میکنند .نفت به سطح مرطوب نمیچسبد ،اما میتواند به شکا های یا روک های رسنوبی نفنوذ
کند .ممکن است پاکسازی ضروری نباشد ، .فرورفتگیهای بهگ نشستۀ نفتی میتواند پدید آیند .اگنر منطقنه
غیرقاب دسترسی باشد ،امکان برداشت بهطور دستی تودههای سنگین و باقیماندههای نفتی وجود دارد.
 1-1زیستگاههای ماسهای
بهطورکلی زیستگاههای ماسهای مسطح با شیب مالیم و به طور نسبی با تراکم باال است .زیستگاههنای ماسنهای
شام  ،خطو ماسهای و لبههای ساحلی در امتداد رودخانهها هسنتند .در منناط توسنعهیافتنه ،زیسنتگاههنای
ماسهای میتوانند مناط انسانساخت با کاربری تفریحی باشند .در مواجهه مناط ساحلی ،به طورمعمنو آنهنا
بهوسیلۀ تپههای شنی و دیوارهای دریایی حمایت میشنوند .منیتواننند تنودههنای سننگین از گیاهنان درینایی
رشننتهای شننده یننا سننایر بنناقیماننندههننا باشنند .زیسننتگاههننای ماسننهای مننیتوانننند در اثننر چرخننههننای سننریع
فرسای /تهنشست مانند جریانها و توفانها متحم جابهجنایی ماسنههنا شنوند .زیسنتگاههنای ماسنهای دارای
حساسیت کم تا متوسط هستند .در مناط توسعهیافته ،زیستگاههای ماسهای بنه عننوان سنواح تفریحنی ،بنه
دالی اقتصادی ،حساس در نظر گرفته میشوند .بهطور معمو جمعیتهای بیولوژیکی تراکم کمی دارند ،به غیر
ازمواردی که زیستگاه در منطقۀ حفاظت شده و دارای رسوبات گ آلود باشد .پرندگان از زیستگاههنای ماسنهای
برای استراحت ،تغذیه و آشیانسازی استفاده میکنند .الکپشتها از این زیستگاهها برای تخمگنذاری اسنتفاده
میکنند .نفوذ نفت میتواند تا حدود ،41 cmدر شن و ماسۀ ری به متوسط و تا حند ، 18 cmدر شنن و ماسنۀ
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درشت دانه باشد .توصیه میشود ،به برداشت بهطور دستی نفت مقاوم و باقیماندههنای نفتنی تمرکن شنود .در
سواح تفریحی پاکسازی دقی نیاز است .در صورتیکه هنگام پناکسنازی ،مقنادیر بناالیی از ماسنه برداشنت
میشود ،ممکن است ،جایگ ینی با ماسۀ تمی  ،دارای ترکیب مناسب ،دانۀدرشت و رنگی ضروری باشد.
4
 9-1صخرههای تندرایی
این خطو ساحلی به طور تقریب میتوانند ن دیک مناط پرفرمایی 9یافت شود .به طورکلی از پوشن گیناهی
توربی سطحی و پرفرمایی تشکی میشوند .محدودههای ارتفاع صنخره از کمتنر از  4mتنا حندود 48 mاسنت.
گیاهان در توندرا یک جامعۀ گیاهی زنده است که نسبت به اختال حساس است .پرنندگان مهناجر طنی فصن
تابستان کاربران اصلی این خطو ساحلی هستند و آنها تحت بیشترین مخاطره بهوسیلۀ مواد نفتی هستند .نفت
میتواند از تهنشستهای ساحلی بهوسیلۀ جاذبها یا روشهای دستی و مکانیکی تا زمانیکنه هنیچ آسنیبی بنه
پوش گیاهی سطحی ن د ،برداشتهشود .ممکن است ،قابلیت دسترسی به خاطر شکنندگی پوش گیاهی توندرا
محدودشود.
 9-1زیستگاههای مخلو ماسه و سنگری ه
این زیستگاههای به طور نسبی شیبدار حاوی مقادیر قاب توجهی از شنن و سننگرین ه اسنت(بنی از  91%از
هرکدام) .منطقه خاکری باالی ج ر و مد بهطور معمو از شن و ماسه و شن ری و قسمت پایینتر دانه درشتتر،
ازسنگفرشها و تختهسنگ تشکی میشود .در مناط یخزده ،تخته سنگهای ب رگ ممکنن اسنت پدیند آیند.
زیستگاههای مخلو شن و سنگری ه در دریاچهها و امتداد خطو رودخانهها و نهرها پدید میآید .با توجنه بنه
فص  ،درالگوهای توزیع رسوبات به سبب نق و انتقا ماسه دور ازساح  ،طی توفانهنا ،منیتوانند تغیینرات در
مقیاس باال رخ دهد .توزیع و انتقا رسوبات در مناط مواجهه منجر به تنراکمهنای پنایین حیواننات و گیاهنان
وابسته است .حضور جلبکها ،حل ونها و صد های بیانگر آن است که زیستگاههای ساحلی به طور نسنبی بنه
عنوان پناهگاه محسنوب منیشنوند .در منناط آب شنیرین ،کنرم هنا و حشنراتی ماننند مایفن هنا،mayflies
 caddisfliesکادیسفلیها و پشهها ممکن است در مخلو شن و ماسه زیستگاهها نقنب بنهزننند .اینن زیسنتگاه
ممکن است شام  ،مناط اسپرمگذاری ماهی ،پرندگان و پسنتانداران باشند .نفنوذ نفنت و تنهنشسنت رسنوب
میتواند منجر به الیههای زیرسطحی در اعماق بی از یک متر شود .در صورتیکه بخ ماسهای بنی از 18%
باشد ،رفتار نفت بیشتر از آن در زیستگاه ماسهای خواهد بود .توصیه میشود ،تودههای سنگین نفت با استفاده از
پمپاژ فشار پایین برداشته شود .بهتراست همۀ باقیماندههای نفتی برداشتهشوند ،رسوب برداشته شده ،بهتراست،
در حدامکان برای فرسای مورد نظر محدود شود .در مناط سناحلی ،تغیینر مکنان رسنوبات نفتنی از منناط
ج رومد باال به مناط ج رومدی باالتر میتواند در مناط مواجهۀ منظم به فعالیت امواج موثرباشد.
 4-1زیستگاههای سنگری های
4- Tundra Cliffs
 - 9مناط دارای الیۀ منجمد در اعماق زمین است.
9- permafrost area
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زیرالیۀ این زیستگاهها از اندازه سنگری ه تا تخته سنگ تشکی شده است .آنها میتواننند دارای شنیب تنند ،بنا
تشکی شدن خاکری های کمربند موج چندگانه در بخ فوقانی سناح باشنند .تنراکم حیواننات و گیاهنان در
منطقۀ ج رومدی فوقانی در زیستگاههای در معرض کم است ،اما میتواند در زیستگاههای سنگری های حفاظت
شده و در منطقۀ ج ومدی پایینتر ،باال باشد .زیستگاههای سنگری های در امتداد دریاچهها و خطو رودخانهها
و نهرها پدید میآیند .در مناط آبشیرین ،جوامع زیستی دارای تراکم کمنی هسنتند .حشنرات بنالو و الروهنا
(مایفالی ،استونفالی ، 4کاندیسفالی ،پشهها) در البهالی سنگری هها زندگی میکنند .در این زیستگاه ،کرمهای
پهن ،زالوها و سختپوستان نی وجوددارند .منطقۀ اسپرمری ی ماهیان ممکن است در اینن منطقنه باشند .نفنت
بهگ نشسته ،به دلی قابلیت نفوذپذیری/منافذ دربین سنگری ههای زیستگاه ،احتماال بهطنور عمقنی بنه درون
فضای بین سنگری هها نفوذ میکند .توصیهمیشنود ،تنودههنای سننگین نفنت مخلنو شنده هرچنه سنریعتنر
برداشتهشود .بهتر است ،همۀ باقیماندههای نفتی برداشتهشود .توصیهمیشود ،زیرالیۀ قابن برداشنت بنه دلین
سرعت پایین بازسازی طبیعی در مناط آب شیرین تاحد امکان محدود شود.
 2-1زیستگاههای خطساحلی دارای پوش گیاهی
این زیستگاهها در لبههای ساحلی غیرتاالبی رودخانهها و دریاچههای پدید میآیند .شیبهنای اینن زیسنتگاههنا
میتواند آرام یا تند باشد .پوش گیاهی مشخصه شام  ،چمن ،بوتهها و درختان است .بستر بنرگ و زبالنههنای
چوبی میتوانند در میان پوش گیاهی بهدام انداخته شوند .ممکن است چمنها و بوستانها در امتداد رودخاننه
یا دریاچه در مناط توسعه یافته ،پدید آید .در رسوبات از گ تا سنگری ه وجود دارد .سیالب فصلی در امتنداد
لبههای ساحلی با شرایط برداشت انرژی باال ممکن است اتفاق بیافتد .بسیاری از گوننههنای حینوانی از پوشن
گیاهی لبههای ساحلی به عنوان زیستگاههای مهم استفاده میکنند .نفت میتواند در رسوبات نفنوذ کنرده و بنه
ریشۀ گیاهان برسد .در لبههای ساحلی باریک ،ممکن است نفت منناط بن رگ پوشن گیناهی را آلنوده کنند.
روشهای متفاوت مانند ،مک  ،استفاده از جاذب ،پمپاژ با فشار پایین ،برداشت باقیماندههای نفتی ،اسنتفاده از
عوام شوینده ،سوزاندن و بریدن پوش گیاهی نفتی ،ممکن است برای پاکسازی مناسب باشد.
 48-1زیستگاههای گ و الیی آب شیرین
زیستگاههای گ والیی در امتداد رودخانه دشتهای سیالبی و کف دریاچهها که با پایین آمدن فصلی سطوح آب
مواجه میشوند ،پدید میآیند .این زیستگاهها به طورمعمو در منناط بنا اننرژی پنایین و اغلنب در ارتبنا بنا
تاالبها هستند .این زیستگاه اغلب یک منطقۀ طبیعی جمعآوری برای باقیماندهها و نشت نفنت اسنت .بنهطنور
عمده رسوبات سیلتی و گلی هستند اما ممکن است با شن و سنگری ه مخلو شوند .رسوبات به طور معمو بنا
آب اشباع میشوند .پوش گیاهی دارای تنوع است .جوامع بیمهرگنان ممکنن اسنت در رسنوب فنراوان باشند.
میتوان نتیجه گرفت که زیستگاههای گ والیی برای پرندگان در زمینههای تغذیه و نی به عنوان زایشگاه برای
ماهیها مهم هستند .بهطور کلی ،نفت مگر از طری النۀ حیوانات و پوسیدگی سوراخ ریشه و سناقه در رسنوبات
4-Stonefly
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نفوذ نخواهد کرد .این زیستگاهها به نفت و پاسخ عملیات(واکنشی) بسیار حساس هستند( .)EDI=2دسترسی به
دلی آبهای کمعم  ،پوش گیاهی و زیرالیۀ نرم ممکن است محدود شود .باید هنگام پاکسازی مراقبت الزم
به منظور به حداق رساند فرسای و جلوگیری از مخلو شدن نفت در بخ عمی تر رسوبات ،اعما شود.
 44-1سنگچین
سنگچین از اندازۀ سنگفرش تا بلوکهای تختهسنگی از گرانیت ،سنگ آهک ،بتن یا سایر موادی کنه بنهطنور
عمد به منظور حفاظت به خطو ساحلی اضافه میشوند ،تشکی میشنود .اطنرا ورودیهنای منوجشنکنهنا،
اسکلهها و تفرجگاههای ساحلی مثا هایی از آن هستند .سنگچین درمناط اسکلهای بنه خنوبی توسنعه یافتنه
متداو است .جوامع زیستی وابسته از تراکم باال تا پایین متنوع است .پرندگان از سنگچین به عنوان مح هنای
بیتوته استفاده میکنند .نفت مقاوم میتواند بهطور عمقی بین سنگچین نفوذ کند و منیتوانند بنه سنرعت بنه
سطوح ناهموار بچسبد .پمپاژ آب در محیط با فشار باال و بهکارگیری عوام شویندۀ سطح ،در صنورتیکنه نفنت
تازه و مایع باشد ،میتواند برای برداشت موثر باشد ،اما نفت باید بازیافت شود .از آنجنایی کنه اغلنب مصندومیت
کارکنان برای این نوع خطو ساحلی گ ارش شده است ،بنابراین ،باید مراقبنت الزم هنگنام پناکسنازی اعمنا
شود.
 49-1مواجهۀ جلگههای ج رومدی
این مناط گستردۀ ج رومدی بهطورعمده از ماسه ،گن والی و مقنادیر کمنی سننگرین ه تشنکی منیشنود.
جریانهای ج رومدی و امواج به اندازۀ کافی برای انتقا رسوبات قوی هستند .بهطورمعمنو  ،جلگنههنا بنا ننوع
دیگری از خطساحلی در سمت خشکی مانند تاالبها در ارتبا هستند ،اگرچه آنها میتوانند به عنوان تپههنای
زیرآبی کم عم نی پدید آیند .بهطورمعمنو  ،آنهنا بنا مصنبهنا و ورودیهنای ج رومندی در ارتبنا هسنتند.
بسترهای علفی دریا ممکن است در کننارههنای پنایینتنر جلگنههنای ج رومندی پدیند آیند .تعنداد زینادی از
بیمهرگان ساکن دررسوبات ممکن است حضور داشته باشند .جلگههای ج رومدی بهطور قاب مالحظهای بنرای
بیتوته کردن ،تغذیه و مناط پرورش برای ماهی و صد ها به کار برده میشود .بهطور معمو نفت در مواجهنۀ
جلگههای ج رومدی به سطح نمیچسبد ،اما به اطرا حرکنت خواهند کنرد و در خنط بناالی ج رومند تجمنع
میکند .جریانها و امواج در برداشت طبیعی نفت موثر هستند .ماشینآالت سنگین یا سایر روشهنای پیشنرفته
برای پاکسازی توصیهنمیشود.
 41-1سواح سنگی پناهگاهی(حفاظت شده) و سراشیبیهای خندقی رسی
خطو ساحلی شام بستر سنگی با شیب متغیر اعم از لبههای سنگی عمودی تا گسترده است که از بیشنترین
امواج و انرژی ج رومدی حفاظت میشود .از تراکم گونهها و تنوع بسیار متفاوتی برخنوردار اسنت .برخنی منوارد
برآمدگیهای رسی در امتداد خلیجها و راههای آب انسانساخت پدید میآیند .برآمندگیهنای رسنی ،بسنترهای
پرورشگاهی برای ماهیها و مناط تغذیهای برای پرندگان فراهم میکنند .زیرالیۀ رسی ممکن است حفرههنای
متعدد از النههای حیوانات و کندن ریشه داشته باشد .بهتراست ،این زیستگاهها هنگنام ایجناد منناط حفاظنت
شده ،الویت باالیی داشته باشند .به طورکلی نفت به سطوح مرطوب مانند صخرۀ پوشیده از جلبک و رسوب گلی
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نمیچسبد ،بنابراین سطوح صخرهای ناهموار ،بهطور خاص در خط باالی ج رومد تا خشک شندن تمنام خواهند
شد .اگر نفت باید برداشتهشود ،پمپاژ با فشار پایین در درجه حرارت محیطی سطوح سنگی در ج رومد باالبه کار
میرود ،به این ترتیب نفت می تواند قب از آن که بتواند در مناط ج رومدی پایینتر دارای گسترههای با غنای
زیستی اثر بگذارد ،بازیابی شود.
 41-1خطو ساحلی توربی
خطو ساحلی توربی از فرسای صخره های توننداریی کنه مجناور منناط ج رومندی بناال قنرار دارد ،تشنکی
میشود .این خطو ساحلی در آالسکا و در نواحی قطب شما یافت میشود .فرسای خطو ساحلی توربی از
فعالیت امواج ،صیقلی کردن یخ و ذوب تورب یخزده پدید میآید .تورب فاسد شده میتواند به صورت الینههنای
زیرین نازک در منطقۀ نوارج رومدی تجمع یابد .بهطور نمونه خطو ساحلی توربی به صورت الینههنای زینرین
تهنشستی در یک ساح ماسهای یا سنگری های پدید میآیند .الیۀ باریک و موقت دیگر ماسنهای ممکنن اسنت
برروی تورب قرار گیرد .خطو ساحلی شام مواد دوغابی دارای ظاهر قهوهمانند هستند .دوغاب در پای لبههای
توربی ناشی از فرسای و در مناط رسوبی یافت میشود .دوغاب در امتداد ساح با جریانها حرکت منیکنند.
ممکن است بازیابی طبیعی گ ینۀ با حداق مخاطره باشد .برداشت مکانیکی نفت ممکن اسنت منجنر بنه خطنر
فی یکی و اختال نفت و تورب شود.
 41-1دشت توندرایی اشباع شده(پوشانده شده)
این زیستگاه در مناطقی خط ساحلی قطب شما که نشست کرده است و بهوسیلۀ دریا سیالبی میشنود ،پدیند
میآید .این زیستگاه شام مناط با پوش پایین به غیراز منطقۀ نوار ج رومدی نی است که منیتوانند هنگنام
ج رومد بهاری یا امواج خروشان طوفان پوشانده شود .مناط دشت توندرایی پوشنانده شنده پیچینده هسنتند و
ممکن است از توندرا ،جلگههای با پوش گیاهی و لبههای رودخانه ،الیههای توربی ،الگونهای لبشور4نهرها و
غیره تشکی شوند .اینها منطقۀ مهمی برای مهاجرت و تغذیۀ پرندگان محسوب میشوند .دشتهنای تونندرایی
بسیار به نفت حساس میباشند .هنگام پاکسازی امکان مخاطره باال است .دسترسی و حرکت در زمین یا ن دیک
ساح ممکن است ،دشوار باشد .بازیابی طبیعی گ ینۀ با حداق مخاطره باشد .برخی از موارد پاکسازی ممکن
است موجه شود اگر مقادیر زیادی نفت باقی بماند و سبب نفتی شدن تدریجی زیستگاههای مجاور شود.
 49-1جلگههای ج رومدی تحت حفاظت
زیستگاههای با انرژی خیلی پایین وجود دارد که جمعیتهای ب رگی از حیوانات و گیاهان را پشتیبانی میکنند.
جلگهها مناط مهمی برای تغذیۀ پرندگان و پرورشگاه برای موجودات درینایی هسنتند .بنیمهرگنان سناکن در
رسوبات به طور معمو فراوان هستند .جلگههای ج رومدی تحت حفاظنت در درجنۀ او از گن والی ،سنیلت
ورس با مقادیر ج یی از ماسه و پوسته تشکی میشود .جلگههنای ج رومندی ازفعالینت امنواج اصنلی حفاظنت
میشوند .بسترهای باتالقی و علفهای دریایی ممکن است با جلگههای ج رومدی در ارتبا باشند .رسوبات ننرم
4-Brackish lagoons
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حتی نمیتوانند تردد سبک را پشتیبانی کنند .نفت بهطور معمو به سطح نمیچسبد ،اما در طو جلگه حرکت
میکند و در خط ج رومدی باال تجمع میکند .اگر النهها یا شکا ها دررسوبات گلی موجود باشد ،نفت میتواند
آنها را پر کند و بر گونههای زیرسطحی اثر بگذارد .این یک منطقۀ تحت حفاظت بنا الوینت بناال اسنت ،بننابراین
گ ینههای پاکسازی محدود میشود.
 49-1زیستگاههای تاالب آب شیرین ،لبشور و شور
تاالبهای آب شیرین شام  ،باتالقها ،جنگ های دارای چوب در اثنر طغینان رودخاننه ینا سنی زینرآب رفتنه،
زمینهای سی گرفته ،پالیا 4گودیهای داخ دشت و مردابها است .تاالبها با توجه به بسنتر ،رخنداد فصنلی،
هیدرولوژی ،پوش گیاهی و موجودات زنده تفاوت زیادی دارند .پوش گیاهی در کناره ینا زینرآب آنهنا پدیند
میآید .کانا ها و زهک ها با جریان آب ممکن است وجود داشته باشد .بناتالقهنا ،تناالبهنایی هسنتند کنه از
پوش گیاهی متراکم ،عمده و شبهگیاه مانند ،علف اسپارتینا 9تشکی میشوند .باتوجه به موقعینت و تغیینرات
داخلی ساالنه در بارندگی و رواناب ،پوش گیاهی میتواند شام طیف وسیع گونههای متحم شوری از جمله،
مشمو شرایط آب شیرین باشند .به عالوه بر فراهمسازی زمینههای تغذیۀ حفاظت شده ،پوش گیاهی بناتالق
به نگهداری شوری خطو ساحلی و جلوگیری از فرسای کمک میکند .رسنوبات از گن والی آلنی ،بنه غینر از
مناط بیرون از مواجهه که ماسه فراوان است ،تشکی میشود .باتالقها مناط با انرژی پایین بهطنور نسنبی از
امواج و جریانها ج رومدی شدید محافظت میشوند .جامعۀ گیاهی و جانوری فراوان اسنت .تناالبهنا زیسنتگاه
مهمی برای تعداد زیادی از آب یان و گونههای خشکی مانند ،پرندگان مهاجر فراهم منیکننند .گوننههنای تحنت
حفاظت ی ا در معرض خطنر ممکنن اسنت در منناط تناالبی وجنود داشنته باشنند .نفنت بنه راحتنی بنه گیناه
خواهدچسبد ،اما بهطورکلی نفت سنگین به لبههنای بیروننی پوشن گیناهی محندود خواهدشند .نفنت سنبک
میتواند به عم کمی ،تا حد سانتی متر رسوب ،نفوذ کند ،اما در برخی از موارد ،نفت میتواند به درون النهها و
ترکهای تا یک متر نی وارد شود .تاالب ها دارای الوینت بناالیی بنرای حفاظنت هسنتند ،بننابراین گ یننههنای
پاکسازی با توجه به حساسیت مناط محدود میشود .در نفتی شدن سبک ،بهترین گ ینه ،دادن امکان بازیابی
طبیعی به منطقه است .پاکسازی موارد نفتی شندن سننگین ،از روشهنایی ماننند ،مکن  ،اسنتفاده از عوامن
شستشوی سطحی ،جاذبها ،سوزاندن یا پمپاژ با فشار پایین توصیه میشود تا زمانی که تنها به وضوح مشنخص
باشد زیستگاه نیاز به بازیابی دارد .بهتراست ،این موارد با دقت باال ،با هد به حداق رسناندن مخناطرۀ دائمنی
برای پوش گیاهی انجام شود.
 44-1جنگ های حرا
جنگ های حرا ،به عنوان یکی از حساسترین اکوسیستمهای دریایی با تنوع وفراوانی باالی گونههنای گیناهی و
جانوری در دنیا محسوب میشوند .جنگ های حرا درختان و درختچنههنای مقناوم بنه شنوری هسنتند کنه در
-4گودۀ نهشتی
4-Playa
9-Spartina
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محدودۀ ج رومدی در مناط گرمسیری و نیمنه گرمسنیری درینایی و سنواح مصنبی دنینا رشند منیکننند.
جنگ های حرا ،به عنوان حفاظت کنندههای خطو ساحلی از فرسای مهم هستند .و به عنوان زیستگاه بنرای
گونههای آبی و خشکی محسوب میشوند .جنگ های مردابی ،برگ ،شاخه و میوههنایی تولیند منیکنند کنه در
شبکههای غذایی آواری مشارکت میکند که به گونههای دریایی زیادی بستگی دارد .گستردگی جنگ های حرا
میتواند در حدود یک درخت تا کیلومترها باشد .بستر آن می تواند ماسه ،گ و الی ،برگهای ریختنه شنده ینا
تورب باشد .حاشیۀ بیرونی جنگ ها میتواند به طنور نسنبی در معنرض فعالینت امنواج و جرینانهنا باشند ،امنا
جنگ های قرارگرفته در خلیجها و مصبها خوب حفاظت میشوند .باقیمانندههنا در خنط جرینان آب ناشنی از
توفان بسیار معمو است و نفت تمای به تمرکن در بناقیمانندههنای جمنعشنده دارد .در بسنیاری از منناط ،
جنگ های حرا ،مناطقی با الویت حفاظت باال محسوب منیشنوند .اگنر نفنت وارد جنگن شنود ،بنه آسنانی بنه
ریشههای سرپانگهدارنده ،تنۀ درختان و ریشههای هوایی 4میچسبد .به دلی تداخ نفت با گاز معمولی و تباد
آب ،بنابه نوع درختان ،چسبندگی نفت میتواند به مرور زمان برای درختان کشنده باشد .اف ودن دیسپرسکننده
به نفت ،پی از ورود آن به جنگ میتواند از درختان درمعرض خطر حفاظت کند ،اما اثر منفی مرتبط نین بنر
جوامع زیستی داشته باشد( به استاندارد  ASTM F9981مراجعه شود) .موارد موفقیتآمی درمطالعات با مقیاس
کوچک برای پاکسازی درختان نفتی به وسیلۀ عوام شستشوی سطحی گ ارش شده است ،اما در منواردی نین
این رویکرد در یک جنگ متنراکم بنا قابلینت دسترسنی محندود ،سنوا برانگین اسنت .دربسنیاری از منوارد
فعالیتهای پاکسازی بعداز نفتی شدن توصیهنمیشود ،به غیراز مواردی که دسترسی به نفت از مناط خشکی
با حداق مخاطرۀ فی یکی امکانپذیر باشد.
 42-1صخرههای مرجانی
صخرههای مرجانی ساختارهایی هستند که بهوسیلۀ جمعیتهای مرجانهای سخت و جلبکهای مرجانی ماننند
ایجاد و نگهداری میشوند .صخرهها اغلب زیر ج رومدی هستند ،اما برخی از قسمتها منیتوانند طنی ج رومند
خیلی پایین درمعرض باشند .صخرهها جوامع زیستی با تنوع باالیی را حمایت میکنند و ج ء مناط با جنذابیت
های عمدۀ توریستی هستند .صخرههای مرجانی نسبت بنه نشنت نفتنی بنه طنور گسنتردهای دارای حساسنیت
متفاوت هستند .سه راه مواجهۀ اصلی به شرح زیر وجوددارد:
 برخورد مستقیم با جریان نفت؛ مواجهۀ با نفت محلو و دسپرس شده در آب؛ آلودگی بستر به وسیلۀ رسوب نفت در بستر دریا.صخرهها به عنوان منطقۀ حفاظت دارای الویت باالیی هستند ،اما پخ و گستردگی توزیع جغرافیایی منیتوانند
این را برای یک نشت ب رگ امکان ناپذیر نماید .در بسیاری از موارد ،نفت روی صخرههنا بنا حنداق اثنر شنناور
خواهد بود .بهکارگیری دیسپرس کنندهها بهطور مستقیم باالی صخرههای کم عم میتواند اثرات قاب تنوجهی
4-Pneumatophores
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داشته باشد و توصیه نمیشود ،اما به کارگیری دیسپرس کنندهها دور از مناط صخرهای منیتوانند اثنرات را در
اکوسیستمهای ج رومدی حساس ،مانند ،مرجانها (به استاندارد  ASTM F9981مراجعه شنود) کناه دهند.
خارج از مجاورت صخرهها ،اما سوزاندن باقیماندهها ،در صورت وجود ،میتواند به بستر دریا با اثرات بنالقوه فنرو
ببرد.
 98-1علفهای دریایی
علفهای دریایی ،زیستگاههایی با تولید باال هستند که در جلگههای ج رومدی و آبهنای سناحلی سراسنر کنرۀ
زمین از اقلیم قطبی تا گرمسنیری پدیند منیآینند .علنفهنای درینایی منبنع غنذایی بنرای گوننههنایی ماننند
1
الکپشتهای سب  ،4گوسفندهای آبی ،9پرندگان و به عنوان پرورشگاه برای سخت پوستان و ماهیان اسنتخوانی
عم میکنند .نفت شناور از باالی علفهای دریایی زیرج رومدی با آلودگی کم یا بدون آلنودگی عبنور خواهند
کرد .اگر نفت سنگینتر از آب دریا باشد ،میتواند به علفهای دریایی برخورد کند یا به رسوب معل میچسبد و
فرو میرود .دراین رویداد ،نفت میتواند در بستر به دام افتاده و بر برگهنا اثنر بگنذارد .بنهکنارگیری دیسنپرس
کنندههای نفت در مناط دور از ساح میتواند اثرات برجوامع حساس را کناه دهند ،امنا بنهطنور مسنتقیم
پخ کردن(پراکندگی) ،باالی علف دریایی بسترها توصیه نمیشود ،مگراینکه جایگ ینی از زیسنتگاه بنا الوینت
باالتر مانند جنگ حرا نفتی میشود(به استاندارد  ASTM F9981مراجعه شود)( .مگراین که ،این کارانجام شود
تا زیستگاه دیگری که دارای الویت باالتری از حفاظت در برابر آلودگی نفتی است مانند جنگ هنای حنرا وجنود
داشته باشد ) .سوختن نفت در خارج از مجاورت علف های دریایی یک جایگ ین مناسب است .بریدن علنفهنای
دریایی نفتی شده درست باالی خط ریشه ،گ ینۀ عملی(واکنشی) بعدی است.
1
 94-1اشنۀ دریایی
اشنههای دریایی جلبکهای قهوهای ب رگ هستند که بر بسترهای سخت زیر ج رومدی ،در مناط معتد رشد
میکنند .آنها دارای یک" قالب " هستند که آنها را به بستر میچسباند ،یک ساقۀ شبیه برگسنرخ  ،بن رگ و
مسطح ،برگهایی شبیه تیغه که برگ ساقهای نامیده میشوند .به دلی اینکه اشنۀ درینایی بنرای فنراهم آوری
مواد مغذی نیاز به جریان پایدار آب دارد ،لذا آنها بهطور نسبی در موقعیتهای با انرژی باال مستقر میشوند .آنها
از تنوع جامعۀ ماهیان ،بیمهرگان و پستانداران دریایی و همچنین جوامع جلبکی مهم پشتیبانی میکنند .نفنت
شناور ،اثری بر اشنۀ دریایی غوطهور نخواهد داشت .در هرحا  ،نفت غوطهور ینا پراکننده درصنورتیکنه در تناج
متراکم پوش بهدام افتاده حضوریابند ،میتواند بر جوامع زیستی اثر بگذارد.
 1سایر مالحظات
4-Green turtles
9-Manatee
1-Finfish

 -1کتانجک یا اشنۀ دریایی نوعی جلبک ب رگ است .بر خال ظاهر گیاهیاش کتانجک را ج ء گیاهان طبقهبندی نمیکنند ،بلکه
آن را در گروه آغازیان به شمار میآورند.

1-kelp
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 4-1سایر فاکتورها میتوانند بر تصمیمگیری در چگونگی یک عملیات پاکسازی بنهشندت اثنر بگنذارد .اننواع
زیستگاههای مطرح شده در این استاندارد ممکن است به ایمنی ،حساسیت زیستی منبنع و موضنوعات کناربری
انسان ارتبا داشته باشد ،که توصیهمیشود ،در نظرگرفته شود .مواردی که بهتراست ،قب از تصنمیمگینری در
نظر گرفته شوند ،به شرح زیر هستند:
 4-4-1تغییرات در شرایط هواشناسی و اقیانوسشناسی در طو زمان منیتوانند رسنوب نفنت  /جابنهجنایی،
راهبردهای پاکسازی و تواتر پاکسازی را تحت تاثیر قراردهد.
 9-4-1شاخص حساسیت محیطزیستی
در برخی از کشورها ،زیستگاههای خطو ساحلی براساس آسنیبپنذیری بنه اثنرات مواجهنه بنا نفنت جداشنده
درجهبندی میشود .نمرههای پایینتر  EISنشانگر زیستگاههای خطو ساحلی است که نسبت به مخاطرۀ نفنت
جداشده ،آسیب پذیری کمتری دارند .نمرههای باالتر  EISنشانگر زیستگاههای خطو ساحلی است کنه نسنبت
به مخاطرۀ نفت جداشده ،آسیبپذیری بیشتری دارند EIS .و هنگنام الوینتبنندی زیسنتگاه بنرای پناکسنازی،
کاربری آنها رادر نظر بگیرید .درجدو  4مثا هایی از  EISآورده شده است.
 1-4-1گونههای درمعرض خطر ،تهدید یا حفاظت شده
بهتراست ،همواره به طور جدی ،در ارزیابی الویتها ،حفاظت گیاهان و حیوانات در معرض خطر در نظنر گرفتنه
شود.
 1-4-1فص های مهاجرت پرندگان
در صورتیکه خطو ساحلی متاثر ،دریک محدودۀ مهاجرت هستند ،فص هایی که دراین مورد یک فاکتور است،
در نظر بگیرید.
 1-4-1مح های مهم دارای اهمیت باستانشناسی و تاریخی
با مقامات نظارتی مناسب و کارشناسان محلی در مورد اهمیت بالقوۀ باسنتانشناسنی ،تناریخی ینا محن هنای
مقدس مشورت کنید.
 9-4-1جوامع بومی /بومیسازیشده و مناط مرتبط با معاش
نمایندههای محلی را در فرآیند تصمیمگیری درگیر کنید.
 9-4-1مخاطرات زیستی
حضور گیاهان سمی ،حشرات ،عنکبوت ،مار ،حیوانات هار ،خرس ،تمساح ،کروکودی ها و غیره را در نظر بگیرید.
با مردم آشنا با حیات وح محلی و توسعه استراتژیهای حفاظتی مشورت کنید.
 4-4-1پارک ها ،مناط با ماهیت حفاظتی و جایگاههای مقدس دریایی
همواره با مقامات محلی ،استانی و ملی ارتبا مناسب داشته باشید.
 2-4-1سواح دارای کاربری عمدۀ تفریحی
فص گردشگر ،میتواند نق ب رگی برای تصمیمگیری مقامات درچگونگی پاکسازی سواح مورد نظنر داشنته
باشد.
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 48-4-1سرزمینها وامکانات توسعهیافته بهطور خصوصی
مناط دارای مالکیت خصوصی به مشورت با نمایندگان مناسب ،قب از تصمیمگیری نهایی نیاز دارد.
 44-4-1فص اسپرمری ی
اسپرمری ی ماهی ن دیک ساح یا جریانهای ن دیک برای اسپرمری ی را در نظر بگیرید.
 49-4-1مناط پرورشی خرچنگ و میگو
توصیه میشود ،این مناط به وضوح در نقشه حساسیتهای محلی یا برنامۀ پاسخ محلی شناسایی شوند.
 41-4-1بسترهای تخمری ی حل ونها
بهتراست ،در نقشههای حساسیت محلی این مح ها به وضوح عالمتگذاری شود.
 41-4-1مناط کشت آب یپروری/کشتدریایی
مناط زیادی از دنیا در محیطزیست دریایی غذا پرورش میدهند .آب یپروری ،کشت درینایی و بنهطنور نموننه
مح تخمری ی ماهی ،مالحظۀ دارای الویت موردنیاز طی عملیات پاکسازی است.
 41-4-1آب مصرفی(ورودیهای آب)
آب مصرفی دارای الویت حفاظت ،طی عملیات واکن مورد نیاز است .آب ورودی برای تامین آب شنیرین کنن،
آب آشامیدنی ،فرایند خنکسازی و سایر مصار است.
 49-4-1پی پاکسازی
حذ باقیماندهها ،قب از اثر نفت بر کاه بار تمی کردن ،میتواند مفید باشد .با مراجع ذیصالح درمورد حذ
باقیماندهها مشورت کنید.
 49-4-1ترمیم
چگونگی امکان اثر عملیات پاکسازی بر ترمیم آتی یک زیستگاه نفتی شده را بررسی کنید.
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جدول  1شاخصهای حساسیت محیطزیستی( 1NOAA )ESIبرای زیستگاههای مختلف خطوطساحلی
مصبی و دریایی

رودخانهای

دریاچهای

درجۀ
ESI
4A

مواجهۀ سواح صخرهای

مواجهۀ سواح صخرهای

مواجهۀ کنارههای صخرهای

4B

مواجهۀ ساختارهای جامد انسانساخت

مواجهۀ ساختارهای جامد انسانساخت

مواجهننۀ سنناختارهای جامنند
انسانساخت

4C

مواجهۀ تختنه سننگ هنای صنخره ای بنا مواجهننۀ تختننهسنننگهننای صننخرهای بننا مواجهننۀ تختننهسنننگهننای
صنننخرهای بنننا تنننودههنننای
تودههای سنگری ه در پایه
تودههای سنگری ه در پایه
سنگری ه در پایه

9A

مواجهۀ پایانههای(تلواره هنا ینا سنکوها) درجۀ شیب بستر صخرهای سواح
بننرشداده شننده بننا امننواج در بسننتر
صخرهای ،گ و الیی و رسی

تپننههننای زیرآبننی صننخرهای،
برآمدگی بسترصخرهای

9B

مواجهنننۀ سراشنننیبیهنننای خنننندقی و -
سراشیبهای تند در رس

-

1A

سننواح دارای ماسننههننای دانننه رین تننا -
متوسط

-

1B

سراشیبیهای خنندقی و سراشنیبهنای فرسای سراشیبیهای خندقی در رسنوب مواجهه ،فرسای
یکپارچه نشده
یکپارچه نشده
تند در ماسه

در رسنوبات

1C

صخرههای تندرا

-

-

1

سواح ماسهای درشت

سواح ماسهای

خطننو ماسننهای و سننواح
دارای شیب مالیم

1

سواح مخلو ماسه و سنگری ه

سواح مخلو ماسه و سنگری ه

خطننننننو ماسننننننهای و ق
سنگ ری ه و سواح بنا شنیب
مالیم

9A

سواح سنگری های
سواح سنگری های سننواح سنننگری ن های(گرانننو هننا و -A
سنگری هها)

9B

 سنگچین سننننننننننننننننننننننننواحسنگ ری ه ای(سنگفنرشهنا و
تختهسنگها

خطو سنگری های و سواح
باشیب مالیم

سنگچین

سنگچین

9CA

سنگچین

-

-

9

مواجهۀ جلگههای ج رومدی

مواجهۀ جلگههای ج رومدی

-

4- National Oceanic and Atmospheric Administration
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4A

سراشنیبی خنندقی محافظنت شنده در سراشننیبی خننندقی محافظننت شننده در -بسترصخرهای ،گ والیی یا رسی
بسترصخرهای ،گ والیی یا رسی
 سنننننواح صنننننخرهای حفاظنننننتA
شده(غیرقاب نفوذ)

4B

حفاظت شده ،ساختارهای انسانسناخت حفاظت شنده ،سناختارهای انسنانسناخت حفاظننتشننده ،سنناختارهایانسانساخت جامد
جامد
جامد
  -سواح صخره ای حفاظت شده(قابنفوذ)

4C

سنگچین حفاظتشده

سنگچین حفاظتشده

سنگچین حفاظتشده

4D

سواح قلوهسنگی حفاظت شده

-

-

4E

خطو ساحلی توربی

-

دارای پوشننننن گیننننناهی،
پرتگاههای دارای شیب تند

4F

-

-

-

2A

جلگههای ج رومدی حفاظت شده

جلگه های ماسنه ای/گن و الینی حفاظنت -
شده

2B

سواح پست دارای پوش

گیاهی

سواح پست دارای پوش

گیاهی

سننواح پسننت دارای پوشن
گیاهی

2

جلگههای ج رومدی با شوری باال

-

-

48A

باتالقهای آب شور و لبشور

-

-

48B

باتالقهای آب شیرین

باتالقهای آب شیرین

باتالقهای آب شیرین

48C

مردابها

مردابها

مردابها

48D

تاالبهای دارای درختچنههنای خناردار ،تاالبهای دارای درختچههای خاردار
B
درختان حرا

48E
A
B

توندرای کم ارتفاع زیر سی مانده

-

تاالبهای دارای درختچههنای
خاردار
-

یک طبقهبندی یا تعریف که فقط در جنوب شرقی آالسکا بهکار برده میشود.
در اقلیمهای گرمسیری 48D ،بیانگر مناط جنگ حرا با پوش گیاهی محدوداست.
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