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بررسی تاثیر آالیندههای نفتی ناشی از خطوط انتقال نفت
گچساران –گوره بر تراکم خاک

ابوالقاسم

دردانه1

تاریخ دریافت0011/01/29 :
تاریخ پذیرش0011/02/12 :
کد مقاله88889 :

چکـیده
خاك با آالیندههایی ازجمله حاللهای شيميایی و مواد نفتی ،آثار منفی بر تراکم خاك دارد .مواد نفتی با نشت به درون
عمق خاك پارامترهای فيزیکی خاك را کاهش میدهد .این مطالعه با هدف بررسی نقش نفت خام بر تراکم خاك اطراف
خطوط انتقال نفت گچساران-گوره صورت گرفته است .این مطالعه از نوع آزمایشگاهی بوده که متغير تراکم خاك مورد
بررسی قرار گرفتند .خاك مورد مطالعه از نوع رس میباشد که برای تهيه از خاك اطراف خطوط انتقال تهيه و برای
بررسی پارامتر مورد مطالعه به آزمایشگاه مکانيک خاك استان کهگيلویه و بویر احمد ارسال گردید .اولين آزمایش که
انجام گرفت تراکم خاك بود که یکبار با خاك انتخابی بدون مواد نفتی و یکبار آغشته با مواد نفتی انجام گرفت که در
حدود  %5درصد خاك مورد نظر را با نفت خام آغشته نمودهایم .روش آزمایش تراکم  A 689 ASTMبود که با مقدار
آب  811و  251و  211و  051و  011انجام شد .برای تجزیهوتحليل آماری این تحقيق از نرمافزار  SPSSنسخه شماره
 28استفاده شد و برای رسم نمودارها از نرمافزار  EXCELاستفاده شد .در خصوص تراکمپذیری نتایج نشان داد که
تراکم خاك طبيعی بيش از خاكآلوده به مواد نفتی بوده بطوریکه دانسيته خاك طبيعی  0/81و خاك آغشته به نفت 0/01
بدست امده است.

واژگـان کلـیدی :واژه آلودگی های نفتی ،تراکم خاك ،گچساران-گوره

 -1دکتری عمران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،ایران
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 -1مقدمه
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فراورده های نفتی یکی از عمومی ترین وشایع ترین نوع ازآلودگيها ،درزیست بوم های خشکی و آبی است .توسعه صنعت
پتروشيمی از یکسو و عدم رعایت الزامات زیست محيطی از سوی دیگر ،سبب شده است تا دردهه های اخير مقادیر زیادی ازآالینده
های هيدروکربنی وارد محيط زیست شوند  .مواد نفتی درحين حفاری و استخراج درسایت های نفتی و یا به هنگام نقل و انتقال
زمينی و دریایی آنها ،به رغم تدابيری که جهت کنترل آلودگی آنها در نظر گرفته ميشود ،به محيط اطراف نشت می کنند .مطالعات
انجام شده نشان می دهد که فعاليتهای صنعتی انسان ،تنها عامل آلودگی محيط زیست به ترکيبات سمی وخطرناك به وسيله این
دسته از آالیندهها ميباشد (المندروف .)0990،درکشورایران در بسياری از مناطق ،ایجاد صنایع پتروشيمی ،احداث پاالیشگاه ها و
حفاری چاه های استخراج نفت وگاز ،باعث افزایش مشکالت آلودگی خاکهای اطراف این مناطق می شود .عواملی نظير دفع
مناسب فاضالب ها و ضایعات مراکز صنعتی ،پخش آالینده توسط پاالیشگاهها و نيروگاهها ،نشت آالیندها ازمخازن نفتی زیر
زمينی و ایستگاه های سوختگيری ،تصادفات تانکرها و نفتکش ها به این مشکل دامن ميزنند .تجمع این ترکيبات شيميایی
درمحيط زیست ،تهدیدی جدی برای سالمت انسان ،موجودات و اکوسيستم های زنده است (ميرسال .)2004 ،رفع آلودگی مواد
مذکور با روشهای مختلف از جمله روشهای شيميایی ،فيزیکی ،زیستی و یا ترکيبی از این روش ها قابل انجام است .یکی از راه
های ارزان و مقرون به صرفه ،استفاده از ریز موجودات و گياهان روش زیستی برای حذف و یا کاهش آلودگی نفتی است .آلودگی
خاك و منابع آبزیر زمينی با آالیندههای مختلف از جمله هيدروکربونها و حاللهای شيميایی ،آثارمنفی زیست محيطی متنوعی به
دنبال دارد .آالیندگی محيط زیر زمينی با هيدروکربن های نفتی در اطراف پاالیشگاه ها ،جایگاههای سوختگيری ،مخازن نفت و
فرآورده های نفتی و محل عبور لوله های تاسيسات انتقال سوخت ،ازحساسيت ویژه ای دارد ،چرا که معموالً از شروع آلودگی تا
تشخيص آن مدت زمانی طوالنی می گذرد و در صورت بروز ،درمان آن به زمان و هزینه های اقتصادی چشمگيری نياز دارد .از
طرف دیگر ،آلودگی ناشی از فعاليتهای صنعتی ،همواره موجب دلمشغولی دست اندر کاران صنعت و مراجع ناظر بر حفظ محيط
زیست بوده و برگزیدن سياستهای سازگار و راه حل های منطقی برای پاکسازی محيط زیست در مسيریهماهنگ با مالحظات
زیست محيطی ،اجتناب ناپذیر است .هدف از این مطالعه بررسی تاثير آلودگی های نفتی بر مقاومت خاك می باشد .آلودگی های
نفتی تاثيرات زیست محيطی جبران ناپذیری را بدنبال دارند و می توانند در فرسایش خاك موثر باشند و منجر به از بين رفتن الیه
های خاك شوند .از جمله مشکالت آلودگی های نفتی در خاك می توان به تجمع مواد سمی اشاره کرد که ادامه حيات را برای
انسان و سایر جانداران دچار مشکل می نماید .مواد نفتی با ورود به خاك می توانند وارد آب های زیر زمينی شوند و با آلوده کردن
این آب ها ادامه حيات را با چالش مواجه نمایند .در صورتيکه اقدامات الزم برای این امر صورت نگيرد می تواند بعنوان یک چالش
زیست محيطی مطرح که رفع آن بسيار دشوار است .با توجه به اینکه آلودگی های نفتی یکی از عوامل تاثير گذار بر فرسایش خاك
می باشد که منجر می شود خاك مقاومت خود را از دست دهد و برای کشاورزی کيفيت کمتری داشته باشد .ضروری است در این
تحقيق ابعاد مختلف فرسایش خاك مورد بررسی قرار گيرد و راهکارهای الزم جهت مقابله با فرسایش خاك صورت گيرد .خاك
بعنوان یکی از مهمترین ابزارهایی است که بشر نياز زیادی به آن دارد .در صورت عدم توجه به فرسایش خاك زندگی بشر تحت
تاثير قرار گرفته و زندگی را به چالش می کشاند .بشر از قرنها پيش پی به وجود نفت برده و این ماده روغنی شکل و سوزان را از
دیرزمان مورد مصرف قرار داده و به اشکال مختلف از آن استفاده کرده است ولی همواره کنجکاو بوده که این روغن معدنی چگونه
در قطر زمين تشکيل شده و سپس از شکافهای ز مين نفوذ کرده و به سطح زمين آمده است.

شکل  :1خاک طبیعی که از فاصله  02کیلومتری

شکل  :0خاک با نفت خام آغشته گردید تا برای آزمایشات

پاالیشگاه بی بی حکیمه گردآوری و در انجام

مورد بررسی قرار بگیرد.

آزمایشات مورد استفاده قرار گرفت.
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 -2مواد و روشها
وسایل مورد نياز :استوانه تراکم چهار اینج -چکش تراکم -ترازو دیجيتالی -قوطی -اونمراحل انجام آزمایش تراکم خاك :مقدار
خاك مورد نياز  0111گرم را که از الک  0ميليمتر عبور داده ایم را با  811سانتی متر مکعب آب مخلوط می کنيم تا رطوبت به طور
یکنواخت در خاك مخلوط شود .سپس طی سه مرحله خاك را در قالب ریخته در هر مرحله بيست و پنج ضربه بوسيله چکش خاك
را می کوبيم؛ و سپس روی قالب را با کاردك صاف می کنيم و آن را وزن کرده و یادداشت می کنيم و مقداری از خاك مرطوب را
در قوطی ریخته و وزن می کنيم و عدد رو شماره آن را یادداشت نموده و آن را در اون به مدت  20ساعت قرار می دهيم تا خشک
شود سپس خاك خشک را وزن کرده و آنرا یادداشت می کنيم و در مراحل بعد که با  251و  211و  051و  011سانتی متر مکعب
آب انجام می شود را نيز به مراحل آزمایش به همين صورت انجام داده و در هر مرحله وزن خاك مرطوب و خشک شده آن را بعد
از  20ساعت قرار دادن در اُون یادداشت می کنيم .بيشترین وزن خاك مرطوب به  211سانتی متر مکعب آب می باشد .سپس با
تعيين درصد رطوبت ميانگين و دانستيه خشک خاك معلوم می شود درصد رطوبت بهينه خاك رس مورد مطالعه آزمایش  02/9و
حداکثر دانستيه خشک ***  0/8می باشد.

 -3مراحل آزمایش تراکم خاک با پنج درصد مواد نفتی
مقدار خاك نمونه برداشت شده از محل را از الک  0/8عبور
می دهيم و مقدار مورد نياز آزمایش را از آن برداشت می کنيم.
(شکل  )8خاك مورد نياز که به اندازه  0111گرم را با پنج
درصد نفت خام که در حدود  811سانتی متر مکعب می باشد
مخلوط می کنيم و بهم می زنيم تا نفت خام بطور یکنواخت
تمام سطح خاك را بپوشاند( .شکل  )0و پنج مرحله تراکم را با
درصدهای آب  251و  211و  051و  011و  51سی سی انجام
می دهيم در هر مرحله تراکم خاك با مواد نفتی را طی سه
مرحله در قالب ریخته می شود و در هر مرحله با بيست و پنج
ضربه چکش خاك کوبيده میشود و سپس با کاردك روی قالب
را صاف کرده و قالب را وزن کرده و یادداشت می نمایيم.
(شکل )5

شکل  :3الک  3/4برای جداسازی خاک ریز و درشت و
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 -1-3شرح آزمایش

استفاده از خاک ریز برای آزمایش

شکل  :4خاک آلوده به نفت که با نفت خام آغشته گردید

شکل  :5ریختن خاک در قالب که مقدار خاک مورد نیاز

تا برای آزمایشات مورد بررسی قرار بگیرد

گردآوری شده در قالب مخصوص خود برای انجام
آزمایشات مختلف ریخته شد.

سپس مقداری از این خاك را در قوطی مخصوص ریخته و آنرا وزن کرده و سپس وزن و شماره قوطی را یادداشت می کنيم و
آنرا در اُون به مدت بيست و چهار ساعت قرار می دهيم تا خشک شود و دوباره آنرا وزن کرده و وزن آنرا یادداشت می کنيم این
مراحل را برای چهار مرتبه دیگر با مقدار آبهای  211و  051و  011و  051انجام می دهيم؛ و روش کار در تمام مراحل مثل
یکدیگر می باشند و در هر مرحله باید مقدار آب و وزن خاك مرطوب  +قالب و وزن خاك مرطوب و دانستيه خاك تر و شماره
قوطی و وزن خاك خشک  +قوطی و وزن خاك تر  +قوطی و وزن خاك خشک و وزن خاك مرطوب را یادداشت و سپس درصد
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رطوبت خاك و درصد رطوبت ميانگين و دانستيه خاك خشک را بدست می آوریم .بعد از انجام پنج مرحله تراکم معلوم می شود که
حداکثر دانستيه خاك خشک با مواد نفتی  0/0است و درصد رطوبت بهينه با مواد نفتی  08/0است ( 0شکل )0

 -2-3بررسی تراکم پذیری خاک های آلوده به
مواد نفتی
برای بررسی تراکم پذیری خاك های آلوده به مواد نفتی و
خاك های طبيعی پارامترهای دانسيته خشک خاك و درصد
رطوبت خاك مورد بررسی قرار می گيرند .تراکم پذیری یکی از
پارامترهای موثر بر پایداری خاك است که برای محاسبه آن
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مقدار رطوبت c،و∅ مد نظر است که از خاك های برداشتی
بوسيله دستگاه محاسبه می شود و هر چه بيشتر باشد خاك
تراکم پذیر تر است .نتایج تراکم پذیری نشان داد که برای خاك
های آلوده به مواد نفتی ميانگين رطوبت خاك  00/20و برای
خاك طبيعی  02/9درصد بوده است .مقدار رطوبت خاك آلوده
به مواد نفتی  00/0گرم و خاك طبيعی  02/2گرم بدست آمده
است( .جدول  .)0دانسيته خاك برای خاك های آلوده به مواد
نفتی  0/00گرم بر سانتی متر مکعب و برای خاك های طبيعی
 0/82گرم بر سانتی متر مکعب بدست آمده است( .جدول .)0

خاك آلوده به مواد نفتی
خاك طبيعی

شکل  :6دستگاه آون برای حفظ حرارت طبیعی و رطوبت

جدول  :1بررسی تراکم پذیری خاک
درصد رطوبت خاك
رطوبت خاك
00/20±2/8
00/0±0/8
02/9±0/5
02/2±5/2

دانسيته خشک
0/00±1/20
0/82±1/00

 -3-3مقایسه تراکم پذیری خاک آلوده به مواد نفتی و خاک طبیعی
مطابق نمودارهای  0و  2که بترتيب تراکم پذیری خاك های آلوده به مواد نفتی و خاك های طبيعی را نشان می دهد دانسيته
خشک خاك طبيعی باالتر از خاك آلوده به مواد نفتی است که نمودار آن بصورت هذلولی بوده و با افزایش درصد رطوبت دانسيته
باال رفته و به ميزان حداکثر می رسد ،پس از مدتی متوقف می گردد .نمودار  0و .2

نمودار  :1تراکم پذیری خاک طبیعی

4

خاک

نمودار  :0تراکم پذیری خاک آغشته به نفت

 -4صحت سنجش و اعتبار سنجی نتایج
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برای سنجش نتایج در این تحقيق از نرم افزار  SPSSنسخه شماره  28استفاده شد .نرم افزار SPSSیکی از نرم افزارهای
پرکاربرد در علوم مختلف می باشد که با پيشرفت تکنولوژی های جدید همواره کاربرد آن بيشتر شده است .به کمک این نرم افزار
می توان بسياری از مشکالت را برطرف کرد .بواسطه این نرم افزار می توان بين متغيرها ميانگين ،انحراف معيار از آمار توصيفی و
سطح خطا را از آمار استنباطی بدست آورد .این نرم افزار بين متغيرها همبستگی بر .تراکم پذیری یکی از پارامترهایی بوده که در
این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت .برای بررسی این پارامترهایی از قبيل رطوبت خاك ،درصد رطوبت خاك و دانسيته خشک
مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که درصد رطوبت خاك در خاك های آغشته به نفت بيش از خاك طبيعی بوده که این امر
ناشی از نفوذ نفت به خاك بوده است .بطوریکه رطوبت برای خاك آغشته به نفت  00/20و برای خاك های طبيعی  02/9درصد
بدست آمده است .دانسيته خاك در خاك طبيعی بيشتر از خاك آلوده به مواد نفتی بوده است .برای خاك طبيعی  0/82و برای خاك
آلوده به مواد نفتی  0/00بدست آمده است .در تبيين یافته های حاصل از این مطالعه می توان گفت که هر چه رطوبت خاك بيشتر
باشد ،دانسيته آن کمتر است و با افزایش رطوبت ،دانسيته خاك کمتر می گردد و این امر در تراکم پذیری خاك می تواند تاثير گذار
باشد .بين رطوبت و دانسيته نسبت عکس وجود دارد و هر چه رطوبت بيشتر باشد دانسيته کمتر و در نتيجه تراکم خاك نيز کاهش
می یابد که کاهش تراکم خاك می تواند عواقب جدی بدنبال داشته باشد و این امر در بروز رانش زمين موثر است .تراکم پذیری
خاك چنانچه مواد نفتی به درون الیه های داخلی آن نفوذ پيدا کنند بشدت کاهش می یابد و برای جلوگيری از نفوذ مواد نفتی الزم
است اقدامات ایمنی از قبيل بتن ریزی می تواند از این امر جلوگيری نماید .نتایچ این مطالعه با یافته های اسدی و همکاران در
سال  2119در رابطه با تاثير آلودگی های نفتی بر خاك های مناطق نفتی ایران که نتایج نشان داد آلودگی های نفتی با تخریب
الیه های خاك منجر به آلودگی خاك شده و تجزیه خاك و آلودگی های زیست محيطی را بدنبال دارند همسو می باشد .همچنين
یافته های این پژوهش با مطالعات هيوان و همکاران ( )2108که به مطالعه تاثير آلودگی نفتی بر تراکم خاك های اطراف
پاالیشگاه سيچوان چين پرداختند و نتایج نشان داد رطوبت خاك در اثر نشت مواد نفتی افزایش و دانسيته خاك کاهش چشمگيری
داشته همسو می باشد .نتایج این مطالعه بيانگر این است که دليل افزایش رطوبت خاك ناشی از رسوب نفت و ترگيبات شيميایی
همراه آن به درون الیه های زمين می باشد که در کاهش تراکم پذیری موثر است .یافته های این مطالعه با نتایج شریعتی ()0880
که در رابطه با نقش آلودگی های نفتی در فرسایش خاك های جنوب ایران انجام داد و نتایج نشان داد که آلودگی های خاکی با
ورود به خاك زمين ه فعاليت فلزات سنگين را فراهم می نماید که این امر می تواند منجر به آلودگی خاك شود و در نتيجه مشکالت
فرسایشی برای خاك در پی داشته باشد همسو می باشد.

 -5نتیجه گیری
در خصوص تراکم پذیری خاك نتایج این مطالعه بيانگر این است که در خاك های آغشته به نفت ضریب تراکم پذیری باالتر
از خاك های طبيعی بوده بطوریکه از  02/9در خاك طبيعی به  00/20در خاك آغشته رسيده است .در مقایسه نتایج این مطالعه با
یافته های کيم( )2119نتایج بيانگر همسویی بوده و هر دو مطالعه بر تاثير رطوبت بر افزایش تراکم پذیری تاکيد دارند
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، پاالیش ميکروبی خاك های آلوده به مواد نفتی وبررسی نقش رایزوسفردرکارایی ریز جانداران،)0892( ، حسين،بشارتی
.582-500  صص،نشریه پژوهش های خاك
 زیست پاالیی خاك های آلوده به نفت کوره تحت تأثير همزمان،)0892( ، عليرضا، موحدی، سهيال، منيژه؛ ابراهيمی،جعفری
.50-08  صص، نشریه حفاظت منابع آب و خاك،کمپوستز زباله شهری و برخی کودهای شيميایی
 نقش آلودگی های نفتی در فرسایش خاك های جنوب ایران،)0889( ،صادق.  فرشی رضا وگرکانی نژاد. محمدرضا،شریعتی
.280  تا201  ص8  شماره5  جلد،مجله خاك وآب
، بررسی آزمایشگاهی تاثير آلودگی به نفت خام بر پارامترهای مقاومت،)0888( ، مرتضی، جيرانی، محمدحسين،صدقيانی
. اولين همایش مهندسی عمران دانشگاه شریف،نشست وتراکم پذیری ماسه
 بررسی تأثير شوینده های زیستی توليد شده در فرایند،)0888( ، سهيال، جوادیان، احسان، مرادآبادی، حسين،گنجی دوست
010-98  صص، مجله مهندسی عمران اميرکبير،اصالح زیستی بر انتقال و حذف آلودگی ها درخاك آلوده نفتی
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مدلسازی تأثیر پارامترهای فیزیکی سطح و سیال بر خوردگی شناورها
با استفاده از نرم افزار کامسول

بهروز شیرمحمدی ،*1مهدی

وهنانی2

تاریخ دریافت1011/11/17 :
تاریخ پذیرش1011/12/21 :
کد مقاله91917 :

چکـیده
در این پژوهش تأثیر پارامترهای فیزیکی پوشش پروانه و بدنه ،سرعت ،رسانایی الکترولیت و طول شناور در توزیع پتانسیل
و جریان سطح آنها مطالعه شده است .برای مدلسازی از نرم افزار کامسول با توزیع جریان ثانویه استفاده شده است.
ترسیم نمودارهای توزیع پتانسیل و جریان برای تحلیلی خوردگی سطوح به کار برده شدهاند .از مدلسازی نتیجه شد الگوی
تغییرات پتانسیل در حاالت مختلف با دو آند برای حفاظت کاتدی شناور یکسان است و بیشترین پتانسیل مربوط به بخش
شفت و کمترین پتانسیل مربوط به آند است در نتیجه بیشترین خوردگی شناور را بخش پیشران آن شامل پروانه و شفت
تجربه میکنند .همچنین پوشش پروانه بیشترین تأثیر را در کاهش میزان جریان مورد نیاز برای حفاظت کاتدی شناور
دارد.

واژگـان کلـیدی :مدلسازی ،خوردگی ،الکتروشیمی ،کامسول ،شناور

 -0کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نویسنده مسئول) b_shirmohammadi@aur.ac.ir

 -2کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه جامع امام حسین (ع)

7

 -1مقدمه
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خوردگی واکنش برگشت ناپذیر سطحی ماده (فلز ،سرامیک ،پلیمر) با محیط است که باعث مصرف ماده یا انحالل آن در ماده-
ی یک جزء محیط میشود (تعریف آیوپاک) ] .[1این پدیده بسیار هزینهبر است و بین  3تا  5درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها
را به خود اختصاص میدهد ] .[2پوشش  71درصدی سطح زمین توسط دریا باعث شده است آب دریا بعد از اتمسفر گستردهترین
محیط خورنده باشد .عوامل فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی از جمله نمکها و گازهای محلول ،ذرات جامد ،دما ،موج آب ،حیوانات،
گیاهان و جلبکها باعث شدت یافتن خوردگی درآب دریا میشود ].[3
روشهای مختلفی برای حفاظت از سطح در برابر آب دریا وجود دارد .از جملهی این روشهای انتخاب جنس مناسب تجهیز و
طراحی آن ،استفاده از پوششها ،عملیات سطحی مثل آندایزینگ ،بازدارندههای خوردگی ،حفاظت کاتدی و آندی هستند .اما مهم-
ترین روشها برای حفاظت کشتیها در آب دریا استفاده از پوشش و حفاظت کاتدی هستند .عمدهی وظیفهی پوشش در شناورها
حفاظت در برابر میکروارگانیسمهای دریایی هستند و حفاظت فلز در برابر خوردگی الکتروشیمیایی تحت تأثیر الکترولیت آب دریا
توسط حفاظت کاتدی تأمین میشود].[0،5
حفاظت کاتدی به دو روش آند گالوانی (آند فداشونده) و جریان تزیقی انجام میشود .در روش آند گالوانی یک فلز که در برابر
خوردگی ضعیفتر است با سازه در تماس قرار میگیرد و الکترونهای مورد نیاز برای حفاظت سطح از این طریق تأمین میشود .اما
در روش جریان تزریقی از یک منبع جریان خارجی (منبع تغذیه) برای تبدیل آند به کاتد استفاده میشود .شکل  1سیستم حفاظت
کاتدی جریان تزریقی را برای یک کشتی نمایش میدهد .در این سیستم پتانسیل ابتدا توسط سلول مرجع اندازهگیری میشود
سپس این دادهها به منبع تغذیه میرود و جریان مورد نیاز برای حفاظت به آند فرستاده میشود .در نهایت جریان رسیده به آند
صرف صفر کردن اختالف پتانسیل میشود ].[5،5

شکل -1سامانهی حفاظت کاتدی جریان تزریقی جهت حفاظت از سطح کشتیها ][6

مدلسازی کامپیوتری خوردگی به یک روش قابل اتکا در بسیاری از مطالعات خوردگی به عنوان مکمل فعالیتهای
آزمایشگاهی تبدیل شده است.در سالهای اخیر روش عددی عناصر مرزی برای ارزیابی عملکرد سیستمهای حفاظت کاتدی جریان
تزریقی 1در شرایط متنوعی شامل آرایشهای مختلف  ،ICCPعملکرد پوششها ،جزئیات هندسی بدنهها و خوردگی گالوانی
کشتیهای استفاده شده است .این رو به یک ابزار قدرتمند برای طراحی و آنالیز سیستمهای حفاظت کاتدی جریان تزریقی تبدیل
شده است ].[5
لوکاس و همکاران ] [5در سال  2115یک مدل کامپیوتری را برای پیشبینی توزیع پتانسیل و جریان در طول یک شناور 317
متری تحت حفاظت کاتدی با  17آند را توسعه دادند .آنها معادلهی الپالس را برای این سسامانه با استفاده از روش المان مرزی
حل کردند .نتایج حاصل را با دادههای حاصل مدلسازی و نتایج حاصل از فعالیت تجربی در شکل  2مقایسه شدهاند .همچنین هابر
و وانگ ] [7در سال  2112یک مدل دیگر را برای شناور  25متری و در سرعتهای مختلف مدلسازی کردند .مدل دارای  2آند در
طرفین شناور و سرعت از صفر تا  35نات افزایش مییافت .نتیجهی حاصل از مدلسازی نشان از پتانسیل باالی ناحیهی شفت و
پروانه را برای شناور داشت و تأثیر باالی پوشش دادن پروانه در حفاظت از خوردگی را نمایش میداد.
مدلسازیهای مختلفی جهت نفسیر صحیح از پدیدهی خوردگی گالوانی نیز توسط گروههای مختلف ارائه شده است .دشپند
] [8در سال  2111یک مدل برای خوردگی گالوانی منیزیم-استیل ارائه کرد و با نتایج حاصل از نرم افزار کامسول مورد مقایسه
قرار داد .نتایج حاصل نشان از پیش بینی قابل قبول نرم افزار از توزیع پتانسیل و جریان در نواحی مختلف سامانه داشت .همچنین
ترنر و همکاران ] [9در سال  2113با استفاده از نرم افزار کامسول به بررسی سیستم خوردگی گالوانی در هندسههای مختلف
1 Impressed current cathodic protection
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پرداختهاند .در سال  2121نیز ژائو و همکاران ] [11با توسعهی یک مدل و مقایسهی آن با نتیج تجربی و نتایج حاصل از نرمافزار
کامسول توافق نسبی این مدلها را نتیجه گرفتند.

شکل  -2پروفایل پتانسیل در طول شناور برای شناور  713متری نسبت به الکترود مرجع نقره /نقره کلرید ][5

 -2تئوری و روش کار
معادلهی حاکم بر توزیع پتانسیل الکترولیت معادلهی الپالس است ]:[11
()1

2

∇ 𝜑=0

که در آن ∇ عملگر دیفرانسیل است .این معادله تنها زمانی اعمال میشود که محلول از لحاظ الکتریکی خنثی باشد ،واکنشی
شیمیایی که باعث تولید و یا مصرف گونهها شود در توده سیال رخ ندهد و هیچ گرادیان غلظتی در توده محلول وجود نداشته باشد.
برای به دست آوردن جریان در هر نقطه از رابطهی ( )2استفاده میشود:
()2
𝜑∇𝜎𝑖 = −

سال ششم ،شماره ( 4پیاپی ،)36 :زمستان 0411

در این پژوهش ما به بررسی پارامترهای تأثیر پوشش پروانه و بدنهی شناور ،طول شناور ،سرعت شناور و تغییرات رسانایی
الکترولیت در توزیع پتانسیل و جریان بدنهی آن میپردازیم.

که در آن  σرسانایی الکترولیت است ] .[12ضرایب باتلر-والمر( رابطه ( ))3که برای شرایط مرزی به کاربرده شدهاند از نتایج
فعالیتهای آزمایشگاهی استخراج شدهاند.
) 𝑎𝑎𝑛𝑜𝑑𝑖𝑐 𝑧𝐹(𝜑 − 𝜑0
) −𝑎𝑐𝑎𝑡ℎ𝑜𝑑𝑖𝑐 𝑧𝐹(𝜑 − 𝜑0
()3
)

𝑇𝑅

( ) − 𝑖0 exp

همچنین در نقاطی که عایق در نظر گرفته میشوند شرط مرزی به صورت زیر است:
()0

𝑇𝑅

( 𝑖𝑛𝑒𝑡 = 𝑖0 exp

𝑛 ∙ 𝑖𝑙 = 0

جنس شناور از آلومینیوم  525و پروانه از جنس نیکل-آلومینیوم-برنز است .مقدار مورد استفاده برای رسانایی الکترولیت  0و  2.5در
دو حالت است .مش استفاده در پژوهش ریز و بسیار ریز با حداقل و حداکثر مقدار  1.11تا  1.5متر بوده است(شکل .)3

 -3نتایج
شکلهای ( )3توزیع پتانسیل شناور  55متری در حرکت با سرعت  5نات را در حالت بدون پوشش پروانه و شفت نمایش می-
دهد .چنانکه مشاهده میشود پتانسیل در بخش پیشران شناور و در همسایگی پروانه و شفت بیشترین میزان را دارد و در آند و
همسایگیهای آند کمترین میزان پتانسیل مشاهده میشود .همچنین از آند هرچقدر دورتر میشویم میزان پتانسیل در نوک شناور
بیشتر و در نتیجه خوردگی آن افزایش مییابد .شکل ( )0اما توزیع پتانسیل شناور در حالتی را نمایش میدهد که پروانهی شناور
پوش داده شده است .در این مشاهدهی توزیع پتانسیل نشان میدهد که حداکثر پتانسیل به سمت شفت حرکت کرده است و
9

پتانسیل اطراف پروانه تا حدودی کاهش یافته است .با استفاده از شکل ( )5که تغییرات پتانسیل در طول شناور را نمایش میدهد
میتوان مقایسهی بهتری از دو شناور داشت .این شکل نشان میدهد الگوی تغییرات پتانسیل در دو شناور مشابه میباشد اما
دامنهی تغییرات پتانسیل درشناور بدون پوشش پروانه برابر  1.53و برای شناور با پوشش برابر  1.23ولت است .همچنین دیده می-
شود که حداکثر پتانسیل در طول شناور برای حالت با پوشش پروانه در ناحیهی شفت و همسایگی آن است در حالیکه بدون پوشش
این میزان حداکثر به سمت پروانه حرکت میکند.
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شکل -7توزیع پتانسیل بدنهی شناور  65متری در حرکت با سرعت  5نات و بدون پوشش پروانه

شکل -4توزیع پتانسیل بدنهی شناور  65متری در حرکت با سرعت  5نات با پوشش کامل پروانه و بدنه

شکل ( )5توزیع و خطوط جریان در الکترولیت در حالت شناور بدون پوشش پروانه را نمایش میدهد .چنانکه مشاهده میشود
میزان جریان بیشتری در شفت برای حفاظت از آن هزینه میشود که این مقدار در دهانهی ابتدایی شفت بسیار بیشتر از سایر نواحی
آن است .از انتگرالگیری بر روی آند برای اندازهگیری میزان جریان مورد نیاز برای حفاظت کاتدی سطح میزان  18.25آمپر به
دست میآید .این مقدار برای حالت پروانهی دارای پوشش برابر  9.35آمپر است که حاصل کم کردن سطح لخت در معرض
الکترولیت است.
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سرعت  5نات
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شکل  -5مقایسهی پروفایل پتانسیل دو حالت با پوشش و بدون پوشش پروانه برای شناور  65متری متحرک با

شکل  -6توزیع جریان بدنهی شناور  65متری در حرکت با سرعت  5نات و بدون پوشش پروانه

شکل ( )7تأثیر طول شناور در توزیع پتانسیل سطح آن را نمایش میدهد .چنانکه از شکلها پیداست الگوی تغییرات پتانسیل
شبیه به هم است و در ناحیهی پیشران میزان پتانسیل بیشتر و در نتیجه خوردگی بیشتری را مشاهده میکنیم و در ناحیهی آند
کمترین میزان مشاهده میشود .نکتهی دیگر که از شکلها قابل استنباط است برابر بودن دامنهی تغییرات پتانسیل در حالت است.
به دلیل تغییر نکردن جنس تجهیزات و الکترولیت که خاصیت الکتروشیمیایی مشابهی را نشان میدهند این میزان تغییر زیادی را
نشان نمیدهد .اما میزان جریان مورد نیاز برای حفاظت از سطح به دلیل افزایش کل سطح شناور با افزایش طول شناور بیشتر می-
شود .این میزان برای شناورهای  55 ،55و  75متری به ترتیب برابر  9.35 ،7.52و  11.11آمپر است.
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شکل -3مقایسهی توزیع پتانسیل بدنهی شناورهای  65 ،55و  35متری در حرکت با سرعت  5نات با پوشش کامل
بدنه و پروانه

شکل ( )8به مقایسهی توزیع پتانسیل در دو حالت شناور ساکن و متحرک میپردازد .در حالت متحرک ناور با سرعت  5نات
حرکت میکند .چنانکه میبینیم دامنهی تغییرات پتانسیل در حالت متحرک بزرگتر است و به همین سبب میزان جریان مورد نیاز
جهت حفاظت نیز بیشتر است .این میزان برای حالت ساکن برابر  5.52آمپر است در حالیکه برای حالت متحرک برابر  9.35می-
شود.
برای حالتی که میزان نمک در آب و در نتیجه رسانایی آن تغییر کند ضرایب باتلر-والمر نیز تغییر میکنند .اما آنچه تغییر بیتر
در جریان مورد بری حفاظت را تعیین میکند میزان رسانایی الکترولیت است که مستقیما در گرادیان پتانسیل ضرب میشود .در
حالت رسانایی الکترولیت  0زیمنس بر ثانیه میزان جریان برای حفاظت شناور  55متری متحرک با سرعت  5نات برابر  9.35آمپر
است .این میزان برای همین شناور در آبی با رسانایی  2.5زیمنس بر ثانیه برابر  5.95آمپر است.

شکل -8مقایسهی توزیع پتانسیل بدنهی شناور  65متری در حرکت با سرعت  5نات و جریان ساکن

شکل ( )9توزیع جریان در شناور  55متری بدون پوشش پروانه و با تخریب  15درصدی پوشش سطح بدنه را نشان میدهد.
شکل توزیع جریان در تمام سطح بدنه را به دلیل تخریب پوشش نمایش میدهد .چگالی جریان در بخش پیشران شناور بیشتر از
02

سایر نقاط است .مقدار جریان مورد نیاز برای حفاظت کاتدی سطح با انگرالگیری بر روی سطح آند در این حالت  22.01آمپر به
دست میآید.

کاهش کارایی پوشش بدنه

 -4نتیجهگیری
در این پژوهش به مدلسازی حفاظت کاتدی شناورها با استفاده از نرم افزار کامسول پرداخته شد .شناور  55متری برای حاالت
بدون پوشش پروانه و با پوشش پروانه ،تغییرات الکترولیت ،در سرعت  5نات و آب ساکن و سه شناور به طولهای  55 ،55و 75
متری در حالت پوشش پروانه پوشش مورد بررسی قرار گرفت .در این پژوهش به صورت خالصه نتایج زیر به دست آمد:
 در شناورها در حالت بدون پوشش توزیع پتانسیل بدنهی شناور و داخل الکترولیت به نسبت حالت دارای پوشش پروانهیکنواختی کمتری وجود دارد و دامنهی تغییرات پتانسیل بسیار بیشتر از حالت دارای پوشش است .که این موضوع به
افزایش میزان فلز لخت در معرض الکترولیت وابسته است.
 در شناور بدون پوشش میزان جریان برای حفاظت از بدنهی شناور بسیار بیشتر از حالت پوشش دار است .میزان جریانمورد نیاز در حالت بدون پوشش برای شناور  55متری  9.35آمپر و در حالت پوشش دار این میزان جریان برابر 18.25
آمپر است.
 با افزایش طول بدنه ی شناور توزیع پتانسیل در الکترولیت و بدنه از یکنواختی کمتری برخوردار است .میزان دامنهیتغییرات پتانسیل در شناورهای  55 ،55و  75متری در حالت بدون پوشش پروانه به ترتیب  201 ،235و  251میلی ولت
است.
 میزان جریان مورد نیاز برای حفاظت از سطح در هر دو حالت بدون پوشش و دارای پوشش با افزایش طول شناور افزایشمییابد .در حالت بدون پوشش این مقدار برای شناورهای  55 ،55و  75متری به ترتیب برابر  9.35 ،7.52و  11.11آمپر
است.
 برای نمایش تأثیر سرعت بر توزیع پتانسیل و جریان و میزان افزایش جریان مورد نیاز حفاظت خوردگی شناور متحرک درجریان  5نات نیز مدلسازی گردید و نتایج با حالت ساکن مقایسه شد .در حالت با پوشش پروانه میزان جریان مورد نیاز
برای حفاظت کاتدی برای شناور  55متری در سرعت  5نات برابر  9.35آمپر است که این مقدار برای حالت ساکن برابر
 5.52آمپر به دست میآید که نشان از تأثیر سرعت جریان در میزان افزایش خوردگی سطح دارد.
 میزان جریان مورد نیاز برای حفاظت کاتدی بدنه در آب با رسانایی الکترولیت  0برای شناور  55متری در سرعت  5ناتبرابر  9.35آمپر است در حالیکه همین مقدار برای آبهای با رسانایی  2.5برابر  5.98آمپر محاسبه میشود.
 بعد از  15درصد تخریب پوشش بدنه میزان جریان مورد نیاز برای حفاظت کاتدی بدنه به  22.25آمپر میرسد .این مقدارکه در طول زمان با تخریب پوشش به دست میآید به دلیل افزایش سطح در معرض الکترولیت است.
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شکل -9توزیع جریان بدنهی شناور  65متری در حرکت با سرعت  5نات و بدون پوشش پروانه و  15درصد
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چکـیده
زمینه و هدف  :در اکثر پروژه های نفت و گاز بدالیل وجود وقفه زمانی بین مراحل ساخت تا راه اندازی و پیش راه اندازی
که ناشی از موارد مختلف از جمله :ضعف در اجرا ،کمبود متریال و تحریم ها می باشد ورق مخازن فوالدی دچار خوردگی
می شوند و البته می بایستی به این نکته توجه داشت که خوردگی مواد فلزی امری است که منتظر تکمیل مخزن فوالدی
نماند و به مرور و با شروع عملیات نصب ورق های فوالدی خوردگی در قطعات فوالدی آغاز و منجرب به کاهش عمر
بهره برداری و حتی غیر قابل استفاده شده مخازن فوالدی که دچار خوردگی حاد شده اند خواهد گردید این موضوع مهم با
در نظر گرفتن نکاتی بسیار ساده و پیش بینی تمهیداتی توسط مدیران ساخت و مدیران پروژه در زمان ساخت به راحتی
قابل پیشگیری می باشد که در این مقاله به این موضوع پرداخته شده است .ذکر این نکته خالی از لطف نمی باشد که در
پروژه های در حال ساخت در صورتی که به مراحله راه اندازی رسیده باشند پیمانکاران اجرایی کار خود را به اتمام رسانده
اند و در صورت بروز مشکالتی از جمله خوردگی در مخازن نفت و گاز نیازمند برگزاری سیکل طوالنی مناقصات و در
اختیار گرفتن پیمانکار مجری و در ادامه تعمیر و برطرف نمودن قسمت های که دچار خوردگی حاد شده اند خواهد شد که
باعث بروز تاخیرات در اتمام پروژه و همچنین تاخیر شروع عملیات بهره برداری از مخازن فوالدی خواهد گردد .در این
مقاله به بررسی دالیل خوردگی ورق کف یک مخزن فوالدی با سقف متحرک ،زمان بر شدن پروژه پرداخته شده است که
در پی آن ورق های فوالدی کف مخزن دچار خوردگی حاد شده اند و همچنین بررسی راهکارهای مدیریتی و تدابیر
پیشگرانه جهت جلوگیری از بروز خوردگی در کف مخازن فوالدی خواهد گردید پرداخته شده است.
روش بررسی :جهت دستیابی به اهداف تحقیق ما با استفاده از بازرسی های مکرر به بررسی و ضعیت مخازن پرداخته و به
تحلیل فرضیات مورد نظر دامن زدیم .این تحقیق کاربردی و از لحاظ رویکرد ماهیت((توصیفی– تحلیلی)) دارد.
یافته ها :پس از بررسی تعدادی از فرضیه¬ها ،فرضیه های عدم وجود خرابکاری ،نقشه ها ،شرایط محیطی و زمان اجرای
مخزن فوالدی ،بررسی فعال بودن یا نبودن سیستم حفاظت کاتدی مخزن ،مشخص گردید که عدم فعال بودن سیستم
حفاظت کاتدی تاثیر بسزایی در حفاظت مخزن فوالدی در برابر خوردگی دارد .نتایج به دست آمده از تحلیل نتایج
آزمایشگاه و فرضیه¬ها نشان داد بدلیل عدم توجه به راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی مخزن در زمان ساخت و همچنین
فعالیت باکتری به نام  SRBورق کف مخزن دچار خوردگی حاد شده است که نیازمند تعویض ورق کف مخزن می باشد.
واژگـان کلـیدی :مخازن فوالدی ،ورق های فوالدی ،خوردگی ،باکتری  ،SRBحفاظت کاتدیک ،ماسه بادی

 -5کارشناس ارشد مهندسی عمران ،مدیریت ساخت .دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان ،ایران.
karamaliazimzadeh@gmail.com
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در صنایع نفت و گاز تعمیر مخازن امری اجتناب ناپذیر است و حتی در پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها بصورت دوره ای این
عملیات انجام می گردد .پس در جهت مدون نمودن راه حل های متناسب برای این سازه ها ،ابتدا می بایست با انواع مخازن آشنا
شویم و یک اطالعات کلی راجع به این سازه ها داشته باشیم و با بررسی جزئیات و نحوه عملکرد یک مخزن (مخازن با سقف
شناور بدون سقف ثابت) و دالیل از رده خارج کردن و تمهیداتی که باید در زمان از سرویس خارج نمودن مخزن مورد توجه قرار
گیرند پرداخت و با شناسائی محل های آسیب دیده و علل آسیب با ارائه راه حل مناسب نسبت به تعمیر و اصالح عیوب مخزن
اقدام نمود .در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی ،مواد ارزشمند ،مانند بنزین یا گاز مایع ،طی فرآیندهای مختلفی از مواد شیمیایی خام،
مانند نفت خام جدا می شود و یا از آنها بوجود می آید .چند راه برای انتقال مواد خام از منابع تامین کننده به واحد فرآیندی وجود
دارد که بر حسب مورد و شرایط ،از یکی از آنها مانند خطوط انتقال و یا تانکر استفاده می گردد .همچنین محصوالت تولیدی نیز به
روشهای مختلف به بازار داخلی و یا خارجی عرضه می شود .به دالیل زیادی از جمله یکسان کردن کیفیت محصول ،اندازه گیری
حجم محصول جهت فروش ،امکان بارگیری و انتقال به تانکر و یا کشتی در حداقل زمان ممکن و  ...سبب می شود تا مواد
محصول را بعد از تولید ،در مخازن یا تانک های مناسب ذخیره شوند .البته در این مقاله سعی داریم تا با بررسی دالیل آسیب
مخازن قبل از رسیدن به مراحل بهره برداری پرداخته و با جلوگیری از خوردگی ورق کف مخازن ،که می تواند دالیل مختلفی
داشته باشد با ارائه راهکارهای قابل انجام و بهینه و با کمترین هزینه ،هم از کاهش عمر مخازن جلوگیری بعمل آورده و هم اینکه
از بروز مشکالت در زمان بهره برداری جلوگیری بعمل آید .همچنین با ارائه راهکارهای مدیریتی در زمان ساخت مخزن از بروز
چنین مشکالتی جلوگیری گردد .ضمناً بدلیل اینکه از نتایج این مقاله می تواند در تصمیمات نهایی مدیران استفاده نمود این مقاله
جزء مقاالت کاربردی و از لحاظ ماهیت بدلیل استفاده از نتایج آزمایشگاهی و تحلیل رایانه ای استفاده شده است و با توصیف
وضعیت مخزن فوالدی به تشریح مشکالت پرداخته شده است جز مقاالت از نوع (تحلیل –توصیفی) قرار دارد.

 -2بیان مساله
یکی از عمده ترین عوامل موثر بر کارکرد مخازن فوالدی در طول عمر مفید  14تا  04سال مخزن پدیده خوردگی می باشد
که در اجز ای مختلف مخزن می تواند بوجود آید .این پدیده در قسمت تحتانی مخازن فوالدی به دلیل تجمع رسوبات نفتی و در
قسمت های باالیی بدلیل در تماس بودن با سیال تبخیر شونده بصورت تشدید شده و با خورندگی بیشتری رخ می دهد مزیدی،
دهقان منشادی ،امیری )1931( .که در صورت ایجاد نشتی در مخزن که حداقل آن بروز پدیده نشست مخزن ،مشکالت زیست
محیطی ،ایجاد آتش سوزی ،توقف و از سرویس خارج شدن مخزن فوالدی و نهایتاً توقف تولید ،حوداث جانی و مالی فراوان خواهد
بود که اکثر این موارد در زمان بهره برداری پیش خواهد آمد اما در این مقاله بطور مشخص ،به مخازن فوالدی که زمان ساخت
آنها به دالیل مختلف دچار توقف شده و زمان راه اندازی ،پیش راه اندازی و بهره برداری آنها با تاخیر انجام شده مد نظر می باشد و
در این زمان در صورت پیش بینی و تمهیدات الزم در خصوص راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی موقت می بایست برق رسانی و
فعال نگه داشته شود تا از بروز خسارت و خوردگی قطعات و ورق های مخازن فوالدی جلوگیری بعمل آورد .البته ذکر این نکته که
در زمان طراحی هر مخزن فوالدی ضخامت ورق ها را بعد از طراحی به میزان مشخص و مجازی افزایش داده تا اثر خوردگی در
زمان ساخت را پوشش داده شود دلیلی بر عدم توجه به راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی مخزن نمی باشد و در هر صورت به هر
نحوه می بایست با به حداقل رساندن زمان ساخت و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی موقت از خوردگی کف و بدنه مخازن
فوالدی جلوگیری بعمل آورد که نیازمند لحاظ نمودن و پیش بینی این مورد توسط مدیران ساخت در این حوزه می باشد .از دیگر
مواردی که ورق کف مخزن فوالدی می تواند دچار خوردگی شدید نماید به مصالح مصرفی که در کف مخزن استفاده می شود می
تواند اشاره نمود که در مخازن مورد بررسی در این مقاله فونداسیون از نوع بتنی و بصورت رینگ دایره ای اجرا و پس از نصب
شبکه های آند و کاتد (شکل شماره  )0با استفاده از یک الیه ماسه بادی خشک به ضخامت  14سانتیمتر در زیر ورق کف مخزن
ساخته شده است (شکل شماره  )9که می بایست از مصالح با دانه بندی مناسب و از نوع شسته شده با آب شیرین معروف به
( )CLEAN SANDکه عاری از مواد آلی و یون کلرید می باشد استفاد گردید.

 -3اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به وسعت و موقعیت جغرافیایی کشور عزیزمان ایران و وجود ذخایر نفت و گاز عظیمی که در کشور وجود دارد و
همچنین مدفون بودن و یا در تماس با خاک بودن مخازن ،خطوط لوله ،تاسیسات نفت و گاز و وابستگی ساختاری اقتصادی
کشورمان به این حوزه ضرورت حفاظت و نگهداری از این تاسیسات ،مخازن و مواردی از این دست بدلیل مختلف دارای اهمیت و
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ویژگی های می باشد و از این منظر دارای جایگاه خاصی می باشد .باقر زاده خلخالی و رجایی ،)1937) .لذا طبیعی است در این
حوزه سعی و تالش فراوانی در خصوص تهیه مخازن و تاسیسات رو به افزایش بوده و در کنار ساخت این نوع تاسیسات و مخازن
شیوه نامه ها و دستورالعمل های جهت حفظ و نگهداری مخازن تهیه گردد و با ارائه راهکارهای جهت افزایش طول عمر مخازن
فوالدی ،کاهش هزینه های ناشی از تعمیرات مخازن فوالدی و سود آوری بیشتر حاصل از در آمد این ساختار در کشور خواهد بود.
همچنین در کنار وابستگی های اقتصادی ،اهمیت و ضرورت های زیست محیطی خوردگی مخازن فوالدی و آلودگی ناشی از آن
که می تواند منجربه به خسارات مالی و جانی جبران ناپذیر فراوان گردد که ضرورت تحقیق در این حوزه را نشان می دهد.
همچنین براساس نشریه  911سازمان برنامه و بودجه ترجمه  BS 7361بند  1-5اشاره شده است که به موارد اجباری در نظر
گرفتن حفاظت کاتدی اشاره شده در صورتی که پیامدهای حاصل از سوراخ شدن لوله ،مخازن و تجهیزات در اثر خوردگی مهم
باشد( مانند نشت مواد سمی و یا قابل اشتعال یا قطع بهره برداری از تاسیسات بزرگ یا سوراخ شدن کشتی ها) در این صورت
اعمال حفاظت کاتدی با توجه به اهمیت طرح و بدون توجه به مالحظات اقتصادی اجباری می باشد .متاسفانه بدلیل مشکالت
اجرایی و عوامل ناخواسته که در زمان ساخت مخازن فوالدی بر پروژه تحمیل می شود کنترل اینگونه موارد بسیار مشکل و نهایتاً
در اکثر مواقع منجرب به توقف فعالیت اجرایی می گردد .در این مقاله سعی شده است ضمن پرداختن به مواردی و نکاتی که می
تواند در شرایط ناخواسته موجب خوردگی ورق کف مخازن فوالدی می شوند ضمن ارائه راهکار مدون از بروز خسارات جلوگیری و
با حداقل هزینه از مخزن در حال ساخت در برابر عوامل خورنده محافظت نمود و از این طریق با راهکارهای مدیریتی و عملیاتی،
پس از آغاز مجدد فعالیت اجرایی بعد از توقف پروژه توسط پیمانکار اجرایی ساخت مخزن فعالیت اجرایی را آغار و روند تحویل
مخازن فوالدی تا زمان راه اندازی مخزن بدون ایجاد خوردگی حاد در ورق های کف مخازن فوالدی ،روند راه اندازی تا مراحل
بهره برداری مخزن به کمترین هزینه ها مخزن به بهره برداری رسیده و آغاز روند سود آوری برای کشور را در پی خواهد داشت.
همچنین می تواند گفت خوردگی موضوعی مهمی است که بیشترین تحقیقات در این حوضه می باشد و روش های مختلفی برای
جلوگیری از خوردگی وجود دارد که یکی از آن موارد استفاده از سیستم حفاظت کاتدی وآند فدا شونده می باشد البته استفاده از این
روش به تنهایی کافی نمی باشد و در حد امکان و در صورت راه اندازی سیستم و فعال بودن آن از بروز خوردگی غیر متعارف در
سازه های فوالدی از جمله مخازن فوالدی جلوگیری بعمل می آورد و می تواند گفت مکمل درگیر تمعیدات در راستای محافظت از
سازه های فوالدی می باشد از آنجایکه خوردگی مخازن در حد فاصله زمان ساخت تا زمان پیش راه اندازی و راه اندازی اطالعات
چندانی وجود نداشته و یکی از دالیل عدم پرداختن به این موضوع می تواند به ییش فرض ذهنی مدیریت های پروژه ها نفت ،گاز
و پتروشمی مبنی بر راحتی تامین متریال جهت ساخت مخازن فوالدی بر می گردد در صورتی که بدالیل مختلف از جمله تحریم،
عدم ورود بعضی از قطعات و تجهیزات مربوط به مخازن فوالدی ،عدم توانایی پیمانکاران مجری ،شرایط آب و هوائی و موقعیت
جغرافیایی در ساخت مخزن تاخیراتی حادث گردد که منجرب به خوردگی مخازن فوالدی بصورت یکنواخت می گردد که در مقطع
زمانی پیش از راه اندازی بروز چنین مشکالتی باعث تاخیر در راه اندازی کل پروژه خواهد گردید.

 -4اهداف تحقیق
از نظر اقتصادی :جلوگیری از خوردگی حاد ورق کف مخزن فوالدی با استفاد از سیستم حفاظت کاتدی

 -5تحقیقات داخلی و خارجی
عرب زاده ( )1930در تحقیق هزینه های خوردگی و لزوم کنترل آن در صنعت به تاریخچه حفاظت کاتدی پرداخته و
اولین بار توسط شخص به نام همفری دیوی ،در سال  1824میالدی ،در شهرلندن و در میان سلسله مقاالتی که ایشان به انجمن
سلطنتی ارائه می کردند مطرح گردید .بعد از یک سری آزمایشات موفق ،اولین استفاده عملی از این فناوری جدید در همان سال به
وقوع پیوست این دانشمند پیشنهاد نمود که برای حفاظت کاتدی کشتیهای با بدنه مسی قطعاتی از آهن به عنوان آندهای از بین
رونده روی بدنه کشتیها نصب شود به طوری که نسبت سطحی آهن به مس یک به صد باشد .به هر ترتیب یکی از نتایجی که
حفاظت کاتدی به همراه داشت ،رشد و توسعه دریانوردی بود .در همین رابطه روبرت مالت در سال  1840آلیاژی از فلز روی
ساخت که به عنوان آندهای از بین رونده مورد استفاده قرارگرفت.
باقر زاده خلخالی وهمکاران ،)1937) .در تحقیقی با عنوان حفاظت کاتدی در خاک به معرفی سیستم حفاظت کاتدی
پرداخته است حفاظت کاتدی یک روش الکتروشیمیایی برای جلوگیری یا کنترل خوردگی سازه های فلزی مدفون یا مستغرق می
باشد  .سیستم های حفاظت کاتدی سیستم هایی پویا هستند که برای کنترل خوردگی ازجریان الکتریسیته استفاده می کنند.
درصورت قطع جریان ،خوردگی با سرعتی متناسب با ترکیب ماده ،محیط رخ خواهد داد و درصورتی که جریان تأمین شده برای
51

سال ششم ،شماره ( 4پیاپی ،)36 :زمستان 5411

حفاظت کامل کافی نباشد ،خوردگی با سرعت کمتری انجام می شود .پس از اینکه سیستم حفاظت کاتدی برای ایجاد حفاظت
کافی نصب و تنظیم شد ،باید جریان و پتانسیل ها نسبتاً ثابت بمانند .تغییرات جریان یا پتانسیل نشان دهنده بروز مشکل می باشد.
همچنین به کاربرد این سیستم اشاره نمود در ادامه با تعریف خوردگی در حفاظت کاتدی به این شرح پرداخته است که خوردگی
تخریب یک ماده در اثر واکنش آن با محیط اطراف می باشد .در یک فلز ،این تخریب اصوالً طی یک فرآیند الکترو شیمیایی
صورت می گیرد .این فرآیند طی چهار مسیر مجزای آند ،کاتد ،الکترولیت و فلز رخ می دهد .این چهارجزء( ،پیل خوردگی) را
تشکیل می دهند و خوردگی الکترو شیمیایی فقط زمانی اتفاق می افتد که هر چهار عامل حاضر باشند .رطوبت ازعوامل موثر در
خوردگی فلزات بوده و محدوده فعالیت اکثر نمک ها که منجربه خوردگی سطوح فلزی می گردد ،زمانی است که رطوبت نسبی
محیط به  14درصد برسد در واقع خوردگی از این نقطه شروع شده و بیشتر می شود و در ادامه به تشریح آند ،کاتد و الکترولیت به
بیان انواع خوردگی و شرایط ایجاد خوردگی شامل -1 :وجود آند و کاند  -1وجود اختالف پتانسیل (ولتاژ) بین آند و کاتد  -9وجود
الکترولیت (خاک)  -0اتصال آند وکاتد به هم .خوردگی پیل غلظتی و حالت های خوردگی پیل غلظتی ،محیط ناهمسان ،غلظت
اکسیژن ،الکترولیت مرطوب و خشک ،خاک ناهمگن ،ناخالصی های خاکریزی ،اسید الکترولیت و به معرفی روش چهار پین برای
اندازه گیری مقاومت ویژه خاک پرداخته و ضمن اشاره به اینکه با استفاده از آزمایش های ساده می تواند پس از تشخیص نوع
خاک ،رطوبت خاک ،و  PHخاک می تواند از خوردگی تاسیسات جلوگیری نمود و در نهایت به نتایج ذیل دست یافته است-1 .
مقاومت الکتریکی مخصوص خاک ،تابع میزان رطوبت و یونهای موجود در خاک بوده و تاثیر مستقیم بر روی دانسیته جریان
حفاظت کاتدی دارد -1 .چگالی جریان حفاظت کاتدی تابع نوع و جنس خاک و رطوبت موجود در خاک می باشد -9 .در هدایت
یونی بسیار کم و خاک کامال خشک ،چگالی جریان الزم برای حفاظت تقریبا به صفر رسیده و اصالً نیاز به حفاظت کاتدی نیست
و بالعکس  -0 .درخاک مرطوب با افزایش میزان یونها ،مقاومت مخصوص خاک (رسانایی) کمتر شده و چگالی جریان حفاظت
کاتدی افزایش می یابد و بالعکس رابطه میزان رطوبت ،با چگالی جریان به صورت سهمی می باشد .اما در خاک خشک تاثیر یونها
ناچیز می باشد.
ناصری مقدم (  .) 1389در رساله خود با موضوع مدلسازی و بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدیک در خطوط لوله ی انتقال
نفت و گاز و مخازن ذخیره ی فرآورده های نفتی به کاربرد آندهای از بین رونده پرداخته است تا اینکه به تدریج رنگهای ضد زنگ
ساخته شد و استفاده از آنها به منظور حفاظت کاتدی و نیز صرفه جویی در هزینه ی تعمیرات رواج بیشتری یافت .استفاده از پوشش
های فلز روی در روی فوالد از زمانهای قدیم ،قبل از سال  1742میالدی معمول بود ،ولی کاربرد اعمال جریان الکتریکی جهت
حفاظت کاتدی لوله ها و تاسیسات زیرزمینی از حدود سال  1910آغاز شد و با سرعت زیاد گسترش پیدا کرد ،به طوری که امروزه
تقریبا در تمام خطوط لوله و کابل های زیرزمینی از آن استفاده می شود.
دویگ )1373( 1در تحقیق خود با موضوع تجزیه و تحلیل عددی محدود گالوانیگ خوردگی برای الکترود های همسطح خطی
خود به اختالف پتانسیلی که بین آندهای فدا شونده و فلز مورد حفاظت وجود دارد اشاره و عامل تخلیه جریان از فلز تشخیص می
دهد .همچنین با ذکر اینکه سیستم آند فدا شونده نیازی به منبع نیروی خارجی ندارد به این موضوع که انرژی الزم جهت تولید
جریان را از انرژی شیمیایی مواد آندی تأمین می نماید اشاره نموده است .بنابراین این آندها منبع انرژی اند و به خصوص در مکان
هایی که برق وجود ندارد ،مورد استفاده قرار می گیرند .از جمله آندهای فدا شونده عبارت است از آلومینیوم  ،منیزیم ،روی ،و ...
آندهای منیزیم معموال اولین انتخاب هستند اما آندهای روی ارزانترند ،راندمان بیشتری دارند و در ایستگاه هایی که برای مدتهای
معین طوالنی تر پیش بینی می شوند ،مورد استفاده قرار می گرند .رطوبت و همچنین خواص و قابلیتهای  ، PH،به صورت کلی
نوع آند مصرفی بستگی به ویژگی های مثل مقاومت ویژه هر یک از آندها دارد .آندهای فدا شونده(گالوانیک) به دلیل توزیع خیلی
آسانتر جریان ،نسبت به سیستم های یک سو کننده ،برتری دارند .همچنین این آندها ارزانترند ،اما استفاده از این آندها در خاکهایی
با مقاومت ویژه زیاد ،اقتصادی نیستند.

 -6روش تحقیق
در این مقاله از روش نمونه گیری احتمالی ساده و حجم نمونه ها بسته به نیاز تعیین شده است همانگونه که در مقدمة توضیح
داده شد روش تحقیق کاربردی و از لحاظ رویکرد ماهیت((توصیفی– تحلیلی)) می باشد همچنین روش کار به موضوع ،امکانات و
اهداف تحقیق بستگی دارد .در تحقیق حاضر با توجه به اینکه هدف اصلی جلوگیری از خوردگی حاد ورق کف مخزن فوالدی،
جلوگیری از تاخیرات ناشی از بهره برداری دیر هنگام و با تاخیر مخازن فوالدی میباشد .لذا برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و
مروری بر تحقیقات پیشین از روش اسنادی نیز بهره گرفته شده است .به منظور جمعآوری اطالعات ،آمیزهای از روشهای تحقیق
کتابخانهای و میدانی استفاده میشود .روش تجزیه تحلیل به کمک نتایج آزمایشگاهی و رایانه صورت می گیرد.
1 Doig.
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حین انجام عملیات بازرسی بر روی نقاط آسیب دیده کف مخازن ،وجود چند سوراخ سبب ایجاد نگرانی خوردگی و یا سوراخ
مشاهده گردید و عملیات  Patchگذاری انجام شد ،اما با بازرسی مخازن مشابه جهت اطمینان از سالم بودن متعلقات داخلی و
انجام  Box-upوجود چند سوراخ در کف این مخازن نیز محرز گردید که تا آن زمان حدود  54نقطه سوراخ دیگر نیز در سایر
مخازن مشاهده شد .به نحوی که در بعضی قسمت ها فرضیاتی از جمله :خراب کاری در مخزن فوالدی بوجود آمد ولی با بازدید از
سایر مخازن مشابه و کنترل نقشه های اجرای ،تغییرات بوجود آمده در زمان ساخت مخزن مشخص گردید در سایر مخزن ها موارد
مشابه ای وجود دارد و با بریدن نمونه هایی از ورق کف و بازرسی چشمی ،کاهش ضخامت سطح خارجی مشاهده و از طرفی جهت
تسریع در آماده سازی مخازن فوالدی جهت بارگیری میعانات گازی ،تصمیم به انجام ( MFLتست نشت شار مغناطیسی) گرفته شد
تا در صورت امکان نسبت به انجام  Patchگذاری صحیح و اصالح نقاط دارای کاهش ضخامت احتمالی اقدام شود و حتی المقدور،
مخازن هرچه سریعتر ،در سرویس قرار بگیرد که نتایج تست مذکور ،خوردگی شدید را نشان می داد( .شکل شماره  )1به طور
همزمان جهت اطمینان از علت ایجاد سوراخها و اتخاذ تصمیم صحیح در نحوه تعمیر ،نمونه هایی از ورق کف مخازن به آزمایشگاه
متالوژی ارسال گردید و مشخص شد علت وجود سوراخها پدیده خوردگی از سطح خارجی در تماس با ماسه علت این مشکل
تشخیص داده شد .همزمان جهت انجام آزمایشات تکمیلی نمونه هایی به مجتمع تحقیقات و توسعه دانشگاه صنعتی شریف ارسال
شد .که عامل سوراخها وجود یک نوع باکتری به نام ( SRBباکتری احیاء کننده سولفات) در ماسه الیه  Clean Sandدر حد قابل
توجه و همچنین احتماالً اثر مخرب همزمان یون کلراید محرز گردید( شکل شماره  )1و با ارائه راه حل برای تعمیر مخازن با سقف
شناور (فاقد سقف ثابت) پیشنهاد گردید ،که با توجه به نظر کارفرما از روش تعویض ورق کف مخازن فوالدی استقبال و برای
شروع عملیات اجرای از پیمانکاران داخلی که سابقه کارهای مشابه را دارند استفاده گردید .همچنین با بررسی علل و عوامل
خوردگی ورق کف مخازن فوالدی مشخص گردید که از زمان استفاد ه ورق کف مخازن تا مراحل قبل از راه اندازی زمان بیشتری
از حد معمول می باشد و در حد فاصل زمانی مذکور بدلیل عدم برق رسانی به سیستم حفاظت کاتدی کف مخزن باعث گردید که
باکتری  SRBفعالیت شیمیایی خود را آغاز نموده و بدلیل شرایط جوی مناطق ایجاد مخازن ( مناطق گرم و مرطوب جنوب) فعالیت
بسیار جدی بروی ورق های فوالدی کف مخازن داشته است در صورتی که می تواند با استفاده از برق رسانی موقت در زمانهای
تعطیلی کارگاه و در زمان متوقف شدن فعالیت اجرای از جمله عدم موجود بودن قطعات و تجهیزات بدلیل تحریم  ،ضعف اجرائی
پیمانکاران ،اعتصابات کارگری و غیره  ...بوسیله دیزل ژنراتورهای موجود از فعالیت باکتری  SRBجلوگیری بعمل آمده و از بروز
خسارت این چنینی به مخازن جلوگیری و یا به حداقل رساندن آن را منجرب گردد.

شکل  -1نتایج تست  MFLیا همان تست نشت شار مغناطیسی و میزان خوردگی ورق کف مخزن که با انجام تست
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شکل  -2نتایج تست شیمیایی ورق های بریده شده کف برای تشخیص عناصر موجود در قطعات نمونه ورق کف

ادامه شکل  -2نتایج تست شیمیایی ورق های بریده شده کف برای تشخیص عناصر موجود در قطعات نمونه ورق کف

شکل  -3نقشه سیویل و حفاظت کاتدی کف مخزن به همراه نحوه نحوه قرار گیری ریبون آنده کف مخزن و کابل
اتصال منفی.

01

شکل  -4نقشه مربوط به آرایش قرارگیری آنود ،کاتد ،ریکتیفایر و جاکشن باکس های مخزن.

 -8نتیجه گیری
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پس از بررسی نتایج آزمایش از ورق کف مخزن فوالدی مشخص گردید که میزان خوردگی در ورق های کف بسیار شدید
بوده و اجباراً می بایست اقداماتی جهت تعویض ورق کف مخزن انجام گردد و همچنین طی بررسی و نتایج تست باکتری شناسی
عامل حمله به ورق کف باکتری به نام  SRBتشخیص داده شده که می بایست اقداماتی جهت از بین بردن و عوامل ایجاد این
باکتری را در مراحل اصالح انجام داد .در نهایت پس از بررسی تمام جوانب و دلیل بوجود آمدن این باکتری و بررسی تمام مدارک
ساخت مخزن به یک جمع بندی کلی در این خصوص رسیدم که بدلیل زمان بر شده زمان ساخت تا زمان راه اندازی و عدم فعال
بودن سیستم حفاظت کاتدیک بدلیل عدم راه اندازی سیستم برق مخزن ناشی می شود سیستم حفاظت کاتدیک مخزن عمل نکرد
و خسارات جبران ناپذیر به مخزن وارد گردید در این خصوص پیش بینی های الزم در خصوص برق رسانی به مخزن و با راه
اندازی پیش از موعد سیستم حفاظت کاتدیک با تدبیر مدیران پروژ می تواند به این مطلوب دست یافت و از خوردگی ورق های
فوالدی کف که در تماس با ماسه بادی هست جلوگیری و یا خوردگی را به حداقل رساند که این موضوع عالوه بر کاهش هزینه ها
و جلوگیری از زمان بر شدن پروژه تالش نمود و یا اینکه با در نظر گرفتن پروژه هایی که بدالیل متفاوت دچار تاخیر در روند
تکمیل و راه اندازی می شوند با تمهید و ایجاد سیستم برق موقت و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک مخزن در زمانهای تاخیر و
توقف پروژه های نفت و گاز از بروز چنین مشکالتی و خساراتی پیشگیری و با حداقل رساندن آن در راستای اهداف کلی پروژه
های نفت و گاز قدم های کوچک و موثری برداشت .البته ذکر این نکته که در زمان ساخت مخازن فوالدی می بایست با دقت به
ضوابط و جوانب ایمنی و جلوگیری بر بروز هر گونه مشکل در روند برق رسانی به جداره فوالدی مخزن دقت و از بروز هر گونه
حوادث از جمله برق گرفتگی تمهیدات الزم پیش بینی گردد.

 -9ارائه پیشنهاد
در پایان ،پیشنهاد می شود در مخازن مشابه قبل از ماسه زیر ورق کف ،نمونه ای جهت تعیین میزان خورندگی آن تهیه شود و
در صورت لزوم و طوالنی شدن زمان ،و زمان بر شدن مراحل ساخت تا بهره برداری و یا توقف پروژه از فعال بودن سیستم دائم
حفاظت کاتدی با آند فدا شونده اطمینان حاصل شود.
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تخمین نسبت گاز به نفت در مخازن نفتی به کمک مدلهای حداقل
مربعات ماشین بردار پشتیبان با استفاده از نرمافزار MATLAB

محمدرضا

شادی1

تاریخ دریافت2000/21/05 :
تاریخ پذیرش2000/21/10 :
کد مقاله70053 :

چکـیده
در این مطالعه به تخمین نسبت گاز به نفت در مخازن نفتی به کمک مدلهای حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان با
استفاده از نرمافزار  MATLABو مقایسه آنها با روابط تجربی پرداخته شد .در بین روابط تجربی موجود روابط گالسو
( )2890و استاندینگ ( )2892بهترین عملکرد را جهت محاسبه نسبت گاز محلول به نفت و رابطه پتروسکی و فرشاد
( )2887ضعیفترین عملکرد را دارد .مقایسه مدلهای  ANNو  LSSVMمهیا شده برای محاسبه نسبت گاز به نفت
نشان میدهد ،اگرچه مدل  LSSVMتطبیقی قوی بین مقادیر پیشبینیشده و آزمایشگاهی فراهم میکند اما مدل
 ANNبا رسیدن به کمترین  AAPREبرابر با  8/7053و RMSEبا مقدار  50/0335و باالترین ضریب همبستگی
( )R=0.9837که نزدیکترین مقدار به یک میباشد ،بهترین عملکرد را جهت محاسبه نسبت گاز به نفت دارد .آنالیزهای
خطای آماری و گرافیکی نشان میدهند که مدلهای ANNو  LSSVMتوسعه داده شده نسبت به روابط تجربی
موجود معتبرتر میباشد و قادراست بر تمام روابط تجربی غلبه کند .عملکرد و کارایی مدلهای ANNو  LSSVMمهیا
شده بهویژه مدل  ANNتأیید میکند که این مدلها میتوانند بهعنوان روشی سریع ،کمهزینه با قابلیت پیشبینی قوی و
بهعنوان جایگزینی مناسب برای روشهای آزمایشگاهی جهت محاسبه نسبت گاز محلول به نفت به کار روند .روابط
تجربی برای محاسبه مقادیر باالی نسبت گاز محلول به نفت مناسب نیستند.

واژگـان کلـیدی :نسبت گاز به نفت ،مخازن نفتی ،حداقل مربعات ،ماشین بردار پشتیبان ،نرمافزار MATLAB

 -0کارشناسی ارشد فرآوری و انتقال گاز ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران ،گچساران ،ایران (نویسنده مسؤل)
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نسبت گاز محلول به نفت یکی از مهمترین خصوصیات فیزیکی نفت خام است که نقش مهمی در محاسبات مهندسی مخزن
و مدیریت تولید دارد .نسبت گاز محلول به نفت را میتوان بهصورت آزمایشگاهی ،با استفاده از آزمایشاتی که بر روی نمونههای ته
چاهی یا سطحی انجام میگیرد ،بدست آورد [ .]2اگرچه روش آزمایشگاهی بسیار دقیق و معتبر میباشد ولی این روش نیازمند
هزینه و وقت زیاد و همچنین دقت فراوان هنگام نمونهگیری از مخزن نفتی میباشد .در مواردی که دادههای آزمایشگاهی موجود
نباشد میتوان از معادالت حالت و رابطههای تجربی برای تخمین خصوصیات  PVTاستفاده کرد که این روشها نیز با
محدودیتهایی روبرو می باشند [ .]1معادالت حالت اکثرا دارای محاسبات سخت و پیچیده بوده و نیازمند اطالعات کامل از ترکیب
سیال مخزن میباشند .تاکنون محققین رابطههای تجربی زیادی را برای تخمین خصوصیات فیزیکی نفت خام ارایه دادهاند [7و.]0
این رابطهها دارای محاسبات ساده بوده و اکثرا برای یک یا چند منطقه جغرافیایی خاص که ترکیب شیمیایی سیال مخزن و دامنه
دادههای آنها مشخص میباشد معرفی شدهاند .این روابط بر اساس رگرسیون خطی ،غیر خطی چندگانه و تکنیکهای گرافیکی
توسعه یافتهاند .مقایسه نتایج روابط تجربی مختلف که برای میادین نفتی مختلف جهان پیشنهاد شدهاند ،با مقادیر آزمایشگاهی
برای انواع مختلف نفت خام موضوع بحث مطالعات [ ]5بیشماری بوده است که در همه آنها به ناتوانی این روابط جهت تخمین
زدن خصوصیات  PVTنفتهای خام با ویژگیها و شرایط مکانی مختلف ،اشاره شده است [ .]3از طرفی به دلیل اینکه این روابط
بر اساس روشهای رگرسیون خطی و غیر خطی چند گانه توسعه داده شدهاند ممکن است نتایج دقیقی ندهند .در طی دو دهه
گذشته شبکه های عصبی مصنوعی به طور وسیعی در زمینههای مختلف مهندسی نفت از جمله پیش بینی خصوصیات فیزیکی
نفت خام ،بررسی عملکرد آینده مخزن ،تخمین تخلخل و تراوایی ،پیشبینی حداقل فشار امتزاجی ،تعیین افت فشار در چاههای
تولیدی و لولهها ،شکاف هیدرولیکی و محاسبات خصوصیات مخزن مورد استفاده قرار گرفتهاند [ .]3-20هدف از این مطالعه توسعه
دادن مدلهای هوشمند و قابل اعتماد بر اساس شبکههای عصبی چند الیه و الگوریتم حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان جهت
تخمین زدن نسبت گاز محلول به نفت میباشد .برای ساخت و تست مدلها در کل از یک مجموعه داده آزمایشگاهی که نمونه-
های نفت خام مربوط به میادین نفتی خاورمیانه را نمایندگی میکند ،استفاده خواهد گردید سپس عملکرد مدلهای توسعه داده شده
در برابر چندین رابطه تجربی مشهور با استفاده از آنالیزهای خطای آماری و گرافیکی ارزیابی و بررسی خواهد شد.

 -2روش تحقیق
در ابتدا تالش میشود مجموعهی وسیعی از دادههای آزمایشگاهی که محدودهی وسیعی از شرایط ترمودینامیکی را پوشش
دهند از میادین نفتی خاورمیانه گردآوری شود .سپس پیادهسازی مدلهای پیش بینی کننده بر اساس هوش مصنوعی جهت تخمین
زدن نسبت گاز به نفت در نرم افزار  Matlabصورت خواهد گرفت .برای یکسان سازی دامنه دادههای به کار برده شده فرایند
نرمالسازی بروی داده ها به کار خواهد رفت سپس دادهها به دو زیر مجوعه آموزشی و آزمایش به طور تصادفی تقسیم می شوند که
مجموعه آموزشی جهت ساخت مدلهای عصبی و حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان و مجموعه آزمایش جهت ارزیابی مدلها
استفاده میگردد .در مرحله بعد کدهای مربوط به چندین رابطه تجربی معروف همانند ،گالسو جهت تخمین نسبت گاز به نفت در
محیط نرم افزار  Matlabپیاده سازی میشوند و در پایان با استفاده از آنالیزهای خطای آماری و گرافیکی نتایج مدلها و روابط
تجربی ارزیابی و بررسی می شود و بهترین مدل که نزدیکترین پیش بینی ها به مقادیر آزمایشگاهی دارد معرفی می گردد.
نرم افزار  :Matlabمتلب یک زبان برنامهنویسی سطح باالی نسل چهارم و یک محیط تعاملی برای محاسبات عددی،
تجسم و برنامهنویسی میباشد که از ترکیب دو واژه ( MATrixماتریس) و( LABoratoryآزمایشگاه) ایجادشده است این نام
حاکی از رویکرد ماتریس محور برنامه است که در آن حتی اعداد منفرد نیز بهصورت یک ماتریس با ابعاد  2*2در نظر گرفته
میشود .نرمافزار متلب توسط شرکت  MathWorksتولیدشده است .این شرکت در سال  2890در ایالت ماساچوست امریکا
تأسیس شد .کلوی مولر )2830( 2رییس دانشکده نیومکزیکو نرمافزار متلب را بر پایه زبان فرترن نوشت .در سال  2897این نرمافزار
را بر پایه زبان برنامهنویسی  Cشکل دادند و پس از تأسیس شرکت گسترش ان سرعت گرفت .متلب توانایی کار با ماتریسها،
رسم انواع توابع و دادهها ،پیادهسازی انواع الگوریتمها ،ایجاد رابط کاربری ،ارتباط با برنامههای نوشتهشده به زبانهای دیگر ازجمله
 JAVA ،C++ ،Cو فرترن و ایجاد مدلها و برنامههای کاربردی را فراهم میکند .الزم به توضیح می باشد که در این پایان
نامه از نرم افزار متلب با ورژن( )matlab 2014aاستفاده شده است .سیستم متلب از پنج قسمت اصلی ایجادشده است:
زبان متلب :متلب یک زبان سطح باالی ماتریس -آرایهای است ویژگیهای برنامهنویسی شی گرا را شامل میشود که
میتوان با کمک آن برنامههای ساده و پیچیده را ایجاد کرد.
1- Cleve Moler
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محیط کاری متلب :مجموعهای از ابزار و امکانات است که شما بهعنوان کاربر متلب یا برنامهنویس متلب با آنها تعامل
دارید .این محیط شامل امکاناتی برای مدیریت متغیرها در فضای کاری و ابزاری جهت توسعه ،مدیریت ،رفع خطا و ایجاد M
فایلها در برنامههای متلب میباشد.
کنترل گرافیک :همان سیستم گرافیکی متلب است که شامل دستورات سطح باال برای تجسم دادههای دوبعدی و سهبعدی،
پردازش تصویر ،انیمیشن و گرافیک است .همچنین شامل دستورات سطح پایین است که به شما اجازه میدهد که ظاهر گرافیکی
برنامههای خود را بهصورت سفارشی طراحی کنید.

 -1-2جمع آورى و دسته بندى داده ها
انتخاب و جمع آوری داده های معتبر و باکیفیت که محدود به رنج مشخصی نباشد برای توسعه و پیشبینی قابل قبول هر
مدلی الزم و ضروری می باشد .از آنجاییکه هدف محاسبه نسبت گاز محلول به نفت میباشد به همانند اکثر کارهای منتشر شده
نسبت گاز محلول به نفت تابعی از فشار نقطه حباب ،دماى مخزن ،چگالى ویژه نفت خام و چگالى ویژه گاز در نظر گرفته شد.
همچنانکه دنبال می شوند:
()2
) 𝑔𝛾 𝑅𝑠 = 𝑓(𝑃𝑏 , 𝑇𝑅 , 𝐴𝑃𝐼,
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جهت ساخت مدل های شبکه عصبی مصنوعی ( )ANN Modelو  LSSVMبه منظور پیشبینی نسبت گاز محلول به
نفت و همچنین ارزیابی عملکرد روابط تجربی  790مجموعه داده آزمایشگاهی که محدودهی وسیعی از شرایط ترمودینامیکی را
پوشش میدهند و مربوط به مخازن نفتی خاورمیانه با انواع مختلف نفت خام بود استفاده شد .این دادهها از کارهای منتشر شده
معتبر جمع آوری شده بودند .هر کدام از این مجموعه دادهها شامل چندین نقطه داده می باشد به طوریکه نسبت گاز محلول به
نفت خروجی ،و پارامترهای دیگر که عبارتند از فشار نقطه حباب ،دماى مخزن ،چگالى APIو وزن مخصوص گاز و به عنوان
پارامترهای ورودی در نظر گرفته شدند (شکل ( .))2خصوصیات آماری داده های استفاده شده در جدول ( )2نشان داده شده است.

شکل ( :)1شمای مدل توسعه داده شده برای محاسبه نسبت گاز محلول به نفت
جدول ( :)1توصیف آماری مجموعه داده استفاده شده در این مطالعه
Mean

Maximum

Minimum

0258

2022

87

052

354

83

Properties
Bubble point pressure, Pb
)(Psia
)Reservoir temperature, T R (ºF

220

28/2

05

)Oil gravity (API

0/22

3/75

1/220

621

3450

83

Gas Gravity, γg
Solution gas- oil ratio , Rs
)(SCF/STB

 -2-2روشهای ارزیابی مدلها و روابط تجربی
برای چک کردن عملکرد و دقت مدل مهیا شده و همچنین مقایسه آن با رابطه های تجربی آنالیزهای خطای آماری و
گرافیکی به عنوان معیارهای ارزیابی در نظر گرفته شدند.
 )1آنالیزهای خطای آماری :پارامترهای آماری زیر جهت مقایسه دقت مقادیر پیش بینی شده بوسیله مدلها و روابط
تجربی با مقادیر آزمایشگاهی در این مطالعه مورد توجه قرار گرفتند:
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 )2درصد خطای نسبی میانگین :(APRE) 1این پارامتر انحراف نسبی داده پیشبینی شده از داده آزمایشگاهی را
نشان می دهد و به صورت زیر تعریف میشود:
1

𝐴𝑃𝑅𝐸% = ∑𝑛𝑖=1 𝐸𝑖 %

()1
 Eiانحراف نسبی یک مقدار پیش بینی شده از یک مقدار آزمایشگاهی می باشد و می تواند به صورت زیر بیان شود:
𝑛

()7

𝑛 ) × 100 𝑖 = 1,2, … ,

𝑑𝑒𝑟𝑝𝑥 𝑥𝑒𝑥𝑝−

( = 𝐸𝑖 %

𝑝𝑥𝑒𝑥

𝑖

در حالیکه 𝑑𝑒𝑟𝑝𝑥  𝑥𝑒𝑥𝑝 andبه ترتیب مقادیر آزمایشگاهی و پیش بینی شده بوسیله مدل می باشند.
 )3درصد خطای نسبی مطلق میانگین :(AAPRE) 2این پارامتر به صورت زیر تعریف می گردد:
1

|𝐴𝐴𝑃𝑅𝐸% = ∑𝑛𝑖=1|𝐸𝑖 %

() 0
و مشخص کننده انحراف نسبی مطلق از داده آزمایشگاهی می باشد که هر چه مقدار آن کمتر باشد نشان دهنده دقت باالتر
مدل می باشد.
𝑛

سال ششم ،شماره ( 4پیاپی ،)26 :زمستان 0411

 جذر میانگین مربعات خطا :(RMSE) 3این پارامتر توزیع داده در حدود انحراف صفر را محاسبه می کند .و معموالهر چه مدل بهتر بر داده ها منطبق باشد مقدار آن کمتر است و به صورت زیر بیان می شود.
() 5

2

1

) 𝑑𝑒𝑟𝑝𝑖𝑥 𝑅𝑆𝑀𝐸 = √ ∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖𝑒𝑥𝑝 −
𝑛

 انحراف استاندارد :(SD) 4این پارامتر مقدار پراکندگی یا تغییرات یک مجموعه از داده ها را نشان می دهد .هر چهمقدار انحراف کمتر باشد دقت مدل بیشتر می باشد و توسط رابطه زیر بیان می شود.
2

() 3

)

𝑑𝑒𝑟𝑝𝑖𝑥𝑥𝑖𝑒𝑥𝑝 −
𝑝𝑥𝑒𝑖𝑥

( ∑𝑛𝑖=1

1
𝑛−1

√ = 𝐷𝑆

 ضریب همبستگی :(R) 5در حقیقت ضریب رابطه قدرت و شدت همبستگی بین دو متغیر را بیان می کند .مقدار اینضریب بین  2تا  -2تغییر می کند که مقادیر  2و  -2به ترتیب نشان دهنده یک ارتباط مثبت و منفی کامل بین دو متغیر می باشد
و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر مقدار این ضریب صفر می باشد .این پارامتر آماری با استفاده از معادله زیر محاسبه می
گردد.
2

() 3

𝑛∑
) 𝑑𝑒𝑟𝑝𝑖𝑥𝑖=1(𝑥𝑖𝑒𝑥𝑝 −
2

𝑛∑
) ̅𝑥𝑖=1(𝑥𝑖𝑒𝑥𝑝 −

𝑅 = √1 −

در حالیکه ̅ xمیانگین مقادیر داده های آزمایشگاهی بوده و به صورت زیر بیان می شود:
() 9

1

𝑥 𝑛∑
𝑝𝑥𝑒𝑖 𝑛 𝑖=1

= ̅𝑥

 آنالیزهای خطای گرافیکی :روشهای گرافیکی میتوانند در تجسم کردن دقت یک مدل کمک کند و معموال  1روشآنالیز گرافیکی مورد استفاده قرار می گیرند.
 نمودار پراکندگی : 6در این روش همه داده های پیش بینی شده در مقابل داده های آزمایشگاهی ترسیم می شوند وسپس یک خط مستقیم با زاویه  07/5درجه بین مقادیر محاسبه شده و آزمایشگاهی کشیده می شود که بروی آن داده های پیش
بینی شده با آزمایشگاهی برابر می باشند .حال هر چه مقادیر رسم شده به این خط نزدیکتر باشند مدل دارای دقت و عملکرد
بهتری می باشد.
7
 نمودار توزیع خطا  :به طور کلی در این روش با محاسبه کردن توزیع خطا در اطراف خط خطای صفر می توانمشخص کرد که آیا مدل یک روند خطا دارد یا نه.

1- Average percent relative error
2- Average absolute percent relative error
3- Root mean square error
4- Standard Deviation
5- Correlation coefficient
6- Scatter Diagram
7- Error distribution
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 -3نتایج و بحث
 پیش بینی نسبت گاز محلول به نفت با استفاده از روابط تجربیبه منظور بررسی قدرت و توانایی روابط تجربی موجود جهت پیش بینی نسبت گاز محلول به نفت برای نمونه های نفت
مخازن نفتی خاورمیانه حداقل  0رابطه تجربی رابطه تجربی معروف که در جدول( )2-0آمده اند ،مورد بررسی قرار گرفتند و دقت
آنها مقایسه و ارزیابی گردید .جدول ( ) 1نتایج آماری حاصل از مقایسه روابط تجربی مختلف را نشان می دهد .همچنین شکلهای
( )1تا ( )27نمودارهای  Cross plotو مقایسه نقطه به نقطه را برای روابط تجربی مختلف نشان میدهند.
جدول ( :)2آنالیز های آماری نتایج روابط تجربی پیش بینی کننده برای نسبت گاز محلول به نفت
Correlation
)Glaso (1980

./5122

30/6208

)Standing (1981

./8056

25/0186

)Al-Marhoun (1988

./7162

48/5322

)Petrosky and Farshad (1993

./7828

41/7813

)Macary and El-Batanoney (1993

./7526

36/6834

)Dindoruk and Christman (2004

 نمودار توزیع پراکندگی مربوط به رابطه glasoدر نمودار زیر ستون افقی مربوط به دادهای آزمایشگاهی بدست آمده از 790داده  pvtمورد مطالعه تحقیق و ستون عمودی آن
نسبت گاز به نفت بدست آمده از رابطه  glasoمی باشد .تطابق دو نتیجه بدست آمده بر روی خط با زاویه تقریبی  07/5درجه
بیانگر تساوی نتایج می باشد و انحراف نقاط از روی این خط نشان دهنده عدم تساوی نتایج آزمایشگاهی با نتایج حاصل از رابطه
 glasoمی باشد .که در شکل زیر برای نسبت گاز محول به نفت باالتر از ) 2500 (SCF/STBنتایج خوبی از رابطه مذکور
حاصل نمی شود.
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R
./5368

)AAPRE (%
34/7226

شکل ( Cross plot :)2برای نسبت گاز محلول به نفت بوسیله رابطه گالسو

نمودار مقایسه نقطه به نقطه مقادیر آزمایشگاهی داده های مورد مطالعه تحقیق با نتایج بدست آمده از رابطه  glasoرا نشان
می دهد که در مقادیر باالی  gorبین دو مقدار مورد مقایسه اصال تطابقی وجود ندارد.
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شکل ( :)3مقایسه بین مقادیر پیش بینی شده بوسیله رابطه گالسو در مقابل مقادیر آزمایشگاهی
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یکی دیگر از روابط معروف جهت محاسبه  gorرابطه  standingاست که در نمودار توزیع پراکندگی حاصل از مقایسه
مقادیر آزمایشگاهی با مقادیر خروجی از رابطه  standingمشاهده می شود نقاط بیان گر تساوی دو مقدارمذکور روی خط نمیساز
نمودار قرار نگرفته اند و در مقادیر  gorباالتر از ) 2500(SCF/STBنتیجه قابل قبولی ندارد.

شکل ( Cross plot :)4برای نسبت گاز محلول به نفت بوسیله رابطه []27
در شکل( )5مقایسه نقطه به نقطه بین  790داده آزمایشگاهی مورد مطالعه تحقیق با مقادیر بدست آمده از رابطه standing

که در نرم افزار متلب کد نویسی و ترسیم شده است ،نمایش داده می شود.

شکل ( :)5مقایسه بین مقادیر پیشبینی شده بوسیله رابطه [ ]27در مقابل مقادیر آزمایشگاهی
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رابطه بعدی مربوط به (ال -مرهون) است که برای محاسبه  gorمورداستفاده قرار گرفته و با توجه به نمودار توزیع پراکندگی
زیر نتایج آزمایشگاهی را در مقابل مقادیر پیش بینی شده از فرمول قرار دادیم و قابل مشاهده است که مقادیر زیادی از داده ها از
خط با زاویه حدود  07/5درجه فاصله زیادی دارند و این خود توجیهی برای پایین بودن ضریب همبستگی و عدم توانایی مناسب در
محاسبه نسبت گاز به نفت دارد.

در مقایسه نظیر به نظیر مقادیر آزمایشگاهی با مقادیر حاصل شده از رابطه ال – مرهون تقریبا هیچ دو نقطه داده ایی بر روی
هم منطبق نگردیده و بیانگر همبستگی کم و نا کار آمد بودن این رابطه در این مطالعه می باشد .
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شکل ( Cross plot :)6برای نسبت گاز محلول به نفت بوسیله رابطه []2

شکل ( :)7مقایسه بین مقادیر پیش بینی شده در مقابل مقادیر آزمایشگاهی

از دیگر روابط موجود جهت محاسبه گاز محلول در نفت رابطه پتروسکی و فرشاد است که بعد از پیاده سازی این رابطه به
صورت کد در نرم افزار متلب و مقایسه آن در مقابل مقادیر آزمایشگاهی مشاهده می شود که این رابطه نتیجه قابل قبولی نداشته و
در پیش بینی نسبت گاز به نفت ما را دچار خطای بزرگی می کند.

شکل ( Cross plot :)8برای نسبت گاز محلول به نفت

35

در مقایسه نقطه به نقطه رابطه پتروسکی و فرشاد نیز عدم تطابق مقادیر آزمایشگاهی با مقادیر حاصل شده از رابطه کامال
مشهود است که مسلما در پیش بینی نسبت گاز به نفت درصد خطای باالیی دارد.

شکل ( :)9مقایسه بین مقادیر پیش بینی شده
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این بار یکی دیگر از روابط موجود ،رابطه ماکاری و آل باتانونی را برای پیش بینی نسبت گاز به نفت انخاب کرده و مقادیر
خروجی این رابطه که برگرفته از نرم افزار متلب می باشد را در مقابل مقادیر  pvtبدست آمده در آزمایشگاه قرار دادیم تا میزان
اعتبار این رابطه مشخص شود .با توجه قرار نگرفتن نقاط مشترک حاصل از برابری دو نتیجه بدست آمده بر روی خط با زاویه حدود
 07/5درجه حاکی از قدرت پایین پیش بینی نسبت گاز به نفت در رابطه مذکور می باشد.

شکل ( Cross plot :)11برای نسبت گاز محلول به نفت

در این شکل از نمودار گرافیکی دیگری برای تشخیص و نمایش توانایی پیش بینی رابطه ماری استفاده کردیم  ،نمودار زیر که
مقایسه نقطه به نقطه مقادیر آزمایشگاهی با مقادیر حاصل شده از رابطه مذکور را نشان می دهد بیانگر عدم تطابق و همبستگی
پایین نتایج است.
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شکل ( :)11مقایسه بین مقادیر پیش بینی شده
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آخرین رابطه تجربی مورد استفاده در تحقیق که باز هم نتیجه ضعیفی در پیش بینی و محاسبه نسبت گاز به نفت در مخازن
نفتی خاورمیانه داشت رابطه دیندورک و کریستمن است .هر چند که این رابطه در مقابل روابط پتروسکی ،ماکاری ،ال مرهون
نتیجه بهتری دارد اما همانطور که از نمودار زیر مشخص است همانند سایر روابط در محاسبه مقادیر باالی نسبت گاز به نفت
(2500 )SCF/STBپاسخ خوبی ندارد.

شکل ( Cross plot :)12برای نسبت گاز محلول به نفت

نمودار مقایسه نقطه به نقطه مقادیر آزمایشگاهی با مقادیر پیش بینی شده از رابطه دیندورک و کریستمن نیز نشان دهنده عدم
توانایی مناسب این رابطه برای پیش بینی نسبت گاز به نفت می باشد و در تعداد نقطه داده های زیادی شاهد عدم برابری نتایج
بدست آمده هستیم.

شکل ( :)13مقایسه بین مقادیر پیش بینی شده بوسیله
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 AAPREیکی از پارامترهای مهم جهت تعیین دقت و قدرت یک رابطه یا مدل میباشد که هر چه مقدار این پارامتر کمتر
باشد ،دقت و قدرت مدل پیشبینی کننده باالتر میباشد .مقایسه مقادیر  AAPREبرای روابط تجربی موجود نشان میدهد که با
داشتن  AAPREباالی  73%عملکرد ضعیفی جهت پیشبینی نسبت گاز محلول به نفت دارد .روابط تجربی مختلف نشان می-
دهند که این روابط برای محاسبه مقادیر باالی  Rsمناسب نیستند ،به عنوان مثال مقادیر پیشبینی شده بوسیله روابط تجربی در
مقادیر باالی  2500 SCF/STBانحراف بیشتری از خط  07/5درجه دارند که میتوان نتیجه گرفت این روابط جهت پیش بینی
دقیق و صحیح در مقادیر باالی  Rsمناسب نیستند .رابطه تجربی پتروسکی و فرشاد ( )2887ضعیفترین رابطه جهت تخمین
زدن نسبت گاز محلول به نفت می باشد ،به طوریکه دارای بیشترین  AAPREمی باشد ،همچنین شکل ( )8نشان می دهد که
اختالف بین مقادیر پیش بینی شده بوسیله این رابطه و مقادیر آزمایشگاهی بسیار زیاد می باشد .با دست یافتن به پارامترهای آماری
مناسب بهترین عملکرد را برای محاسبه نیبت گاز محلول به نفت ارایه می دهند ،به دلیل دست یافتن به کمترین  AAPREو
باالترین ضریب همبستگی مناسب ( )R=0.9142بهترین عملکرد را جهت محاسبه نسبت گاز محلول به نفت بین روابط تجربی
موجود دارد.
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شکل ( AAPRE :)14روابط تجربی برای محاسبه نسبت گاز محلول به نفت

نمودار فوق توصیف کلی گرافیکی آماری درصد خطای نسبی میانگین از روابط معروف موجود جهت درک بهتر توانایی محاسبه
نسبت گاز به نفت را نشان می دهد .همانطور که مشاهده میشود برتری روابط  glasoو  standingبا کمترین خطا نسبت به
بقیه روابط قابل اثبات است و رابطه پتروسکی و فرشاد هم با باالترین درصد خطا ضعیفترین پیش بینی را دارد.

 -4نتیجهگیری
در بین روابط تجربی موجود روابط گالسو ( )2890و استاندینگ ( )2892بهترین عملکرد را جهت محاسبه نسبت گاز محلول به
نفت و رابطه پتروسکی و فرشاد ( )2887ضعیفترین عملکرد را دارد.
مقایسه مدلهای  ANNو  LSSVMمهیا شده برای محاسبه نسبت گاز به نفت نشان میدهد ،اگرچه مدل LSSVM
تطبیقی قوی بین مقادیر پیش بینی شده و آزمایشگاهی فراهم میکند اما مدل  ANNبا رسیدن به کمترین AAPREبرابر با
 8/7053و  RMSEبا مقدار  50/0335و باالترین ضریب همبستگی ( )R=0.9837که نزدیکترین مقدار به یک میباشد ،بهترین
عملکرد را جهت محاسبه نسبت گاز به نفت دارد.
آنالیزهای خطای آماری و گرافیکی نشان می دهند که مدلهای  ANNو  LSSVMتوسعه داده شده نسبت به روابط تجربی
موجود معتبرتر می باشد و قادراست بر تمام روابط تجربی غلبه کند.
عملکرد و و کارایی مدلهای  ANNو  LSSVMمهیا شده به ویژه مدل  ANNتأیید میکند که این مدلها میتوانند به
عنوان روشی سریع ،کم هزینه با قابلیت پیش بینی قوی و به عنوان جایگزینی مناسب برای روشهای آزمایشگاهی جهت محاسبه
نسبت گاز محلول به نفت به کار روند.
روابط تجربی برای محاسبه مقادیر باالی نسبت گاز محلول به نفت مناسب نیستند.
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نقش رنگ بر یادگیری کارآموزان در فضاهای آموزشی

مریم داور ،*1هایده هواسی ،2سمیه هواسی ،3ندا

مرادی4

تاریخ دریافت0077/70/25 :
تاریخ پذیرش0077/79/07 :
کد مقاله90910 :

چکـیده
رنگ در محیط زندگی انسان از اهمیت بسزایی برخوردار است و یکی از مؤثرترین عوامل بر کیفیت زندگیمان است .رنگ
ها خواه به طور جداگانه و خواه در ترکیب با یکدیگر ،تأثیرات متفاوتی بر روح و روان آدمی باقی میگذارد .در واقع تأثیرات
رنگها و احساساتی که در اثر مشاهده آنها در انسان ظاهر میشود ،آنچنان است که امروزه رنگ در واکاوی اشخاص به
ویژه کارآموزان در حکم یکی از عوامل اساسی تلقی میشود .رنگ و تصویر بیش از هر عامل دیگری ذهن کارآموز را به
خود جلب میکند .با رنگ تکنیک یادگیری به مراتب افزایش مییابد رنگ از عوامل محیطی مهمی است که در بروز
خالقیت ،رشد و تکوین شخصیت کارآموز نقش بسیار بسزایی دارد؛ مطالعه آنچه که تأثیر رنگها را بر رشد و یادگیری
کارآموزان افزایش میدهد بسیار مهم است .در این پژوهش تالش میشود که علیرغم خصوصیات گوناگون رنگ به
شناخت رنگها و بهرهگیری مناسب از قواعد آن برای طراحی محیط آموزشی اطراف کارآموز به گونهای که رنگ در
فضای آن به ارتقاء خالقیت و سطح آموزش کمک کند .در این پژوهش که به روش توصیفی و با استفاده از مطالعات
کتابخانهای شکل گرفته است ،نتایج نشان میدهد که کارآموز برای رشد قبل از هر چیزی به ارضاء عاطفی و احساس
پیوندها با محیط فیزیکی و آموزشی خود نیازمند است؛ بنابراین یک مشخصه محیط مناسب ،وجود محرکها و انگیزههای
الزم و منطبق با توانایی شناختی و ادراکی کارآموزان است .با رعایت اصول و عوامل محیطی رنگی در طراحی فضاهای
مورد استفاده کارآموز میتوان کاری کرد که بین کارآموز با دنیای رنگارنگ پیرامون او نوعی تعامل ایجاد شود و در سایه
این دوستی و شیفتگی امر یادگیری و بروز خالقیت به سهولت و با لذت انجام گیرد.

واژگـان کلـیدی :رنگ ،فضای آموزشی ،خالقیت،کارآموز

 -0کارشناسارشد معماری (نویسنده مسئول) Davar5832@gmail.com

 -2کارشناس معماری
 -5کارشناس گرافیک
 -4دانشجوی کارشناسیارشد برق
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یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین دوران زندگی انسانها دوران آموختن (دانشآموزی ،دانشجویی ،کارآموزی) آنها است؛ این
دوران ،دورانی است که اگر با آگاهی به همه ابعاد وجودی ،شخصیتی ،اجتماعی و عاطفی آن توجه شود تأثیر بسزایی در شکوفایی
استعداد و خالقیت کارآموزان در آینده خواهد داشت .ظرفیتهای وجودی در هر کارآموزی برای به فعالیت درآمدن ،نیازمند عوامل
محیطی مناسب ،آموزش و تجربه است که رنگ از آن جمله عوامل محیطیِ مهم و مؤثری است که بر شکوفایی ،خالقیت
کارآموزان و همچنین درصد یادگیری آنان تأثیر مستقیم دارد؛ در حقیقت عامل رنگ میتواند بخشی از رفتار روزمره کارآموزان را
نسبت به محیط اطرافشان تعیین کند .شکوفای و خالقیت و نوآوری سه عامل ارزشمند و قابل توجه در آموزش امروز به شمار می-
رود .رشد و ظهور و ظهور خالقیت بستگی به عواملی جز هوش و استعداد دارد .در دهههای اخیر به دلیل اهمیت رنگ برای
کارآموزان و تأثیر آن بر تربیت ،رشد و تکوین شخصیت آنها ترجیح رنگ و نوع به کارگیری آن در روانشناسی محیط مورد توجه
بسیار قرار گرفته و کاربردهای زیادی پیدا کرده است.
شاید بتوان گفت که انسان در محیط به دنبال یافتن پاسخ برای نیازهای خود میباشد ،در صورت تأمین این نیازها از مکان،
احساس عاطفی مثبتی بین فرد و مکان به وجود خواهد آمد .پیوند و تعامل بین انسان و مکان و یا «دلبستگی به مکان» از مهمترین
ابعاد نیاز انسان برای ارضای نیازهای روحی -روانی و مادی او محسوب میشود .کیفیت فضا و توجه به نیازهای انسان در طراحی در
ایجاد حس دلبستگی به مکان موثر است .هرچه سطوح تأمین این نیازها به سطح فوقانی نیازهای مازلو نزدیکتر باشد ،مقدار حس
رضایتمندی در انسان بیشتر و به همان نسبت ارتباط عمیقی میان فرد با مکان شکل میگیرد.

 -2پیشینه پژوهش
درباره مفاهیم نمادین رنگها تحقیقات متعددی صورت گرفته است ،از جمله محمودی و بخشیزاده ( ،)0092در مقاله مزرع
سبز فلک؛ نگاهی انتقادی به شعر حافظ به این موضوع پرداختهاند .تاج واردی و مختارنامه ( )0011در پژوهشی به نام بررسی رنگ
در حکایتهای هفت پیکر نظامی و مونسی سرخه و همکاران ( )0090در پژوهشی به نام نوع لباس و نمادهای رنگ در عرفان
اسالمی ،نیکوبخت و قاسمزاده ( )0010در پژوهشی به نام سمبولیسم نور و رنگ در عرفان اسالمی و قاضیزاده و خزایی ()0010
در پژوهشی به نام مقامات رنگ در هفت پیکر نظامی و تجلی آن در نمونهای از آثار نگارگری پرداخته است .سیدتقی حسینی
( ،)0015در مقالهای به روانشناسی رنگها در فضاسازی آموزشگاهها و سلطانزاده ( )0011در مقاله نور و معماری و عبدی ()0097
به تأثیرات روانشناسی نور و رنگ در معماری پرداختهاند.

 -3ساختار رنگ
رنگ یک انعکاس مرئی است که در اثر عبور یا انتشار یا بازتاب ترکیب رنگها توسط اشیاء به وجود میآید .از دیدگاه علمی
ثابت شده که همه رنگها از تشعشعهای نور خورشید است و هر شیء به میزان شفافیت و خاصیت جذب پرتوها ،بعضی پرتوها را
جذب میکند و برخی را بازتاب میدهد ،در نتیجه آن شکل را به رنگ پرتوهای بازتاب شده میبینیم .رنگ با تجزیه نور شکل
گرفته و نمادینترین تمثیل تجلی کثرت در وحدت را نمودار میسازد .از یک سو رنگ همان نور است همان وحدت و از سویی
دیگر نور با تجزیه ،تجلیات مختلف مییابد یا همان کثرت و حال نور که خود نماد کاملی از وحدت است با رنگ تجلی مییابد
(بمانیان و عظیمی.)00 ،0019 ،

 -4ماهیت رنگ
زندگی سرشار از رنگ و جلوههای آن است .وقتی از رنگ سخن به میان میآید همه ما تصوراتی از آن خواهیم داشت و
بالفاصله رنگهایی در نظرمان جلوهگر میشود .اهمیت و نقش رنگ در زندگی ،مفاهیم مختلفی از آن را در ذهن ما زنده میکند
(  )Ethan, 1986, 49نقش رنگ در زندگی انسانها از گذشته تاکنون آنقدر زیاد بوده که هیچگاه همچون واژهای ناشناخته و
غریب تلقی نشده است .در برخی از فرهنگهای قدیمی از جمله مصریها ،چینیها و یونانیها از رنگ برای درمان استفاده میشده
است .اریستول اولین کسی بود که نظریه در تأثیر عملکرد رنگ روی سیستم عملکرد بدن را مطرح کرد (رحمانیان و محمودی،
.)11 ،0099
رنگ شناسان معتقدند که عدم تعادل در بدن نشان دهنده فقدان یک یا چند رنگ است که میتوان استفاده از رنگهای مورد
نظر آن را برطرف کرد .گلداشتاین محقق برجستهای است که تحقیقات زیادیروی رنگ و آزمایشهای بیولوژیکی آن انجام داده و
بر این عقیده است که رنگ تأثیر مستقیمی بر رفتار و کلیه ارگانیسمهای بدن انسان دارد .رنگ میتواند روح و روان فرد را تحت
تأثیر قرار دهد .به نظر روانشناسان چنانچه انسانها حس رنگشناسی خویش را تقویت کنند کنترل بهتری بر هیجانات خود خواهند
داشت و در نتیجه هماهنگی بهتری بین تن و جان خویش برقرار میسازند (.)Malkin, 1992, 20
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تأثیر رنگ بر روان انسان ثابت شده است .رنگ میتواند روح و روان فرد را تحت تأثیر قرار دهد ،شفا بخش و نشاطآور باشد.
چنانچه انسان بتواند حس رنگشناسی خود را تقویت کند کنترل بهتری بر هیجانات خود دارد و میتواند بین جسم و روح خود
هماهنگی ایجاد نماید .وجود رنگهای مختلف در طبیعت و محیط زندگی انسان دارای تأثیرات زیادی در فرد و زندگی فردی و
حتی اجتماعی میباشد و در قرآن کریم و روایات اهل بیت نیز به این قضیه توجه شده است .طبق تحقیقات جامعهشناسی ،رنگها،
نه تنها افراد را تحتتأثیر خود قرار میدهند بلکه منجر به پیشرفت و یا رکود یک جامعه نیز میشوند .با عدم جایگزینی تصحیح
رنگ در مکان خاص خود و به کارگیری نادرست آن در محیطهای انسانی ،صدمات روحی شدیدی بر انسان وارد خواهد.

 -5ویژگیهای رنگ
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رنگها در شخصیت انسانها ،به خصوص کارآموزان تأثیر بسزایی داشته ،باعث ایجاد تجربههای هیجانی از قبیل شادی ،خنده،
غم ،اندوه ،آرامش ،تحریدک پذیری ،سکون و هیجان میشود در کارآموزان این خصیصه شدت مییابد ،آنان به سبب روح پاک و
بیآالیش و شاد و پرطراوت خویش رنگهای زنده و مرکب که در ترکیبی مناسب با هم قرار گرفته باشند را ترجیح میدهند این
موضوعی است که در طراحی و تزئین و رنگآمیزی فضاهای داخلی و ترکیبات مناسب رنگی باید مورد توجه قرار گیرد با رنگهای
مختلف میتوان اندازه و وزن یک شئ معین را کوچک یا بزرگ ،سبک یا سنگین جلوه داد .اصوال رنگهای گرم و روشن باعث
توسعه اشیا شده و به آنها وسعت میدهند و بالعکس رنگهای سرد و تیره باعث میشوند اشیا کوچکتر از اندازه خود به نظر آیند
(دیواندری وبزرگی قمی .)0 ،0090 ،رنگها سه دستهاند:
الف) .رنگهای اصلی که شامل سه رنگ قرمز ،آبی و زرد میشوند.
ب) .رنگهای فرعی که از ترکی سه رنگ اصلی به درس میآیند مثل سبز ،نارنجی ،بنفش.
ج) .رنگهای میانه که از ترکیب رنگ اصلی به عالوه رنگ فرعی به دست میآید که  6عدد هستند .زرد مایل به سبز و غیره،
آبی مایل به سبز و...
از رنگ به دو طریق استفاده میکنند:
الف) نمونهسازی طبیعی و عینی مثالا دریا به رنگ آبی و چمن به رنگ سبز رسم میشود.
ب) استفاده از رنگهایی که به طور ناخودآگاه به ذهن میرسند و قانون خاصی ندارند.
در مبحث هنر ،رنگ به خودی خود وسیله پرقدرتی برای بیان و نشان دادن حالتهای عمیق درونی است .نقاشی کارآموزان
نمونه روشنی از ارائه رنگهای متنوع در سطح وسیع میباشد .فقدان رنگ در تمام یا قسمتی از موضوع نقاشی کارآموزان نشانگر
خال عاطفی و یا گاهی دلیل بر گرایشهای ضد اجتماعی اوست.
رنگهای گرم تحریک کننده ،سبب فعالیت ،جنب و جوش ،الهام دهنده روشنی ،شادی زندگی و مولد حرکتند ،در حالی که
رنگهای سرد برعکس موجب حالتهای انفعالی ،سکون ،بیحرکتی و تلقین کننده غم و اندوه هستند .تماشای رنگهای گرم
میزان ضربان قلب را تشدید میکند و برای فضای پرهیجان کاربرد دارند (دیواندی و بزرگ قمی.)0 ،0090 ،

 -6هماهنگی )هارمونی) رنگ
هماهنگی یا هارمونی به معنای «چیدمان مطبوع اجزاء یک کل» است و وجود آن در تمام مظاهر زندگی از موسیقی ،شعر،
رنگ یا حتی یک کیک زیبا ،جلوه میکند .مغز انسان هر چیزی نامتعادلی را که قابلیت سازماندهی نداشته و نامفهوم باشد ،پس
میزند .برای اینکه تصاویر رنگها در شخصیت انسانها به خصوص کارآموزان تأثیر بسزایی داشته ،باعث ایجاد تجربههای هیجانی
از قبیل شادی ،خنده ،غم ،اندوه ،آرامش ،تحریک پذیری ،سکون و هیجان میشود .در کارآموزان نوجوان این خصیصه شدت می-
یابد آنان به سبب روح پاک و بیآالیش و شاد و پرطراوت خویش رنگهای زنده و مرکب که در ترکیبی مناسب با هم قرار گرفته
باشند را ترجیح میدهند .این موضوعی است که در طراحی و تزیین و رنگآمیزی فضاهای داخلی و ترکیبات مناسب رنگی
فضاهای طبیعی باید مورد توجه قرار گیرد با رنگهای مختلف میتوان اندازه و وزن یک شی معین را کوچک یا بزرگ ،سبک یا
سنگین جلوه داد.

 -7مفاهیم پایه رنگ -تئوری رنگ
صفات رنگ -رنگها را میتوان توسط سه بعد رنگی مشخص نمود .شامل رنگمایه یا لون ( )Hueبه معنای خصوصیت تمایز
رنگها از یکدیگر ،ولیو ( )valueبه معنای حالت روشنایی یا تاریکی نسبی رنگ که دارای  00درجه از سیاه مطلق تا سفید مطلق
میشود و کروما ( )Chromaیا اشتباعیت رنگ که به مقدار لوین یک رنگ است و از خاکستری خنثی با شماره صفر تا باالترین
درجه اشباع در هر سطح رنگی ادامه مییابد (شکیبامنش.)0 ،0010 ،
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کمپوزیسیون -تنظیم رنگها در فضا -عمل کمپوزیسیون در رنگ به معنای کنار هم قراردادن دو یا چند رنگ است به نحوی
که حالت و مفهوم معین و مشخصی را بیان میکند .انتخاب این رنگها ،موقعیت نسبی آنها ،مکان و جهات آنها در کمپوزیسیون،
طرح کلی آنها ،اندازه و وسعت و تناسبات کنتراست آنها ،همگی عوامل قاطع و تعیین کنندهای در بیان مفهوم رنگ است (سید
صدر.)205 ،0017 ،
کنتراستهای رنگ -منظور از کنتراست رنگ تفاوتهای آشکاری است که بین دو فضای رنگآمیزی شده میتواند دیده شود.
وقتی که چنین تفاوتهایی به باالترین درجه خود میرسد ،کنتراستها قطری یا قطبی هستند .سیاه -سفید ،سرد – گرم در منتهای
درجه کنتراستهای قطبی جای میگیرند .با بررسی مشخصات اثر رنگ هفت نوع کنتراست رنگی مشخص شده است ،که هر کدام
به لحاظ خصوصیت و ارزش هنری ،اثر بصری ،مفهومی و سمبولیک بی همتا هستند (سیدصدر.)257 ،0017 ،
رنگ و نور -بدیهی ترین ارتباط رنگ ،با زمان و تغییر نور ،در ساعات مختلف روز ،در فصول مختلف و در آب و هواهای
متفاوت است .یعنی تغییر شدت نور ،زاویه تابش ،وجود سایه و آفتاب و مانند آن بر کیفیت رنگها تاثیر میگذارند و به صورت
ناخودآگاه به فرد در تشخیص زمان کمک میکنند و در واقع شخص با رنگهای مختلف جهتیابی زمانی خود را انجام میدهد.
ناآگاهی طراح شهری در این مسئله سردرگمی و حس ناراحتی را در افراد به وجود میآورد .طبیعت در بسیاری موارد بهترین الگو در
ترکیب زمان و رنگها است (مرادی پور.)07 ،0011 ،
معنای نمادین رنگها -رنگها و رنگ آمیزی محیط ساخته شده در مقیاسهای گوناگون معنای مختلفی دارند .این معانی
اغلب تابعی از عرف رایج جوامع هستند .در چین باستان رنگ زرد ،رنگ پادشاهان و نشان قدرت بوده است .قرمز و سیاه نیز همواره
به عنوان رنگهای نمادین حیات و مرگ به شمار میآمدند و نخستین بار انسانهای غارنشین از این دو رنگ به تزئین گورمردگان
خود استفاده کردند (شکیبامنش .)2 ،0010 ،آبی فیروزهای نیز رنگ ملی ایرانیان بوده است ایرانیان باستان معتقد بودند که سنگ
آبی فیروزهای قدرت حفاظت کننده قوی ایجاد میکند و برای دفع شیطان به کار میرود و واژه فارسی معادل آن به معنای سرور و
شادی است (پاکزاد.)091 ،0005 ،

-8تأثیرات رنگها از نظر روانشناسی
تأثیر رنگ بر روان انسان ثابت شده است .رنگها در طی قرنها به نمادهایی از احساسات درونی و حاالت شخصیتی و
اجتماعی تبدیل شدهاند )شامقلی .)200 ،0097 ،تاکنون صحبتهای بسیاری دربارهی تأثیرات رنگها بر انسان شده است .البته باید
در نظر گرفت که خصلت بیانی رنگها را نمیتوان تحت قائدهای ساده و مشخص درآورد .به طور مثال رنگ قرمز دارای
شخصیتی متکی به خود ،مسلط به امور ،نیرومند ،فعال ،پر تحرک ،سرشار از حس زندگی ،سرکش و پر هیجان است .درعین حال
این رنگ میتواند آزاردهنده ،محرک عصبایت و آشفتگی باشد .در مقابل رنگ آبی دارای شخصیتی آرام ،تفکر برانگیز ،منطقی،
خون سرد ،لطیف ،قابل اعتماد و پر رمز و راز است و تأثیری آرامش بخش روی سیستم عصبی دارد.
رنگ زرد شخصیتی دوگانه دارد .از یک طرف جذاب و محرک است و از طرف دیگر شکننده و بیدوام است .در حالت خلوص
نمادی از ذکاوت و دانایی است اما به محض رقیق و تاریک شدن نشانه بی اعتمادی و تردید است .زرد رنگی مهاجم و انعطاف پذیر
است که به سرعت خاموش میشود و از انرژی میافتد)حسینیراد .)00 ،0010 ،بخش دیگر تأثیرات رنگ به وضعیت ذهنی و روانی
افراد بر میگردد .خاطرات ،تجربهها ،وضعیت روحی و بسیاری از عوامل دیگر از جمله عوامل جغرافیایی ،آب و هوایی ،اجتماعی،
فرهنگی و حتی جنسیت و سن افراد در شدت و نوع این تأثیرات دخالت دارند )همان( .ساطعی در مقالهای تحت عنوان" آثار روانی
رنگها ویژگیهای روانی هر یکی از رنگهای اصلی را مطابق با جدول شماره 2بیان میدارد( :ساطعی.)002 ،0002 ،
جدول  -2ویژگی اصلی رنگها (ساطعی.)232 ،2732 ،
رنگها

زرد

قرمز
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حالت گرم کنندگی دارد و روشنترین رنگ در میان کلیه رنگهاست.رنگ خوشحالی ،شادابی ،نشاط و آرامش است.متوای عاطفی آن امیدواری و آزدی است برخالف نظر عامیانه که ان را رنگ تنفر میدانند.صاحب نظران و روانشناسانی رنگ معتقدند که اگر زرد به مقداری آبی داشته باشد (مایل به سبز) ،آن قسمت از مغز را کهحالت جهش فکری دارد ،تحریک کرده و افزایش میزان حضور ذهن در افراد را سبب میشود و عامل تقویت حافظه است.
رنگ مثبت ،متجاوز و مهیج است.فشار خون را بباال برده و تنفس را کاهش میدهد.هنگام تغذیه فوقالعاده اشتهاآور است.نشانگر فعالیت و تحرک ،موفقیت و پیروزی است.

رنگها
نارنجی

آبی

سبز

 -9اثرات رنگ بر فضا
اثر فضایی رنگها دارای عوامل گونانی است .نیرو و قدرت رنگها در مورد عمق آنها در خود رنگ نهفته است .این
خصوصیات در تاریکی و روشنی ،سردی و گرمی ،درجه اشباع و یا میزان وسعت سطوح رنگ ها موجود است .بین رنگهای سرد و
گرم اگر دو رنگ را با درخششی یکنواخت در نظر بگیریم اغلب رنگهای گرم به طرف جلو و رنگهای سرد به طرف عقب حرکت
میکنند و هنگامی که کنتراست به آنها اضافه شود ،شدت عمق افزون میگردد و از بین میرود .اثرات فضایی رنگها در تضاد
کیفیت مؤثر است مثالا ،یک رنگ خالص نسبت به رنگ دیگری با همان درجه روشنی بیشتر به جلو میآید و به محض آن که
کنتراست و یا تضاد سرد و گرم به میان آید همه چیز تغییر میکند .تصور دنیای بدون رنگ ،تصور زیبایی نیست .نکته جالب در
مورد رنگها این است که در واقع رنگ وجود ندارد .از نظر علم فیزیک چیزی وجود دارد که دارای جسم و یا ماده باشد و بتوان به
آن شکل داد و آن را لمس کرد .شی رنگی را میتوان لمس کرد و یا به آن شکل داد ،اما این خود آن شی است که موجودیت
خارجی دارد نه رنگ آن .رنگ تنها ظاهر دارد چیزی که به صورت لحظهای دیده میشود (شاهچراغی و بندر آباد.)071 ،0095 ،
آزمایشها نشان میدهد که تشخیص موقعیت در فضا و بازشناسی اجسام ،فرم نقش مهمتری از زنگ دارد ،اگرچه این قاعده نیز
تعمیمپذیر نیست .مثالا برای بچهها در سنین معینی رنگ مهمتر از فرم است .همچنین شخصیت فردی و وضع روانی افراد مورد
آزمایش نیز در این امر مؤثر است :کسانی که سرحال بودند بیشتر توجه به رنگ داشتند و کسانی که دچار افسردگی بودند به فرم
توجه داشتند .توجه افرادی با شخصیت برونگرا بیشتر به رنگ بوده است و کسانی که درونگرا بودهاند بیشتر به فرم اهمیت دادهاند
(گروتر.)90 ،0090 ،
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بنفش
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در گوارش غذا فوقالعاده موثر و مفید است.در عین مهیج بودن ،مسکن و آرامش بخش است.وجود این رنگ در محیط به صورت غالب ،موجب تحریک چشم ،نغر و اشتها است.رنگی است که پیامبر (ص) بر آن تاکید کرده زیرا بیانگر آمادگی و فعالیت است.رنگ آبی تقدس و احترام خاص دارد .گنبدهای مساجد و منارههای آبی که به مانند پلی میان آسمان و زمین محسوب می-شوند ،بیانگر این موضوع است.
افراد را به بیتحرکی ،آرامش و حوصله دعوت میکند.آرامبخش نبض ،تنفس و فشار خون باال است.آرامش درونی به ضمیر باطن میآورد.رنگ آبی ترشح غدد لنفاوی را افزایش داده و تهوع وسرگیجه را زیاد میکند.بیانگر طراوت و تازگی ،رافع خستگی و نشاطآور است.تقویت کننده روحیه و غرور و اعتماد به نفس است.موجب افزایش آرامش ،تمرکز و کاهش استرس میشود؛ از همین رو برای بیماران روانی و عصبی مفید است.در تقویت احساسات دوستی ،امیدواری ،ایمان و صلح بسیار موثر میباشد.از ترکیب دو رنگ قرمز و آبی حاصل میشود و به دلیل خاصیت دوطرف آبی و قرمز ،خواباور است و در افراد کم خواب،درجات را باال میبرد.
دارای اشعه الکتروشیمیایی قوی است؛ به همین روی قلب و ریه و رگهای خونی موثر است.برای افراد مالیخولیایی و افسرده مضر است ،زیرا حالشان را وخیمتر میکند.-از نظر روحی ،در کاهش خشم و نفرت موثر است.

 -11رنگ و آموزش
به گفته یوهانس ایتن رنگ زندگی است ،زیرا زندگی بدون رنگ همچون مرده است .رنگ در فرآیند یادگیری بسیار تأثیرگذار
میباشد ،به این دلیل که یادگیری دارای سبکهای گوناگونی چون شناختی ،عاطفی و فیزیولوژیکی است یک معلم توانا میتواند با
بهرهگیری از این سبکها و پیوند آنها با یادگیری ،این فرآیند را کارآمدتر سازد تا حافظه بلندمدت فعال گردد .پس این امکان برای
معلم و در کل کادر اجرایی فضای آموزشی وجود دارد که با استفاده درست از رنگها و مدیریت حساب شده ،حالتها و شرایط
مناسبی برای یادگیری فراهم شود .طی مطالعاتی که در مرکز روانشناسی آلسن آلمان به عمل آمده نشان میدهد که شاخصترین
رنگهای مورد عالقه کارآموزان چهار رنگ :قرمز ،نارنجی ،زرد و آبی است به همین دلیل کارخانجات اسباب بازی بر اساس
سفارش روانشناسان وسایل بازی کارآموزان را اغلب در چهار رنگ مذکور تهیه و تولید میکنند .از طرفی رنگهای خاکستری،
سیاه ،قهوه ای و سفید مورد عالقه کارآموزان نمیباشد و اغلب آن ها را میانجاند .مسئوالن و مربیان باید به مبانی اولیه علم
روانشناسی رنگها آشنا شوند تا در انتخاب رنگ محیط آموزشی و نیز در لباسهای خود و کارآموزان ،آگاهانه دقت بیشتری به کار
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برند؛ بنابراین با توجه به اینکه رنگها اثرات عمیقی بر سلسله اعصاب و روان کارآموزان به جا میگذارد نباید از رنگهایی مانند
سیاه و قهوهای و یا سفید یک دست در محیط آموزشی استفاده کرد ،زیرا نوعی اختاالت عصبی ،خستگی روحی و بی قراری در
کارآموزان ایجاد میکند و به بیعالقگی و گاهی احساس نفرت به مربیان و معلمانی که از این رنگها به صورت یک دست استفاده
کنند میانجامد (شاهچراغی و بندرآبادی .)000 ،0095 ،هنر اتل تأثیرهای رنگ محیطی مدرسهای را مطالعه نمود .رنگهای اصلی،
با تأثیرهای مثبتتر ذهنی همراه بود .در مطالعه هنر اتل رنگهای زرد ،سبز ،پرتقالی و آبی روشن بیشتر مورد عالقه دانشآموزان
بود .وقتی این رنگها در رنگآمیزی کالسها مورد استفاده قرار گرفت ،نمره بهره هوشی کارآموزان تا  12نمره افزایش یافت.
درحالی که محیطهای سفید ،قهوهای و سیاه نمرههای کارآموزان کاهش پیدا کرد (قربانی .)- ،0010 ،در محیط آموزشی رنگ
تأثیر روانی زیادی بر کارآموزان دارد .نحوه رنگآمیزی محیط آموزشی در تحقیقات زیادی بررسی شده است .استفاده از رنگهای
مناسب در محیط آموزشی باعث کاهش غیبتهای مکرر کارآموزان افزایش دلبستگی و دلگرمی آنان به محیط و کاهش خستگی
چشم و بدن شده و ناخودآگاه در آنان شوق و عالقه بیشتری به وجود میآورد (رحمتی .)2 ،0090 ،از طرفی نیز برای طراحی
محیطی امن و آرام برای کارآموز به وسیله رنگها باید به همه عناصر موجود در اتاق توجه کرد .رنگهای متشابه یعنی رنگهایی
که در چرخه رنگ در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند ایجاد آرامش میکنند) کاسابیان.)5 ،0011،

 -11تأثیر رنگها در محیطهای آموزشی
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رنگ در ایجاد التهاب یا آرامش کارآموز تأثیرگذار است و طبعاا در شخصیتپردازی وی مؤثر است گاه تأثیرات به جا مانده از
نحوه برخورد زندگی در زمان کارآموزی تا پایان عمر باقی میماند رنگهای مورد عالقه کارآموزان شاد و روشن است که نشانه
سرزندگی و سالمتی است.
 استفاده از رنگ قرمز در محیط آموزشی :رنگ قرمز در معماری کالسهای درس ،کاربردی ندارد؛ زیرا دیوارهای قرمزکارآموزان را آشفته حال و بدخلق میکند .و به علت روح هیجانی که در این رنگ نهفته است  ،کارآموز را از حال آرام خارج
کرده و به جنب و جوش و ناآرامی میکشاند و از تمرکز او جلوگیری میکند؛ لذا بهتر است رنگ قرمز در فضای آموزشی
استفاده نشود اما میتوان از این رنگ در محیطهای بازی ،نمایش و ورزش استفاده کرد.
 استفاده از رنگ زرد در محیط آموزشی :زرد یکی از رنگهای اصلی است که با فعالیتهای ذهنی تداعی دارد و هوش وکنجکاوی فرد را تقویت میکند .بنابراین با نماد سرعت ،به ویژه سرعت تفکر و تصمیمگیری در ارتباط است و تمرکز حواس
را باال میبرد .امام صادق علیه السالم میفرماید :هر کس کفش زرد بپوشد تا زمانی که در پایش است در خوشحالی به سر
میبرد و نیز از امام علی علیه السالم نقل شده است :هر کس کفش زرد بپوشد کدورت و غصهاش کاهش مییابد.
 استفاده از رنگ نارنجی در محیط آموزشی :رنگ نارنجی ،رنگی زنده و قوی است و بهتر است با رنگهایی همچون رسی یازردآلویی مخلوط شود تا اتاق را از حالت پرتنش خارج کرده و به محیطی آرام و دوستانهتر تبدیل کند از آنجا که نارنجی
رنگی است محرک ،برای فضای آموزشی در مقطع دبستان بسیار ایدهآل است؛ چرا که از یک طرف کارآموزان را سرزنده،
نیروبخش ،گرم و آرامش طلب میکند و از طرف دیگر از خواب آلودگی و بیعالقگی کارآموز مخصوصا در ساعات اولیه
صبح جلوگیری میکند.
 استفاده از رنگ آبی در فضای آموزشی :از آنجا که رنگ آبی ،کیفیتی سرد و رسمی دارد ،فضا را به آرامش میکشاند و البتهاز حالت دوستانه و گرمیبخش دور میکند لذا بهتر است در فضاهای آموزشی و کالس ،این رنگ را با تلفیق رنگهای دیگر
استفاده کرد.
 استفاده از رنگ ارغوانی مایل به آبی در فضای آموزشی :این رنگ کمالگرایی ،ایدهآلیسم ،انسانگرایی و تفکر فلسفی راتقوتی میکند .کارآموزانی که این ترکیب را دوست دارند افرادی پر احساس و خوش فکرند و دارای حس ششم قویای
هستند ارغوانی روشن ،رنگی است که در تصمیمگیری با تفکر و منطق در ارتباط است.
 رنگ بنفش در فضای آموزشی :عناصر تشکیل دهندۀ رنگ بنفش ،قرمز و آبی هستند امتزاج این دو رنگ با بنفش ،سردی وگرمی خاصی را در محیط ایجاد کرده که رنگ قرمز ،گرمی فضا و رنگ آبی سردی آن را بیشتر میسازد؛ لذا طیفهای کم
رنگ بنفش به فضا و محیط آموزشی؛ آرامش ،روحیه و شادابی را تلقین میکند ،ولی الزم به ذکر است که قرار گرفتن به
مدت طوالی در فضای صرف بنفش ،سبب افسردگی میشود ،زیرا انرژیها آن به قدری قوی است که ذهن نمیتواند بار
اضافی آنرا تحمل کرده و از خود واکنش نشان میدهد پس بهتر است در طراحی فضای آموزشی ،رنگ بنفش را با رنگهای
سفید ،سبز و یاسی ممزوج کرد.
 استفاده از رنگ سبز در فضای آموزشی :سبز ،یک رنگ ثانویه است که از ترکیب دو رنگ متضاد زرد و آبی به دست میآیداین رنگ چون با طبیعت در ارتباط است ،رنگی متعادل محسوب میشود و به آرامش روحی و اعصاب کمک کرده و محیطی
آرامشبخش را ایجاد میکند رنگ سبز میتواند در درون ساختار روانشناختی کارآموزان تعادل کامل ایجاد کند و در بین همه
رنگها از همه آنها خوشایندتر است ،زیرا چشم برای تمرکز کردن روی آن هیچ نیازی به تنظیم شبکیه ندارد.

 رنگ خاکستری :این رنگ خنثی است نه روشن نه تاریک ،حاکی از بیتفاوتی و دارای صفاتی است همچون غیرمتعهدبودن ،عدم مشارکت و کاری به دیگران نداشتن ،اگر لباس و یا کتاب بچهها به این رنگ باشد سستی ،تنبلی و افسردگی را
به دنبال دارد بچهها درمانهای بحرانی و خستگیهای روحی و جسمی و یا در اثر فشار و تنشهایی نظیر سختگیریهای
قبل از امتحان معلمان و والدین به این رنگ گرایش پیدا میکنند که در صورت بروز این مسئله باید آنها را با استفاده از
رنگهای شاد تشویق کرد (دیواندی و بزرگ قمی.)0 ،0090 ،

 -12تأثیر رنگها بر روی خالقیت در فضای آموزشی

 -13کارآموزان و پیامدهای مهم رنگ در فضاهای آموزشی
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رنگها الهام بخش خالقیت و ابتکار هستند و باعث میشوند کارآموزان و دانشجویان ایدههای نو و جدیدی به نظرشان برسد.
استفاده از رنگها نه تنها به پروژههای هنری کمک میکند بلکه حس خالقیت و نوآوری برای نوشتن داستان را نیز در آنها
تحریک میکند و به آنها کمک میکند که راحتتر به سؤاالت پاسخ دهند و مورد ارزیابی قرار گیرند .بر اساس مطالعات نظری
پیرامون مناسبترین رنگ برای فضاهای آموزشی به سه رنگ زرد ،سبز و آبی رسیدیم که طبق مطالعات انجام صورت گرفته رنگ
زرد مناسبترین رنگ برای فضاهای آموزشی بوده که یادگیری و میل و رغبت در روند یادگیری را به سبب اثرات روانی به استفاده
کننده از فضا انتقال میداد و همچنین تأثیر رنگ آبی به سبب آرامش بیشتر در روند یادگیری کارآموزان بسیار نزدیک به رنگ زرد
بود (بهزادپور و همکاران.)20 ،0099 ،
یک دایره رنگ ابتدایی که در آن رنگهای قرمز و زرد و
آبی وجود دارند ،در واقع دایره رنگ سنتی در هنرهای سنتی به
شمار میآید .سر آیزاک نیوتن در سال  0011اولین نمودار رنگ
را به وجود آورد.
در تئوری رنگ سنتی ،قرمز ،زرد و آبی رنگهای اصلی
هستند زیرا دانههای رنگی تشکیل دهنده آنها از ترکیب هیچ
رنگ دیگری به وجود نیامده و تمام رنگهای دیگر از ترکیبات
مختلف این سه رنگ با یکدیگر به دست میآیند ،بنفش و زرد و
فیروزهای رنگهای هستند که از ترکیب رنگهای اصلی با
یکدیگر حاصل میشوند (بهزادپور و همکاران.)20 ،0099 ،
شکل  -2چرخه رنگ گوته )،مآخذ گوته.)2121،

به عقیده روانشناسان ،رنگ اشیا ،فضا و لباس تأثیر مستقیمی در برقراری ارتباط شخص با آنها دارد از اینرو ،کارآموزان تا
زمانی که نتواندخود را با رنگ فضای کالس ،اشیا داخل آن ،میز و نیمکت ،لباس معلم و مانند آنها تطبیق دهد ،نمیتوان از حضور
در کالس لذت ببرد و در فضای آن احساس آرامش کند (حسینی .)50 ،0015 ،رنگ تأثیر فراوانی بر روحیه و رفتار کاربران فضاها
دارد و حاالت روانی و عاطفی آنها را شدیداا تحت تأثیر قرار میدهد )محمودی .)05 ،0097 ،چنانچه رنگ زمینه ساز شادابی و
نشاط کارآموزان شود میتواند باعث ایجاد حس تعلق آنها به محیط نیز شود (رحمتیزاد.)20 ،0090 ،
طبق نتایج تحقیقات صورت گرفته ،تأثیرات فیزیولوژیک رنگهای نامناسب میتواند موجب گرفتگی عضالنی ،تند شدن
تنفس ،افزایش ضربان قلب و فشار خون شود و بر فعالی مغزی تأثیر بگذارد و ترکیب رنگی نامتجانس محیط میتواند به کاهش
واکنش و اختالل در انجام کار بیانجامد (حسینی .)59 ،0015 ،به عنوان مثال نارنجی یک رنگ گرم و صمیمی است که پرتوهای
شادی آفرینی از خود ساطع میکند و موجب رفع خستگی است یا رنگ سبز که انرژیزا و آرامش بخش است .به طوری که
اضطراب را از انسان دور میکند و موجب رفع تنش و کاهش گرفتگیهای عضالنی میشود به خصوص این که سبز ،رنگی ایده آل
برای فضاهایی است که درآنها تمرکز و آرامش ،مورد نیاز است (برومند.)07 ،0011 ،

 -14اهمیت و ویژگی نیاز کارآموز در طراحی محیط آموزشی
در زمینه روانشناسی فضاهای آموزشی مطالعات گستردهای در زمینههای متفاوت و بعضاا با گرایشهای خاص پژوهشگران به
چشم میخورد که بیشتر به دنبال مشخص کردن بخشی از تأثیر یک عامل خاص در این گونه فضاهاست؛ بنابراین میتوان گفت
مدرسه عالوه بر ایجاد فضاهای فرهنگی باید با ایجاد جذابیتهای متفاوت برای کارآموزان ،مانع از خستگی و سرکوبی نیازهای
کارآموزانه آنان باشد ،آنها را در جهت عالقه به یادگیری سوق دهد ،استعدادهای آنان را شکوفا سازد ،همچنین محیطی را
سازماندهی کند که در آن کارآموزان نحوه شرکت در اجتماع برای زندگی آینده خود را بیاموزند و از این مجرا ،اثرات فرهنگی
اجتماعی بیشتری بر جامعه خود بگذارد (بهزادپور و همکاران .)09 ،0099 ،طراحی فضای منطبق با شرایط کارآموزان به طور قطع
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بستگی به شناخت کافی از ویژگیهای رشد آنان دارد .خصوصیات جسمی و روانی کارآموزان در مراحل مختلف رشد اساس برنامه-
ریزی فضا و طراحی برای آنها است .در طراحی فضاهای مهدکارآموز باید مالحظات زیباییشناسی و ساختاری در کنار خلق
فضاهایی که کارآموز را قادر میسازد به توسعه تواناییهای فکری ،خالقانه جسمی و روحی خود اقدام نماید توجه نمود .این امر به
خصوص زمانی مهم میشود که محیط فیزیکی را یک فضای منفعل در نظر نگرفته بلکه آن را با قدرتهای ویژه برای مهار کردن
رفتار و تحت تأثیر قرار دادن روابط و دوستیهای کارآموز دانست .فضاها و مکانهایی که کارآموز در آن تجربه زندگی کردن دارد
به آنها در ایجاد خاطرات ابدی کمک میکند (کاملنیا.)5 ،0011 ،
فضاهای آموزشی به دلیل محدودیتهای خاص ،استعدادهای فراوانی برای خشک شدن و بیروح شدن دارند اما باید تمام
تالشها را به کار بست تا از وقوع این اتفاق جلوگیری کرد .مهمترین نیازهای کارآموزان در فضاها را میتوان به چند بخش مهم
تقسیم نمود:
 نیاز به امنیت ،اطمینان و برتری فضا نیاز به فعالیتهای فیزیکی و ذهنی و محصور شدن در میان عوامل و محرکهای مختلف محیطی نیاز به رابطه عاطفی با فضاهای محصور شده و محلی برای خلوت و تنهایی در پاره ای از مواقع (مرتضوی،0001 ،.)5
کیفیت محیط فیزیکی بر موفقیت کارآموز تأثیر فراوانی دارد و بهتر است در فضاهای خاص آنان به جای محیطهای عملکرد-
گرا به فضاهایی جذاب برای کارآموزان توجه نمود (لوشر .)0019،از عوامل لذتبخش برای هر کارآموز تأمین وضوح و خوانایی
فضاست ( .)s, scott, 2010محیطهای آموزشی به دلیل محدودیتهای فضایی و جغرافیایی ،استفاده فراوانی برای خشک و بی
روح شدن دارند اما باید تالشها را در راستای جلوگیری از وقوع این اتفاق به کار گرفت .اهمیت دادن به فضاهای آموزشی و
رعایت اصول و استانداردهای مربوط به آن در طراحی این مراکز منجر به خلق محیطی متناسب با خواستههای روانی کارآموزان
میگردد( .حسینپوریان .)0097 ،عوامل متعددی مانند نور ،تهویه ،آلودگیهای صوتی و ترکیب فضاهای باز و بسته و انعطافپذیری
فضا ،مبلمان مهمتر از همه عنصر رنگ در آموزش و عالقهمندیهای کارآموزان مؤثر است .به عقیده روانشناسان رنگ اشیا فضا و
لباس افراد تأثیر مستقیمی در برقراری ارتباط شخصی با آنها دارد .ازینرو کارآموز تا زمانی که نتواند خود را با رنگ فضای کالس،
اشیاء درون آن لباس مربی و مانند آن تطبیق دهند ،نمیتوانند از حضور در کالس لذت ببرند و در فضاهای آن احساس آرامش
کنند (بهزادپور و همکاران.)09 ،0099 ،

 -15دلبستگی به مکان
بر اساس نظریه هشاس دلبستگی فرآیندی از رضایتمندی میباشد که با مرتفع شدن نیازها و توقعات ،از تجارب کنونی افراد
به وجود میآید و به بقا و پایداری و توسعه و عالقه (شامل مراقبت ،توجه ،حمایت ( و احساس امنیت و راحتی میانجامد .نیازها و
توقعات کنونی نیز از تجارب قبلی با ترکیب عوامل اجتماعی و حسی و شناختی و رفتاری به عالوه تفکر خود شخص حاصل می-
شود ( .)Hashas,2003,5دلبستگی به مکان رابطه عاطفی فرد با مکان است که ریشه در خصوصیات و تجارب گذشته فرد دارد
که مکان باید بتواند پاسخگو نیازها و انتظارات انسان باشد و همینطور مکان باید ظرفیتهای پاسخگویی به این نیازها و انتظارات
داشته باشد و دلبستگس به مکان بر اساس تعامل شناختی ،عاطفی و عملکردی بین افراد ،گروهها و مکان کالبدی -اجتماعی در
طول زمان شکل میگیرد (دانشپور و همکاران.)50 ،0011 ،
به هر میزان که مکان بتواند پاسخگوی نیازها و انتظارات انسان باشد ،دلبستگی او به آن مکان افزایش مییابد)دانشپور و
همکاران .)0011،55 ،احساس دلبستگی به مکان ،سطح باالتری از حس مکان است که عامل مهمی در هماهنگی فرد و محیط،
بهرهبرداری بهتر از محیط و رضایت استفادهکنندگان میباشد )فالحت .)- ،0015 ،استدمن نیز معتقد است ،دلبستگی به مکان
بخشی از حس مکان است که به طور حسی فرد را به آن مکان گره میزند و یک تجربه مثبت از مکان را به وجود میآورد
(.)Stegman, 2003, 11

 -16رابطه عوامل کالبدی نور و رنگ با ایجاد رضایتمندی و دلبستگی به مکان
آنچه منجر به دلبستگی انسانها به محیط زندگیشان میشود ،توانایی پاسخگویی مکان به نیازها و توقعاتی که انسان از آن
محیط در ذهن خود دارد .زمانی که مکان بتواند پاسخگوی این نیازها و توقعات باشد ایجاد رضایت در انسان به وجود میآید .از نظر
فریتز استیل مهمترین عوامل کالبدی مؤثر در ادراک و حس مکان ،اندازه مکان ،درجه محصوریت ،تضاد ،مقیاس ،تناسب ،مقیاس
انسانی ،فاصله ،بافت ،رایدن نیز به طبیعت فیزیکی مکان و جنبههایی از محیط اشاره میکند که ما به واسطه حواس و حرکت آنها
را درک میکنیم ،مانند رنگ ،بافت ،شیب ،کیفیت نور ،احساس باد ،صداها و رایحههای پخش شده توسط باد ( Ryden, 1993,
 .)38در واقع ما گاهی به مکانها به علت خصوصیات فیزیکی برجستهشان دلبسته میشویم ( Shumaker and taylor, 1983,
 ) .مطالعات استدمن که پیرامون نقش بعد کالبدی مکان بر دلبستگی به مکان ،صورت گرفته است اشاره به نقش مستقیم آن در42

رضایتمندی و نقش غیرمستقیم در دلبستگس به مکان دارد که در عین حال متأثر از معانی نمادین مکان نیز میباشد ( Stedman,
 .)2003, 682کیفیت و ویژگیهای محیط کالبدی میتواند پاسخگوی توقعات و نیازهای مردم نیز باشند )صادقی و

همکاران .)20 ،0090،یکی از عوامل انتقال پیام محیط ،رنگ فضاست .رنگ عنصری تفکیک ناپذیر از طبیعت و معماری است که
تأثیر فراوانی بر کاربران فضا دارد .نور یکی از اصول معماری در تأمین آسایش بصری فضا میباشد که تأثیرات روانی آن بر انسانها
متفاوت است .روشن است که هستی و بقاء بشریت و همچنین یادگیری ،پیشرفت و ارتقاء مداوم کیفیت زندگی اکثر انسانها در گرو
نگاه کردن و دیدن است و الزمه دیدن ،همانا نور میباشد )نایبی و همکاران .)5 ،0011 ،از جانب دیگر این عامل کیفیات :بینایی
نتیجه عملکرد چشم در پرتوی نور است و ادراک ما از فضا وابسته به میزان روشنایی آن است )پوردیهیمی.)11 ،0010 ،
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رنگ به عنوان سمبلی مشخص همواره از دیر باز مورد توجه بوده است و به عنوان متغیری در خالقیت و یادگیری کارآموزان
نقش بسزایی دارد .با توجه به اینکه محیط اطراف کارآموز باید مطابق با فعل وانفعاالت درون وی باشد و حواس و حس کنجکاوی
او را برانگیزد .ازین رو بهترین فضاها برای کارآموزان باید مطابق با نیازهای او رنگارنگ و با نشاط باشد .کارآموزان با رنگ مکان را
حس میکنند .در طراحی فضاهای آموزشی باید به ساختارهای زیباییشناسی و عملکردی که انگیزه و میل رو در کارآموز برای
پیشرفت و تکامل در تواناییهای فکری ،خالقانه ،جسمی و روحی بر میانگیزد توجه نمود .به کارگیری رنگ فقط یکی از عوامل
تکاملی و پیشرفت تکاملی فکری کارآموز نیست بلکه به عوامل عاطفی نیز مربوط میشود .کارآموزان برای رشد و بروز خالقیت نیاز
به محیط آموزشی پویا و رنگارنگ همراه با ایجاد محیطی گرم و صمیمی دارند .بنابراین با استفاده از رنگها و المانهای رنگی و
عوامل محیطی مؤثر محیط آموزشی مناسبی را برای رشد و خالقیت کارآموزان خلق میکنیم.
از سوی دیگر حس دلبستگی به مکان در انسان پس از دریافت پاسخ نیازها و توقعات خود از مکان و احساس رضایت از این
دریافت پاسخ به وجود میآید که سپس باعث ایجاد حس توجه و مراقبت از آن مکان و تداوم در مکان میشود .کیفیت فضا نیز
موجب رضایتمندی از مکان میشود .نتایج به دست آمده از بررسی و تحلیل پژوهشهای انجام شده در حوزهی حس مکان و حس
دلبستگی به مکان یکی از مهمترین شاخصههای ایجاد دلبستگی به مکان ،عناصر کالبدی آن فضاست .عناصر کالبدی به طور
مستقیم باعث ایجاد رضایتمندی از مکان شده است.
کارآموز باید در برخورد با احجام و بناها و همینطور در ارتباط و زندگی در آنها احساس راحتی ،عدم ترس و آرامش کند
فضاهایی با رنگ شاد و روشن موضوعات رؤیایی و خیال انگیز را القا میکنند زندگی با قدرت تأثیرگذاری بر روحیات و تأثیر بر
ضمیر ناخودآگاه میتواند نقش مهمی در افزایش هوش ،تمرکز و آرامش کارآموز داشته باشد؛ رنگهای گرم تحریک کننده ،سبب
فعالیت ،جنب و جوش ،الهام دهنده روشنی ،شادی زندگی و مولد حرکتند؛ در حالی که رنگهای سرد برعکس موجب حالتهای
انفعالی ،سکون ،بیحرکتی و تلقینکننده غم و اندوه هستند تماشای رنگهای گرم ،میزان ضربان قلب را تشدید میکند و برای
فضای پرهیجان کاربرد دارند تاریکی بیش از هر چیز دیگری کارآموز را میترساند .این پژوهش نشان داد که از میان عناصر
کالبدی« ،رنگ »رابطه معناداری با ایجاد رضایتمندی از مکان آموزشی برای استفاده کنندگان دارد .انتخاب رنگ مکان آموزشی با
توجه به تأثیرات مثبت و منفی هر یک از آنها بر افراد ،اگر با توجه به نیازهای کارآموزان انتخاب شود میتواند باعث به وجود آمدن
احساس دلبستگی به مکان شود .لذا میتوان چنین نتیجه گرفت که طراحان و معماران معاصر میتوانند با شناخت نیازهای افراد
ساکن مکان و همچنین شناخت تأثیرات روانشناختی و شاخصههای متفاوت بصری و روانی رنگ و نور ،اقدام به طراحی فضایی
پاسخگو برای مخاطبین نمایند ،تا به این طریق افراد بتوانند در فضایی قرار گیرند که ایجاد کنندهی احساس تعلق کالبدی و
دلبستگی نسبت به مکان معماری باشد.
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