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  چكیده
 سهم گازی هایآالینده انواع انتشار با هاپاالیشگاه این .است نفت هایپاالیشگاه زیستیمحیط معضالت تریناساسی از یکی ،هوا آلودگی
 برای مدیریتی راهکارهای ارایه و هوا آلودگی پراکندگی و پخش مدل برآورد .دارند خود اطراف محیط و شهر هوای آلودگی در توجهیقابل

 2SO و XNO هایآالینده پراکنش نحوه یبررس به ،حاضر یقتحق در .بکاهد آن منفی آثار از حدی تا تواندمی آلودگی انتشار از جلوگیری

 دودکش هر نظرگرفتن در با هاآالینده پراکنش سازیمدل .شد رداختهپ SCREEN3 افزارنرم از استفاده با آبادان نفت یشگاهپاال از خروجی
 صورت پاالیشگاه کیلومتری 21 محدوده در هادودکش تمام یتجمع آثار گرفتن نظر در نیز و اینقطه ودگیآل منبع یک عنوان به ییتنها به

 یزیکیف مشخصات و یتموقع یط،مح دمای باد، جهت و سرعت جمله از هاآالینده پخش در موثر پارامترهای وجود ،افزارنرم این .پذیرفت
 از مختلف فواصل در را مختلف هایآالینده غلظت است قادر ،همچنین .گیردمی نظر در را جو یداریپا و هاآالینده انتشار نمیزا ها،دودکش
 21 وسعت به ایمحدوده در آلودگی پراکنش هاینقشه شکل به Idrisi محیط در افزارنرم این خروجی نتایج .کند بینییشپ دودکش

 در پژوهش ینا در مطالعه مورد هایآالینده غلظت که شودمی مشاهده ،شده انجام هایبررسی به هتوج با است. شده یهته یلومترک
 .است یطیمح هایاستاندارد حد از باالتر پاییز و تابستان هایفصل
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 سرآغاز
 مختلف یهادهیپد یبررس سهولت یبرا سازیمدل ،امروزه
 منظور نیا به که هاییمدل است، ریناپذاجتناب یامر یعیطب
 با قیدق اطالعات به یدسترسعدم لیدل به شوندیم یطراح
 یوتریکامپ مدل هر در ،مثال یبرا هستند. همراه هاییفرضشیپ
 نوشته ندهیالآ مواد پراکنش نحوه و هوا تیفیک یبررس یبرا که
 ،مواد غلظت کاهش متوسط زمان که است نیا بر فرض ،شودیم
 بنابراین .کندیم یرویپ گوس عیتوز ای نرمال دیتول منبع از
 مدل کی که گوس پلوم مدل از انتشار هایلمد از یاریبس

 .(1334 پور،نعمت و انی)ترک کنندیم یرویپ است یجرم موازنه
 در ساده یروش آوردن فراهم یبرا که زین SCREEN3 لمد

 نیگوس مدل ای نرمال عیتوز هیپا بر ،است یآلودگ غلظت برآورد
 مدل نیا در (.1331 همکاران، و ی)کرباس است شده یطراح
 در )که را شگاهیپاال دودکش مانند اینقطه منبع کی توانیم
 کوچک یطحس منبع کی چون اما ستین اینقطه منبع کی اقعو

 مورد ،نمود( فرض اینقطه صورت به را آن توانیم ،است
 نییپا در را اینقطه منبع نیا از یناش غلظت و داد قرار یبررس
 .(1334 پور،نعمت و انی)ترک دکر محاسبه دست
 شرایط از دقیقی اطالعات باید مدل این از استفاده یبرا

 انتشار اینقطه منبع فیزیکی هایویژگی و منطقه جغرافیایی
 و مدل حل جهت لزوم مورد پارامترهای توانهب تا تداش آالینده
 افزارنرم (.1334 پور،نعمت و انترکی) کرد پیدا را گوس معادله

SCREEN3، توسط یمطالعات کند. اجرا را لمد نیا تواندیم 
 با هاندهیآال پراکنش ازیسمدل و یبررس جهت محققان ریسا

 .است شده انجام افزارنرم نیا از استفاده
 از گوگرددیاکسید گاز انتشار سازیهیشب یبرا ایمطالعه در

 از زمستان فصل در نیقزو ییرجا دیشه یحرارت روگاهین دودکش
 نشان قیتحق نیا جینتا است. شده ستفادها SCREEN3 مدل
 و بوده یشرقجنوب سمت به دموار غالب در دود رانتشا که داد

 تا 1 فواصل در روز لطو در گوگرددیاکسید یهاغلظت حداکثر
 فواصل در موارد ریسا در و روگاهین دست نییپا یلومتریک 12
 در که شد مشخص ،همچنین بود. خواهد لومتریک 34 از دورتر
 ساعته 20 و 3 غلظت نیانگیم شب ای روز در یجو حالت چیه

 طیمح در روگاهین دودکش از یخروج گوگرددیاکسید یآلودگ
 .(1330 )سعیدی، دکر خواهدن زتجاو استاندارد از اطراف
  منتشر   هایندهیآال   ریـگیاندازه  به  که  ریـدیگ  هـمطالع در

 ایـن  سـازی مـدل  از اسـتفاده  بـا  رازیشـ  نفـت  شـگاه یپاال از شده
 هـا نـده یآال متوسـط  غلظـت  نتـایج  ،اسـت  شده پرداخته افزارنرم
ــات محــدوده در ــرکــم ،یمطالع ــا  یهــوا اســتاندارد حــد از ت  پ

ــم .(1333 کرباســی، و )محققــی اســت هددا نشــان ــراکنش زانی  پ

ــ ــوگرد و ازت یدهایاکس ــار از گ ــاهین چه ــور روگ ــاهی)ن کش  روگ
 ییرجــا دیشــه یبــیترک کلیســ روگــاهین اهــواز، نیرامــ یبخــار
ــزو ــاهین ن،یق ــاهین ،یر یگــاز روگ ــید روگ ــز لوشــان( یزل ــا نی  ب
 جینتـا  و اسـت  شـده  یبررسـ  SCREEN3 افـزار نـرم  از استفاده
 نیقـزو  روگـاه ین دو هـای نـده یآال اسـتاندارد  حـد  از باالتر ظتغل
 (.1331 همکاران، و )کرباسی است داده نشان را یر و
 با ،عباسبندر نفت شیپاال شرکت یهوا آلودگی بررسی در

 یبحران یاحنو فصل، چهار طی در افزارنرم این از استفاده
 مجموع سهیمقا با و بررسی GIS افزارنرم کمک با هایآلودگ
 اسفندماه در تنها که شد مشخص ،XSO و XNO هایندهیآال

 ریتاث تحت یاراض شگاه،یپاال یمتر 144-1344 فاصله در 1330

XSO ندهیآال ،یمتر 344-1044 فاصله از و رندگییم قرار XNO 
 و بهشتیارد در XNO مقدار ،نینهمچ شودیم اضافه آن به هم
 یفاصله و پا  یهوا استاندارد حد از باالتر 1331 ماه مرداد
 نتریآلوده عنوانبه ،شگاهیپاال یمتر 344 -1044 یبیتقر
 ،همچنین .(1333 اسماعیلی، )میرزا است هشد گزارش هافاصله
 .کرد اشاره (1333) یرباط و یمحمد مطالعات به توانیم
 توان داشتن د،یجد عیصنا جادیا و ینیشهرنش رشد به توجه با
 است. یضرور یشهر مناطق در هاندهیآال غلظت ینبیشیپ
 اکثر در که هستند یمتعدد یاتیعمل هایواحد شامل ینفت عیصنا
 به بنا هاکوره نیا در شود.یم استفاده بزرگ هایکوره از هاآن

 و بکس هایسوخت و یعیطب )گاز یلیفس هایسوخت ،ضرورت
 گرم را مواد تا شودیم سوزانده دروکربنیه جنس از (نیسنگ
 را XNO و 2SO جمله از یمتعدد هایندهآالی هاکوره نیا کنند.
 به توجه با ن،یبنابرا (.1330 زاد،)کوچک سازندیم هوا وارد
 پراکنش نحوه حاضر قیتحق در ها،آالینده بررسی اهمیت
 با آبادان نفت شگاهیاالپ از یخروج 2SO و XNO هایندهیآال

 .است شده سازیمدل ،SCREEN3 افزارنرم از استفاده
 

 SCREEN3 مدل

 مدل ینا است. شده یهارا EPA توسط ،SCREEN3 مدل
 منابع از را هایندهآال غلظت هواشناسی شرایط بدترین در تواندیم
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 این کار اساس کند. بینیپیش هامشعل یا حجم سطح، ای،نقطه
 است شده طراحی گوسین مدل یا نرمال توزیع ایهپ بر مدل

.(EPA, 2003) 

 گوس توزیع از که نحوی به دود پراکنش چگونگی (،1) شکل در
 است شده داده نشان ،کند یرویپ یعمود و یافق هایجهت در
 و بوده منطبق دودکش یهپا بر مختصات یستمس مبداء آن در که
 ،شودمی اهدهمش که طورهمان است. باد وزش جهت X محور
 پلوم یا دود ستون معموال که) آالینده مواد حاوی گازی پلوم
 حرکتX جهت در سپس و صعود دودکش از (شودمی نامیده
 .شودمی پراکنده Z وY هایتجه در حرکت ضمن در و کندمی
 باالی در توجهی قابل مسافت هاپلوم این عادی حالت در

 بوده باالتر جو دمای از اهآن دمای ،زیرا .کنندمی صعود دودکش
 مدل به مربوط هایمحاسبه در .هستند عمودی سرعت دارای و
 مختصات با اینقطه از پلوم که است این بر فرض ،گوس پلوم

(4، 4، H) که H منتشر شود،یم یدهنام دودکش موثر ارتفاع 
 قابل متعارف وسایل توسط دودکش هر فیزیکی ارتفاع .شودمی
 از مستقل uسرعت با باد که شودمی فرض .است گیریاندازه
 انتشار که درصورتی .وزدیم X جهت در و ارتفاع و مکان زمان،
 آرامی به پلوم باشد، اطراف هوای با پلوم اختالط عامل تنها

 آسمان در متحر  افقی باریک نوار یک صورت به و گسترده
 علت .شودمی مشاهده (باشد رویت قابل آالینده کهی)درصورت
 وسیع مقیاس در اتمسفر تالطم و اختالط پلوم، پراکنش واقعی
 یدارا ،کندمی حرکت آسمان در که پلومی لحظه، هر در .است
 باد از حاصل تالطم از یناش ،تابویچپ ینا .است یچشیپ حرکات
 بزرگ یاسمق در پلوم یخط حرکت به که است اتمسفر در یافق

 صورت به بیعتط در تالطمی حرکت این .شودیم اضافه
 (.1334 پور،نعمت و یان)ترک دهدمی روی تصادفی

 

 
 .کندمی پیروی عمودی و افقی هایجهت در گوس یعتوز از که ینحو به دود پراکنش یچگونگ (:1) شكل

 

 ها،رایانه از گسترده استفاده و آوریفن یشرفتپ به توجه با
 هایمحاسبه ،کندمی اجرا را مدل نای که SCREEN3 افزارنرم

 ،همچنین کند. ممکن کاربرها از وسیعی یفط یبرا را غربالگری
 برآورد شامل مدتکوتاه و واحد منبع هایمحاسبه همه تواندمی

 حداکثر تا آلودگی منبع از فاصله زمین، سطح در غلظت حداکثر
 به هاساختمان جریان از انحراف آثار کردن منظور آالینده، غلظت
 ناحیه در غلظت برآورد نزدیک، و دور نواحی در غلظت حداکثر

 خط در تجمع و وارونگی علت به غلظت برآورد گردشی، یخال
 انجام را شعله از رهاسازی برای دود ستون افزایش تعیین ساحلی،
 .(EPA, 2003) دهد

 یفتعر نقطه تعداد هر در را غلظت حداکثر تواندیم ،مدل ینا
 144 تا فاصله شامل ارتفاع در یا صاف سطح در کاربر توسط شده
 برای الزم هایورودی هایداده حداقل .نماید محاسبه یلومتریک

  از: است عبارت SCREEN3 مدل اجرای
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 دودکش ارتفاع ،(ثانیه بر گرم) موردنظر آالینده انتشار مقدار
 از خروجی گاز سرعت ،(متر) دودکش یدهانه قطر ،(متر)

 دمای ،(کلوین درجه) خروجی گاز دمای ،(ثانیه بر ترم) دودکش
 درجه 233 از نباشد مشخص اگر) کلوین درجه حسب بر محیط
 متر، به زمین سطح از گیرنده ارتفاع ،(شودمی استفاده کلوین
 ،( روستایی R و شهری U ) منطقه بودن روستایی یا شهری
 (.1331 همکاران، و ی)کرباس (0-1) هوا پایداری کالس

 

  پژوهش روش

 که است ایران نفتی تصفیه واحد نخستین آبادان پاالیشگاه
 .باشدمی متر 3 دریا سطح از آن ارتفاع و هکتار 031 آن مساحت
 بشکه هزار 044 از بیش اکنونهم یشگاهپاال ینا یدیتول یتظرف
 این در دهد.می نشان را پاالیشگاه این موقعیت 2 شکل .است
 آبادان نفت پاالیشگاه از بازدید و میدانی مطالعات از سپ ،تحقیق
 آوریجمع SCREEN3 افزارنرم ورودی هایداده و اطالعات
 هایدودکش از خروجی 2SO و XNO گازی، هاییندهآال و شد

 اردیبهشت،) 1334 سال فصل هر از ماه یک در یشگاهپاال ینا
 اگازه ینا یزآنال گرفت. قرار بررسی مورد (اسفند و آذر شهریور،

 اساس بر Testo 350-M/XL ،دستگاه از استفاده با
 از شده ارایه اطالعات است. شده انجام EPA استانداردهای
 و جهت ،محیط دمای متوسط شامل آبادان شهرستان هواشناسی
 کل اداره از که بود 1334 سال طول در منطقه غالب باد سرعت

 گردید. تهیه خوزستان استان هواشناسی
 به راجع اطالعاتی به نیاز SCREEN3 امهبرن اجرای برای

 یورود هایدهدا کردن وارد با مطالعه این در .است پاالیشگاه
 مورد هایماه در ،پاالیشگاه بویلر و دودکش 34 برای افزارنرم
 (،پاالیشگاه متری1- 21444) موردنظر فاصله تعیین نیز و یبررس

 و دودکش زا شده منتشر هاییندهآال غلظت به مربوط اطالعات
 ینا یرتاث یچگونگ و آمد دستبه موردنظر درمحدوده بویلرها
 با ،یآلودگ پراکنش نحوه و یطمح یهوا یفیتک بر یشگاهپاال

 شد. بینیپیش و بررسی ایدریسی محیط و افزارنرم ینا از استفاده

 

 
 مطالعه مورد پاالیشگاه موقعیت (:2) شكل
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 هایافته

ــایج ــه نت ــت ب ــده دس ــر از آم ــزارمن ــوه و SCREEN3 اف  نح
ــراکنش ــا هــاآالینــده پ  ،موجــود هواشناســی اطالعــات توجــه ب
ــان ــی نش ــدم ــداکثر ده ــت ح ــی 2OS و XNO غلظ  از خروج
 سـرعت  بـا  ،1334 مـاه  یبهشـت ارد در یشـگاه پاال هـای دودکش
ــاد ــر 23/3 بـ ــر متـ ــهثان بـ ــه یـ ــبترت بـ  11/23 و 012/3 یـ
 دودکـش  از یمتـر  1120 فاصـله  در مکعـب  متـر  بـر  یکروگرمم

ــماره ــگاه 1 ش ــوده پاالیش ــت ب ــین اس ــهر در همچن ــاه یورش  ،م
 بــر متــر 430/1 بــاد ســرعت بــا 2OS و XNO غلظــت حــداکثر
 مکعــب متــر بــر یکروگــرمم 3/113 و 1/104 یــبترت بــه یــهثان
ــل در ــر 1304 و 1131 فواص ــش از یمت ــایدودک ــماره ه  1 ش
ــداکثر و 21 و ــاه آذر در 2SO و XNO غلظــت ح ــا ،م ــرعت ب  س

ــاد ــر 133/1 بـ ــر متـ ــهثان بـ ــه یـ ــبترت بـ  0/141 و 13/23 یـ
ــرمم ــر یکروگـ ــر بـ ــل در مکعـــب متـ  از 1140 و 1432 فواصـ

 حـــداکثر مــاه  اســـفند در و 34 و 23 شــماره  هـــایدودکــش 

 بـه  یـه ثان بـر  متـر  133/3 بـاد  سـرعت  بـا  2SO و XNO غلظت
ــبترت ــرمم 431/1 و 43/13 یـ ــر یکروگـ ــر بـ ــب متـ  در مکعـ

ــل ــر 1314 و 312 فواصـ ــش از یمتـ ــما دودکـ  34 و 23 رهشـ
 مطالعـه،  مـاه  0 یطـ  غالـب  بـاد  جهـت  (.1 )جـدول  سـت ا بوده
 .بود یغرب شمال
 از هاآالینده به مربوط SCREEN3 افزارنرم از خروجی نتایج
 بررسی مورد نیز یدریسیا یطمح در پاالیشگاه هایدودکش تمام
 و آذر هایماه در که شد مقایسه EPA استاندارد با و گرفت قرار

 سایر نسبت XNO و 2SO مقدار ترینبیش ترتیب به شهریور
 در هاآالینده پراکنش توزیع نحوه (.2 )جدول شد مشاهده هاماه

 در غالب باد جهت به توجه با ماه چهار هر برای ایدریسی محیط
 مناطق وجود به توجه با .است شده داده نشان (0 و 3) هایشکل

 یسالمت خطر معرض در که پاالیشگاه مجاورت در مسکونی
 یابیارز و یکنترل هایمکانیزم و هاروش یبررس به یازن هستند
 .(2)جدول  است محیطی یلمسا

 

  EPA استاندارد با SCREEN3 افزارنرم از آمده دست به 2SO و XNO یرمقاد یسهمقا (:1) جدول

 1333 سال مختلف هایلفص در آبادان نفت یشگاهپاال بویلر و دودکش 33 از

ت
ش

به
دی

ار
 

 XNO 2SO آلودگی اردمو

 B501 (1) B501 (1) آلودگی تریننظربیش از دودکش ونام شماره

 بخارآب تولید بخارآب تولید واحد فرایند نوع

 012/3 11/23 (3μg/m) دودکش آلودگی حداکثر

 1120 1120 (m) آلودگی حداکثر تا فاصله

 144 34-04 (3μg/m) استاندارد

ور
ری

شه
 

 B501 (1) F-80S (21) آلودگی ترینبیش نظر از کشدود نام و شماره

 اتمسفر در تقطیر بخارآب تولید واحد فرایند نوع

 1/104 3/113 (3μg/m) دودکش آلودگی حداکثر

 1131 1304 (m) آلودگی حداکثر تا فاصله

 144 34-04 (3μg/m) استاندارد

ذر
آ

 

 F-55(13) B503(2)  آلودگی ترینبیش نظر از دودکش نام و شماره

 بخارآب تولید اتمسفر در تقطیر واحد فرایند نوع

 13/23 0/141 (3μg/m) دودکش آلودگی حداکثر

 1432 1140 (m) آلودگی حداکثر تا فاصله

 144 34-04 (3μg/m) استاندارد

ند
سف

ا
 

 CRU-HH1  (23) F-70P (24) آلودگی تریننظربیش از دودکش ونام شماره

 اتمسفر در تقطیر کاتالیستی تبدیل حدوا فرایند نوع

 43/13 431/1 (3μg/m) دودکش آلودگی حداکثر

 312 1314 (m) آلودگی حداکثر تا فاصله

 144 34-04  (3μg/m) استاندارد
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  از آمده دست به یخروج هایآالینده مجموع کلی نتایج مقایسه (:2) جدول

 1333 سال مختلف هایلفص در EPA استاندارد با هاودکشد تمام به مربوط Idrisi و SCREEN3 افزارنرم

 

(ppm) 2SO NOx (ppm) 
 آالینده 

  ماه

 اردیبهشت 303/3 40/13

 شهریور 1/124 243

 آذر 33/10 3/213

 اسفند 21/12 12/13

 میانگین 10/00 411/122

 استاندارد 144 34-04

 معیار انحراف 23/00 11/141
 

 

 

 

 مطالعه مورد هایماه در آبادان نفت پاالیشگاه xNO آلودگی پراکنش (:3) شكل

 غلظتNOxدر اردیبهشت ماه 1334 

 

 غلظتNOx در شهریور ماه 1334 

 

 غلظت NOxدر آذر ماه 1334 

 

 غلظت NOxدر اسفند ماه 1334 
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 مطالعه مورد هایماه در آبادان نفت پاالیشگاه 2SO آلودگی پراکنش (:4) شكل

 

 گیرینتیجه و بحث

 واقعی دنیای توانمی هاآن یلهوس به که هستند ابزارهایی ،هامدل

 مسـئولین  و پژوهشگران ها،مدل از استفاده با .کرد سازیشبیه را

 و ینـه هز صـرف  بدون را یدجد هایایده و هابرنامه آثار توانندمی

 یـک  مـذکور  موارد بر عالوه کنند. یشآزما یواقع یایدن در وقت

 بــر مــرثر یفاکتورهــا یبررسـ  یبــرا الزم یلپتانســ یدارا مـدل 

 امـروزه  .اسـت  یبیترک یا و یانفراد صورت به نظر مورد موضوع

 مـورد  یسـت زمحیط علوم ویژه به علوم از بسیاری در سازیمدل

 ایـن  در نیـز  هـوا  آلـودگی  سـازی مـدل  که گیردیم قرار استفاده

   (.1333 )نژادکورکی، گیردمی قرار مجموعه

 متفـاوت  پتروشـیمی  صنایع و هاپاالیشگاه در هوا هایکنندهآلوده

 را ازت هـای اکسـید  و گوگرد هایاکسید هاآن جمله از که ستنده

 غلظت SO2 در شهریور ماه 1334 غلظت SO2 در اردیبهشت ماه 1334

  

 غلظت SO2 در اسفند ماه 1334 غلظت SO2 در آذر ماه 1334
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 هـا، کـوره  مشـعل  طریـق  از گـوگرد  هایاکسید .برد نام توانمی

 و شـیمیایی  مـواد  با تصفیه هایواحد ها،کوره زداییکک عملیات

 هــایاحیاکننــده مشــعل، هــا،کــوره طریــق از ازت، هــایاکســید

ــده محــیط در بخــار هــاییــ د و کاتالیســت  شــوندمــی پراکن

   (.1330 زاد،کوچک)

 NO نوع از دشومی پراکنده هوا در که XNO تمام به طور تقریبی

 اتمسـفر  در که هاییغلظت با گاز ینا است. (یتروژنن یدنواکسو)م

بـا وجـود    .نـدارد  انسان سالمتی بر ایشده شناخته اثر دارد وجود

 در هـا هیـدروکربن  بـا  ترکیب و 2NO بهNO شدن اکسید با این،

فـراهم   ایییفتوشـیم  دود مـه  تشکیل زمینه خورشید نور مجاورت

 تنفس دستگاه بر زیادی مخرب آثار شیمیاییفتو دود مه .شودمی

 بریـده،  بریده هایتنفس شدید، هایسرفه جمله از که دارد انسان

 و بینـی  ها،چشم التهاب نفس، تنگی سردرد، هوا، مجاری انقباض

 آثـار  (.1333 فیـونی، ا و مـنش )عرفـان  بـرد  نـام  توانمی را حلق

 تنفسـی  اثـر  به کامال حیوانات و هاانسان روی بر 2NO شدهثابت

 معـرض  در زمـان  بـه  یبسـتگ  یتمسموم شدت .شودمی محدود

 آثـار  بـه  توجه با (.1331 دبیری،) دارد غلظت و گرفتن قرار تابش

 کنـد می ایجاب زیست،محیط و انسان سالمت بر هاآالینده منفی

 تاثیر میزان و سازیشبیه هوا هایآالینده پراکنش برای الگویی تا

 XNO هایآالینده ابتدا ،مطالعه این در .شود عیینت هاآالینده این

 طـور  بـه  یشـگاه پاال هـای دودکـش  تـک  تک از خروجی 2SO و

 سپس و گرفت قرار بررسی مورد SCREEN3 یطمح در جداگانه

 در هـا دودکـش  تمـام  از هـا ینـده آال مجموع پراکنش توزیع نحوه

  .شد داده نشان و بررسی ایدریسی محیط

 تـا  هایندهآال غلظت یزانم صورت هب SCREEN3 مدل خروجی

 3 تـا  ،کـه  یطـور  بـه  .اسـت  دودکـش  از یلـومتری ک 21 فاصله

 144 هـر  یلـومتری ک 14 تا آن از بعد و متر 144 هر اول یلومترک

 مشـخص  هـا غلظت متر 1444 هر کیلومتری 21 تا سپس و متر

 دودکش از آن فاصله و آالینده غلظت حداکثر ،همچنین .شودمی

 آن توجه قابل نکته (.1333 ی،کرباس و ی)محقق شودمی مشخص

 علـت  بـه  دودکـش  بـاالی  در را توجهی قابل مسافت هاپلوم که

 دارای و کننـد مـی  صـعود  جـو،  دمـای  از هاآن دمای بودن باالتر

 در ،بنـابراین  .(1334 پور،نعمت و )ترکیان هستند عمودی سرعت

 (دکـش دو )محـل  صـفر  فاصـله  در مطالعـه  مورد هایماه تمامی

 .است صفر هاآالینده غلظت

 بـا  پاالیشـگاه  بویلرهـای  و هـا دودکـش  تک تک بررسی طی در

 از خروجـی  XNO غلظت که شد مشاهده ،SCREEN3 افزارنرم

 21 شـماره  دودکـش  از یخروج 2SO غلظت و 1 شماره دودکش

 ،بنــابراین اســت اســتاندارد حــد از بــاالتر مــاه یورشــهر در

 کیلـومتری،  21 شـعاع  در پاالیشگاه اطراف نقطه پذیرترینآسیب

 ،فاصـله  یـن ا از پـس  و دارد قرار متری 1131 تا 1304 فاصله در

 اسـت  ممکن امر این .(1 جدول) یابندمی کاهش هایندهآال مقدار

 ویر پاالیشـگاه  احـدهای و در که باشد ناگهانی تغییرات علت به

 هشـد  اختالل دچار طبیعی گازهای ورود آن نتیجه در که دهدمی

 بـه  توجـه  بـا  ،همچنـین  .شودمی آن جایگزین سنگین سوخت و

 در کـه  کـرد  یـان ب تـوان می ،(1333) یرباط و یمحمد مطالعات

 پوشـش  بـدون  و صاف آسمان و زیاد خورشید تابش ماه شهریور

 ناپایـدار  وضـعیت  مـاه،  ایـن  در باد سرعت به توجه با .است ابری

 ویر ده،بـو  آلـودگی  پـراکنش  بـرای  وضـعیت  بهتـرین  که جوی

 در یشـگاه پاال 2 شـماره  دودکش از خروجی 2SO غلظت .دهدمی

 نکتـه  یـن ا بـه  توجـه  .است استاندارد حد باالتر کمی نیز ماه آذر

 یزن کم یاسمق در XNO و 2SOخروجی مقادیر که است یضرور

 یرمقاد چهچنان .آورد بار به زیادی هایتخسار و هازیان تواندیم

 و هـوا  در آن انتشـار  و پاالیشگاه هایدودکش XNO و 2SO کم

 بـاران  ایـن  و شده اسیدی باران تولید سبب هوا رطوبت با ترکیب

 منـاطق  صـنعتی  تأسیسـات  و تجهیـزات  و خا  روی بر اسیدی

 یـن ا اطراف یکاربر که ینا به توجه با .ریزدمی پاالیشگاه اطراف

 بـه  زیادی هایتخسار سبب است، یمسکون و یصنعت یشگاهپاال

 در و شـود مـی  مسکونی مناطق و مردم منطقه، آن صنایع توسعه

 .داشـت  خواهد همراه به را اجتماعی و اقتصادی مشکالت آن پی

 ،دارد وجـود  هاپاالیشگاه در که گوگردی یدهایاکس حذف جهت

 از و حـذف  یشـگاه پاال سـوخت  یگازها از را S2H گاز است بهتر

 شود. استفاده یعیطب گاز

 گرفتن نظر در با هوا آلودگی پراکنش سازیمدل نتیجه ،همچنین

ــده ــا آن یســهمقا و هــادودکــش تمــام از یخروجــ هــایآالین  ب

 شـهریور  و آذر هـای ماه یط که داد نشان یطیمح هایاستاندارد

 حـد  از یشـگاه پاال ایـن  شـده  یبررسـ  هـای یندهآال غلظت یزانم

  .(2 جدول) است باالتر استاندارد

 حاللیـت  شاخص هایآالینده یرسا با مقایسه در اکسیدگوگرددی

 منـابع  از یکی (.1333 یونی،اف و منش)عرفان دارد آب در باالتری



 SCREEN3 303 افزارنرم آبادان با نفت پاالیشگاه هوای آلودگی پراکنش سازیمدل

 جملـه  از .باشـد مـی  ارونـد  و بهمنشیر هایرودخانه ،آبادان حیاتی

 شرب، آب تامین به توانیم آبی منابع این عملکردهای ترینمهم

ـ  منـابع  ارایـه  و هـا  رودخانـه  حاشـیه  هـای نخلستان آبیاری  یغن

 و شهرها یانسان یتجمع ینپروتئ تأمین مهم منابع از که یالتیش

 جـوار هـم  بـه  توجـه  بـا  .کرد اشاره ،است محدوده این یروستاها

 یتوجه قابل یرتاث و هارودخانه این با آبادان نفت پاالیشگاه بودن

 ،داشــت خواهــد آبزیــان و دریــا آلــودگی روی درازمــدت در کــه

 ایجـاد  و شـهر  مرکـز  در پاالیشگاه این استقرار دلیل به همچنین

 هـای آالینـده  میـزان  بررسـی  شـهروندان  یبـرا  متعدد مشکالت

  .است یتاهم زیحا یاربس یشگاهپاال از یخروج

 و بـاد  سـرعت  باد، جهت) هواشناسی شرایط ای،نقطه منبع هر در

 اسـتفاده  با ،نتیجه در .کندمی تغییر زمان طول در (پایداری طبقه

 از حاصـل  سـاالنه  میانگین انتشار غلظت توانمی افزارنرم این از

 تـوان مـی  ،همچنـین  .کـرد  بـرآورد  را اینقطه منابع زیادی تعداد

 امـور  جهـت  کـه  اینقطـه  منبـع  یـک  از حاصـل  غلظت بیشینه

 بـرآورد  را شودمی برده کار به )Assessment Pre( ارزیابیپیش

 منبـع  یـک ) نیروگـاه  یـا  صـنایع  احـدا   از قبل ،مثال برای کرد.

 هـای آالینـده  غلظـت  کـه  نمود محاسبه توانمی (عظیم اینقطه

 اسـتاندارد  از اگـر  و بـود  خواهـد  چقدر صنایع این احدا  از ناشی

 در و آید دست به استاندارد حد به آن رساندن هزینه ،است بیشتر

 .شود گیریتصمیم مکان آن در یعصنا احدا  برای ،نهایت

 و تـر طـوالنی  هایدوره کمیلی،ت مطالعات در که شودمی پیشنهاد

 مصـرفی  مـواد  و ینـدها افر بـه  توجـه  بـا  تـری بـیش  هایآالینده

 راه و تعیـین  دیگـر  احتمـالی  هایخطر تا گیرد صورت پاالیشگاه

 به توجه با .شود یشنهادپ هاآن از جلوگیری برای مناسب هایحل

 مداوم پایش زیست،محیط و انسان سالمت بر هاآالینده مضر آثار

 ایجـاد  و هـا آالینـده  انتشـار  منـابع  کنتـرل  و تعیین انتشار، منابع

 .اسـت  ضـروری  ،منطقـه  ایـن  در صـنعتی  و محلـی  رهنمودهای

 استفاده ،هاکوره سوخت برای طبیعی گاز از تربیش هرچه استفاده

 غلظت که ینسنگ هایسوخت و خام نفت از گوگردگیری واحد از

 یواحدها البته .شودیم یهتوص ،است زیاد هاآن گوگردی یباتترک

 از تـا  باشـند  کـار  حال در یزن S2H یحاو یگازها از یریگوگردگ

 بــه کمــک جهــت ،همچنــین .شــود یریجلــوگ یطمحــ یآلــودگ

 یشـگاه پاال اطـراف  است بهتر زیستمحیط حفظ و هوا یپاکساز

 شود. کاریدرخت
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