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  در اطراف شركت ISCSTافزار سازي پخش آلودگي هوا با استفاده از نرممدل
  پااليش نفت تبريز

  
  1 ميثم محمدي و 1، جواد احمدي2∗فر، اسماعيل فاتحي1 بنيسخالد ظروفچي

  زيست، دانشگاه صنعتي سهند محيط -كارشناسي ارشد مهندسي شيميالتحصيل فارغ 1
  زيست، دانشگاه صنعتي سهند محيط –دانشيار دانشكده مهندسي شيمي  2

 
  چكيده

موقعيت جغرافيايي شركت پااليش نفت تبريز، . باشدصنايع نفت و گاز و همچنين صنايع مرتبط مي هايدودكشعمده آلودگي هوا،  يكي از منابع
در اين تحقيق نحوه پخش  .است ح كردهخصوص منطقه غرب اين شهر مطراين شركت را به عنوان يكي از منابع عمده آلودگي هواي شهر تبريز و به

بع و منطقه امنو اطالعات  ISCSTافزار بدين منظور از نرم. در اطراف شركت پااليش نفت تبريز مورد بررسي قرار گرفته است SO2و  COهاي آالينده
يط متفاوت از لحاظ هواشناسي و گازهاي خروجي از سازي براي دو روز با شرانتايج مدل. ي استفاده شده استهواشناس هايداده همچنينمورد مطالعه و 

. برسد COبراي  µg/m3 40 تا  و  SO2براي  µg/m3 60تواند به بيش از ها بر روي سطح زمين ميآاليندهد ميزان غلظت ندهدودكش، نشان مي
نسبت به منابع رخ داده است كه منطقه شهري  5800متر و  1800ها بر روي سطح زمين در دو روز مورد مطالعه در فواصل آاليندهبيشترين غلظت 

شده در منطقه از منابع مورد نظر شركت پااليش ميزان غلظت هر دو آالينده پخش با اين حال. گيردسردرود و منطقه صنعتي غرب تبريز را در بر مي
ثير صنايع ديگر موجود در أبايستي ت ،گي در منطقه بيشتر باشدكه ميزان آلود در صورتي. باشدمي ايران پاك هواي هاياستانداردتر از نفت تبريز، پائين

 .منطقه مورد بررسي قرار گيرد

  .، شركت پااليش نفت تبريزISCSTسازي، آلودگي هوا، مدل :كليدي واژگان

  
  مقدمه -1

امروزه آلودگي هوا يكي از بزرگترين مشكالتي است كه بشر 
ي در اكثر صنايع، هاي فسيلاستفاده از سوخت. با آن روبرو است

توان يكي از داليل عمده آلودگي نقل و توليد انرژي را مي حمل و
-توان در يك دستهمنابع آالينده هوا را مي. اتمسفر به شمار آورد
 متحرك نقل و حمل: نمودر گروه تقسيم ابندي كلي به چه

-ها، كشتيهوايي، ترن نقليه وسائط موتوري، نقليه وسايل شامل(
 برگيرنده در( ساكن احتراق ،)بنزين تبخير و استفاده عنو هر و ها
 و تجاري مسكوني، مقاصد براي الزم حرارت و انرژي مينأت

 ،)كنندكار مي بخار نيروي با كه برق مولد هاينيروگاه و  صنعتي
 كاغذ توليد متالورژي، شيميايي، صنايع مانند( صنعتي فرايندهاي

 زايدات شامل( زائد مواد و دفع )نفت تصفيه هايپااليشگاه و
 خاكستر و سنگ زغال زايدات تجاري، و خانگي مصارف از ناشي
  ].1) [كشاورزي بقاياي سوزاندن از مانده باقي
قوانين و اهداف كنترل آلودگي هواي تعيين شده در هر      

براي  معموالً. باشدهاي كنترل منابع آالينده ميكشور يكي از راه
هاي تعيين شده، اجراي قوانين و برنامه رسيدن به اين اهداف و

بيني غلظت حاصل از انتشار آالينده از منابع مختلف نياز به پيش

هاي پخش آلودگي هوا يكي از ابزار مهم و ضروري مدل. باشدمي
پايش كيفيت هوا و ]. 2[باشند هاي مذكور ميبينيجهت پيش

ر اطراف يك هاي آلودگي هوا دبررسي ميزان تجاوز از استاندارد
تواند امري مفيد در راستاي منطقه و يا كارخانه صنعتي مي

هايي براي منابع آالينده باشد و با توجه كنترل و ايجاد محدوديت
ها در هر گيري مستقيم ميزان غلظت آاليندهكه اندازه به اين

هاي لذا استفاده از مدل ،باشدپذير نمينقطه و هر زمان امكان
ترين و مفيدترين راه براي پايش تواند سادهمي پخش آلودگي هوا

ثير هر يك از منابع بر أها و تو بررسي ميزان غلظت آالينده
هاي پخش آلودگي مدل. كيفيت هوا در منطقه مورد نظر باشد

هاي كوتاه مدت و بلند مدت استفاده هوا از ديرباز براي سياست
ه مدت براي بيني كوتاهاي پيشبه عنوان مثال مدل. استشده

آگاه كردن اذهان عمومي در مورد امكان داشتن هواي آلوده در 
هاي جلوگيري و گيري در مورد استراتژيروزهاي آتي و تصميم

هاي آلودگي مدل. شوندكاهش آلودگي در آن منطقه استفاده مي
 شـهاي كاههواي بلند مدت نيز معموال براي ارزيابي استراتژي

هاي منابع انتشار و همچنين ايت استاندارآلودگي هوا و كنترل رع
  رارــوا مورد استفاده قــودگي هــهاي آلي به استانداردـدستياب
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هاي رياضي پخش آلودگي هوا را طور كلي مدل به]. 3[گيرند مي
هاي تجربي، بررسي كيفيت هوا توان براي شرح و تفسير دادهمي

حال يا گذشته، پايش انتشارات تصادفي و ارزيابي در زمان 
خطرات منطقه، شناسايي منابع آالينده، بررسي ميزان آاليندگي 

احي منطقه استفاده يك منبع مشخص، كمك به مديريت و طر
بيني غلظت حاصله از مدل كامل، امكان پيش يك در]. 4[كرد 

اي از نشرها از هر منبع خاص، در شرايط هواشناسي مجموعه
ويژه، در هر محل و در هر دوره زماني با ضريب اطمينان باال 

هاي موجود بدور از اين حالت وجود دارد كه البته بهترين مدل
هاي پخش آلودگي هوا انواع مختلفي مدل ].2[آل هستند ايده

منابع آالينده در : از تركيب اطالعات ها معموالًدارند كه در آن
ها از هر منبع، شرايط آب منطقه مورد نظر، ميزان انتشار آالينده
ها هاي شيميايي بين آاليندهو هوايي و توپوگرافي منطقه، واكنش
ها در پخش آاليندهتوانند بر و همچنين ساير عواملي كه مي
  ].5[شود سازي استفاده مياتمسفر تأثيرگذار باشند، جهت مدل

هاي متعدد و ساير منابع آالينده ها با داشتن كورهپااليشگاه     
توانند به عنوان يكي از منابع عمده آالينده هوا مطرح هوا مي
 ISCSTافزار ابتدا با استفاده از نرم قيتحق نيلذا در ا. شوند

 سازي پخش آلودگي هوا در دو روز متفاوت صورت گرفتهدلم
 تيفيكسازي جهت بررسي است و سپس نتايج حاصل از مدل

مورد استفاده  زينفت تبر شيهوا در اطراف شركت پاال يآلودگ
-در ادامه پس از تعريف آلودگي هوا، انواع روش .قرار گرفته است

  .هاي كنترل آن بيان خواهد شد
  
  آلودگي هوا -2

آلودگي هوا عبارت است از حضور مواد نامطلوب در هوا با 
بتواند اثرات مضر ايجاد كند و رفاه انسان  كه مقدار و زمان ماندي

اگرچه در حالت عادي تنها به اثرات سوء وارد بر . را مختل نمايد
شود اما اين تعريف، آلودگي هوا را تنها به اين انسان توجه مي

توانند بر واد نامطلوب موجود در هوا ميم. كنداثرات محدود نمي
ثير أانسان و گياه، مواد و مصالح، يا محيط زيست جهاني ت
هاي گذاشته و يا به مه آلود كردن هوا و ايجاد مناظر و جلوه

تواند تأثيرات بالقوه زيادي آلودگي هوا مي. نامناسب منجر شوند
مختلفي هاي ثيرات را به روشأبر محيط داشته باشد كه اين ت

ثيرات و سپس أيك روش، بررسي نوع ت. بندي كردتوان دستهمي
در . شودثيرات ميأاي است كه باعث اين تكردن آاليندهمشخص

در نظر گرفته ) مثالً دي اكسيد سولفور(اي روش ديگر آالينده
انواع . شودشود و سپس تأثيرات اين آالينده بررسي ميمي

هاي زيباشناختي، وا شامل زيانهاي هآالينده تأثيرات بالقوه

هاي شخصي و در نهايت ضررهاي اقتصادي، تهديد امنيت، آسيب
با توجه به اين امر ]. 6و  2[باشد تأثيرات آن بر سالمتي مي

ها به هايي از لحاظ استاندارد براي انتشار آاليندهمحدوديت
رعايت اين استانداردها براي رسيدن  است كه اتمسفر تدوين شده

و سطح كيفيت قابل قبول، ضروري است و الزم است پايش  به
محيط و سنجش با استانداردهاي كيفيت در كليه  هوايكنترل 

) 1(در جدول . واحدهاي صنعتي به طور مداوم صورت گيرد
اين . استاندارد كيفيت هواي پاك براي ايران ارائه شده است

ي كشور برا EPAاستاندارد مشابه استاندارد ارائه شده توسط 
آمريكا است كه در دو سطح استاندارد اوليه و ثانويه، انتشار 

استاندارد اوليه،  ].7[ار داده است ها را مورد توجه قرآالينده
ها را براي حفاظت از سالمتي عموم، استاندارد حدود آالينده

كودكان و سالمندان در  شامل افراد حساس نظير بيماران آسمي،
ها را دارد ثانويه، استاندارد حدود آاليندهاستان. نظر گرفته است

م، شامل جلوگيري از كاهش ديد، براي حفاظت از بهداشت عمو
جانوران و حفاظت از گياهان، درختان و ابنيه در نظر  صدمه به

   .گرفته است
  

 ]7[ يرانا براي پاك هواي هاياستاندارد -1 جدول

 استاندارد ثانويه  استاندارد اوليه  نوع آالينده

µg/m3 ppm µg/m3 ppm 
  منوكسيد كربن

 9 10000 9 10000 ساعته 8 ميانگين حداكثر غلظت
 35 40000 35 40000 ساعته 1 ميانگين حداكثر غلظت

  اكسيد گوگرددي
 02/0 60 03/0 80 معدل ساليانه

 1/0 260 14/0 365 ساعته 24 ميانگينلظتغحداكثر
 5/0 1300   ساعته 3ميانگين حداكثر غلظت 

  
قابل  يكنترل نهيهوا سه گز يآلودگمديريت له أدر مس

  :باشديم يبررس
ها براي كاهش غلظت ترين روشيكي از ساده: بهبود پراكنش

هاي بلند، تواند با استفاده از دودكشباشد كه ميها ميآالينده
ها در تغيير ميزان خروجي آالينده(هاي كنترلي متناوب طرح
  .گيردو انتقال منابع صورت مي) هاي بحرانيزمان

تواند مي): ياجتناب از آلودگ( نديفرآ رييبا تغ هايكاهش خروج
حل كنترل آلودگي هوا مطرح شود كه ترين راهبه عنوان اقتصادي
توان به تغيير سوخت، ترغيب مردم به چند به عنوان مثال مي

هاي شخصي، استفاده از وسايل نقليه سرنشين كردن ماشين
  .اشاره كرد...  ي وعموم

روشي است كه در صورت : ياستفاده از دستگاه كنترل آلودگ
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اي براي مديريت تواند به عنوان گزينهداشتن توجيه اقتصادي مي
در اين روش دستگاه كنترل آلودگي . منبع آالينده مطرح باشد

جريان ) شودكه غالباً وسيله كنترل ناميده مي(در انتهاي فرآيند 
افت كرده و آن را با زدايش يا تخريب آالينده تا حد گاز را دري

  ].2و  1[كند قابل قبول براي تخليه به هواي آزاد تصفيه مي
  
سازي پخش آلودگي هوا در اطراف شركت شبيه -3

  پااليش نفت تبريز
سازي جهت شبيه ISCSTافزار طور كه اشاره شد از نرمهمان

تبريز استفاده پخش آلودگي هوا اطراف شركت پااليش نفت 
  .استشده

  
  معرفي منطقه مورد مطالعه -3-1

 در زيتبر جنوب غرب شهر در زينفت تبر شيشركت پاال
 5/1به وسعت  يا و در محدوده اياز سطح در يمتر 1362ارتفاع 

از  شگاهيپاال نيا ييمراحل اجرا. است  قرار گرفته مربع لومتريك
 انيبه پا يشمس 1356و در سال  آغاز شده شمسي 1353سال 
بخار و  - برق -آب اصلي از دو واحد شگاهيپاال نيا .است  دهيرس
ظرفيت اسمي اوليه اين شركت . است  افتهي ليتشك شيپاال

 ،هاي ازدياد ظرفيتبشكه در روز بود كه با اجراي طرح 80000
. بشكه در روز افزايش يافته است 110000هم اينك اين رقم به 

آسماري و از طريق  -  دين نفتي اهوازنفت خام مورد نياز از ميا
. شودمين ميأاينچ ت 16سيسات ري توسط يك خط لوله أت

واحد  10واحد پااليش و  14شركت پااليش نفت تبريز داراي 
 يكوره 26 يدارا كه مجموعاً باشدهاي جانبي ميسرويس

ها به كوره يبرخ يو با توجه به اتصال خروج باشديم ختلفم
ا ها راز كوره يخروج يدودكش گازها 20 يكل به طور گر،يكدي

صورت گرفته  سازيلذا در مدل. كننديمتصاعد م رونيبه ب
 يدودكش به عنوان ورود 20 يخروجساختار و گازهاي اطالعات 

  .است استفاده شده برنامه
  

 ISCSTافزار معرفي نرم -3-2

- سازي رايج كه توسط آژانس حفاظت از محيط افزار شبيه نرم
افزار منبع مجتمع  است، نرم دهيارائه گرد EPAت آمريكا زيس

توان براي ارزيابي  افزار را مي نرم نيا. باشد يم ISC1 صنعتي 
ي  منابع آاليندهاز  يا هاي منتشره از طيف گسترده تمركز آالينده

كيلومتر مورد  50 ي موجود در يك شهرك صنعتي تا فاصله

                                                 
1- Industrial Source Complex 

- ي دو برنامه كامپيوتري ميدارا ISCمدل ]. 8[ استفاده قرار داد
و ديگري  )ISCST(كوتاه مدت  هايتحليلباشد كه يكي جهت 

-آلودگي هوا استفاده مي) ISCLT(بلند مدت  هايتحليلبراي 
  ].5[شود 

 ISCSTافزار نرم
توسط آژانس حفاظت محيط زيست  2

ها و تدوين و توصيه گرديده و از طرف سازمان) EPA(آمريكا 
سازي پخش محيطي جهت مدلزيستهاي مختلف ارگان

افزار كاربرد وسيعي اين نرم. هاي هوا استفاده شده استآالينده
در محاسبه ميزان آلودگي در جهت باد و در فواصل مختلف از 

اي، خطي و سطحي دارد و البته انواع منابع پخش آلودگي نقطه
زان متر بر ثانيه تخمين دقيقي از مي 6هاي باد باالتر از در سرعت

افزار بر مبناي اين نرم]. 9[دهد آلودگي در جهت باد ارائه نمي
ن نوشته شده است كه قادر به در نظر گمدل گاوس در حالت هم

هاي صنايع هاي خروجي از دودكشگرفتن فرآيند تجزيه آالينده
  ].10و 5[باشد نيز مي

  
  ها و شرايط هواشناسيميزان انتشار آالينده -3-3

 ISCSTافزار خش آلودگي هوا توسط نرمسازي پجهت مدل
ي مورد مطالعه اطالعات منبع و منطقه - 1به دو دسته اطالعات 

اطالعات منبع و منطقه . باشدهاي هواشناسي نياز ميداده -2و 
مورد مطالعه، حاوي مشخصات پارامترهاي انتخابي مدل جهت 

سازي، شرايط توپوگرافي منطقه، اطالعات منبع ايجاد مدل
ودگي اعم از نوع آالينده، ميزان آالينده ورودي به محيط و آل

كننده ساختار فيزيكي منبع و همچنين مشخصات نقطه دريافت
هاي هواشناسي شامل اطالعات زماني، داده .باشدآالينده مي

دماي حباب خشك، وضعيت هوا از نظر ابري بودن و ارتفاع ابرها، 
  .باشداختالط ميرطوبت، جهت و سرعت وزش باد و ارتفاع 

افزار از اطالعات هواشناسي جهت محاسبه ميزان اين نرم
صعود ستون دود، انتقال آلودگي، نفوذ و تجزيه ماده آالينده 

صورت ه تر و تجزيه خشك ب ميزان تجزيه. كنداستفاده مي
شود و در نهايت ميزان كل افزار محاسبه ميجداگانه توسط نرم

  ].11[زيه خشك و تر برابر است تجزيه آلودگي با مجموع تج
هاي واحدهاي مختلف پااليشگاه استفاده سوختي كه در كوره

گاز طبيعي و يا سوخت مايع است كه در خود پااليشگاه  ،شودمي
ها و نيز مقداري ناخالصي از شود كه حاوي هيدروكربنتوليد مي

كننده مينأهوا نيز به عنوان ت .باشدجمله تركيبات گوگرد مي
در اثر احتراق سوخت كوره، . شودسيژن احتراق وارد كوره مياك

 H2Oو هيدوژن به  SO2، گوگرد به COو  CO2تبديل كربن به 

                                                 
2- Industrial Source Complex-Short Term 
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ميزان . پذيرندباشند كه انجام ميهايي ميترين واكنشمهم
گيري غلظت، دما و سرعت گازهاي خروجي با استفاده از اندازه

ه هاي قابل حمل بگاهمستقيم در محل دودكش با استفاده از دست
  .]12[دست آمده است 
هاي سازي پخش آلودگي هواي ناشي از آاليندهبراي مدل

CO  وSO2 هاي در اطراف شركت پااليش نفت تبريز از داده
هاي پااليشگاه در دو روز متفاوت غلظت و دماي خروجي دودكش

با توجه به شرايط آب و هوايي  87و اسفند  90هاي خرداد از ماه
دست آوردن دو الگوي پخش متفاوت ه تفاوت اين دو ماه و بم

سوخت مورد استفاده در  كهناي به توجه با .است استفاده شده
 يغلظت خروج زانيثابت است، لذا م معموالً شگاهيپاال هايكوره
كنترل  طيمگر در شرا(نخواهد داشت  ياديز رييتغ زين هاندهيآال

 يخروج هايندهيآال زيه آنالمربوط ب هايداده يكه بررس) نشده
 دأييامر را ت نيا ر،يدر چند سال اخ شگاهيپاال هاياز دودكش

ذكر شده،  هايداده يبا بررس قيتحق نيحال در ا نيبا ا. كنديم
از  يخروج هايندهيبود كه غلظت آال ييهدف انتخاب روزها

البته متفاوت بودن . داشته باشند يادزي تفاوت هادودكش
دو روز  تيمد نظر قرار گرفته بود كه در نها زين يجو يپارامترها

از  .مورد مطالعه انتخاب شدند ياشاره شده به عنوان روزها
ي اطالعات ايستگاه سينوپتيك تبريز نيز به عنوان پايگاه داده

   .استافزار استفاده شدههواشناسي نرم
دو روز مورد  يبرا به ترتيب گلباد را) 2(و  )1( هايشكل

هاي مختلف بررسي جهت وزش باد در ماه .دندهينشان م لعهمطا
بادهاي  ،دهد كه باد غالب منطقهسال در منطقه، نشان مي

   .دنباششرقي ميشرقي، غربي و شمال
 .دهديم را نشان يمنطقه مورد بررس ييعكس هوا )3( شكل

متر بر  4 ،ماه سرعت باد در روز مورد مطالعه اسفند نيشتريب
 8روز مورد مطالعه خردادماه  يو برا) درصد 8رخداد با ( هيثان

به طور كلي سرعت باد . باشديم) درصد 6با رخداد ( هيمتر بر ثان
متر بر ثانيه نوسان كرده  8تا  0در روزهاي مورد مطالعه بين 

  .باشدمتر بر ثانيه مي 3است و ميانگين سرعت باد 
-منطقه در ،استنشان داده شده) 3(در شكل  كه طورهمان

سه  زيتبر شگاهيپاال تيو به مركز لومتريبه شعاع شش ك اي
به عنوان  زيبزرگ وجود دارد كه شهر تبر يمنطقه مسكون

  .واقع است زينفت تبر شيشهر، در شرق شركت پاال نيبزرگتر
ها و همچنين به عنوان مشخصات دودكش) 2(جدول شماره 
لعه خرداد ماه را شده در روز مورد مطاگيرينمونه مقادير اندازه

  .دهدنشان مي

  
  

  ماه گلباد روز مورد مطالعه اسفند -1شكل 
  

  
  

  گلباد روز مورد مطالعه خرداد ماه - 2شكل 
  

  
  

  عكس هوايي منطقه مورد بررسي -3شكل 
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  هاي از آنخروج گازهاي تحليلهاي داده و هادودكش مشخصات - 2جدول 
شماره 
  منبع

ارتفاع   مختصات
دودكش 

)m(  

رقط
  شدودك

)m( 
دماي گازهاي 

  )  C̊( خروجي
سرعت گازهاي 

  )m/s(خروجي
  (%) O2ميزان   CO (ppm)غلظت  SO2  (ppm)غلظت

X  Y  اسفند  خرداد  اسفند  خرداد  اسفند  خرداد  
1 150  655  00/73 50/3 195 50/6 00/347  00/128 00/0  00/0  26/4  63/3  
2 174  655  00/73 50/3 198 45/5 50/161  50/89 00/0  00/6 36/5  76/9  
3 196  655  00/73 50/3 194 35/6 12/37  61/96 00/0  08/5 92/3  86/4  
4 275  674  60/36 90/1 635 20/4 00/4  00/99 00/14  00/1 63/10  79/5  
5 278  854  00/43 57/3 513 00/6 00/0  00/115 00/31  00/25 84/7  79/7  
6 289  674  60/36 18/2 552 00/14 03/9  00/148 00/8  00/7 27/10  84/4  
7 312  677  60/36 92/0 490 00/7 00/2  00/64 00/27  00/275 99/6  19/13  
8 312  685  00/46 81/1 355 90/3 00/1  00/2 00/8  00/2 36/11  48/5  
9 312  694  00/46 18/2 261 00/4 32/8  00/3 00/13  00/6 49/10  78/7  
10 370  667  60/36 20/2 525 20/7 27/67  19/99 64/3  56/88 91/4  66/7  
11 396  667  60/36 35/4 618 18/12 07/7  72/136 86/8  70/171 94/6  90/7  
12 422  667  60/36 35/2 374 00/4 24/16  09/18 95/3  60/7 64/9  35/9  
13 515  676  00/52 52/2 427 90/3 00/9  00/8 00/16  00/500 17/11  58/11  
14 556  672  20/73 58/3 248 00/4 00/51  00/108 00/5  00/17 69/7  81/5  
15 546  672  60/36 50/1 262 00/8 00/161  00/174 00/682  00/20 54/2  40/5  
16 579  677  00/52 38/2 207 20/8 00/447  00/240 00/97  00/5 88/4  77/1  
17 585  677  00/53 50/1 244 50/6 00/156  00/290 00/104  00/1 14/3  07/6  
18 586  817  60/36 58/1 215 20/6 00/3  00/102 00/91  00/0 22/8  42/10  
19 501  667  60/36 00/3 402 55/6 61/109  47/51 82/11  29/43 67/5  24/5  
20 350  505  8/60  35/2 316 60/6 0/3105  0/2816 0/1458  00/264 37/10  37/12  

  
  

  سازيحاصل از مدل جينتا -4
با در دو روز  SO2و  COهاي سازي پخش آاليندهمدل

 ISCSTافزار شرايط انتشار و هواشناسي متفاوت با استفاده از نرم
  :و با فرضيات زير انجام گرفت

 .شرايط پايدار است -
 .شرايط انتشار مستقل از زمان است -
 .اثر متقابلي بين منابع مختلف انتشار آلودگي وجود ندارد -
يا ها در اثر واكنش شيميايي، جذب و از كاهش غلظت آالينده -
 .استنشيني صرف نظر شدهته
هاي اطراف منابع ها و ساختماناز اثرات ناشي از وجود سازه -

  .استپوشي شدهانتشار چشم
باد غالب اسفند ماه و خرداد ) 2(و ) 1(هاي با توجه به شكل

به (و باد شرقي ) به جنوب غربي(شرقي ماه به ترتيب باد شمال
-شكل ،هاي باد فوقتن جهتلذا با در نظر گرف. باشدمي) غرب
به ترتيب، تغييرات غلظت بر روي سطح زمين را ) 5(و ) 4(هاي 

و نقاط مركز ) هاي پااليشگاهدودكش(بر حسب فاصله از منابع 
هاي در روزهاي مورد نظر ماه) داراي بيشترين غلظت(پلوم 

  .دهنداسفند و خرداد نشان مي
  

  
  

سب فاصله از منبع ها بر حتغييرات غلظت آالينده - 4شكل 
  )اسفند ماه(

  

  
  

  )ماهخرداد ( منبع از فاصله برحسب غلظت راتييتغ -5 شكل
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براي روز مورد مطالعه  COميزان غلظت متوسط آالينده 
، مقدار بيشتري )بيشترين مقدار: µg/m3 89/41(خرداد ماه 

بيشترين  : µg/m3 30/26(نسبت به روز مورد مطالعه اسفند ماه 
ها براي هاي خروجي از دودكشچراكه مجموع دبي .دارد) مقدار

 5/1تقريباً (اين آالينده در روز مورد مطالعه خرداد ماه بيش از 
. باشدمقدار آن براي روز مورد مطالعه اسفند ماه مي) برابر

همچنين بيشترين غلظت براي روز مورد مطالعه خرداد ماه در 
نسبت به روز مورد ) رمت 1800تقريباً (تري از منابع فاصله نزديك

رخ داده است كه علت آن ) متر 5800تقريباً (مطالعه اسفند ماه 
كه در طول به طوري. توان به تغييرات جهت باد ربط دادرا مي

 84روز مورد مطالعه اسفند ماه، جهت باد تغييرات زيادي ندارد و 
باشد شرقي ميدرصد دفعات ثبت شده براي جهت باد، باد شمال

كس براي روز مورد مطالعه خرداد ماه، جهت باد در طول و بالع
درصد از دفعات ثبت شده براي  43(روز نوسانات بسياري داشته 

ها در كه باعث شده است تا آالينده) باشدجهت باد، باد غربي مي
اين . روز مورد مطالعه اسفند ماه فاصله بيشتري را طي كنند

بر حسب فاصله از  SO2توضيح در مورد ميزان غلظت آالينده 
الزم به ذكر است كه سرعت باد در هر دو (منبع نيز صادق است 

درصد  65روز مورد مطالعه الگوي تقريبا يكساني دارد و بيش از 
 4تا  5/0دفعات ثبت شده براي سرعت باد، در هر دو روز بين 

براي  SO2در مورد ميزان غلظت آالينده ). باشدمتر بر ثانيه مي
مورد مطالعه بيشترين مقدار غلظت تقريبا يكسان هر دو روز 

)µg/m3 78/61  براي روز مورد مطالعه اسفند ماه وµg/m3 
است كه علت آن ) براي روز مورد مطالعه خرداد ماه 46/67

ها در دو هاي خروجي از دودكشتقريباً يكسان بودن مجموع دبي
  .باشدروز مورد مطالعه مي

و مقادير ) 5(و ) 4( هايشكلمقايسه مقادير غلظت 
دهد كه در هيچ ، نشان مي)1(استانداردهاي ذكر شده در جدول 

ها، استانداردهاي يك از روزهاي مورد مطالعه، غلظت آالينده
  .است اوليه و يا ثانويه را نقض نكرده

به ترتيب الگوي پخش آلودگي را براي ) 7(و ) 6( هايشكل
ي اسفند ماه نشان العهدر روز مورد مط COو  SO2ي دو آالينده

به ترتيب الگوي پخش آلودگي را ) 9(و ) 8( هايشكلدهند و مي
در روز مورد مطالعه خرداد نشان  COو  SO2ي آالينده براي دو

- مش ،و قائمي افق يمحورها) 9(تا ) 6( هايشكلدر . دهندمي
منابع آالينده در ( دسازنيرا مشخص م مورد مطالعه منطقه بندي

قائم قرار  6000تا  5000افقي و  6500تا  5500صات بين مخت
  ).اندگرفته

  
  

  )اسفند ماه( SO2 پخش يالگو - 6 شكل

 

  
  

  )اسفند ماه( CO پخش يالگو - 7 شكل

  

  
  

  

  )خرداد ماه( SO2 پخش يالگو -8 شكل
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  )ماهخرداد ( CO پخش يالگو - 9 شكل
  

و د الگوي پخش )9( تا )6( هايشكل ،طور كه ذكر شدهمان
 باد هايو جهت هامدل شده را برحسب سرعت ندهيگاز آال
-ياشكال م نيخطوط غلظت در ا ياز رو. دهنديم نشان مختلف

  :ديرس ريز جيبه نتا توان
- استاندارد زانياز م ندهيرا كه غلظت آال هاييها و زمانمكان -

  .است مشخص كرد تجاوز كرده هاي آلودگي هوا
ثابت  منابع تقريباً يانتشار آلودگ ميزان كه نيبا توجه به ا -

 منبعي كه درتوان يم ISCSTمدل  نتايج با استفاده ازاست، 
 اديرا بر ازد ريثأت نيشتريب يي مشخصو آب و هوا يمياقل طيشرا

مطالعه  توانيم جهيدر نت، مشخص كرد و دارد گيو پخش آلود
  .منبع انجام دادكنترل  يبرا تريقيدق
بيني ميزان غلظت ر صنعت جهت پيشتواند دميمدل  نيا -

  .ي مشخص استفاده گرددجو طيشرا ها در يكآالينده
يابي بهينه يك كارخانه و يا تواند جهت مكاناين مدل مي -

  .منطقه صنعتي جديد استفاده شود
شكل (با توجه به گلباد مربوط به روز مورد مطالعه اسفند ماه  -
) 3(لذا با توجه به شكل  .باشددرجه باد غالب مي 45، باد ))1(

بيشترين ميزان غلظت آلودگي براي اين روز در منطقه سردرود 
  )).7(و  )6( هايشكل(باشد مي

و با در نظر گرفتن ) 3(با شكل ) 9(و  )8( هايشكلبا مقايسه  -
-توان نتيجهجهت باد غالب براي روز مورد مطالعه خرداد ماه مي

ميزان غلظت در منطقه  گيري كرد كه در اين روز، بيشترين
  .باشدمي) اطراف پااليشگاه(صنعتي غرب تبريز 

ها كمتر از ميزان غلظت آالينده ،در هر دو روز مورد مطالعه -
  .باشداستانداردهاي اوليه و يا ثانويه مي

ها در به طور كلي برخي از عوامل مؤثر در پخش آالينده
  :شودصه مياطراف شركت پااليش نفت تبريز به صورت زير خال

شوند ها بهتر پخش ميدر شرايط ناپايدار آالينده: پايداري اتمسفر
  .شوندو به مناطق دورتري از منابع منتقل نمي

 يگازهابا افزايش سرعت : سرعت گازهاي خروجي از دودكش
ها بهتر پخش ي، ارتفاع ستون دود افزايش يافته و آاليندهخروج

  .يابدسطح زمين كاهش مي ها بر رويشوند و غلظت آاليندهمي
با افزايش دماي گازهاي : دماي گازهاي خروجي از دودكش
هاي باالتر يابد و گازها به اليهخروجي، چگالي گازها كاهش مي

ها بر روي سطح زمين كنند و در نتيجه غلظت آاليندهصعود مي
  .يابدكاهش مي
- ها ميافزايش سرعت باد باعث كاهش پخش آالينده: سرعت باد

ها را طي افت بيشتري نسبت به دودكشسها مشود و آالينده
  .كنندمي

با افزايش دماي هوا ضريب پخش و در نتيجه ميزان : دماي هوا
تري نسبت به ها در فاصله نزديكيابد و آاليندهپخش افزايش مي
  .رسندمنابع به زمين مي

هاي عوامل فوق كه بيانگر پارامترهاي موثر در پخش آالينده
د به مسئولين و مديران كنترل آلودگي هوا نتواند، مينباشوا ميه

  .دنها كمك كنگيريدر تصميم
  
  گيرينتيجه - 5

اند و فاكتورهاي شناخته شده منابع توليد آلودگي هوا تقريباً
. باشندمهم آن، ميزان توليد آلودگي، نوع و موقعيت منبع مي

وايي، شرايط زمين ثير شرايط آب و هأفرآيند انتقال نيز تحت ت
و همچنين شرايط اقليمي ) از نظر پستي و بلندي و زبري سطح(

هاي ها و در واقع دريافت كنندهگيرنده. يك منطقه قرار دارد
. باشندها ميها، گياهان، حيوانات، مواد و ساختمانآلودگي، انسان

انتشار و  يبررس يبرا يهوا ابزار توانمند يآلودگپخش  هايمدل
غلظت  يرگياندازه كه نيبا توجه به ا باشند ويم هاندهيالغلظت آ

 توانندها ميمدل ،باشدينم رپذيدر هر نقطه امكان ندهيآال
  .استنتاج غلظت در آن نقاط باشند يبرا ايلهيوس

-اي از راهپس از تعريف آلودگي هوا، خالصه ،در اين تحقيق
ادامه با استفاده  در. ي هوا بيان شدكارهاي كنترل منابع آالينده

كه توسط آژانس حفاظت محيط زيست ISCST افزار از نرم
هاي ها و ارگانآمريكا تدوين و توصيه گرديده و از طرف سازمان

هاي سازي پخش آاليندهمدل به منظورمحيطي مختلف زيست
سازي پخش آلودگي براي مدل ،گيردقرار مي هوا مورد استفاده

يك (ش نفت تبريز براي دو روز متفاوت هوا در اطراف شركت پاال
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نتايج نشان . استفاده شد) ماه روز از اسفند ماه، يك روز از خرداد
د كه در هيچ يك از روزهاي مورد مطالعه ميزان غلظت ندهمي

در منطقه  COو  SO2هاي ساعته آالينده 24ساعته و  8متوسط 
 تسازمان حفاظت محيط زيساز استانداردهاي  ،مورد مطالعه
ولي ميزان آلودگي هوا در نقاط مختلف منطقه  .كندتجاوز نمي

مورد نظر نسبت به تغيير شرايط آب و هوايي حساسيت زيادي 
داشته و الگوي پخش آلودگي با تغيير شرايط آب و هوايي و به 

كه در روز  به طوري. كندخصوص سرعت و جهت باد تغيير مي
رات زيادي نداشته مورد مطالعه اسفند ماه كه جهت باد تغيي

اند و بالعكس در روز ها فاصله بيشتري را طي كردهاست، آالينده
ه ــمورد مطالعه خرداد ماه كه جهت باد نوسانات زيادي داشت

  .اندها فاصله كمتري را پيمودهاست، آالينده
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1. Introduction 

Air pollutants are potentially hazardous to human health, plants, animals, materials and surrounding environment 
including building, roads, etc. Almost in all cases, it is the human activities that are the main sources of pollution. 
Air pollution modelling is an essential tool for air pollution studies. Considering that observations are often sparse, 
models can be used to make inferences on concentrations where there is no information [1, 2]. The current study 
aimed to consider the pollutants (CO and SO2) concentration in areas adjacent to Tabriz Oil Refining Company and 
comparison of concentration with clean air standards of Environmental Organization of Iran. The effect of wind 
speed and direction on dispersion profile of air pollution was also considered. Therefore, the ISCST (Industrial 
Source Complex-Short Term) model was used to simulate pollutant distributions on two different days in order to 
assess the ground level concentration of pollutant in the study area.  

 
2. Methodology 

2.1. Description of refinery area 

The refinery is situated on a plot area of 1.5 square kilometers located at 15km of Tabriz-Azarshahr road, East 
Azarbayjan province, Iran. The refinery was originally built to process 80,000 BPD of Ahvaz-Asmari’s crude oil to 
meet the region requirements. However, the capacity has been enhanced to 110,000 BPD in recent years. The 
refinery complex, as a whole, contains refining units, utility services, waste water treatment plant and storage tanks. 
In sum, CO and SO2 release from 20 stacks. Fig. 1 shows the location of Tabriz Oil Refining Company and 
surrounding area. 

 

 
Fig. 1. Location of Tabriz Oil Refining Company 
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2.2. Industrial Source Complex Short Term (ISCST) model 

The Industrial Source Complex (ISC) model, as well as its short-term model (ISCST) are among the most widely 
used and accepted models. United States Environmental Protection Agency (US EPA) established the ISCST 
software for air pollution dispersion modeling and many environmental organizations have used this software.  

Emission and meteorological data are served as input to the software, and the air quality is predicted for various 
scenarios. The assumptions which were used in the ISCST model include the following [3, 4]: 

1- Steady state conditions, 
2- There is no reaction in the system, 
3- The emission inventories do not change by time, 
4- There is no deposition in the system, and 
5- The effect of structures and buildings around pollution sources is neglected. 
 

3. Results and discussion 

The results of ISCST model for 2 days with different meteorological conditions were considered to demonstrate 
the effect of wind regimes on the pollutants dispersion in the study area. Figs. 2 and 3 indicate that northeast and 
east are the prevailing wind directions in March and May, respectively; and the main plumes are elongated in those 
directions. Figs. 4 and 5 represent CO and SO2 concentrations as functions of axial distance at ground level in the 
centerline of main plumes in March and May, respectively. Given the atmospheric parameters, maximum pollutant 
concentrations in a March day, occur at a distance longer than the day of May. 

 
 

  

Fig. 2. SO2 dispersion pattern (March)  

  

 

Fig. 3. SO2 dispersion pattern (May) 
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Fig. 4. CO and SO2 concentrations estimated by the model as a function of axial distance at ground level (March) 

 

Fig. 5. CO and SO2 concentrations estimated by the model as a function of axial distance at ground level (May) 

4. Conclusions 

The ISCST model was used in this study requires input information on emission sources at the Tabriz Oil 
Refining Company and site-specific meteorological data. The results of dispersion simulation of CO and SO2 for 
two days with different meteorological conditions showed that the predicted concentrations were lower than the 
ambient air quality standard, with the maximum concentrations being found much closer to the emission source, and 
air pollutants concentrations were more sensitive to meteorological fluctuations, especially wind speed and wind 
direction.  
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