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 چکیده

که  طوریه ب شهرستان دلیجان به عنوان پایتخت ایزوگام ایران شناخته می شود،ولید ایزوگام به عنوان یکی از منابع مهم آالینده هوا محسوب می شوند. واحدهای ت
الینده ها روی مناطق آوه انتشار این ابتدا پژوهش جامعی از وضعیت آلودگی این منابع و نح آلودگی هوای این شهرستان در حال حاضر ناشی از منابع مذکور به نظر می رسد.

، اندازه KIGAS300، مدل KIMOدستگاه آناالیزر گاز به وسیله  ،ی یکی از واحدهاابتدا پارامترهای جریان خروجی از دودکش ها ،برای این منظورآید. می  عمله اطراف ب
و خصوصیات منبع انتشار آالینده از  ایستگاه هواشناسی دلیجان 2015با مقیاس روزانه سال  متغیرهای جوی دما، رطوبت، جهت و سرعت بادگیری شده است، سپس با استفاده از 

برای  این مدل مدل سازی شده است.  AERMODبه کمک نرم افزار  آن ها جمله ارتفاع دودکش، سرعت و دمای گاز خروجی، نرخ انتشار آالینده و ...، پخش و پراکنش
ر نمونه برداری دابتدا   ،آالیندهمنابع کل از  مورد مطالعه تعیین سهم کارخانه ایزوگام به منظور کیلومتر( طراحی شده است. 50نزدیک )کمتر از برآورد غلظت انتشارات از منابع 

پس از اعمال مقادیر بعمل آمد برای دو آالینده منوکسید کربن و اکسیدهای ازت  منبع نقطه ای که خروجی دودکش های یک کارخانه پخت ایزوگام می باشند 4از  پاییزفصل 
مدلسازی انتشار آالینده های خروجی دودکش ها در منطقه اطراف، میزان نشر حاصل از مدلسازی در  و AERMODاندازه گیری شده خروجی دودکش ها در مدل 

با مقادیر اندازه گیری شده در همان نقاط سازی پراکنش آلودگی  از مدلحاصل نتایج مقایسه مشخص گردید.  محوطه اطراف کارخانه )چهارگوشه کارخانه(چهار نقطه معینی از 
میکروگرم بر مترمکعب، در  14003/0و ناشی از آالینده اکسید ازت   میکروگرم بر مترمکعب 19348/0به مقدار منوکسید کربن غلظت آالینده ها ناشی از غلظت آالینده داد  نشان

 نقطهچهار در هوای محیطی و اکسیدهای ازت میزان آالینده منوکسید کربن میدانی سازی انتشار و اندازه گیری  نتایج حاصل از مدلمقایسه با  می باشد. ساعته متوسط زمانی یک
درصد می باشد. 14/0و  26/0 به ترتیب برابر  ناشی از یک واحد تولید ایزوگام در هوای شهر و اکسیدهای ازت مشخص می شود سهم آالینده منوکسید کربن
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Abstract

Isogam Bituminous production units are considered as an significant source of air pollution. Delijan city is 

known as the capital of Iran Isogam Bituminous, so air pollution in the city recently seems to be arising from the 

sources. At first, comprehensive study of the pollution and emissions sources on the surrounding area comes into 

action. For this purpose, the chimney outlet parameters of one unit are measured by gas analyzer KIMO, 

KIGAZ300.Then, using climate variables like temperature, humidity, wind speed or direction with the daily 

Delijan 2015 weather station and emission source characteristics including the chimney height, speed and 

exhaust gas temperature, the rate of emission, etc., its distribution is modeled by AERMOD software. The model 

is designed to estimate the discharge rate from adjacent sources (less than 50 km). In order to determine and 

evaluate the unit's share of total emissions in the sample-studied materials in summer the 4-polluting source of 

all the chimneys were measured. Results of air pollution dispersion modeling shows that the highest 

concentration of Carbon monoxide and nitrogen oxide are 0.19348 and 0.14003μg/m3 on hourly average and 

occurred in the eastern part of the North. Evaluating the results of modeling and measuring carbon monoxide 

emissions in several points of the city, CO and NOX percent (as environmental pollutants) are determined 0.26 

and 0.14 respectively in urban air. 
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 مقدمه -1
آلودگی هوا پدیده ای جهانی است که امروزه به عنوان یک معضل بزرگ در 
زندگی بشر ریشه دوانیده است. طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی، هر ساله 

نفر در اثر استنشاق آالینده های جوی جان خود را از دست می دهند.  050000
با یک دیدگاه واقع بینانه مشخص می گردد که با دانش امروز بشر، نمی توان 
انتظار داشت که هیچ گونه آالینده ای از صنایع و کارخانه ها وارد هوا نشود اما 

مراقب بود که غلظت می توان با مطالعات دقیق تر در صنایع و کارخانجات 
آالینده های ناشی از این صنایع در محیط اطراف، از میزان استاندارد های 

شهرستان دلیجان تعریف شده توسط سازمان حفاظت از محیط زیست فراتر نرود. 
واحد تولید قیر و  120توان پایتخت ایزوگام ایران نامید. در این شهرستان بیش از را می

ها به عالوه بر تأمین مصرف داخلی، بخشی از تولیدات آنایزوگام وجود دارد و 
شود. از بحث اقتصادی این صنعت اگر بگذریم، در چند کشورهای اطراف صادر می

سال گذشته وضعیت هوای دلیجان دستخوش تغییراتی شده و میزان آلودگی آن 
ان افزایش یافته است به نحوی که از دلیجان به عنوان چهارمین شهر آلوده است

مدل سازی پراکنش گازها به طور گسترده در مطالعات زیست شود. مرکزی یاد می
محیطی در کشورهای مختلف دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعات با 
استفاده از داده های هواشناسی، چگونگی انتشار و توزیع آالینده ها از منبع در محیط 

گردد که با استفاده از نتایج این مدل سازی ها، راه اطراف منابع انتشار مدل سازی می 
های کاهش این اثرات مورد بررسی قرار گرفته و فناوری های الزم برای کاهش 
میزان آالینده ها و چگونگی ساخت بخش های مختلف واحدهای صنعتی تعیین می 

نه گردد. بررسی ارزیابی و مدل سازی چگونگی پراکنش آالینده ها جهت مدیریت بهی
مدل های آلودگی هوا ابزار  آلودگی های حاصل از آن ها صورت می گیرد.

. نرم (1394) امیری توانمندی برای بررسی انتشار و غلظت آالینده ها هستند
، یکی از نرم افزارهای مورد تأیید آژانس حفاظت محیط AERMODافزار 

ین زیست آمریکا است، که در دسته ی مدل های ارجح و توصیه شده ی ا
مدل سازی پخش آالینده های هوا فرآیندی است که اثر یک . سازمان قرار دارد

یا چند منبع تولید کننده آالینده هوا بر محیط را پیش بینی می نماید. الگوریتم 
های به کار رفته در این مدل ها بر پایه فیزیک فرآیند های اتمسفری و داده 

پراکنشی حالت دائمی  یک مدل  AERMOD.های تجربی تولید شده است
است و برای تعیین غلظت آالینده های مختلف در مناطق شهری و روستایی، 
صاف و ناهموار، انتشارات سطحی و در ارتفاع، از منابع نقطه ای، حجمی و انواع 

این مدل نحوه ی پخش و پراکنش  .مختلف منابع سطحی استفاده می شود
طور کلی مدل ه ب شبیه سازی می کند. آالینده ها را از منبع تا دریافت کننده

 های گوسی، محدود به جریان های عبوری از سطوح ساده اند، اما

AERMOD زدن جریان های عبوری از پستی و ای جهت تقریبساده روش
سال بررسی، آژانس حفاظت  14، پس از 2004سال در برد. بلندی به کار می

مدل برگزیده خود را به عنوان  AERMODمحیط زیست آمریکا مدل 
در سال جکسون کار می توان به  در این زمینهاز پیشینه کاربرد  معرفی کرد.

غلظت آالینده سیانید هیدروژن که بر اثر فرآیند جداسازی طال از که  2006
و  ISCST3سنگ معدن آن، در معدن طال در شهر کلرادو با دو مدل 

AERMOD ستگاه های پایش مشخص و با مقادیر اندازه گیری شده در ای
در مطالعه ای دیگر در همچنین، . (Jackson 2006)کرد، اشاره نمودمقایسه 

ن کشور میکرون در شهر پو 10، آالینده ذرات معلق کمتر از 2007سال 
مترهای هواشناسی مورد نیاز هندوستان مدل سازی شد که در آن، پارا

AERMOD  به کمک مدلWRF  محاسبه گردید. این مطالعه با فرض
کیلومتر مربع و با فاصله  25×25مسطح بودن زمین و در محدوده ای با وسعت 

 (Tancrede, et al. 1992)کیلومتر انجام گرفت 1دل سازی ی شبکه م
بهبود پراکندگی آالینده ی بررسی به  و همکاران، Rahul ،2014در سال.

در ناحیه ی صنعتی منطقه  AERMODبا استفاده از مدل  اکسید نیتروژن
از دیگر مطالعات انجام گرفته  .(Rahul, et al. 2014)گرمسیری پرداختند

صورت  2005که در سال  همکاران می توان به مطالعه ای که توسط پری و
به  AERMOD. آن ها به بررسی کاربردهای مدل داشتگرفته است، اشاره 

 هایشانعنوان یک مدل پراکندگی برای منابع صنعتی پرداختند؛ نتایج بررسی 
نشان داد که در مقایسه با دیگر مدل های آزمون شده در این زمینه، مدل 

AERMOD شدمدل باالتر و برتری می با(Perry, et al. 2005).  هکل
و لی متر جهت مدل سازی غلظت عنصر جیوه در مناطق مسکونی از مدل 

AERMOD  ،استفاده کردند، آن ها دریافتند که مشخصه های هواشناسی
ارتفاع دودکش و توپوگرافی منطقه تأثیرات زیادی بر توزیع آلودگی هوا دارد، 

کش رابطه نتایج تحقیق آن ها نشان داد که بین غلظت عنصر جیوه و ارتفاع دود
ی معکوس وجود دارد و نیز جوامع مسکونی که در زمین های مرتفع نزدیک به 
منابع صنعتی قرار گرفتند نسبت به مناطق مسطح دو تا سه برابر بیش تر در 

 .(Heckel and LeMasters 2011)معرض آلودگی هوا قرار می گیرند
با مطالعه ی موردی بر روی آالینده ی دی  ،2010در سال  زو و همکاران،

اکسید گوگرد ناشی از منابع نقطه ای و منابع متحرک جاده ای دو شهر داالس و 
در مقیاس های زمانی  AERMODالیس کانتی، کارایی مدل پراکنشی 

 و همکارانش، Truong .(Zou 2010)مختلف را مورد سنجش قرار دادند
در پژوهشی به ارزیابی ریسک انتشار بنزن در منطقه ی شهری با  2016سال 

 .Truong, et al)پرداختند AERMODاز مدل جوی استفاده 

ژانگ و دستیارانش، با مطالعه ی موردی بر روی شهر هانگ ژوا در .(2016
ناشی از سوخت های  10PMو  2SO ،XNOجنوب چین سه آالینده ی 

مدل سازی کردند  AERMODبا مدل  فسیلی و فرآیندهای تولیدی صنایع را
ایستگاه  7و یافته های حاصل تحقیق آن ها با اطالعات جمع آوری شده در 

ضرایب  ،2009در سال  فاکنر و همکاران، .(Zhang 2008)پایش مقایسه شد
 ( و 2.5PMمیکرون) 5/2انتشار آالینده های ذرات معلق با قطر کمتر از 

(10PM)  حاصل از برداشت بادام در ایالت کالیفرنیا، با دو مدلISCST3  و
AERMOD را تعیین و با مقادیر پایش شده مقایسه کردند(Faulkner 

خروجی از  دی اکسید نیتروژنسینگیاتیوس و همکاران، میزان غلظت  .(2009
 12دودکش چهار کارخانه سیمان کشور تایلند را به مدت هفت روز متناوب در 

ایستگاه دریافت کننده، اندازه گیری کردند. سپس با استفاده از مدل 
AERMOD از کارخانه سیمان را در فصل خشک  دی اکسید نیتروژننتشار ا

و مرطوب شبیه سازی نمودند و نتایج حاصل از اندازه گیری را با نتایج حاصل از 
شبیه سازی در ایستگاه های دریافت کننده مقایسه 

در ، 2015سال ، Podrez .(Seangkiatiyuth, et al. 2011)کردند
دی ، استانداردهای یک ساعته AERMODتحقیقی، با استفاده از مدل 

حفاظت محیط زیست آمریکا برآورد شده بود  را که توسط آژانس اکسید نیتروژن
و همکاران و محیط دالوری با  Amit .(Podrez 2015)را به روزرسانی کرد
پخش آلودگی ناشی از ذره معلق با قطر کمتر  AERMODبه کارگیری مدل 

از  .(Amit, et al. 2007)را در پون هند بررسی کردند میکرون 10از 
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، در سال شروحی و همکارانمطالعات انجام شده در ایران می توان به کار 
، سیستم پایش AERMODبا استفاده از نرم افزار اشاره کرد، آن ها ، 2013

 .Rouhi, et al)آلودگی هوا در میدان نفتی پارس جنوبی را مدل سازی کردند

، AERMOD، به کمک نرم افزار 1393نورپور و کاظمی، در سال . (2013
پخش و پراکنش آالینده های هوای خروجی از دودکش کارخانه سیمان ایالم را 

ندوشن و همکاران، در ماه . (1393)نورپور و کاظمی شهرابیمدل سازی کردند
، در پژوهشی به شناسایی آالینده های هوا در صنعت فوالد با 2016می سال 

این مطالعه با توجه به این که انتشار  پرداختند، AERMODاستفاده از مدل 
فلزات سنگین است که می تواند سالمت انسان را به خطر اندازد،  ذرات حاوی

، میزان انتشار 2015در سال  .(Nadoushan, et al. 2016)انجام شد
خروجی از دودکش های پاالیشگاه گازی اندازه گیری و سپس  اکسیدهای ازت

، مدل سازی AERMODدر نش این آالینده با استفاده از مدل نحوه ی پراک
پژوهشی با موضوع سهم بندی  2015سال (. 1395شد) جعفری گل و همکاران 

انتشار آالینده های خروجی شرکت سیمان تهران و پاالیشگاه تهران روی 
شهرهای اطراف انجام شد و گزارش این پژوهش جهت بررسی سهم انتشار 

ثیر پذیرنده قرار أی شهرهای اطراف مورد استفاده مناطق تمنابع مختلف رو
تشار آالینده های خروجی از ان در این پژوهش(. 1394گرفت )نورپور و همکاران 

با به کارگیری مدل یکی از واحدهای تولید ایزوگام شهرستان دلیجان دودکش 

 مدل سازی و ارزیابی شده است. AERMODیعنی  EPAبرگزیده 
الینده آلودگی شهر مقادیر آ ظور بررسی سهم واحدهای تولیدی درنهمچنین به م

 کربن در نقاطی از شهر اندازه گیری شده است.منوکسید

 روش انجام تحقیق  -2

 محدوده مورد مطالعه 
مرکز شهرستان دلیجان است که در  دلیجان یکی از شهرهای استان مرکزی و

وان مرکز این شهرستان جنوب شرقی استان قرار گرفته است. شهر دلیجان به عن
متری از سطح دریا قرار دارد. این شهرستان از شمال به استان  1530در ارتفاع 

قم و از جنوب به استان اصفهان و از شرق به شهرستان کاشان و از غرب به 
کیلومتر مربع می باشد که  2170شهرستان محالت همسایه بوده و مساحت آن 

به خود اختصاص داده است. شهرستان از مساحت استان را  % 7/4در حد 
دلیجان در قلمرو آب و هوایی نیمه خشک قرار دارد و مرکز آن یعنی شهر 
دلیجان دارای زمستان های سرد و تابستان های نسبتاً گرم است. دلیجان یکی 
از کمتر بارش ترین شهرهای استان مرکزی به حساب می آید. اقلیم شهر 

 آمبرژه خشک و سرد می باشد.خشک و روش دلیجان براساس روش دو مارتن 
آمده است، این   2و1پارامترهای اقلیمی شهر دلیجان به طور متوسط در جدول 

 اطالعات از اداره کل هواشناسی استان مرکزی به دست آمده است.

 

 . موقعیت مکانی کارخانه ی ایزوگام مورد مطالعه1شکل        

 1395 پاییزاه هواشناسی دلیجان در فصل مقادیر متغیرهای جوی ایستگ. 1جدول 

 متغیر مقادیر

38/4  m/s سرعت باد 

N-SE جهت باد 

C° 28/6 دما 
 رطوبت نسبی 21%
6/169  mm متوسط بارش 

C° 8/12 نقطه شبنم 
 

 1395 پاییزبیشینه و کمینه متغیرهای جوی ایستگاه هواشناسی دلیجان در فصل .  2جدول 

ینمیانگ ثرمیانگین حداک  قلمیانگین حدا  قحداکثر مطل   متغیر واحد حداقل مطلق 

6/28  2/36  0/21  2/36  8/12 راددرجه سانتی گ   دما 
یرطوبت نسب درصد 5 58 12 30 21  

8/12  2/22  4/3  8/27  2/6- راددرجه سانتی گ  منقطه شبن   
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 اندازه گیری گازهای خروجی دودکش 
با قابلیت  AS300KIG، مدل KIMOدستگاه آناالیزر گاز در این تحقیق، 

جهت اندازه  XNOو  XSO ،2CO ،CO ،S2H ،NO ،2NOآنالیز گازهای 
مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول  گیری گازهای خروجی دودکش

یری گاز این دستگاه برای اندازه گ فرانسه می باشد.  KIMOساخت کمپانی
عت اندازه خروجی از دودکش ها بسیار مناسب است و کاربرد فراوانی در صن

گیری گازها را دارا می باشد. آناالیزر گاز دودکش، دتکتور گاز دودکش، 
KIMO KIGAZ 300   راندمان احتراق، کربن دی اکسیدقابلیت محاسبه ،

درصد هوای اضافی، اتالف حرارتی و مکش دودکش، قابلیت اندازه گیری فشار 
وجی، دارای و محاسبه فلوی گازه های خر  pitot tubeو سرعت گاز توسط

برابر  40تا  منوکسید کربن جهت باال بردن رنج گاز  gas dilutionسیستم

 قابلیت پرینت  گاز خروجی و جذب تقطیر دارای واحد آماده سازی گاز جهت
مادون قرمز و اتصال به کامپیوتر جهت پردازش اطالعات ذخیره  توسط پرینتر

قابلیت آنالیز و تست توان به از ویژگی های دیگر این دستگاه می  شده را دارد.
دقت و سرعت عمل بسیار  اتصال و ساپورت چند پراپ دتکت گاز، چندین گاز،
 3همراه با پوشش محافظ مغناطیسی، خود کالیبره بودن، دارای  حرفه ای،

ویض کاوشگر گاز دودکش اشاره نمود، نوع سوخت سنسور فشار و قابلیت تع
از دستگاه  باشد.عه، گاز طبیعی می مورد استفاده در کارخانه مورد مطال

AERQUAL  جهت اندازه گیری مقادیر گازهای محیطی داخل شهر استفاده
این دستگاه عالوه بر این که گازهای محیطی را با سنسورهای ازن،  .شده است

منوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، دی اکسید نیتروژن و هیدروژن سولفید اندازه 
بت را نیز در اختیار نظیر اندازه گیری دما، فشار و رطوگیری می کند، امکاناتی 
میانگین این غلظت ها را در هوای موجود در شهر  4قرار می دهد، در جدول 

سازی میزان  مقایسه این مقادیر با نتایج انتشار حاصل از مدل آورده شده است.
 لودگی شهر را نشان می دهد.آسهم کارخانه مورد مطالعه در 

 

 KIMO- KIGAZ 300مشخصات فنی دستگاه آناالیزر گاز احتراق مدل  . 3 جدول

اندازه  محدوده
 دستگاه گیری

 آناالیزر

O2 CO NO NO2 NOX SO2 Tg 
% Ppm ppm ppm ppm ppm C° 

0 -21 0 -8000 0 - 5000  0 - 1000  0 - 5155  0 - 5000  500 

 

 ppmبرحسب   اطراف کارخانه مورد مطالعه محیطدر سید نیتروژن منوکسید کربن و دی اکمیانگین غلظت آالینده های .  4جدول 

 

 

 ppmبرحسب   نتایج اندازه گیری  گازهای خروجی دودکش ها.  5جدول 

 

شهای سنجشماره ایستگاه  
 شناسه دودکش

Q CO NO NO2 NOX 
m3/h ppm ppm ppm ppm 

 31 1 30 33 32/839 واحد سالن تولید 2خروجی دودکش مشعل بنزا  1

 4 0 4 8 75/864 واحد سالن تولید 3خروجی دودکش مشعل بنزا  2

 24 1 23 97 45/788 خروجی دودکش مشعل بویلر روغن واحد بویلر روغن 3

 22 1 21 21 95/3037 خروجی دودکش مشعل زباله سوز واحد زباله سوز 4

                            

  2با استفاده از رابطه ی غلظت های حجمی اندازه گیری شده به وسیله دستگاه 
نشر جرمی گازهای خروجی به   3به غلظت جرمی و دبی حجمی طبق رابطه ی 

 .Wark, et al)تبدیل می شوند AERMODن به مدل برای وارد شد

سط به منظور استاندارد سازی مقادیر دما و فشار اندازه گیری شده تو .(1998
 (.7و  6 )جدول دستگاه، از قانون گازهای ایده آل استفاده شد

 ( گازهای ایده آل:1رابطه )

22.4 (Tactual / Tstd) × (Pstd / Pactual) 
 

 Tstd ,Tactual:دمای در شرایط واقعی و استاندارد بر حسب درجه ی کلوین 
 Pstd, Pactual :  بار فشار در شرایط واقعی و استاندارد بر حسب میلی 

پس از استاندارد کردن مقادیر دما و درجه ی حرارت، غلظت های حجمی 
 گازهای مورد نظر از طریق رابطه ی زیر به غلظت جرمی تبدیل شدند:

 ( غلظت جرمی:2رابطه ) 
C (mg/m3) = ppm × Mw / 24.5 

( به میزان نشر جرمی گازهای مورد نظر 3میزان دبی حجمی از طریق رابطه ی )
 .(colls 2002)گرددتبدیل می 

 E= Q × C                                                                      (:3رابطه )
Eبر حسب گرم بر ثانیه : میزان انتشار 
C : غلظت جرمی آالینده بر حسب گرم بر متر مکعب 
Q دبی حجمی بر حسب مترمکعب بر ثانیه : 

 

 دی اکسید نیتروژن منوکسید کربن بررسی دوره

 14/0±04/0 1/0±04/0 مهر و آبان
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  مقادیرغلظت جرمی حاصل از تبدیل آالینده های خروجی.  6جدول 

های سنجششماره ایستگاه  شناسه دودکش 
CO NO NO2 NOX 

mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

78/36 76/37 واحد سالن تولید 2عل بنزا خروجی دودکش مش 1  88/1  66/38  

90/4 15/9 واحد سالن تولید 3خروجی دودکش مشعل بنزا  2  0 90/4  

20/28 01/111 خروجی دودکش مشعل بویلر روغن واحد بویلر روغن 3  88/1  08/30  

75/25 03/24 خروجی دودکش مشعل زباله سوز واحد زباله سوز 4  88/1  63/27  

 

 mg/sمقادیر میزان نشر جرمی گازهای خروجی دودکش بر حسب  .  7جدول 

های سنجششماره ایستگاه  شناسه دودکش 
Q CO NO NO2 NOX 

m3/s mg/s mg/s mg/s mg/s 

580/8 808/8 233/0 واحد سالن تولید 2خروجی دودکش مشعل بنزا  1  438/0  018/9  

178/1 199/2 240/0 واحد سالن تولید 3خروجی دودکش مشعل بنزا  2  0 377/3  

176/6 313/24 219/0 خروجی دودکش مشعل بویلر روغن واحد بویلر روغن 3  411/0  587/6  

730/21 281/20 843/0 خروجی دودکش مشعل زباله سوز واحد زباله سوز 4  586/1  316/23  

 روش تحلیل داده ها -3

گازهای خروجی از در این پژوهش اطالعات اولیه با اندازه گیری و نمونه برداری 
و داده های جوی ایستگاه هواشناسی  مورد مطالعهدودکش کارخانه ایزوگام 

دلیجان از طریق آمار سازمان هواشناسی کشور به دست آمده است. با توجه به 
( و 1کاربری، منطقه اطراف به دو بخش مجزا تقسیم شده، یکی شهری)قطاع 

تعریف  8مربوطه در جدول  ضرایب پاییز( که در فصل 2دیگری خشک) قطاع 
شده است. غلظت آالینده های خروجی از دودکش به وسیله دستگاه آناالیزر 
نامبرده، مورد اندازه گیری قرار گرفت. به منظور انجام محاسبات خود در برنامه 

AERMET  ،به سه پارامتر سطحی ازمنطقه مورد مطالعه یعنی نسبت بوان
اج داریم، این کارخانه را در منطقه سطحی ضریب آلبدو و طول زبری سطح احتی

پس از اجرای برنامه  .و زمین های اطراف آن را خشک در نظر گرفتیم
AERMET و تهیه فایل های هواشناسی، داده های پروژه جهت پردازش ،

 ، وارد می شوند و نحوه پراکنش آالینده هایAERMODنهایی در مدل 
ی دوره ی زمانی یک ساعته، سه برا  دی اکسید نیتروژنو منوکسید کربن 

مدل سازی می ساعته، با استفاده از این نرم افزار  24ساعته، هشت ساعته و 
اطالعات نرخ انتشار آالینده که با توجه به روابط ریاضی محاسبه شده  گردند.

و  9است، دما و گاز خروجی از منبع و قطر داخلی در محل خروجی نیز در جدول 
 نمایش داده شده است.  10نه در جدول موقعیت مکانی کارخا

 تحلیل گلباد 
نموداری است که سرعت، جهت و تواتر بادهای یک مکان معین را با گلباد 

 )گلباد( استفاده از یک دستگاه مختصات مرکزی نشان می دهد، این دیاگرام
سنجی )مکان یابی، چگالی و توان باد،  کاربردها فراوانی دارد از جمله، امکان

ئی باد و ...( برای استفاده از انرژی باد، عدم استقرار صنایع آالینده در جهت ایستا
باد غالب منطقه و ... . تفسیر یک گلباد بدون نقشه برجستگی )توپوگرافی( دشوار 

با استفاده از  است اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا می شوند.
از تعداد بادهای  ه می رسیم کهگراف گلباد شهرستان دلیجان به این نتیج

 17ساعته(، حدود  12در ایستگاه هواشناسی دلیجان ) 95سال  پاییزدیدبانی شده 
شهرستان درصد بادها آرام و بقیه دارای جهت های متفاوت هستند. باد غالب 

کیلومتر بر ساعت  8/15دلیجان شمال شرقی، و متوسط سرعت باد در تابستان 
کیلومتر بر ساعت  4/68نیز دارای جهت شرقی با سرعت  بوده است. بیشینه باد

 بوده است.

 

 

1395 پاییز. نمودار گلباد ایستگاه هواشناسی دلیجان در فصل 1نمودار 
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 پارامترهای سطحی مورد استفاده در منطقه مورد مطالعه با تغییرات ساالنه.  8جدول 

 شماره قطاع
 ابتدای قطاع

 )درجه(
 انتهای قطاع

 )درجه(
 یب آلبدوضر

 )بی بعد(
 نسبت بوان
 )بی بعد(

 زبری سطح
 )متر(

1 0 270 28/0 6 3/0 
2 270 360 16/0 4 1 

 

 AERMODورودی به مدل   مورد مطالعهمشخصات دودکش های کارخانه ی ایزوگام   .9جدول 

 سرعت گاز خروجی
 )متر بر ثانیه(

دمای گاز 
 خروجی )کلوین(

 ارتفاع دودکش
 )متر(

 قطر دودکش
ر()مت  

شهای سنجشماره ایستگاه شناسه دودکش  

3/3  558 5 3/0 واحد سالن تولید 2خروجی دودکش مشعل بنزا    1 

4/3  582 5 3/0 واحد سالن تولید 3خروجی دودکش مشعل بنزا    2 

1/3  595 5 3/0 نخروجی دودکش مشعل بویلر روغن واحد بویلر روغ   3 

3/4  577 5 5/0 احد زباله سوزخروجی دودکش مشعل زباله سوز و   4 

  
 UTMدر مختصات  مورد مطالعهموقعیت قرار گیری کارخانه ایزوگام .  10جدول 

Decimal Degrees 

96083/33 عرض جغرافیایی 74888/50 طول جغرافیایی   

ثانیه، دقیقه، درجه  

 عرض جغرافیایی

 +/Hemisphere N 39 ثانیه 57 دقیقه 33 درجه

 طول جغرافیایی

 +/Hemisphere E 56 ثانیه 44 دقیقه 50 درجه

 UTMاستاندارد  

8/476799 شرقی Hemisphere N 39 ناحیه 7/3757841 شمالی   
 

  مدلAERMOD 
AERMOD  از متداول ترین و قدرتمندترین مدل های سری گوسین

برای برآورد غلظت  . این مدل (Cohan, et al. 2011) محسوب می شود
کیلومتر( طراحی شده است و می تواند  50منابع نزدیک )کمتر از  انتشارات از

برای پیش بینی غلظت آالینده های متفاوت منابع نقطه ای، خطی و سطحی 
این مدل برای منابع بزرگ یا برای منابع ساکن و ثابت  .مورد استفاده قرار گیرد

این مدل عالوه بر پردازشگر . (Orloff, et al. 2006) نیز استفاده می شود
و  AERMETاز یک پیش پردازنده هواشناسی به نام   AERMODاصلی 

تشکیل شده است. پیش  AERMAPیک پیش پردازنده زمین شناسی به نام 

رهای داده های هواشناسی را پردازش کرده و پارامت AERMETپردازنده 
الیه مرزی جو را به منظور استفاده در مدل تخمین می زند و پیش پردازنده 

AERMAP  اطالعات توپوگرافی منطقه را تجزیه و تحلیل می کند و در
نهایت مدل با استفاده از نتایج این پیش پردازنده و اطالعات تکمیلی در مورد 

ایی را ارائه ه و نتایج نهمنابع انتشار وشبکه پذیرنده محاسبات خود را انجام داد
فایل ورودی، شامل  AERMODاز دیگر نیازمندی های  مدل . می دهد

اطالعات منابع انتشار آالینده، موقعیت پذیرنده ها، مشخصات فایل های 
 هواشناسی و نحوه دریافت خروجی از مدل است.

 

 AERMODساختار کلی مدل  . 2شکل 
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 نتایج -4

هواشناسی دلیجان که  ایستگاه 1395وی سال در این بررسی، از داده های ج
دلیجان  مورد مطالعه شهرستانایزوگام  یترین فاصله از کارخانهدارای نزدیک

می باشد، استفاده شده است. این اطالعات از طریق آمار سازمان هواشناسی 
عناصر جوی؛  مقیاس زمانی سه ساعتهکشور به دست آمده است. داده ها با 

شبنم، رطوبت نسبی و بارش تهیه  ی، دمای هوا و دمای نقطهسرعت و جهت باد
 .مشخص شده است پاییزدودکش این کارخانه در فصل  4شده است. اطالعات 

ساعته،  3ساعته،  1بیش ترین غلظت رخداده در هر یک از مقیاس های زمانی 

به علت صفر بودن غلظت )، منوکسید کربنبرای آالینده  14ساعته در جدول  8
در  ( وساعته، این گزینه در جدول نیامده است 24آالینده در مقیاس زمانی  این

بیشترین غلظت رخداده، در هر یک از مقیاس های زمانی گفته شده  18جدول 
از  نحوه پراکنش آالینده های منتشره 3و  2و در شکل اکسید ازت برای آالینده 

پذیرنده آورده شده است.  رسم شده است، GISمنابع که با استفاده از نرم افزار 
 40متر ) 500شبکه ای  یکیلومتر مربع با فاصله  20× 20ها به صورت شبکه 

پس از اجرای مدل  ،تعریف شده اند Yو   Xخط شبکه( در هر یک از دو جهت 
  رسیم.زیر می به این نتایج

 

 نمنوکسید کربساعته برای آالینده  1غلظت های بیشینه متوسط زمانی . 11جدول 

 Yمختصات Xمختصات  ماه روز ساعت 3μg/mمیزان غلظت ردیف

1 19348/0 4 11 7 95 100 
2 18045/0 7 11 7 95 100 
3 07914/0 4 15 8 90 95 
4 07054/0 6 17 8 90 95 
5 06969/0 9 11 8 95 95 

 

 منوکسید کربنساعته برای آالینده  3غلظت های بیشینه متوسط زمانی . 12جدول 

 Yمختصات Xمختصات  ماه روز ساعت 3μg/mان غلظتمیز ردیف

1 06449/0 6 9 8 95 100 
2 06015/0 9 11 8 95 100 
3 02638/0 6 11 8 90 95 
4 02351/0 9 11 8 90 95 
5 02323/0 6 11 8 95 95 

 

 منوکسید کربنساعته برای آالینده  8غلظت های بیشینه متوسط زمانی . 13جدول 

 Yمختصات Xمختصات  ماه روز ساعت 3μg/mمیزان غلظت ردیف

1 07479/0 8 16 8 95 100 
2 02994/0 8 16 8 90 95 
3 02688/0 9 14 8 95 95 
4 01965/0 8 16 8 90 100 
5 01835/0 9 15 7 85 95 

 

 منوکسید کربنبه تفکیک متوسط زمانی برای آالینده  ی بیشینهغلظت ها. 14جدول 

 Yمختصات Xمختصات  ماه روز ساعت 3μg/mمیزان غلظت متوسط زمانی

 100 95 7 11 4 19348/0 ساعته 1
 100 95 8 9 6 06449/0 ساعته 3
 100 95 8 16 8 07479/0 ساعته 8

 
 3ساعته،  1، بیشترین غلظت در هر یک از متوسط های زمانی، 14در جدول 
 نده ها ساعته به همراه زمان و مکان رخداد آن ها در بین تمامی پذیر 8ساعته و 

. برای آالینده منوکسید کربن ارایه شده است



 100 -91 ، صفحه1398دوره اول، شماره دوم ، فصل زمستان سال علم و صنعت روز، 

98 

 

 
 منوکسید کربن. نحوه انتشار ساعتی آالینده 3شکل 

 

 اکسید ازتساعته برای آالینده  1غلظت های بیشینه متوسط زمانی  .15جدول 

 Yمختصات Xمختصات  ماه روز ساعت 3μg/mمیزان غلظت ردیف

1 14003/0 4 11 7 95 100 
2 13061/0 7 11 8 95 100 
3 05762/0 4 11 8 90 95 
4 05134/0 7 5 8 90 95 
5 05017/0 4 5 8 95 95 

 

 اکسید ازتساعته برای آالینده  3غلظت های بیشینه متوسط زمانی . 16جدول 

 Yمختصات Xمختصات  ماه روز ساعت 3μg/mمیزان غلظت ردیف

1 04668/0 6 5 8 95 100 
2 04354/0 9 11 8 95 100 
3 01921/0 6 11 8 90 95 
4 01711/0 6 11 8 90 95 
5 01672/0 5 11 8 95 95 

 

 اکسید ازتساعته برای آالینده  8غلظت های بیشینه متوسط زمانی . 17جدول 

 Yمختصات Xمختصات  ماه روز ساعت 3μg/mمیزان غلظت ردیف

1 05413/0 8 16 8 95 100 
2 02179/0 7 11 8 90 95 
3 01935/0 7 11 8 95 95 
4 01422/0 14 13 8 90 100 
5 01336/0 14 11 7 85 95 

 

 اکسید ازتبه تفکیک متوسط زمانی برای آالینده  غلظت های بیشینه.  81 جدول

 Yمختصات Xمختصات  ماه روز ساعت 3μg/mمیزان غلظت متوسط زمانی

 100 95 7 11 4 14003/0 ساعته 1
 100 95 8 5 6 04668/0 ساعته 3
 100 95 8 16 8 05413/0 هساعت 8
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 1، بیشترین غلظت رخداده در هر یک از متوسط های زمانی، 18در جدول 
ساعته به همراه زمان و مکان رخداد آن ها در بین تمامی  8ساعته و  3ساعته، 

ست.آالینده اکسید ازت ارایه شده ا پذیرنده ها برای

 

. نحوه انتشار ساعتی آالینده اکسید ازت4شکل 

ها، ها و نشان دادن نحوه و جهت پراکنش آنسازی انتشار آالیندهپس از مدل
ها میزان غلظت محیطی جهت آگاهی از وضعیت افراد در معرض این آالینده

شده است. مقایسه مقایسه  EPAها با استاندارد هوای پاک و این آالینده
ارد هوای ( با استاند14کربن )جدول غلظت های محیطی بیشینه منوکسید

)که برای این آالینده  EPAو استاندارد هوای پاک  1390پاک ایران در سال 
در  ppm 1692/0با هم برابر هستند(، برای متوسط زمانی یک ساعته )

 ppm( و متوسط زمانی هشت ساعته )ppm 35مقایسه با استاندارد 
ماده  دهد که غلظت این(، نشان میppm 9در مقایسه با استاندارد  0654/0

های مقایسه غلظت تر از حد مجاز است.های زمانی ذکر شده پاییندر بازه
برای متوسط زمانی  EPA( با استاندارد 18محیطی بیشینه اکسیدازت )جدول 

دهد که ( نشان می ppm  1/0 در مقایسه با استاندارد 0746/0یک ساعته )
 جاز است.تر از حد مزمانی مذکور پایین غلظت این ماده در بازه

 نتیجه گیری -5

 مورد مطالعهدر این پژوهش، ابتدا آالینده های تولیدی توسط کارخانه ایزوگام 
، AERMODنمونه برداری و اندازه گیری شد. سپس با استفاده از مدل 

و  8، 3، 1برای متوسط های زمانی  منوکسید کربن و اکسید ازتآالینده های 
مربعی مدل سازی شد. مطابق  کیلومتر  20×20ساعته در محدوده ی  24
بیشترین غلظت آالینده ها ناشی از غلظت آالینده کربن یج ارائه شده، انت

 و ناشی از آالینده اکسید ازت  میکروگرم بر مترمکعب 19348/0مونواکسید به مقدار 
 95در فاصله ی ساعته  میکروگرم بر مترمکعب، در متوسط زمانی یک 14003/0

برای ارزیابی  .متری در راستای شمالی رخ داده است 100و متری در راستای شرقی 
 منوکسید کربنالینده آسهم کارخانه مورد مطالعه روی آلودگی شهر دلیجان، مقدار 

سازی مقایسه  در نقاط مختلفی از شهر اندازه گیری و با نتایج مدل اکسید ازتو  
ولید ایزوگام حدود طور متوسط یک واحد ته گردید. مقایسه مقادیر نشان می دهد ب

رو با  الینده موجود در شهر را به خود اختصاص می دهد. از اینآدرصد از میزان  4/0
واحد تولیدی  120که همزمان  الیندگی مشابه این واحدها، درصورتیآفرض میزان 

درصد از سهم آالینده  32ایزوگام در این منطقه فعالیت کنند مجموعاً حدود 
شهر دلیجان ناشی از  اکسید ازتالینده آد از سهم درص 18و  منوکسید کربن

صنایع ایزوگام می باشد. این میزان بدترین حالت ممکن می باشد که کلیه واحدها 
های مورد مطالعه، با غلظت آالیندهدر این تحقیق و  همزمان فعالیت می کنند

استاندارد و  1390، 1389، 1388استاندارد هوای پاک ایران در سال های 
EPA  برای هوای پاک مقایسه شده است. این استانداردها برای بعضی

آالینده ها و برای مقیاس های زمانی خاصی ارائه شده است. نتایج مقایسه 
پایین تر از حد مجاز استانداردهای مطرح  نسبتاً نشان می دهد، غلظت بیشینه 

 شده می باشد.
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