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  چكيده
بـه   H2S ازجملـه متعـددي   هـاي  آالينـده هستند كـه   زيست محيطيكي از منابع اصلي آلودگي  ها پااليشگاه: زمينه و هدف

از مسائل مهم  محيطي زيستبنابراين نحوه انتشار و فرايند كنترل آن از حيث رعايت استانداردهاي . كنند ميمحيط وارد 
واحـدهاي   سـوز  زباله هاي كورهاز  H2Sنحوه پراكنش گاز  غلظت و بررسي منظور بهاين تحقيق . صنعتي استواحدهاي 

  .است شده انجامبازيافت گوگرد در يك پااليشگاه گازي واقع در منطقه عسلويه 
و همچنـين غلظـت آالينـده     سـوز  زباله هاي كورهدودكش  2منتشره از  هاي آاليندهدر اين مطالعه غلظت : ها روشمواد و 

H2S  1394تا پايان بهار  1393از تابستان  چهارفصلپااليشگاه و اطراف آن طي  محدودايستگاه پايش محيطي در  5در 
بـا اسـتفاده از    ها كورهناشي از عملكرد اين  H2Sالينده آو نحوه انتشار  محيطي هاي غلظتسپس ميزان . شد گيري اندازه
 كيلـومترمربعي  50×50در مقيـاس   فصـلي  صـورت  بـه عته سـا  8و  ساعته يكزماني  هاي متوسطبراي  AERMODمدل 
هـم غلظـت    ترازهايسپس و مقايسه گرديد ميداني  هاي گيري اندازهبا مقادير  شده سازي شبيهگرديد و نتايج  سازي شبيه

  . نمايش داده شد GISو نيز نواحي حساس در محيط 
ارزيابي عملكرد مدل  .است داده رخ ساعته يكنشان داد حداكثر غلظت در دوره زماني  بيشينه هاي غلظتبررسي : ها يافته

نتـايج   .انجـام شـد   شده ميـداني  گيري اندازهو مقادير  H2S شده سازي شبيه هاي غلظتمقايسه  با آماريناليز آبر اساس 
و  75/0،  89/0،  77/0 بـه ترتيـب   94و بهار   93، زمستان  93، پاييز  93تابستان ولدر فصيب همبستگي اضرنشان داد 

  . بوده است 80/0
شده با روند تغييرات نتايج حاصل از اجراي مـدل   گيري اندازه هاي غلظتنتايج نشان داد كه روند تغييرات : گيري نتيجه

ساعته بـا اسـتانداردهاي    8مقايسه حداكثر غلظت . سهم صنايع همسايه نيز تعيين گرديدهمچنين . همخواني داشته است
OSHA  وNIOSH  بوده استاز حد استاندارد  تر پايين ها غلظتدر كليه موارد كه داد نشان .  

  
  AERMOD مدل ،بازيافت گوگرد،واحد سولفيد هيدروژن، انتشار،  سازي مدل پااليشگاه گاز،  :كليدي كلمات
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  مقدمه
لودگي ناشي آمنابع عمده گاز يكي از  نفت و هاي پااليشگاه

انتشـار   ميزان و نحوه بنابراين .روند ميبه شمار  H2S اليندهآ از
سـاير خطـرات   ن بـر افـراد و   آ بهداشـتي  تأثيراتو الينده آاين 

مهـم  مباحـث  از  هـا  آنو فراينـد كنتـرل    تأسيسـات محيطي بر 
 زيســت محــيط پژوهشــگران و كارشناســان حــوزه موردتوجــه

در صنعت گاز مطابق بـا اسـتاندارد گـاز طبيعـي حـد       .باشد مي
عمـده  عـوارض  از  .1 باشد مي ppm 5الينده در گاز آمجاز اين 

، گرفتگي عـروق قلـب و   صنعتي هاي محيطحضور اين گاز در 
  .2 باشد ميالتهاب مزمن چشم 

پس از جداسازي در  گازترشموجود در  سولفيد هيدروژن
جهـت   هـا  آمينلكانول محلول آتوسط  واحد شيرين سازي گاز

گوگرد عنصري وارد واحد بازيافـت   درنهايتو  SO2به تبديل 
در ايـن واحـدها از فراينـد كـالوس     . شـود  مي )SRU( گوگرد

)Claus ( ميزان بازيافت گـوگرد بـراي فرآينـد    . شود مياستفاده
 95-98درصـد و بـا سـه راكتـور      90-96كالوس با دو راكتور 

 تنهـايي  بـه واحدهاي بازيافت گوگرد  بنابراين. 3 باشد ميدرصد 
المللـي را   و بـين  اي منطقـه  محيطـي  زيسـت توانند الزامـات   نمي
باالدستي  هاي بخشاز طرفي ايجاد تغييرات در . ده نمايندبرآور

اين واحد و همچنين تغييـرات تركيـب خـوراك در تابسـتان و     
بر بازدهي واحـدهاي بازيافـت گـوگرد     مؤثرعوامل  زمستان از

 شـده  تعيينت كلي حتي درصد بازياف صورت بهبنابراين . هستند
كـم  در حالت طراحي نيز به دليل كاهش بـازدهي تجهيـزات و   

به عبارتي . كاتاليست ها قابل حصول نخواهد بودشدن فعاليت 
 Tail Gas( تصـفيه گازهـاي انتهـايي   بخـش  امـروزه احـداث   

Treatment (ينـد كـالوس در واحـدهاي بازيافـت     ادر ادامه فر
بازيافـت بـاالتر و رعايـت    گوگرد جهت دسـتيابي بـه درصـد    

ايـن  احـداث  بـا  . ضـروري اسـت   محيطي زيستاستانداردهاي 
درصـد   98-5/99 گـوگرد بـه   ميـزان بازيافـت   درنهايت ،بخش

با توجه به عدم احداث بخش بازيابي گازهـاي  . 4 رسيدخواهد 
حـال حاضـر حجـم    در  ،گـاز  هـاي  پااليشگاهبرخي در انتهائي 

ـ واكنش   H2Sاز تركيبات گوگردي شامل  اي مالحظه قابل داده ن
تبـديل   SO2بـه   شده و )Incinerator( سوز زباله هاي كورهوارد 
همـواره   ها كورهدر صورت عدم عملكرد صحيح اين . شوند مي

كه خطرات بهداشـتي   شود مي زيست محيطوارد  H2S يمقادير
تعيـين ميـزان    ،بنـابراين . همراه دارده فراواني ب محيطي زيستو 

در صنعت گـاز   اي ويژهاز اهميت  آنالينده و نحوه انتشار آاين 
  . برخوردار است

  H2Sآالينـده غلظـت   1388در سال ميردريكوند و همكاران
 موردبررسيرا  )گيرانخان(در پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد 

 هاي ايستگاه در H2Sگاز غلظت در اين تحقيق ميزان . قراردادند
و بـا   گيـري  انـدازه  )1388تابسـتان  ( ماه 3طول  در گيري اندازه

نتايج حاصل نشان داد كـه  . استانداردهاي جهاني مقايسه گرديد
در  H2Sغلظـت  متوسـط  شيرين گاز  گيري نمونه هاي محيطدر 

ايـن در  . اسـت حد مجاز بـوده  و در  ppm  375/0طول سه ماه
ورودي بـه پااليشـگاه ميـزان ايـن      گـازترش حالي است كه در 

  .5 از استانداردهاي جهاني بسيار باالتر است آالينده

در  H2Sميزان غلظت گـاز   1391در سالباقري و همكاران 
شركت نفـت و   زدايي نمكو همچنين واحد  برداري بهرهواحد 
ــا  بررســي مــوردرا  مسجدســليمان گــاز ــرار داده و ســپس ب ق

در تحقيق فـوق ميـزان   . مودنديسه نامق المللي بيناستانداردهاي 
 بررسي مورد) بهار و تابستان(ماه  6در مدت  آاليندهانتشار اين 

چهـارچوب   درنهايـت قرار گرفـت، منـابع انتشـار مشـخص و     
هاي مـذكور  انتشار ايـن گـاز در واحـد    محيطي زيستمديريت 

در واحــد  H2Sگــاز  نتــايج نشــان داد غلظــت .تــدوين گرديــد
ــره ــرداري به ــين  ب ــا  ppm 218/0 ب ــد  ppm 8/3ت و در واح
از  تـر  پـايين بوده كـه   ppm  9/0 تا ppm056/0 بين  زدايي نمك
  . 6-7استاندارد است  مقادير حد

اسـت،   نشـده  اسـتفاده انتشـار   هاي مدلفوق از  مقاالتدر  
 هاي محيطدر  ها آاليندهشناسايي ميزان  هاي روشيكي از ليكن 
 AERMOD نظيـر  انتشـار  رياضـي  هاي مدلاستفاده از  صنعتي
ــت ــال    .اس ــدل از س ــن م ــياري از ك 2000اي ــورها در بس ش
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ي هـا  آاليندهغلظت  ،انتشار هاي مدل. گيرد ميقرار  مورداستفاده
شرايط هواشناسي و الينده، آموقعيت منابع  بر اساسمحيطي را 

نمـوده و الگـوي    سازي شبيهپايداري انتشار توپوگرافي محل و 
را ارائه ) GLC(سطح زمين  در ها آاليندهزماني و مكاني غلظت 

   . 8 دهند مي
 سـازي  شـبيه اقدام به  1394در سال جعفري گل و همكاران

بـا   در يك پااليشگاه گاز در پارس جنـوبي  NO2 آاليندهانتشار 
 هـا  آالينـده در ايـن مطالعـه غلظـت    . نمودنـد  AERMODمدل 
ــه ــورت ب ــگاه    ص ــيط پااليش ــين مح ــابع و همچن ــلي از من فص

با نتايج مدل  نتايج حاصل از اجراي گرديد و سپس گيري اندازه
. 9قـرار گرفـت  ميداني مورد ارزيـابي   هاي گيري اندازهحاصل از 

غلظـت   بينـي  پـيش همچنين در مطالعه ديگري اين مدل جهت 
 مورداسـتفاده چين  Xuanweiدر شهر  SO2و  NOxي ها آالينده

  . 10قرار گرفت 
از يك منطقـه   منتشرشده PM آاليندهانتشار، توزيع و انتقال 

 .AERMODبــزرگ صــنعتي در آرژانتــين بــا اســتفاده از مــدل 
 موردبررسـي منبع انتشار  224در اين مطالعه  .گرديد سازي شبيه

بر اسـاس مقايسـه نتـايج     مدل عملكرد درنهايتقرار گرفت و 
روز  62شده در طـي   گيري اندازه هاي غلظتحاصل از مدل با 

مـدل  در مطالعـه ديگـري    .11قـرار گرفـت   موردبررسيپيوسته 
AERMOD  هـاي  غلظـت  بينـي  پيشجهت NOx , CO, SO2  و

PM10 يند كلسينه كردنآدر فر )Calcining Process( از  دريكي
 هاي غلظترژانتين انجام شد و سپس آپتروشيمي در  هايواحد
با استانداردهاي بهداشت محـيط   شده مشاهدهو  شده سازي شبيه

 هـاي  غلظـت نتايج نشان داد كه در همه موارد . ندمقايسه گرديد
استانداردهاي كيفيت هـوا  در  شده تعيينمقادير از كمتر  محيطي

  12.باشد مي
واحد  سوز زبالهناشي از دو كوره  H2Sدر اين تحقيق ميزان 

موجـود در منطقـه    هـاي  پااليشـگاه از  دريكـي بازيافت گوگرد 
همچنـين در پـنج   . شد گيري اندازه چهارفصلدر  پارس جنوبي

 يـك سـال  در طـول   H2Sآالينده  گيري اندازهايستگاه پايش نيز 

. انجام شـد  1394تا پايان بهار  1393از تابستان  چهارفصلطي 
بـا  ايـن آالينـده   نحوه پـراكنش   ميزان غلظت و بيني پيش سپس
و عملكرد مدل مورد ارزيـابي   انجام پذيرفت  AERMODمدل

بـا  فصـلي   صـورت  بـه نحـوه پـراكنش   پايـان   در .قرار گرفـت 
نمـايش داده شـد و    منطقهبر روي نقشه  كانتورهاي هم غلظت

 .گرديدباال شناسايي  بهداشتي مناطق با ريسك

  
 ها روشمواد و 

  محدوده مطالعاتي
ــگاه  ــوردنظرپااليشـ ــدر در  مـ ــلويه بنـ در موقعيـــت عسـ

 31'تـا   º27 30'طـول شـرقي و   º52 36'تا  º52 34'جغرافيايي
º27  هر فاز اين پااليشـگاه داراي  . است شده واقععرض شمالي

كـه هـر يـك     بـوده  دو واحد بازيافت گوگرد به روش كالوس
. اشـند ب تن گـوگرد در روز مـي   100داراي ظرفيت اسمي توليد 

جهت سـوزاندن   سوز زبالهيك كوره  نيز دارايفازها هر يك از 
تعيـين دقيـق    منظور به .13 تركيبات گوگردي واكنش نداده است

از تيرمـاه   چهارفصـل در  هـا  كـوره منتشره از ايـن   H2Sغلظت 
ابـل  بـا دسـتگاه پرت   گيـري  انـدازه  1394تا پايان خـرداد   1393

TESTO XL 350  ــتاندارد ــاس اس ــر اس -ASTM D6522ب

ايستگاه پـايش محيطـي در    پنجهمچنين  .نجام شدا  (2011)11
بـر   هـا  ايسـتگاه  ).1جدول( پااليشگاه تعيين شد اطراف محوطه

و  A هـاي  ايسـتگاه (منبع انتشـار  ي نزديكدر  ،اساس سه سناريو
C( , در جهت باد غالب) ايستگاهB (    و در مـرز ايـن پااليشـگاه

انتخـاب  )  Eو  D هـاي  ايستگاه( همسايه هاي پااليشگاهبا ساير 
 دســتگاه اســتفاده از بــا  محيطــي H2S گيــري انــدازه. نــدگرديد

Gasman ــد ــام ش ــدازه .انج ــري ان ــار و  H2S گي ــابع انتش از من
) چهار بار در هـر فصـل  (فصلي  صورت بهمحيطي  هاي ايستگاه

نمونـه از   80نمونه از منابع انتشار و  32 درمجموعانجام شد و 
  .پايش اخذ گرديد هاي ايستگاه
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   AERMODمدل  اجراي
 گوسـي پـراكنش در شـرايط   يـك مـدل    AERMODمدل 

 جهـت اسـت كـه    ) Steady-state dispersion model( پايـدار 
اي،  نقطـه  مختلـف  از منابع محيطي هاي آاليندهغلظت  بيني پيش

و نواحي  مسكونيصنعتي و  در مناطقخطي، حجمي و سطحي 
 50تــا شــعاع كمتــر از  هــاي محــدودهدر مســطح يــا نــاهموار 

 بنـام  پردازشـگر اصـلي  از يك اين مدل  .رود ميبكار  كيلومتري
AERMOD،  هواشناسي به نـام   پيش پردازندهيكAERMET 

بـه نـام    توپـوگرافي  سـازي  شـبيه جهـت   پيش پردازنـده و يك 
AERMAP پيش مدل با استفاده از نتايج دو  .است شده تشكيل

، هـا  پذيرنـده منـابع انتشـار و    مربـوط بـه  و اطالعـات   پردازنده
 بينــي پــيشرا  هــا آالينــدهغلظــت را انجــام داده و  ســازي شــبيه
  . 14 نمايد مي

ورودي بـه   هـاي  داده ترين مهماز  يكي هواشناسي هاي داده
 هـاي  غلظـت محاسـبه  پـراكنش آلـودگي هـوا جهـت      هاي مدل

فشـار جـوي    و در اين تحقيق، پوشش ابري. باشد مي ها آالينده
عنوان پارامترهاي سطحي، همچنين دماي نقطه شـبنم، درجـه    به

درصـد رطوبـت نسـبي     نيـز  سـرعت بـاد و   وحرارت، جهـت  
 هـاي  داده. انـد  شـده  گرفتـه  در نظر رخي نيمعنوان پارامترهاي  به

هاي ثبت و كنترل كيفي شده سازمان هواشناسـي   مذكور از داده
 27موقعيـت  كـه در  كشور براي ايسـتگاه سـينوپتيك عسـلويه    

 طـول دقيقه  37درجه و  52شمالي و  عرضدقيقه  29درجه و 
 ،باشـد  متر مـي  7و ارتفاع آن از سطح دريا  شرقي واقع گرديده

 صـورت  به 94 خردادماهتا پايان  93از تيرماه  يك سالدر طول 
بـا  همچنين  .اخذ گرديد 15سازمان هواشناسي كشور ساعتي از 
 و جهـت  سـرعت بـر اسـاس   و  WRPLOT افزار نرماستفاده از 

. گرديـد رسم  موردمطالعهمنطقه  انهيگلباد سال، شده ثبتبادهاي 
گلبـاد سـاليانه   نمودار فراواني اين بادها و همچنين  1در شكل 

شـمال  سمت باد غالب از ، طول سالدر . است شده دادهنمايش 
  .بوده استغربي به جنوب شرقي 

ضريب  سه پارامتر AERMET عالوه بر اين، پيش پردازنده

مشخصـات   عنـوان  بـه را نسبت بوان و طول زبري سطح  آلبدو،
منطقـه   ،ايـن مقـادير   تعيـين بـراي   16.سطحي منطقـه نيـاز دارد  

هاي اطراف و پوشـش   نوع كاربري زمين برحسب، موردمطالعه
 قطـاع  3بـه  هـاي سـاعت    ، در جهت گردش عقربهها آنگياهي 

. شـدند و مقادير اين سه پـارامتر معرفـي    گرديدتقسيم مساوي 
لبدو ، نسـبت بـوان و زبـري    آپارامتر ضريب  3متوسط ساليانه 

. باشـد  مـي  2/0و  03/4،  23/0سطح در سه قطـاع بـه ترتيـب    
  هـــا نـــاهمواريارتفـــاع  رقـــومي هـــاي فايـــل ازهمچنـــين 

)Digital Elevation Maps ( ورودي پـيش پردازنـده    عنـوان  بـه
AERMAP به فرمـت  بايد  ها دادهاين . است شده استفادهXYZ 

كشور اخـذ   برداري نقشهفوق از سازمان  هاي داده. دنوتبديل ش
مختصـات   AERMAPخروجي پيش پردازنده . 17گرديده است

در  هـا  نـاهمواري از سطح دريا، ارتفـاع   ها آنو ارتفاع  ها گيرنده
  . 18 آالينده است منابعو مختصات جغرافيايي  ها پذيرندهمحل 

از منـابع انتشـار    اطالعـاتي  AERMODمدل اجراي  جهت
قطر منبع، ، منبعنرخ انتشار ، ارتفاع  شامل) سوز زباله هاي كوره(

همچنـين   .اسـت  موردنيـاز  دما و سرعت گاز خروجي از منبـع 
 UTMسيسـتم   در هـا  پذيرنـده و  انتشـار بع اموقعيت مكاني منـ 

)Universal Transverse Mercator( و سـپس   مشخص گرديد
  .گرديدبه مختصات كارتزين تبديل 

  
  صحت سنجي عملكرد مدل

ايســتگاه پــايش در  5منظــور ارزيــابي عملكــرد مــدل،  بــه 
پااليشگاه و اطراف آن مشخص گرديد و سـپس بـا اسـتفاده از    
پارامترهــاي اســتاندارد آمــاري نتــايج حاصــل از اجــراي مــدل 

AERMOD  ســاعته مــورد ارزيــابي قــرار  8در مقيــاس زمــاني
و متوسـط  ) CC(اين پارامترها شامل ضريب همبستگي . گرفت

و متوســط خطــاي نرمــال شــده ) NMB(بايــاس نرمــال شــده 
)NME (  ــادالت ــا مع ــابق ب ــي) 3(و ) 2(، )1(مط ــند م در  .باش

مقــادير  Mشــده،  ســازي هــاي شــبيه غلظــت Sمعــادالت فــوق 
  .باشد ها مي تعداد پذيرنده nني و گيري شده ميدا اندازه
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  پايش محيطي در مختصات كارتزين هاي ايستگاهموقعيت  :1جدول 
  موقعيت در مختصات كارتزين ايستگاه

X(m)Y(m)  Z(m)  
A478- 402 5/1 

B 4- 904 5/1 

C 799 55 5/1 

D 667 460-  5/1 

E 982 201-  5/1 

  
  

  
  

  
  )94بهار  تا 93تابستان ( چهارفصلنمودار فراواني بادها و گلباد ساليانه منطقه پارس جنوبي در  :1 شكل

  
  
  

. اسـت  ) ,0+∞( NMEو ) ,NMB )∞ +-1دامنه تغييـرات  
 NME ،≤%30 آمريكا براي زيست محيطمعيار سازمان حفاظت 

  .9 باشد مي ≥ NMB ،%15و براي 

  
)1(                           Correlation Coef icient CC 1/ n 1 ∑ M ∞ /δM S S /δS  
)2(                      NMB  ∑ S M / ∑ M  
)3(                      NMB ∑ S M / ∑ M 
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 ها يافته

موقعيـت و نـرخ انتشـار متوسـط      ،مشخصات 2 در جدول
  . ارائه گرديده است سوز زبالهساليانه مربوط به دو كوره 

در غلظـت حاصـل از اجـراي مـدل،     هم  ترازهايهمچنين 
در . انـد  شـده  ارائه 2 شكل در Google نقشه روي بر GIS محيط

 در محـدوده  ، H2Sآالينـده  پـراكنش  و پخـش  نحـوه  اين شكل

 برحسـب  فصلي متوسط غلظت اساس بر كيلومترمربعي 50×50
μgr/m3 است شده داده نشان.   

كه  دهد مينشان  H2Sآالينده  فصليبررسي نتايج پراكندگي 
 .استآلودگي بوده  تأثيربيشتر تحت  مناطق با شدت رنگ زياد

، )غربي به جنـوب شـرقي  شمال ( وزش باد غالب تأثير به دليل
در جهت  كورهدو مربوط به  هاي دودكشموقعيت تالطم هوا و 

اليندگي در محـدوده پااليشـگاه بسـيار    آميزان تجمع  ،باد غالب
  . ناچيز است

بـا مقـادير    توسـط مـدل   شده بيني پيش هاي غلظت پاياندر 
 سـاعته  8 ر غلظت متوسـط ثبراي حداك ميداني هاي گيري اندازه
 افـزار  نـرم و بـا   آمـاري  هـاي  روشبا استفاده از  چهارفصل طي

SPSS  و پارامترهايگرديد مقايسه )CC( ،)NMB ( و)NME  (
   ).3جدول ( محاسبه شدندبه تفكيك هر پذيرنده  براي

 
 H2Sالينده آمشخصات، موقعيت و نرخ انتشار  :2جدول 

 )C°(دما  )متر(قطر  )متر(ارتفاع  نام منبع منبع
نرخ 

  )gr/s(انتشار
 )UTM(مختصات 

E  
 

N  
 

 SRU X-A 117 1/2 592 45/18 656884 3044345زباله سوزهاي

X-B 500 45/18 656786 3044473 

 

 
  كيلومترمربعي در منطقه موردمطالعه 50× 50صورت فصلي در محدوده  به H2Sنحوه پراكنش آالينده   :2 شكل
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  شده گيري اندازهتوسط مدل و مقادير  شده بيني پيش H2S هاي غلظت آماري ناليزآ :3 جدول
 تابستان  آماريپارامترهاي

1393  
  پاييز
1393  

  زمستان
1393  

  بهار
1394  

  ppm( 38/1 47/2  87/0  45/1( شده گيري اندازهمتوسط غلظت 
  ppm( 33/0 26/1  20/0  43/0(شده بيني پيشمتوسط غلظت 

  CC( (0, 1)   77/0 89/0  75/0  80/0(ضريب همبستگي
  - NMB( )∞ +-1,(  46/0- 49/0 -  57/0 -  31/0(متوسط باياس نرمال شده 

  NME( )∞+0, (  46/0 49/0  57/0  31/0( متوسط حطاي نرمال شده

  

  بحث
 ،ضرايب همبستگي و آماريناليز آبر اساس نتايج حاصل از 

 هـاي  غلظـت توسط مـدل بـا    شده سازي شبيه هاي غلظتمقادير 
روند . همخواني دارند چهارفصلبراي شده ميداني  گيري اندازه

ميـداني و   هـاي  گيري اندازهحاصل از  H2S هاي غلظت تغييرات
پذيرنـده در   5 بـراي توسـط مـدل    شـده  بينـي  پـيش  هاي غلظت
 5متوسط غلظت پايش شـده در  . است شده دادهنشان ) 3(شكل

، در فصـل   4/2 الي 2/0 حدود 1393ستان بپذيرنده در فصل تا
 حدود 1393زمستان  در فصل، 7/3 الي صفر حدود 1393پاييز 

، 6/2 الـي  4/0 حـدود  1394و در فصـل بهـار    31/1 الي 37/0
ppm لدر فصـ  ها غلظت حداكثر و حداقل ميزانكه  بوده است 
حاصـل از   H2S هـاي  غلظت بيشترينهمچنين . است بوده پاييز
، در 9/0 الـي  09/0 حـدود  1393 در فصل تابسـتان  سازي مدل

زمسـتان   در فصـل ،  19/2 الـي  003/0 حـدود 1393فصل پاييز 
 حـدود  1394و در فصـل بهـار    42/0 الـي   05/0 حدود 1393

كه حـداكثر و حـداقل ميـزان     بوده است ppm، 93/0 الي 11/0
 شود ميكه مشاهده  گونه همان .ل پاييز بوده استفصغلظت در 

ــرات  ــد تغيي ــيش هــاي غلظــترون ــي پ ــدل  شــده بين توســط م
AERMOD شـده ميـداني    گيـري  انـدازه  هاي داده در مقايسه با

 شـده  سـازي  شبيهمقادير  مياناختالف  .بوده است بخش رضايت
 جـواري  همميداني ناشي از  هاي گيري اندازهتوسط مدل و نتايج 

آالينـده   منابعساير و  ها پااليشگاهبا ساير  موردمطالعهپااليشگاه 
مربـوط   ها غلظتباالترين  شود ميكه مالحظه  گونه همان .است

بـا سـاير   همسـايگي  بـوده كـه در مـرز     Eو  D هاي ايستگاهبه 
 Bمربوط به ايستگاه  ها غلظتقرار دارند و كمترين  ها پااليشگاه

همچنـين بـراي   . باشـد  مـي بوده كه در جهت باد غالب منطقـه  
الينـده قـرار دارنـد    آمنبـع   يكه در نزديكـ  Cو  A هاي ايستگاه
 Bمـرزي كمتـر و از ايسـتگاه     هـاي  ايستگاهاز  عموماً ها غلظت
سـاعته   8 شـده  بينـي  پـيش  هـاي  غلظـت مقايسه . باشد ميبيشتر 

حـد مجـاز   ( NIOSHو  OSHA اسـتانداردهاي با  H2Sآالينده 
ppm 10(  محيطـي   هـاي  ايسـتگاه در  ها غلظتكه  دهد مينشان
 ها غلظتليكن بيشينه  ،باشد مياز حد استاندارد مربوطه  تر پايين

بــاالتر از حــد  اســت شــده بينــي پــيش AERMODكــه توســط 
خارج از محـدوده  در اين نقاط  و است موردنظراستانداردهاي 

 ppm 7/1024 ساعته يكبيشينه  هاي غلظت. باشند ميپااليشگاه 

) 1050 , 2350(بوده كه در موقعيـت   ppm79/170  ساعته 8و 
   .است داده رخ 93و در زمستان 

 شده گيري اندازه فصلي هاي غلظتهمچنين مقايسه متوسط 
پااليشـگاه  در و تابسـتان   بهارفصل محيطي در  هاي ايستگاهدر 

پااليشـگاه گـاز شـهيد     پايش شده در هاي غلظتبا  موردمطالعه
و  برداري بهرهو واحد  ppm 375/0 (5( )گيرانخان(هاشمي نژاد 

 مسجدسـليمان شركت نفـت و گـاز    زدايي نمكهمچنين واحد 
)ppm52/0(.7،6  موردمطالعـه در پااليشـگاه   هـا  غلظتنشان داد 

در ايـن پااليشـگاه    گـرفتن  امر به دليل قرار باالتر است كه اين
 هـا  پااليشگاهبا ساير  آن جواري همصنعتي و متراكم يك محيط 

  .باشد ميو صنايع پتروشيمي 
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  )پذيرنده(ايستگاه محيطي 5در  شده ميداني گيري اندازه هاي غلظتبا  شده سازي شبيه هاي غلظت مقايسه :3شكل 

  
  گيري نتيجه
دو از  خروجـي  H2Sالينـده  آ انتشـار  ميـزان  تحقيـق  اين در

واحـد بازيافـت گـوگرد     سوز زباله هاي كورهكش مربوط به ددو
 در منطقه پارس جنـوبي و همچنـين  واقع يك پااليشگاه گازي 

 چهارفصلايستگاه پايش محيطي در طول  5 در ها غلظتميزان 
ميـزان  سـپس   .شـد  گيـري  اندازه 94تا پايان بهار  93از تابستان 
 اطـراف منـاطق   محـيط و  آالينـده در  اين انتشار نحوهغلظت و 
 فصلي صورت بهساعته  8 و 1 زماني هاي متوسط براي پااليشگاه

 از اســتفاده بــا كيلــومترمربعي 50 ×50 محــدوده در

هـم غلظـت و    ترازهـاي و  شـد  سـازي  شـيبه  AERMODمدل
بـر   GISدر محيط  ناسالم هاي غلظتحساس با  مناطق همچنين

در ادامـه جهـت صـحت     .مايش داده شدن Googleروي نقشه 
نتـايج   آمـاري  هـاي  روشسنجي عملكرد مدل و با اسـتفاده از  

 5ميداني در  هاي گيري اندازهبا مقادير  شده بيني پيش هاي غلظت
كـه مـدل رونـد     آن بـود كه نتـايج حـاكي از    انجام شدايستگاه 

نموده است ولـي   بيني پيش ها پذيرندهتغييرات مشابهي را براي 
كمتر از مقادير  توسط مدل شده بيني پيش هاي غلظت طوركلي به

 در ايـن  بـا توجـه بـه اينكـه     .شده بـود  گيري اندازه هاي غلظت
لحـاظ   موردمطالعـه تنها منابع انتشار در سطح پااليشگاه  تحقيق

پتروشـيمي   هاي شركت ناشي ازو ساير منابع انتشار  شده است
 اينبنـابر  ،انـد  نشـده ي مجـاور در مـدل لحـاظ    هـا  پااليشگاهو 

 گيـري  انـدازه و  شـده  سازي شبيهدرصدي بين مقادير  64تفاوت
تغييـرات انتشـار    ،سـازي  مدلاين در همچنين  .شده وجود دارد

در  كـه  درحـالي  اسـت  شـده  گرفتـه نظر  ثابت در بازمانآلودگي 
ثابت  بازمان ها آاليندهميزان انتشار  زباله سوزهاو  ها مشعلمورد 
 ويـژه  واحـدهاي صـنعتي در منطقـه   تـراكم  با توجه به . نيست



 اعظم مينايي و همكاران

 287♦        4، سال چهارم، شماره 1396تابستان  ،مجله مهندسي بهداشت محيط          

 بـاوجود اقتصادي پارس جنوبي و موقعيـت جغرافيـايي منطقـه    
هـا را دشـوار    انتشـار آالينـده   مرتفـع شـمالي كـه    هاي كوه رشته
هدف اصلي  عنوان بهسازد، لذا حداكثر ميزان بازيابي گوگرد  مي

بايـد   بدون واحدهاي بازيابي انتهائي هاي پااليشگاهدر و نهايي 
  . قرار گيرد مدنظر
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ABSTRACT 
 

Background and Goal: Refineries are the main source of various pollutants, including Hydrogen 
Sulfide (H2S). Therefore distribution and control processing to meet the environmental standard limits 
is an important issue in industrial units.The present study was carried out to investigate H2S 
concentrations and dispersion patterns originating from incinerators of sulfur recovery units in a gas 
refinery located in Asaluyeh. 
Materials and Methods: In this study, H2S concentrations exhausted from two incinerators’ stacks 
and also ambient H2S concentrations at five monitoring stations in and around the refinery were 
measured in four seasons from summer 2014 to spring 2015. Moreover, the ambient concentrations 
and dispersion of H2S were simulated at average times of 1-hr and 8-hr on 50×50 km2 scale using  

AERMOD model and the simulated results were compared with the measured ones. Meanwhile, the 
concentration contour plots and the sensitive regions were determined using GIS.  
Results: The simulation results indicated that maximum ambient H2S concentrations were in 1-h 
average. Assessment of model performance was performed by comparison of H2S simulated and 
measured concentrations using statistical analysis and showed that the correlation coefficients in 
summer 2014, autumn 2014, winter 2014 and spring 2015 were 0.77, 0.89, 0.75 and 0.8, respectively.  

Conclusion: The results of this study showed that the variations of measured concentrations were 
consistent with those of simulated ones. Meanwhile, the contribution of neighbor industries was 
determined. Comparision of 8-h H2S concentrations with OSHA and NIOSH standard limits 
indicated that there was no significant health risk in this refinery. 
 
Keywords: Gas Refinery, Dispersion Patterns, Hydrogen Sulfide, Sulfur Recovery Unit, AERMOD 
Model 

 
 


