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مدلسازی پراکنش ذرات معلق ) (PM2.5, PM10خروجی از کارخانههای
آسفالت در منطقه جنوب غرب تهران
یاسر زهتاب یزدی ، 1نبی اله منصوری ،* 2فریده عتابی ،3حسین آقا محمدی
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 6دانشجوی دکترای مهندسی محیطزیست گروه مهندسی محیطزیست ،دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی،
تهران ،ایران.
 9استاد ،گروه مهندسی محیطزیست ،دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 3دانشیار ،گروه مهندسی محیطزیست ،دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 1استادیار ،گروه سنجشازدور و ،GISدانشکده منابع طبیعی و محیطزیست ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله 0011/10/10 :؛ تاریخ پذیرش0011/10/10 :

چکیده
زمینه و هدف :آلودگی هوا یکی از مهمترین معضالالت زیستمحیطی بوده و کارخانههای آسفالت یکی از منابع تولید آالیندههای هوا
بهویژه ذرات معلق میباشالند .هدف از این تحقیق بررسالی میاان انتشار ذرات  PM2.5و  PM10خروجی از دودکشهای کارخانههای
آسفالت یک مجتمع معدنی و بررسی نحوه پراکنش آنها بر روی مناطق اطراف و تهران میباشد.
مواد و روشها :این مطالعه بهصالورت توصالیفی-مقطعی در صالنایع آسالفالت یک مجتمع معدنی در جنوب غرب تهران انجام شد .در
این تحقیق ابتدا میاان انتشالالار ذرات  PM2.5و  PM10خروجی از دودکشهای کارخانههای آسالالفالت با اسالالتفاده از بالالرای

نشالالر

شالعاع  06کیلومتری از مجتمع با اسالتفاده از اطالعات انتشالار دودکشها ،دادههای هواشناسی و توپوگرافی محدوده مدلسازی ترسیم
گردید .سپس مقادیر غلظتهای شبیهسازیشده با دو استاندارد  EPAو WHOمقایسه گردید.
یافتهها  :نتایج نشالالان داد بیشالالترین میاان غلظت ذرات معلق در داخت مجتمع معدنی بوده که بافاصالالله گرفتن از مجتمع از میاان آنها
بهتدریج کاسالته میشالود .پراکندگی ذرات در جهت بادهای غال
بازه زمانی 91سالاعته به ترتی

بهصالورت یکنواخت بوده و بیشینه غلظتهای  PM2.5و  PM10در

در شالهر قدس 6µg/m3و ،9µg/m3شهریار

µg/m3

µg/m3

6و

 ،9اندیشه

µg/m3

 6 /0و

µg/m3

 6و مرکا

تهران  6/9µg/m3و 6/1µg/m3بوده اسالت .پراکنش ذرات به سالمت شهر تهران تا مناطق شرقی آن ادامه داشته است .پراکندگی ذرات
در دوره متوسط سالیانه در پهنه مدلسازی چندان چشمگیر نبوده و حداکثر تا مناطقی در غرب و جنوب غرب تهران رسیده است.
نتیجهگیری :اگرچه میاان انتشار ذرات ناشی از کارخانههای آسفالت جنوب غرب شهر تهران قابتقبول است ،اما باعث تأثیرگذاری بر
روی کیفیت هوای مناطق اطراف مجتمع معدنی و تا حدودی شهر تهران میگردد .اثرات تجمعی صنایع مختلف منطقه میتواند باعث
کاهش کیفیت هوا و افاایش احتمالی خطرات بهداشتی در جوامع اطراف مجتمع گردد.
کلمات کلیدی :گردوغبار ،آسفالت ،آلودگی هوا ،تهران

ایمیلnmansourin@gmail.com :

 -شماره تماس 62696909190 :
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*نویسنده مسئول :گروه مهندسی محیطزیست ،دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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پیشالنهادی  EPAمحاسبه گردید .سپس نحوه پراکنش آنها با استفاده از مدل  AERMODبرای متوسط زمانی 91ساعته و یکساله تا

مدلسازی پراکنش ذرات معلق ) (PM2.5, PM10خروجی از کارخانههای آسفالت در منطقه جنوب غرب تهران

مقدمه

محیطزیسالالت گردد  . 66بیشالالترین میاان تولید ذرات آالینده در

ذرات معلق کاله بهعنوان مهمترین آالینده هوا میباشالالالند؛

کارخانههای آسفالت ،حاصت فرآیندهای خشککن ،جداساز و

اصالالالطالحی اسالالالت که به گردوغبار موجود در هوا که عمدتاً

مخلوطکن اسالالالت .از دیگر منالابع تولید میتوان به ملالالالرف

ناشالی از فعالیت صنایع هستند ،گفته میشود  . 6ذرات معلق با

سالالوخت در گرمکنها ،پر شالالدن سالالیلوهای ذخیره و بارگیری

توجه بهاندازه قطر آئرودینامیکی خود به دودسته مهم ذرات با

آسفالت بهمنظور حمت به محت پروکه اشاره کرد .ذرات حاصت

قطر کمتر از  9/0میکرون ) (PM2.5و ذرات بالا قطر کمتر از 66

از خشالالککن ،جداسالالازها و مخلوطکنها از طریق دودکشها

میکرون ) (PM10تقسالالیم میشالالوند  . 9شالالواهد اپیدمیولوکیک

که منابعی نقطهای هسالتند وارد اتمسفر میشوند ،درصورتیکه

نشالان داده است قرار گرفتن طوالنیمدت در معرض  PM2.5و

ذرات حاصالالالت از ملالالالرف سالالالوخت در گرمکنها ،پر کردن

 PM10باعث ایجاد اثرات سالو بهداشالتی در انسان گردیده  3و

سالالالیلوهالا و بارگیری و حمت آسالالالفالت تولیدی به صالالالورت

بالاعالث به وجود آمدن بیماریهای قلبی-عروقی ،تنفسالالالی و

یکنواخت از محوطه کارخانهها و بهصالالورت سطحی وارد هوا

عروق مغای میشالود  . 1از دیگر اثرات ذرات میتوان به اثر بر

میگردند . 2

قمی و شالالعبانی ( )6327در مطالعهای به بررسالالی

عملکرد شالشها ،افاایش فشارخون  ،نارس زایی ،کاهش وزن

آلودگیهای زیسالتمحیطی کارخانه سالیمان ره گستر ارجمند

نوزادان و مرگومیر کودکان اشالالاره کرد  . 0یافتههای تحقیقاتی

پرداخته و میاان غلظت آالیندههای تولیدی را با استانداردهای

ربالا بیات و همکاران در سال  6321حاکی از  7377و 0161

زیسالالتمحیطی مقایسالاله نمودند  . 66چیتسالالازان و روزبهانی

سال سن به دلیت مواجهه با  PM2.5بوده است  . 0یافتههای هگر

کالارخالاناله آسالالالفالالت تهران-پردیس را اندازهگیری کرده و با

و صالراف ( )Sarraf & Hegerدر سالال  9661نشان داده است

اسالالتانداردهای سالالازمان حفا ت محیطزیسالالت مورد مقایسالاله

مرگ به ترتی

69

که  PM2.5محیط عامت  1666مرگ زودرس سالالالالیانه در تهران

قراردادند

است؛ رقمی که پایش و نظارت دقیق مواجهه افراد با  PM2.5را

( )6326انتشالار آالیندههای زیستمحیطی از کارخانه آسفالت

در این کالنشالالالهر مطالالباله میکنالد  . 7یکی از صالالالنایعی که

آسالالتارا را موردبررسالالی قرار داده و نتایج را با اسالالتانداردهای

آالینالدههالای منتشالالالره از آن تالأثیرات کوتاهمدت و میانمدت

 .در مطالعهای دیگر سالالالید صالالالفویان و همکاران

زیستمحیطی مقایسه کردند  . 63منلوری و علی نژاد ()6317

خطرناکی بر محیطزیسالت و سالمت انسان دارد ،کارخانههای

نیا در مطالالعالهای میاان انتشالالالار ذرات معلق از کالارخانههای

آسالالفالت گرم میباشالالند  . 1آسالالفالت گرم مخلوطی از ملالالال

آسالفالت شالهر مشهد را تخمین زده و سپس به بررسی کارایی

سالنگی خردشالده و  1تا  0درصد قیر گرم هست که برحس

سالالیسالالتمهای کنترلکننده ذرات در آنها پرداختند  . 61مواجهه

نوع دانالهبنالدی و قیر ملالالالرفی در دمای حداقت  660تا 603

انسالالالان بالالا ذرات معلق و تخمین میاان آن ،یکی از مهم ترین

درجه سالالانتیگراد تولید میشالالود  . 2تولید آسالالفالت مانند هر

معضالالتی است که پیش روی محققین و مسئولین جامعه قرار

فرآیند دیگری که در آن مواد ،گرم و یا سالالالوزانده میشالالالوند؛

دارد  . 60اغل

پژوهشالالگرانی که درزمینه آالیندههای ناشالالی از

معلق میباشالالند را وارد اتمسالالفر میکنند که در صالالورت عدم

آالیندهها در مقیاسهای مختلف مکانی و زمانی هسالالالتند اما با

اسالتفاده از روشهای کنترلی به هنگام تولید محلول میتواند

توجه به محدودیتهایی که با آنها مواجه میشالالالوند ازجمله

بالاعالث وارد آمالدن آسالالالیال هالای جدی بر سالالالالمت فرد و

هاینالههای بسالالالیار باالی نمونهبرداری در هر نقطه از محدوده

 ♦ 673مجله مهندسی بهداشت محیط ،سال هشتم ،شماره  ،4تابستان 0411
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طیف وسالالیعی از آالیندهها را که یکی از مهمترین آنها ذرات

صالنایع مشغول به کار هستند نیازمند اندازهگیری میاان غلظت
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در سالالالهای 6320و  6327در افراد باالی 90

محمالدی ( )6329در مطالالعهای آالینده های زیسالالالتمحیطی

یاسر زهتاب یزدی و همکاران

روشهایی دیگر برای برآورد میاان غلظتها ازجمله اسالالتفاده

و لی مسالالتر ( )Heckel and Le Mastersنیا برای مدلسالالازی

از مدلهای کیفیت هوا میباشالالند .یکی از مدلهای کیفیت هوا

پالراکالنالش غاللالظالالت فاللالا جیوه در منالالاطق مسالالالکونی از

مدل پراکنش  AERMODاسالالالت .این مدل یک مدل پراکنش

مالدل  AERMODاسالالالتفالاده کردنالد ،نتایج آنها نشالالالان داد

حالت دائمی است و توانایی تعیین غلظت آالیندههای خروجی

مشالخلالههای هواشناسی ،ارتفاع دودکش و توپوگرافی منطقه

از منابع نقطهای ،سطحی و حجمی در مناطق شهری ،روستایی،

اثرات زیالالادی بر توزیع آلودگی هوا دارد ،و بین غلظالالت فلا

صالاف و ناهموار از منبع انتشار تا دریافتکننده را دارد و برای

جیوه و ارتفالالاع دودکش رابطالاله عکس وجود دارد و جوامع

فواصالالالت حداکثر انتشالالالار  06کیلومتری بکار میرود .این مدل

مسالالکونی که در زمینهای مرتفع نادیک به منابع صالالنعتی قرار

بالهخوبی قالالادر بالاله لحالالا کردن تالأثیرات غلظالالتهالالای زمینالاله

دارند نسالالبت به مناطق مسالالط بیشتر در معرض آلودگی هوا

آالینالدههالا ،آالینالدههای ثانویه و تغییرات توپوگرافی در ناحیه

قرار دارند  . 96شالالالهر تهران بهعنوان پرجمعیتترین شالالالهر و

شالبیهسازی میباشد  . 60در این مطالعه برای شبیهسازی الگوی

پالایتخت ایران در  06درجه و  1دقیقه تا  06درجه و  17دقیقه

پراکنش از این مدل استفادهشده است .در این زمینه میتوان به

طول شالالرقی و  30درجه و  36دقیقه تا  30درجه و  07دقیقه

مطالعه اشالالالرفی و همکاران در سالالالال 6329که نحوه پراکنش

عرض شمالی قرارگرفته است .ارتفاع آن از سط آبهای آزاد

آالیندههای منتشالره از کارخانه آسالالفالت و دستگاه سنگشکن

بین  6166متر در شالالمال تا  6966متر در مرکا و  6606متر در

پروکههای راهسالالالازی را با اسالالالتفاده از این مدل در دورههای

جنوب متغیر است .این شهر  736کیلومترمربع وسعت و دارای

آماری 6و 69ماهه در دو مقیاس منطقهای و محلی مدلسالالازی

جمعیتی معادل  1/7میلیون نفر هست  . 99احاطه شهر از سمت

کرده و نتایج را با اسالتاندارد هوای پا کشور مقایسه نمودند،

شالالمال و شالالمال شالالرق با ارتفاعات مانع عبور بادهایی که از

اشاره کرد . 67 .شمسیپور و همکاران ( )6321نیا با استفاده از

سالالالمت جنوب و غرب میوزند ،شالالالده و باعث انباشالالالتگی

این مدل پراکنش ذرات معلق خروجی از کارخانه سالالالیمان در

آالیندهها به سط شهر میشود و پتانسیت آلودگی هوا در مرکا

منطقه جنوب تهران را مدلسالالالازی نموده و الگوی پراکنش و

شالالهر را افاایش میدهد .آلودگی هوای شالالهر تهران به خاطر

غلظت آالینده ذرات را برای متوسط ماهانه و فللی تابستانه و

افاایش جمعیت ،وسایت نقلیه و کاربریهای صنعتی در اطراف

زمسالتانه نشان دادند  . 18شجاعی و همکاران در سال  6322نیا

شهر افاایشیافته و نتایج نامطلوبی را به بار آورده است . 93طی

بالا بهکارگیری مدل  AERMODنحوه پراکنش و ارزیابی خطر

سالیان گذشته انواع صنایع معدنی مختلف ازجمله کارخانههای

س الالمت مواجهه با  PM10انتشالالاریافته از دودکشهای یکی از

آسالفالت و کارگاههای تولید شالن و ماساله در حاشیههای شهر

صنایع کاشی و سرامیک شهرستان اردکان را مورد ارزیابی قرار

ایجاد آلودگیهای زیستمحیطی

داده و نتایج مدلسالالالازی را با اسالالالتانداردهای

تهران ایجاد گردیده که سب

مقایسالاله کردند . 62 .همچنین میتوان به مطالعهای که توسالالط

گردیدهاند .یکی از این صالالنایع کارخانههای آسالالفالت سالالازی

پری ( )Perryو همکاران در سال  9660انجامشده است ،اشاره

واقع در یالالک مجتمع معالالدنی در جنوب غرب شالالالهر تهران

کرد .آنهالالا در این تحقیق کالالاربردهالالای مالالدل  AERMODرا

میباشالالند .ازآنجاییکه کارخانههای آسالالفالت ازجمله صالالنایع

بهعنوان یک مدل پراکندگی برای منابع صالالنعتی موردبررسالالی

ایجادکننده آلودگی هوا بوده و نقش مهمی در انتشار آالیندهها

قراردادند و به این نتیجه رسالالالیدند که این مدل در مقایسالالاله با

ذرات معلق ایفا میکنند لذا انتشالالالار آنها نیاز به

بهخلالالالو
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 EPAوWHO

ازجمله آلودگی هوا بر روی مناطق اطراف و نیا شالالالهر تهران
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موردمطالالعاله و همچنین عالدم زمان کافی ،نیازمند به کارگیری

دیگر مدلهای پراکنش ،مدلباالتر و بهتری میباشالالد  . 96هکت

مدلسازی پراکنش ذرات معلق ) (PM2.5, PM10خروجی از کارخانههای آسفالت در منطقه جنوب غرب تهران

بررسیهای بیشتر و دقیقتری دارد .با توجه به اینکه تاکنون در

شن و ماسه و تولیدی قطعات است .این مجتمع بخش وسیعی

میاان انتشار آالیندههای کارخانههای آسفالت مجتمع

از مناطق شالالالمال ،غرب و جنوب شالالالهرسالالالتان قدس ،بخش

معدنی واقع در جنوب غرب تهران مطالعهای انجامنشده است؛

کوچکی از شمال شهرستان شهریار و بخش ناچیای از جنوب

هدف از انجام این مطالعه برآورد میاان انتشالالار ذرات خروجی

شالهرستان کر در استان البرز را در برگرفته و از سمت شرق

از دودکشهالای کارخانههای آسالالالفالت واقع در این مجتمع و

در مجاورت شهر قدس ،از سمت جنوب در مجاورت شهریار

AERMOD

و از سالمت غرب در مجاورت شهر اندیشه قرار دارد .مجموع

خلو

بررسالی چگونگی پراکنش آنها با استفاده از مدل

روزهای کاری این مجتمع بهطور متوسالالط 936روز در سالالال و

بوده است.

روزی  1سالاعت اسالت .کارخانههای آسفالت مجها به سیستم

مواد و روشها

بگ فیلتر بوده و سالوخت مورداسالتفاده آنها گاز طبیعی است.

منطقه موردمطالعه

میاان کت رفیت اسالالالمی تولید کارخانههای آسالالالفالت 9/36

پژوهش حالابالالالر در کارخانه های آسالالالفالت یک مجتمع
معالدنی واقع در جنوب غرب تهران انجامشالالالده اسالالالت .این
مجتمع با وسالالعتی حدود  9066هکتار در  06درجه و  9دقیقه
تا  06درجه و  0دقیقه طول شالالرقی و  30درجه و  16دقیقه تا
 30درجه و  10دقیقه عرض شالالالمالی قرارگرفته و دارای 63
کارخانه آسالالفالت و صالالنایعی دیگر ازجمله کارگاههای تولید

میلیون تن در سالال بوده است ،اما به خاطر افاایش قیمت مواد
اولیه ازجمله قیر ،کاهش فعالیت های عمرانی ،عدم تقابالالالا و
دیگر مشالکالت ،کارخانهها در بسالیاری از ساعات روز تعطیت
و یا نیمه تعطیت بوده و میاان تولید آنها به حدود  %10رفیت
تولید اسالالالمی خود کاهشیافته و به رقمی حدود  6/61میلیون
تن در سال رسیده است .موقعیت جغرافیایی مجتمع و کارخانه
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آسفالت در شکت  6نشان دادهشده است.

یاسر زهتاب یزدی و همکاران

آالیندههای تولیدی بر واحد زمان انجام فعالیت و یا مسالالالافت

جمعآوری و تحلیل دادهها
در این پژوهش داده هالای پالایاله کاله شالالالامت مختلالالالات

طی شالده توسالط منابع متحر آالینده میباشالد که بهصورت

جغرافیالایی ،قطر و ارتفالاع دودکشهالا و نیا درجاله حرارت و

جرم آالینده در واحد زمان ،حجم ،فاصله و یا مدتزمان انجام

سالالالرعت خروجی آالیندهها از دودکشها میباشالالالد از طریق

فعالیت بیان میشالالالود .بهطورکلی رابطه تخمین میاان انتشالالالار

گاارشهالای فنی و خود ا هالاری کارخانهها به دسالالالت آمد.
جهت محاسالالبه میاان انتشالالارات ذرات نیا از بالالرای

()1

انتشالالار

ارائهشالالالده توسالالالط سالالالازمان حفا ت محیطزیسالالالت آمریکا

)E = A×EF× (1 - ER/100

ارائهشده توسط  USEPAبهصورت ذیت میباشد : 90

)(USEPAکاله در مجموعاله ای باله نام  AP-42انتشالالالاریافته،
اسالتفادهشالده اسالت .آخرین نسالخه این برای

در وبسایت

 :Eمیاان انتشار آالینده

 EPAدر دسالترس است  . 91دادههای هواشناسی نیا از سازمان

 :Aمیاان فعالیت

هواشالناسالی کشالور و برای یک دوره زمانی  0ساله (- 9662

 :EFفاکتور انتشار برحس

 )9660اسالالالتخرا شالالالد .سالالالپس با ورود دادههای مربوط به

 :ERبازده کاهش انتشار برحس

فعالیت
درصد ()%

کالارخانهها به مدل ،نحوه پراکنش ذرات برای متوسالالالط زمانی
 91سالاعته و سالیانه ترسیم گردید .برای تحلیت پراکنش ذرات
از مدل ( AERMODنسخه  )1/2استفاده شد.

جدول شماره  6میاان  EFذرات معلق ناشی از فعالیتهای
خشالالالککن ،جالالداسالالالاز و مخلوطکن کالاله از طریق دودکش
کارخانههای آسفالت وارد جو میشوند را نشان میدهد.
مدل AERMOD

در این تحقیق جهالت تخمین میاان انتشالالالار آالینالده ها از
منابع ،از شالاخ

بالری

انتشار ) (Emission Factorاستفاده

مدلهای گوسالالی رایجترین مدلهای ریابالالی هسالالتند که

گردید .بالالالری

انتشالالالار بر اسالالالاس نتایج بهدسالالالتآمده از

برای پراکنش آالینالدههالای هوا بکالار میرونالد .این مدل ها بر

آزمایشهای منبع که در واحدهای مختلف صالالنعت صالالالورت

اسالالالاس این فرض که آالیندهها با توجه به توزیع نرمال آماری

انتشار میاان تولید آالیندههای

پراکنده میشالالوند ،بناشالالدهاند .شالالکت 9مدل پلوم گوسالالی در

گرفته؛ حاصتشده است .بری

وارده به اتمسفر را در یک فرآیند مشخ

به ازای مشخلهای

از فرآینالالد تعیین مینمالالایالالد .این بالالالریالال

سیستم مختلات باد محور را نشان میدهد.

جرم و یالالا حجم

جدول  EF :0ذرات معلق ناشی از فرآیندهای خشککن ،جداساز و مخلوطکن در کارخانه آسفالت 2
فعالیت

واحد

PM2.5

PM10

6/66160

6/6630

کیلوگرم بر تن محصول تولیدی
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تخمین میزان انتشار

مدلسازی پراکنش ذرات معلق ) (PM2.5, PM10خروجی از کارخانههای آسفالت در منطقه جنوب غرب تهران

شکل  :0پلوم گوسی در سیستم مختلات باد محور 90

معادله گوسالی که برای آالیندههای منتشره از منابع نقطهای
به کار میرود بهصورت زیر بیان میشود : 97

پخش در جهتهای  yو  zبه متر : H ،ارتفاع مؤثر دودکش
به متر

() 2

مدل  AERMODیک مدل گوسالالالی حالت پایدار بوده و
رفتالار پلوم را کاله آالینالدههالا را در بردارد ،بر مبنای معادالت
پراکنش در حالت دائمی مدلسازی میکند .بر اساس معادالت

 :Cمیاان غلظت برحس

گرم یا میکروگرم در مترمکع :Q ،

این مدل ،توزیع جرم آالینده در راسالالالتای افقی گوسالالالی و در

گرم در ثانیه :U ،میانگین

راسالالتای عمودی دو گوسالالی و جهت انتقال آالینده باد محور

میاان انتشار آالینده از منبع برحس

 .این مدل دارای یک پردازشالگر اصلی و دو پیش

پردازنده به نامهای( AERMETپیش پردازنده هواشالالالناسالالالی)
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سرعت باد در ارتفاع رهاسازی برحس

متر :σz ,σy ،بری

میباشالد

91
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شکل :3ساختار کلی مدل

AERMOD
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و( AERMAPپیش پردازنده زمینشالناسالی) میباشد .دادههای

میالانگین سالالالرعالت باد در این مدت  3/69 m/sبوده اسالالالت.

هواشالناسی توسط پیش پردازنده AERMETپردازش میشوند

(شکت. )1

و این پردازنالده پارامترهای الیهمرزی جو را تخمین میزند تا

همچنین پیش پردازنده  AERMETجهت انجام محاسبات

قابتاستفاده در مدل باشد AERMAP .نیا دادههای توپوگرافی

تعیین رطوبت

به سالاله پارامتر سالالطحی نسالالبت بوآن (شالالاخ

منطقه را تجایهوتحلیت میکند .در انتها نیا پردازشالالگر اصالاللی

سالط ) ،بالری

مدل با استفاده از نتایج این دو پیش پردازنده و دیگر اطالعات

بدون جذب شالدن توسالط سالط به فضالا بازتاب میشالود) و

موردنیاز در مورد منابع انتشالار و شبکههای پذیرنده محاسبات

بالری

زبری سط (ارتفاعی که متوسط سرسعت افقی باد در

را انجام داده و نتایج را ارائه میدهد  . 60این مدل توانایی تعیین

آن صفر میشود) نیاز دارد .در این پژوهش از مقادیر ارائهشده

غلظت آالیندههای مختلف در مناطق شهری و روستایی ،صاف

در جدول شماره  9جهت این پارامترها استفادهشده است.

آلبدو (کسالری از تشالعشعات خورشیدی که

و ناهموار ،انتشالالارات سالالطحی و در ارتفاع و از منابع نقطهای،

توپوگرافی زمین نیا یکی از عوامالالت تالالأثیرگالالذار بر میاان

سالطحی و حجمی را دارد و برای تعیین غلظتها تا فاصله 06

غلظالت آالیندهها در گیرندهها و پراکنش آالیندهها میباشالالالد.

کیلومتری باله کالار میرود  . 92شالالالکت  3سالالالاختار کلی مدل

پیش پردازنالده  AERMAPکاله اطالعالات توپوگرافی محدوده

 AERMODرا نشان میدهد . 36

مالدلسالالالازی را جهالت اجرا در مالدل فراهم میکنالد ،به فایت
ورودی با فرمت  DEMاز توپوگرافی منطقه نیاز دارد که آن را
میتوان بالا دقالتهالای مختلف وارد مدل کرد .در مدل رقومی

ورودیهای مدل AERMOD
سالالینوپتیک شالالهریار که نادیکترین ایسالالتگاه هواشالالناسالالی به

شالکت  0نشان دادهشده است؛ مجتمع معدنی در طبقه ارتفاعی

مجتمع بوده و در فاصالالله  3/0کیلومتری جنوب غرب آن و در

 6666تا  6066متر ( 6966متر) قرار دارد که بهصورت خطوط

 06/66Nطول جغرافیالالایی و  30/16Eعرض جغرافیالالایی قرار

نقطهچین مشالخ

شده است .در بخش شمال و شمال شرقی

داشالالت؛ طی دوره زمانی  0سالالاله ( 9660تا  )9662اسالالتخرا

این مجتمع و بافاصالله  3کیلومتری توپوگرافی نسبتاً پیچیدهای

گردید .دادهها شالامت سالرعت و جهت باد ،دما ،فشار ،رطوبت

وجود دارد؛ اما در سالایر جهات منطقه ،توپوگرافی نسبتاً صاف

نسالالبی ،میاان بارش و پوشالالش ابر بودند که بهصالالورت فرمت

میباشالالد .در این پژوهش با توجه به توپوگرافی منطقه از مدل

اکست تهیه گردیدند .ازآنجاییکه این دادهها سهساعتی بودند با

رقومی ارتفاع با دقت 26متر استفادهشده است.

عملکردهای فرمولی اکسالالت به دادههای سالالاعتی تبدیت شالالدند.

مدل میباشند .که در این مطالعه با توجه به میاان تولید سالیانه

AERMET

هر یک از کارخانههای آسالفالت و با اسالتفاده از فاکتور انتشار

باله فرمالت  samتبالدیت گردیدند و در انتها توسالالالط این پیش

میاان انتشالالالار ذرات محالاسالالالباله گردیالد .از دیگر مواردی که

پردازنالده دو فالایالت بالا فرمتهای sfcو pflبرای ورود به مدل

میبالایسالالالت وارد مالدل گردد قطر و ارتفاع دودکشها ،درجه

اصاللی  AERMODجهت شالبیهسازی ایجاد گردید .با استفاده

حرارت و سالالرعت خروجی آالینده میباشالالد .مشالالخلالالات

از دادههای هواشالالناسالالی گلباد منطقه رسالالم گردید .جهت باد

دودکشهای 63کارخانهها که شالالالامت مختلالالالات جغرافیایی،

غال  0سالاله از سالمت شالمال غرب به سمت جنوب شرق و

ارتفاع آزادسالالازی ذرات از سالالط زمین ،قطر داخلی دودکش،

سپس این دادهها جهت پردازش در پیش پردازنده

مجله مهندسی بهداشت محیط ،سال هشتم ،شماره  ،4تابستان630 ♦ 0411

] [ DOI: 10.52547/jehe.8.4.375

اسالالالتفالاده از درونیالابی وزنی اطالعالات آنها با اسالالالتفاده از
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دادههای هواشالالالناسالالالی موردنیاز این مطالعه از ایسالالالتگاه

ارتفاع دوبعدی محدوده مدلسالالازی ( 06× 06کیلومتر) که در

مدلسازی پراکنش ذرات معلق ) (PM2.5, PM10خروجی از کارخانههای آسفالت در منطقه جنوب غرب تهران

دمالای خروجی و نر انتشالالالار میبالاشالالالنالد کاله در جدول 3

غلظالت ذرات رسالالالیالده باله مناطق اطراف و نیا شالالالهر تهران

ارائهشدهاند.

موردبحالث و بررسالالالی قرار گرفت و با مقادیر  91سالالالاعته و

درنهایت مدل برای شالالبکهای بافاصالالله گیرنده  066متر و
ارتفاع گیرنده  6/0متر (ارتفاع تنفس) با شعاع  06کیلومتری از

سالالیانه اسالتاندارد  EPAو سالازمان

بهداشالالت جهانی )(WHO

مقایسه گردید.

مجتمع معالالدنی ،اجرا گردیالالد .بعالد از تهیالاله خروجیهالالا میاان

جدول : 0بری

بری

آلبدو

نسبت بوان

بری

زبری

آلبدو ،نسبت بوان و طول زبری انواع پوششهای سطحی 36

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

سطح

6/61

6/60

6/61

6/30

شهری

6/61

6/9

6/61

6/0

زمین زراعی

6/3

6/91

6/91

6/10

بوتهزار بیابانی

6

9

9

6/0

شهری

6/3

6/0

6/7

6/0

زمین زراعی

3

1

0

0

بوتهزار بیابانی

6

6

6

6

شهری

6/63

6/9

6/60

6/66

زمین زراعی

6/3

6/3

6/3

6/60

بوتهزار بیابانی
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شکل :0گلباد منطقه مطالعه ()9660-9662
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جدول  :3مشخلات دودکشهای کارخانههای آسفالت منطقه
میزان انتشار ذرات
PM10
kg/yr
g/s

g/s

PM2.5
kg/yr

6/006

3010

6/602

6696/0

6/637

913

6/666

71/7

6/637

266/90

6/619

916/69

6/637

260/67

6/619

971/90

6/662

712/70

6/637

919/77

6/907

6766

6/672

099/2

6/667

777/0

6/630

932/61

6/611

013/9

6/697

672/91

6/662

712/70

6/637

919/77

6/613

6960

6/600

373/0

6/633

961/7

6/666

07/93

6/667

777/0

6/630

932/61

6/900

6017/0

6/671

061/70

سههرعت

درجههه

قطر

ارتفاع

خروجی

حرارت

)(m

)(m

)(m/s

11/1
11/1
11/1
11/7
11/6
11/5
11/7
11/1
11/1
11/1
1/1
11/1
15/5

موقعیت جغرافیایی

شماره

)(K

376/00

6/7

0/0

31° 25' 53/02"E

53° 11' 11/22"N

6

376

6/2

9/0

31 ° 25' 51/02"E

53° 12' 13/12"N

9

313

6/9

1/1

31° 25' 55/02"E

53° 12' 32/02"N

3

336

6/2

1/1

31° 25' 52/32"E

53° 12' 14/22"N

1

301

6/7

7

31° 22' 34/32"E

53° 11' 20/32"N

0

376/0

6

3

31° 21' 12/42"E

53° 12' 25/22"N

0

302/0

6/2

1/1

31° 21' 11/22"E

53° 12' 22/42"N

7

300/1

6

2

31° 25' 51/22"E

53° 15' 24/52"N

1

301/3

6/0

7

31° 25' 24/22"E

53° 15' 14/13"N

2

301/0

6/2

1/1

31° 25' 32/22"E

53° 15' 22/34"N

66

319

6/1

7

31° 25' 23/22"E

53° 15' 10/22"N

66

323

6/2

3

31° 25' 12/25"E

53° 12' 30/22"N

69

306/1

6/2

1/1

31° 25' 51/02"E

53°12 '13/31"N

63
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شکل  :0نقشه عوارض زمین محدوده 06×06کیلومتر

یافتهها

بیشالینه غلظت  PM10پیشبینیشالده در بازه زمانی  91ساعته و
برابر با  1/22و  6/0میکروگرم در مترمکع

در جدول  1آمده است .همانطور که مالحظه میگردد ،بیشینه

سالالاالنه به ترتی

غلظت  PM2.5پیشبینیشالده در بازه زمانی  91ساعته و ساالنه

است که در گیرندههایی در داخت مجتمع معدنی ر داده است.
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نتایج حاصالت از بیشالینه غلظت ذرات  91ساعته و ساالنه

بالاله ترتیالال

برابر بالالا  1/0و  6/93میکروگرم در مترمکعالال

و

مدلسازی پراکنش ذرات معلق ) (PM2.5, PM10خروجی از کارخانههای آسفالت در منطقه جنوب غرب تهران

6/61 ،6/63 ،6/61میکروگرم در مترمکعالال

اشکال  0و 7نیا نتایج حاصت از نحوه پراکنش ذرات در ناحیه

بالاله ترتیالال

مدلسالالازی را بهصالالورت نمودارهای هم غلظت تا شالالعاع 06

اسالالت .با توجه به اینکه مقادیر اسالالتاندارد کیفیت

هوای EPA

کیلومتری نشان میدهند.

برای  PM2.5در  91سالالالاعالت و سالالالاالناله به ترتی

 30و 69

در بازه زمانی  91سالالاعته ،بیشالالینه غلظت  PM2.5در مراکا

میکروگرم در مترمکعال

به ،6 ،6

میکروگرم در مترمکع

شالالهرهای قدس ،شالالهریار ،اندیشالاله و تهران به ترتی
 6/0و 6/9میکروگرم در مترمکع
مراکا شالالهرهای فوقالذکر به ترتی
در مترمکع

و حداکثر غلظت  PM10در
 6 ،9 ،9و  6/1میکروگرم

بوده اسالت .میاان غلظت ذرات در دوره متوسط

و برای  PM10در  91سالالالاعالت 606
39

و مقادیر اسالالالتاندارد  WHOبرای

 PM2.5در  91سالالالاعالت و سالالالاالناله به ترتی
میکروگرم در مترمکعالال

بوده

برابر  90و 66

و برای  PM10در  91سالالالاعالالت 06و

سالالالیانه 96میکروگرم در مترمکع

میباشالالد  ، 33با مقایسالاله

سالالالالیانه در مراکا شالالالهرهای اطراف چشالالالمگیر نبوده اسالالالت

مقادیر بیشالالینه  91سالالاعته و سالالاالنه ذرات  PM2.5و  PM10با

بطوریکه بیشینه غلظت ساالنه  PM2.5در مراکا شهرهای قدس،

اسالالالتالانالداردهای مذکور ،نتایج نشالالالان داد مقادیر غلظتهای

به  6/60 ،6/63 ،6/60میکروگرم در

شالبیهسالازیشالده از حد استانداردهای  EPAو WHOپایینتر

شهریار ،اندیشه به ترتی
مترمکع

و بیشینه غلظت  PM10در مراکا شهرهای فوقالذکر

است.

(الف)

شکل  :6پراکنش  PM2.5ناشی از دودکشهای کارخانهها(الف) میانگین  91ساعته (ب) میانگین سالیانه
جدول  :0غلظتهای بیشینه ذرات انتشاریافته از دودکشهای کارخانهها
(میکروگرم بر مترمکعب)

Y

3209399/00

060067/70

PM2.5

 91ساعته

1/06

060067/70

سالیانه

6/93

3209399/00

 91ساعته

1/22

3206199/00

060067/70

سالیانه

6/0

3206199/00

060067/70
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آالینده

متوسط زمانی

PM10

ماکسیمم غلظت

مختصات
X
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(ب)

یاسر زهتاب یزدی و همکاران

(ب)

(الف)

شکل  :7پراکنش  PM10ناشی از دودکشهای کارخانهها
(الف) میانگین  91ساعته (ب) میانگین سالیانه

فوقالالذکر برابر با 1/22و  6/0میکروگرم بر مترمکع

بحث

بوده که

بالاشالالالندکه نقش مهمی در انتشالالالار ذرات دارند .میاان غلظت

منطقه ،پراکنش آالیندهها به سالالالمت

توجه به جهت باد غال

با میاان انتشالالار ،ارتفاع دودکش ،سالالرعت و

شالالالهر قدس ،شالالالهریار ،و تهران بوده که با نتایج مطالعه قمی

جهت باد ،تالطم اتمسفری و جهت پخش افقی است .و میاان

اویلی و شالعبانی کاکرودی ( )6327همراستاست .نتایج مطالعه

غلظت آالینده عالوه بر جریان افقی تحت تأثیر جریان عمودی

قمی اویمی و شالالعبانی کاکرودی نشالالان داد کارخانه ره گسالالتر

بالاد نیا قرار میگیرنالد .در این پژوهش بالا اسالالالتفاده از فاکتور

ارجمنالد ازلحالا رعایت اسالالالتانداردهای زیسالالالت محیطی از

انتشار میاان انتشار ذرات خروجی از دودکشهای کارخانههای

وبالعیت مطلوبی برخوردار اسالالت که با نتایج پژوهش حابر

آالیندهها متناسالال

آسفالت برآورد گردید و سپس با استفاده از مدل

AERMOD

انطباق

دارد . 66

نتایج پژوهش سید صفویان و همکاران بیانگر

به ارزیابی نحوه پراکنش ذرات معلق صالالنایع آسالالفالت جنوب

این مطل

غالرب تالهالران پرداختالاله شالالالالد .نتالالایج نشالالالالان داد میاان

حد اسالتاندارد سالازمان حفا ت محیطزیسالت است که مطابق

آالینالالده هالالای  PM2.5و  PM10خروجی از دودکش هالالای 63

بود که آالیندگی کارخانه آسالالفالت آسالالتارا باالتر از

نتایج تحقیق حابالر

نمیباشالد . 63

همچنین نور پور و شهابی

 1/371و  61/911تن در سال بوده است .مقادیر بیشینه

PM2.5

ایالم را با اسالالتفاده از مدل  AERMODبررسالالی نمودند .نتایج

در دورههای زمانی  91سالالاعته و سالالالیانه برابر با  1/0و 6/93

مطالعه آنها نشالان داد که مقادیر بیشالینه  91سالاعته و سالالالیانه

و مقادیر بیشالالالینه  PM10در دوره های

برابر بالالا  0/66و  6/11میکروگرم بر

میکروگرم بر مترمکع

ذرات معلق بالاله ترتیالال
مترمکع

و پایین تراز حد مجاز  EPAو  WHOبوده

است . 31
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کارخانه آسالالفالت که وارد اتمسالالفر میشالالوند به ترتی

برابر با

پراکنش ذرات معلق خروجی از دودکشهای کارخانه سالالیمان
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کارخانههای آسالالالفالت از منابع مهم تولید آلودگی هوا می

از حد مجاز دو اسالالتاندارد  EPAو  WHOپایینتر اسالالت و با

مدلسازی پراکنش ذرات معلق ) (PM2.5, PM10خروجی از کارخانههای آسفالت در منطقه جنوب غرب تهران

کالاله مطالالابق پروکه حالالابالالالر میبالالاشالالالد .آلمالالایهو و هکالالت

از مجتمع بهتدریج از میاان غلظت کاسالته میشود که با نتایج

( )Alemayehu & Hackettنیا در سالالالال  9660برای پراکنش

مطالعه اشالرفی و همکاران ( )6329همراستاست .نتایج مطالعه

انتشالار  PM2.5و  SO2ناشی از نیروگاه زغالسنگ در اوکالهاما

اشالرفی و همکاران نشان داد که غلظت آالیندهها در مجاورت

از مدل  AERMODاستفاده نمودند .نتایج این مدلسازی نشان

صالنایع تولید آسفالت بیشتر بوده و هرچه از منابع تولید دورتر

 PM2.5 ٪62-90و  SO2ناشالالی از دودکشهای

میشالالالویم میاان غلظالت آالیندهها کاهش پیدا میکند  . 67در

نیروگالالاه بالاله جایره تری بالالال ( )Tribalمیرسالالالنالالد و کمتر از

خار از مجتمع نیا بیشالالترین غلظت  PM2.5در نواحی شالالرق،

 69µg/m3آالیندهها در داخت منطقه سالالقوط میکنند .همچنین

جنوب شرقی و غرب مجتمع بوده و مناطقی چون شهر قدس

بیشترین غلظت شبیهسازیشده  PM2.5برابر با 66میکروگرم بر

از سالالمت شالالرق ،شالالهریار از جنوب و اندیشالاله از غرب را در

بوده که این غلظت نیا پایینتر از حدود اسالالالتاندارد

برگرفته اسالالالت .حداکثر غلظت رسالالالیده به شالالالهرهای اطراف

داد حداقت

مترمکع

 EPAبوده است . 30

مجتمع که شامت شهر قدس ،شهریار ،اندیشه میباشند و تقریباً

با توجه به توپوگرافی پهنه مدلسالالازی ،بهغیراز مناطقی در

در مجاورت مجتمع قرار دارند ،به ترتی

برابر با  6 ،6و 6/0

سالالمت شالالمال و شالالمال شالالرق مجتمع که دارای توپوگرافی

میکروگرم بر مترمکع

پیچیده میباش الند ،دیگر مناطق مسالالط بوده و تجمع ذرات در

غلظت رسالالیده به منطقه وردآورد که در غربیترین نقطه شالالهر

نقالاط خالاصالالالی از پهنه صالالالورت نگرفته و پراکندگی ذرات

تهران قرارگرفته و دروازه ورود به کالنشالالهر تهران بوده و در

بهصورت یکنواخت و بیشینه غلظتها در خار از مجتمع در

فالاصالالالله  0کیلومتری از مجتمع قرار دارد 6/1 ،میکروگرم بر

بوده اسالالالت .از دیگر عوامت تأثیرگذار بر

اسالالالت؛ که رفتهرفته از میاان غلظت آن به سالالالمت

جهت بادهای غال

مترمکع

است .در مورد شهر تهران نیا حداکثر

ویژگیهای منابع انتشالالالار نظیر ارتفاع و قطر داخلی دودکشها

کیلومتری از مجتمع حالالداکثر غلظالالت بالاله  6/9میکروگرم در

میباشالالد .چنانچه هال ( )Hallو همکاران ( )9666در مطالعه

مترمکع

میرسالد و سالپس باکم شالدن آن به سمت شرق در

خود نشالالالان دادنالد با افاایش ارتفاع دودکش غلظت آالیندهها

محلهای به نام حکیمیمه که در شالالالرقیترین نقطه تهران و در

کالالاهش می یالالابالالدکالاله علالالت آن افاایش عملکرد پالالارامترهالالای

فاصالاللهای حدوداً  17کیلومتری از مجتمع قرار دارد این میاان

هواشالناسالی ذکرشالده اسالت  . 30سرعت وزش باد باعث تغییر

بسالیار ناچیا و نادیک به صالفر میگردد (شالکت .)0aبیشترین

غلظت آالیندهها میشالود .بیشالتر بادهای منطقه دارای سرعتی

غلظت  PM10نیا در دوره متوسالالالط  91سالالالاعته در خار از

معادل 9/66-3/06متر بر ثانیه بوده که  36/1درصالالد بادها را به

مجتمع معدنی در نواحی شالالالرق و جنوب شالالالرقی ،جنوب و

داده است ،همچنین  63/2درصد بادها نیا آرام

غرب محدوده معدنی ر داده است و مناطقی چون شهر قدس

بودهانالد .ارتفاع و قطر دودکشهای کارخانههای آسالالالفالت به

از شالالرق ،اسالالالمشالالهر از جنوب شالالرق ،شالالهریار از جنوب و

 6/2-9/9متر با میاان انتشار6/006

اندیشالاله از غرب را شالالامت میشالالود .حداکثر غلظت رسالالیده به

 6/633 -گرم در ثالالانیاله و دمالای خروجی آالینالدههالا نیا بین

مرکا شالالهر قدس 9میکروگرم بر مترمکع  ،اسالالالمشالالهر6/0

 336 -376/00درجه کلوین بوده اسالالالت .بیشالالالترین غلظت

و

خود اختلا
ترتی

بین  9/0-2و

میکروگرم بر مترمکع  ،شالالالهریار 9میکروگرم بر مترمکع

سالالیانه) در داخت مجتمع معدنی ر داده است که با دور شدن

نیا حداکثر غلظت رسالیده به وردآورد تهران  6/1میکروگرم بر
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 PM2.5و  PM10در دورههالای زمالانی مختلف ( 91سالالالاعته و

اندیشاله  6میکروگرم بر مترمکع
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نحوه پراکنش آالینده ها سالالالرعت باد ،دما ،رطوبت نسالالالبی و

شالرق کاسالته شده بطوریکه در مرکا شهر تهران در فاصله 91

یاسر زهتاب یزدی و همکاران

مترمکع

است که بهتدریج از میاان غلظت آن به سمت شرق

کاسته شده و در مرکا شهر تهران حداکثر غلظت به میاان 6/1
میکروگرم در مترمکعال

و در محله جوادیه تهرانپارس که در

زیسالتمحیطی و نیا اختلالا

حداقت چند درصد از فضای

کالارخانهها به سالالالبا می تواند در کاهش میاان آالیندهها مؤثر
واقع شود.

شرق تهران و در فاصلهای حدوداً  10کیلومتری از مجتمع قرار
دارد این میاان بسالالالیالار نالاچیا و نادیالک به صالالالفر میگردد
(شکت .)0bدر بازه زمانی ساالنه به علت نشست بخش زیادی
از ذرات ،غلظالالت  PM2.5و  PM10برآورد شالالالالده کالالاهش
چشالمگیری داشته است بهطوریکه پراکندگی  PM2.5از سمت
شالالرق و جنوب شالالرق حداکثر تا فرودگاه مهرآباد و روسالالتای
احمدآباد مستوفی و از سمت غرب تا منطقه فردیس (شکت)7a
و پراکندگی  PM10از سالمت شالرق و جنوب شرق تا فرودگاه
مهرآباد و محله چهاردانگه و از سالالمت غرب تا محمد شالالهر
میباشد (شکت.)7b
با توجه به اینکه کارخانههای آسالالالفالت از منابع مهم تولید
آلودگی هوا میباشالالند ،انجام اقدامات مناس ال

برای به حداقت

رسالالاندن میاان تولید این آالیندهها در این صالالنعت بالالروری
آسالالالفالالت میتوان از تجهیاات مختلف و متنوعی که جهت
کنترل و پاالیش آلودگی هوا و بهسالازی محیط در این صنعت
بکار میروند ،اسالالتفاده کرد .انتخاب نوع دسالالتگاهها به شالالرایط
کارکرد آنها بسالتگی داشته و بهکارگیری آنها متناس

با نوع،

میاان و مشالالخلالالات آلودگی موردنظر میباشالالد .با اسالالتفاده از
مواد اولیه مرغوب و انجام دقت الزم در بهرهبرداری مناس

از

آنها در کارخانه ،الاام کارخانههای تولید آسالالفالت به اسالالتفاده
از سوختهای مناس  ،تعمیر بهموقع ماشینآالت خط تولید و
سالالالرویس ماهانه آنها و جایگاینی ماشالالالینآالت قدیمی با
دستگاههای جدید ،سنجش میاان خروجی آالیندهها بهصورت
مالاهالاناله توسالالالط خودواحدهای تولید جهت آگاهی از میاان
کالالارایی تجهیاات کنترل آلودگی و رفع نق

کنترل آالیندههای هوا و نگهداری

مسالالالتمر آن زیر نظر متخلالالاللالالالین ،اسالالالتقرار نظام مدیریت

حالداکثر میاان غلظالت ذرات تولیالدی توسالالالط کالارخانه های
آسالالفالت جنوب غرب تهران در داخت محدوده معدنی ر داده
که بافاصالالله گرفتن از مجتمع معدنی به علت پراکنش ذرات به
اطراف از میاان غلظت آنها بهتدریج کاسالالالته شالالالده اسالالالت.
بیشالترین نوسالانات غلظت ذرات در متوسالط زمانی  91ساعته
بوده کاله در منالاطق اطراف مجتمع معدنی و در جهات جنوب
شالرق ،جنوب تمرکا بیشالتری داشته که با بارگ شدن مقیاس
زمالانی باله سالالالالیالانه ،پراکنش و میاان غلظت ذرات در جهت
جنوب شرق متمرکاشده است .این تحقیق نشان داد با استفاده
از مدلهای پراکنش میتوان قدمهای مؤثری در ارزیابی اثرات
زیانبار آالیندههای خروجی از صالالنایع بر سالالالمت انسالالان و
محیطزیسالالت برداشالالت .نتایج این مطالعه حداکثر میاان سالالهم
کالارخالانههای آسالالالفالت جنوب غرب تهران از آلودگی هوای
مناطق اطراف و نیا شالالهر تهران را برآورد نمود و نشالالان داد با
توجه به میاان انتشالالالار ذرات از کارخانههای آسالالالفالت و نیا
جهت باد غال

منطقه ،فعالیت این کارخانهها در میاان آلودگی

هوای مناطق اطراف و نیا شالالالهر تهران تأثیرگذار میباشالالالند.
همچنین با توجه به اسالالتقرار صالالنایع مختلف دیگری ازجمله
کارگاههای تولید شالن و ماسه ،کارگاههای بتون سازی و تولید
قطعالالات در داخالالت و اطراف این مجتمع ،اثرات تجمعی این
صالالالنالایع میتوانالد بالاعث افاایش غلظت ذرات معلق در هوا
گردیده که این امر میتواند منجر به افاایش میاان آلودگی هوا
و نیا افاایش ریسالالک خطر ابتال به بیماریهای مرتبط با ذرات
در جوامع در معرض گردد .لذا انجام مطالعهای در موردبررسی
مجله مهندسی بهداشت محیط ،سال هشتم ،شماره  ،4تابستان637 ♦ 0411
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نلال ال

تجهیاات مناسال ال

احتمالالالی آن،

عمدهترین آلودگی صالالالنعت آسالالالفالت گردوغبار اسالالالت.
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میباشالالالد .بهمنظور کنترل آالیندههای ناشالالالی از کارخانههای

نتیجهگیری

( خروجی از کارخانههای آسفالت در منطقه جنوب غرب تهرانPM2.5, PM10) مدلسازی پراکنش ذرات معلق

تهران باله دلیت در اختیار گذاشالالالتن دادههای موردنیاز و انجام

میاان پراکنش تجمعی آالینالده های صالالالنایع مختلف منطقه بر

 این مطالعه.همکالاریهالای الزم تشالالالکر و قالدردانی میگردد

.روی جوامع اطراف پیشنهاد میگردد

حاصت بخشی از پایاننامه دوره دکتری تخللی دانشگاه آزاد
اسالالمی واحد علوم تحقیقات در رشالته مهندسی محیطزیست
.میباشد

تشکر و قدردانی
بدینوسالالیله از اداره محیطزیسالالت شالالهرسالالتان قدس و
همچنین انجمن صالنفی تولیدکنندگان شالن و ماسالاله کت استان
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ABSTRACT
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Background and Objective: Air pollution is one of the most important environmental problems.
Asphalt plants are the sources of air pollutants, especially particulate matters. The purpose of this study
is to investigate the emission rate of PM2.5 and PM10 emitted from asphalt plants in the southwest of
city of Tehran, also the present study was conducted to estimate the dispersion of particulate matters
concentrations on surranding areas of a mining complex and city of Tehran.
Methods: This descriptive-cross sectional study was performed on the asphalt plants in a mining
complex in the southwest of Tehran. In this study, at first the concentrations of PM2.5 and PM10 emitted
from asphalt plants located in the southwest of Tehran were calculated using emission factors suggested
by the US Environmental Protection Agency. Then, the dispersion of particulate matters concentrations
was estimated on the surrounding areas of the mining complex with a radius of 50 km using the
AERMOD model for the average times of 24 hours and annually using emission rate, meteorology and
topography data. At last, the simulated concentrations were compared to EPA and WHO standards.
Results: The maximum particulate matter concentrations are in the mining complex, and is gradually
reduced by moving away from it. Dispersion of particles in the directions of dominant winds has been
uniform. The maximum PM2.5 and PM10 concentrations have been estimated about 1 µg/m3 and 2
µg/m3 in Qods, 1 µg/m3 and 2 µg/m3 in Shahriyar, 0.6 µg/m3 and 1 µg/m3 in Andisheh and 0.2 µg/m3
and 0.4 µg/m3 in Tehran respectively in a 24-hour period. The amount of PMs that reached the west of
Tehran continues to the eastern regions of the city. PMs concentrations were not significant in the
average annual period.
Conclusion: Although dust emission rate from asphalt plants in the southwest of Tehran is acceptable,
but it affects on the air quality in the surrounding areas of the mining complex and to some extent in
Tehran. The cumulative effects of different industries can increase the potential health risks in the
communities vicinity of this mining complex.
Keywords: Dust, Asphalt, Air pollution, Tehran
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