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 چکیده
هوا  یهاندهیآالی آسفالت یکی از منابع تولید هاکارخانهی بوده و طیمحستیزمعضالالت   نیترمهمزمینه و هدف: آلودگی هوا یکی از 

ی هاکارخانهی هادودکشخروجی از  10PMو  2.5PM. هدف از این تحقیق بررسالی میاان انتشار ذرات  باشالند یمذرات معلق  ژهیوبه

 .باشدیمبر روی مناطق اطراف و تهران  هاآنآسفالت یک مجتمع معدنی و بررسی نحوه پراکنش 

در جنوب غرب تهران انجام شد. در  مقطعی در صالنایع آسالفالت یک مجتمع معدنی  -توصالیفی  صالورت به: این مطالعه هاروشمواد و 

ی آسالالفالت با اسالالتفاده از بالالرای  نشالالر    هاکارخانهی هادودکشخروجی از  10PMو  2.5PMاین تحقیق ابتدا میاان انتشالالار ذرات 

تا  سالهکساعته و ی 91برای متوسط زمانی AERMODبا استفاده از مدل  هاآنمحاسبه گردید. سپس نحوه پراکنش  EPAپیشالنهادی  

م ی ترسیسازمدلی هواشناسی و توپوگرافی محدوده هاداده، هادودکشکیلومتری از مجتمع با اسالتفاده از اطالعات انتشالار    06ع شالعا 

 مقایسه گردید. WHO و EPAبا دو استاندارد  شدهیسازهیشبی هاغلظتگردید. سپس مقادیر 

 هانآگرفتن از مجتمع از میاان  بافاصالالله: نتایج نشالالان داد بیشالالترین میاان غلظت ذرات معلق در داخت مجتمع معدنی بوده که هاافتهی

در  10PMو  2.5PMی هاغلظتیکنواخت بوده و بیشینه  صالورت به. پراکندگی ذرات در جهت بادهای غال  شالود یمکاسالته   جیتدربه

و مرکا  3µg/m6و 3µg/m0/6، اندیشه3µg/m9و 3µg/m6، شهریار3µg/m9و 3µg/m6ر قدسسالاعته به ترتی  در شاله   91بازه زمانی

بوده اسالت. پراکنش ذرات به سالمت شهر تهران تا مناطق شرقی آن ادامه داشته است. پراکندگی ذرات    3µg/m1/6و 3µg/m9/6تهران 

 ناطقی در غرب و جنوب غرب تهران رسیده است.ی چندان چشمگیر نبوده و حداکثر تا مسازمدلدر دوره متوسط سالیانه در پهنه 

ی بر گذارریتأثاست، اما باعث  قبولقابتی آسفالت جنوب غرب شهر تهران هاکارخانهی: اگرچه میاان انتشار ذرات ناشی از ریگجهینت

اعث ب تواندیمگردد. اثرات تجمعی صنایع مختلف منطقه یمروی کیفیت هوای مناطق اطراف مجتمع معدنی و تا حدودی شهر تهران 

 کاهش کیفیت هوا و افاایش احتمالی خطرات بهداشتی در جوامع اطراف مجتمع گردد.
 

 هوا، تهران آلودگی، آسفالت، گردوغبار کلیدی: کلمات
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 جنوب غرب تهرانی آسفالت در منطقه هاکارخانهخروجی از   PM2.5(PM ,10( ی پراکنش ذرات معلق سازمدل

 

    0411 تابستان، 4مجله مهندسی بهداشت محیط، سال هشتم، شماره    ♦   673

 مقدمه
 ؛باشالالالندیمآالینده هوا  نیترمهم عنوانبهذرات معلق کاله  

 عمدتاًموجود در هوا که  گردوغباراصالالالطالحی اسالالالت که به 

ذرات معلق با  . 6 شودیم، گفته هستندصنایع ناشالی از فعالیت  

ا مهم ذرات ب دودستهقطر آئرودینامیکی خود به  اندازهبهتوجه 

 66و ذرات بالا قطر کمتر از   PM)2.5(میکرون  0/9قطر کمتر از 

. شالالواهد اپیدمیولوکیک  9 شالالوندیمتقسالالیم  PM)10(میکرون 

و  2.5PMدر معرض  مدتیطوالننشالان داده است قرار گرفتن  

10PM   و  3 باعث ایجاد اثرات سالو  بهداشالتی در انسان گردیده

تنفسالالالی و  عروقی،-قلبی یهایماریببالاعالث به وجود آمدن   

به اثر بر  توانیم از دیگر اثرات ذرات . 1 شالود یمعروق مغای 

، نارس زایی، کاهش وزن فشارخون، افاایش هاشالش عملکرد 

تحقیقاتی  یهاافتهی . 0 کودکان اشالالاره کرد ریوممرگنوزادان و 

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

 90 باالیدر افراد  6327و 6320 یهاسالالالمرگ به ترتی  در 

هگر  یهاافتهی.  0 بوده است 2.5PMسال سن به دلیت مواجهه با 

 ه استنشان داد 9661( در سالال  Heger&  Sarraf) و صالراف 

مرگ زودرس سالالالالیانه در تهران  1666محیط عامت  2.5PMکه 

را  2.5PMاست؛ رقمی که پایش و نظارت دقیق مواجهه افراد با 

یکی از صالالالنایعی که  . 7 کنالد یممطالالباله    شالالالهرکالندر این 

 مدتانیمو  مدتکوتاه راتیتالأث منتشالالالره از آن  یهالا نالده یآال

 یهاکارخانهو سالمت انسان دارد،  سالت یزطیمحخطرناکی بر 

آسالالفالت گرم مخلوطی از ملالالال  .  1 باشالالندیم گرمآسالالفالت 

 برحس که  هستدرصد قیر گرم  0تا  1و  خردشالده سالنگی  

 603تا  660 و قیر ملالالالرفی در دمای حداقت یبنالد داناله نوع 

. تولید آسالالفالت مانند هر  2 شالالودیمتولید  گرادیسالالانتدرجه 

؛ شالالالوندیمدیگری که در آن مواد، گرم و یا سالالالوزانده  فرآیند

ذرات  هاآن نیترمهمرا که یکی از  هاندهیآالطیف وسالالیعی از 

که در صالالورت عدم  کنندیمرا وارد اتمسالالفر  باشالالندیممعلق 

 تواندیمکنترلی به هنگام تولید محلول  یهاروشاسالتفاده از  

و جدی بر سالالالالمت فرد  یهالا  یال آسالالالبالاعالث وارد آمالدن    

تولید ذرات آالینده در  بیشالالترین میاان . 66 گردد سالالتیزطیمح

 و جداساز ،کنخشکی آسفالت، حاصت فرآیندهای هاکارخانه

به ملالالالرف  توانیماسالالالت. از دیگر منالابع تولید   کنمخلوط

ارگیری ی ذخیره و بسالالیلوها شالالدنپر ، هاکنگرمسالالوخت در 

حمت به محت پروکه اشاره کرد. ذرات حاصت  منظوربهآسفالت 

 هادودکشاز طریق  هاکنمخلوط، جداسالالازها و کنخشالالکاز 

 کهیدرصورت، شوندیمی هسالتند وارد اتمسفر  انقطهکه منابعی 

پر کردن  ،هاکنگرمذرات حاصالالالت از ملالالالرف سالالالوخت در 

 صالالالورتبهسالالالیلوهالا و بارگیری و حمت آسالالالفالت تولیدی  

سطحی وارد هوا  صالالورتبهو  هاکارخانهیکنواخت از محوطه 

به بررسالالی  یامطالعه( در 6327می و شالالعبانی )ق.  2 گردندیم

کارخانه سالیمان ره گستر ارجمند   یطیمحسالت یز یهایآلودگ

تولیدی را با استانداردهای  یهاندهیآالپرداخته و میاان غلظت 

و روزبهانی  سالالازانتیچ.  66 مقایسالاله نمودند یطیمحسالالتیز

 یطیمحسالالالتیز یهاندهیآال یامطالالعه ( در 6329محمالدی ) 

کرده و با  یریگاندازهپردیس را -کالارخالاناله آسالالالفالالت تهران    

مورد مقایسالاله  سالالتیزطیمحدهای سالالازمان حفا ت اسالالتاندار

دیگر سالالالید صالالالفویان و همکاران  یامطالعهدر  . 69 قراردادند

از کارخانه آسفالت  یطیمحستیز یهاندهیآال( انتشالار  6326)

قرار داده و نتایج را با اسالالتانداردهای  یموردبررسالالآسالالتارا را 

 (6317) نژادمنلوری و علی .  63 مقایسه کردند یطیمحستیز

 یهاکالارخانه میاان انتشالالالار ذرات معلق از  یامطالالعاله  نیا در 

ی کارایسپس به بررسی آسالفالت شالهر مشهد را تخمین زده و   

مواجهه  . 61 پرداختند هاآنذرات در  کنندهکنترلسالالیسالالتمهای  

 نیترمهم، یکی از آن مین میاانتخو  ذرات معلقبالالا انسالالالان 

رار ق سئولین جامعهم محققین و پیش روی معضالالتی است که 

ی ناشالالی از هاندهیآال نهیدرزماغل  پژوهشالالگرانی که .  60 دارد

ت ی میاان غلظریگاندازهصالنایع مشغول به کار هستند نیازمند  

ی مختلف مکانی و زمانی هسالالالتند اما با هااسیمقدر  هاندهیآال

 ازجمله شالالالوندیممواجه  هاآنیی که با هاتیمحدودتوجه به 

ی در هر نقطه از محدوده بردارنمونهی بسالالالیار باالی هاناله یها
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 و همکاران یاسر زهتاب یزدی

 677   ♦   0411، تابستان4سال هشتم، شماره  ،مجله مهندسی بهداشت محیط 

ی ریکارگبهو همچنین عالدم زمان کافی، نیازمند   موردمطالالعاله  

اسالالتفاده  ازجمله هاغلظتیی دیگر برای برآورد میاان هاروش

ی کیفیت هوا هامدل. یکی از باشالالندیمکیفیت هوا  یهامدلاز 

. این مدل یک مدل پراکنش اسالالالت AERMODمدل پراکنش 

ی ی خروجهاندهیآالحالت دائمی است و توانایی تعیین غلظت 

ی، سطحی و حجمی در مناطق شهری، روستایی، انقطهاز منابع 

 را دارد و برای کنندهافتیدرصالاف و ناهموار از منبع انتشار تا  

. این مدل رودیمکیلومتری بکار  06فواصالالالت حداکثر انتشالالالار 

زمینالاله  یهالالاغلظالالت راتیتالأث قالالادر بالاله لحالالا  کردن  یخوبباله 

توپوگرافی در ناحیه  راتییتغثانویه و  یهانالده یآال، هالا نالده یآال

الگوی  یسازهیشب. در این مطالعه برای  60 باشدیم یسازهیشالب 

به  توانیماست. در این زمینه  شدهاستفادهپراکنش از این مدل 

که نحوه پراکنش  6329مطالعه اشالالالرفی و همکاران در سالالالال

 نشکسنگی منتشالره از کارخانه آسالالفالت و دستگاه  هاندهیآال

ی هادورهی را با اسالالالتفاده از این مدل در سالالالازراهی هاپروکه

ی سالالازمدلی و محلی امنطقهماهه در دو مقیاس  69و6آماری 

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

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

 این مدل پراکنش ذرات معلق خروجی از کارخانه سالالالیمان در

ی نموده و الگوی پراکنش و سالالالازمدلمنطقه جنوب تهران را 

غلظت آالینده ذرات را برای متوسط ماهانه و فللی تابستانه و 

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

نحوه پراکنش و ارزیابی خطر  AERMODی مدل ریکارگبهبالا  

یکی از  یهااز دودکش افتهیانتشالالار  10PM مت مواجهه باالسالال

رار قرا مورد ارزیابی  صنایع کاشی و سرامیک شهرستان اردکان

 WHOو EPAنداردهای را با اسالالالتا یسالالالازمدلو نتایج  داده

که توسالالط  یامطالعهبه  توانیم . همچنین 62 مقایسالاله کردند. 

، اشاره است شدهانجام 9660و همکاران در سال  (Perry) پری

را  AERMOD کالالاربردهالالای مالالدلدر این تحقیق  هالالاآن. کرد

 یموردبررسالالیک مدل پراکندگی برای منابع صالالنعتی  عنوانبه

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

هکت  . 96 باشالالدیم بهتریو  باالترمدل، پراکنش یهامدلدیگر 

 یسالالازمدل ( نیا برای Heckel and Le Masters)تر سالالم و لی

جیوه در منالالاطق مسالالالکونی از  فاللالا  غاللالظالالت   پالراکالنالش    

نشالالالان داد  هاآننتایج اسالالالتفالاده کردنالد،     AERMODمالدل 

هواشناسی، ارتفاع دودکش و توپوگرافی منطقه  یهامشالخلاله  

 فلابین غلظالالت  وزیالالادی بر توزیع آلودگی هوا دارد، اثرات 

وجود دارد و جوامع  عکسجیوه و ارتفالالاع دودکش رابطالاله 

ک به منابع صالالنعتی قرار مرتفع نادی یهانیزممسالالکونی که در 

در معرض آلودگی هوا  ترشیبنسالالبت به مناطق مسالالط   دارند

شالالالهر و  نیترتیپرجمع عنوانبه. شالالالهر تهران  96 دارندقرار 

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

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

د آزا یهاآباست. ارتفاع آن از سط   قرارگرفتهعرض شمالی 

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

وسعت و دارای  لومترمربعیک 736جنوب متغیر است. این شهر 

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

شالالمال و شالالمال شالالرق با ارتفاعات مانع عبور بادهایی که از   

، شالالالده و باعث انباشالالالتگی وزندیمسالالالمت جنوب و غرب 

و پتانسیت آلودگی هوا در مرکا  شودیمبه سط  شهر  هاندهیآال

. آلودگی هوای شالالهر تهران به خاطر  دهدیمشالالهر را افاایش  

 صنعتی در اطراف یهایکاربرافاایش جمعیت، وسایت نقلیه و 

.طی  93 و نتایج نامطلوبی را به بار آورده است افتهیشیافااشهر 

 یهاکارخانه ازجملهسالیان گذشته انواع صنایع معدنی مختلف 

شهر  یهاهیحاشتولید شالن و ماساله در    یهاکارگاهآسالفالت و  

 یطیمحستیز یهایآلودگتهران ایجاد گردیده که سب  ایجاد 

و نیا شالالالهر تهران  فآلودگی هوا بر روی مناطق اطرا ازجمله

آسالالفالت سالالازی   یهاکارخانه. یکی از این صالالنایع انددهیگرد

واقع در یالالک مجتمع معالالدنی در جنوب غرب شالالالهر تهران 

صالالنایع  ازجملهآسالالفالت  یهاکارخانه کهییازآنجا. باشالالندیم

 هاندهیآالآلودگی هوا بوده و نقش مهمی در انتشار  جادکنندهیا

نیاز به  هاآنلذا انتشالالالار  کنندیمذرات معلق ایفا  خلالالالو به
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در  دارد. با توجه به اینکه تاکنون یترقیدقبیشتر و  یهایبررس

آسفالت مجتمع  یهاکارخانه یهاندهیآالخلو  میاان انتشار 

 ؛است نشدهانجام یامطالعهمعدنی واقع در جنوب غرب تهران 

هدف از انجام این مطالعه برآورد میاان انتشالالار ذرات خروجی 

ی آسالالالفالت واقع در این مجتمع و هاکارخانهی هالا دودکشاز 

 AERMODبا استفاده از مدل  هاآنبررسالی چگونگی پراکنش  

 بوده است.  

 

 هاروشمواد و 
 موردمطالعهمنطقه 

مجتمع یک آسالالالفالت  یهادر کارخانهحالابالالالر   پژوهش

این اسالالالت.  شالالالدهانجامدر جنوب غرب تهران واقع معالدنی  

دقیقه  9درجه و  06در  هکتار 9066با وسالالعتی حدود  جتمعم

دقیقه تا  16درجه و  30دقیقه طول شالالرقی و  0درجه و  06تا 

 63 و دارای قرارگرفتهدقیقه عرض شالالالمالی  10درجه و  30

تولید  یهاکارگاه ازجملهدیگر ی و صالالنایعآسالالفالت  کارخانه

 یوسیعبخش  جتمع. این ماستشن و ماسه و تولیدی قطعات 

از مناطق شالالالمال، غرب و جنوب شالالالهرسالالالتان قدس، بخش  

 جنوب کوچکی از شمال شهرستان شهریار و بخش ناچیای از

رق از سمت ش و برگرفتهدر شالهرستان کر  در استان البرز را  

از سمت جنوب در مجاورت شهریار ، در مجاورت شهر قدس

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

و در سالالال روز  936متوسالالط طوربهری این مجتمع روزهای کا

مجها به سیستم  آسفالت یهاکارخانه. اسالت سالاعت   1 یروز

 .گاز طبیعی است هاآن مورداسالتفاده سالوخت   وبوده بگ فیلتر 

 36/9آسالالالفالت  یهاکارخانهمیاان کت  رفیت اسالالالمی تولید 

اما به خاطر افاایش قیمت مواد  است، بودهمیلیون تن در سالال  

عمرانی، عدم تقابالالالا و  یهاتیفعالکاهش  قیر، ازجملهاولیه 

در بسالیاری از ساعات روز تعطیت   هاکارخانهدیگر مشالکالت،  

 رفیت  %10به حدود  هاآنمیاان تولید  وو یا نیمه تعطیت بوده 

میلیون  61/6و به رقمی حدود  افتهیکاهشخود  اسالالالمی تولید

ال رسیده است. موقعیت جغرافیایی مجتمع و کارخانه تن در س

 است. شدهدادهنشان  6آسفالت در شکت 

 

 
 ی آسفالت واقع در آنهاکارخانهموقعیت جغرافیایی مجتمع معدنی و  :0شکل 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
je

he
.8

.4
.3

75
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 je
he

.a
bz

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 16

http://dx.doi.org/10.52547/jehe.8.4.375
https://jehe.abzums.ac.ir/article-1-873-en.html


 و همکاران یاسر زهتاب یزدی

 673   ♦   0411، تابستان4سال هشتم، شماره  ،مجله مهندسی بهداشت محیط 

  هادادهو تحلیل   یآورجمع 
کاله شالالالامت مختلالالالات  پالایاله    یهالا دادهپژوهش در این 

و نیا درجاله حرارت و   هالا دودکشو ارتفالاع   رجغرافیالایی، قط 

از طریق  باشالالالدیم هادودکشاز  هاندهیآالسالالالرعت خروجی 

 به دسالالالت آمد. هاکارخانهخود ا هالاری   فنی و یهالا گاارش

بالالرای  انتشالالار  نیا ازمیاان انتشالالارات ذرات جهت محاسالالبه 

 آمریکا سالالالتیزطیمحسالالالازمان حفا ت  وسالالالطت شالالالدهارائه

(USEPA)   باله نام   یامجموعاله کاله درAP-42 افتهیانتشالالالار ،

 تیساوباین برای  در  نسالخه آخرین . اسالت  شالده اسالتفاده 

EPA  سازمان از هواشناسی نیا  یهاداده.  91 در دسالترس است

- 9662ساله ) 0 دوره زمانییک  برایهواشالناسالی کشالور و    

مربوط به  یهادادهسالالالپس با ورود  .شالالالد( اسالالالتخرا  9660

به مدل، نحوه پراکنش ذرات برای متوسالالالط زمانی  هاکالارخانه 

 . برای تحلیت پراکنش ذراتترسیم گردیدسالاعته و سالیانه   91

 . شداستفاده ( 2/1)نسخه  AERMOD از مدل

 

 تخمین میزان انتشار
از  هانالده یانتشالالالار آالدر این تحقیق جهالت تخمین میاان  

استفاده  (Emission Factor)بالری  انتشار  منابع، از شالاخ   

از  آمدهدسالالالتبهبر اسالالالاس نتایج  . بالالالری  انتشالالالارگردید

منبع که در واحدهای مختلف صالالنعت صالالالورت   یهاشیآزما

 یهاندهیآالبری  انتشار میاان تولید  .است شدهحاصتگرفته؛ 

 یامشخلهوارده به اتمسفر را در یک فرآیند مشخ  به ازای 

حجم  . این بالالالریالال  جرم و یالالادیالالنمالالایماز فرآینالالد تعیین 

تولیدی بر واحد زمان انجام فعالیت و یا مسالالالافت  یهاندهیآال

 تصوربهکه  باشالد یم طی شالده توسالط منابع متحر  آالینده  

انجام  زمانمدتجرم آالینده در واحد زمان، حجم، فاصله و یا 

ر تخمین میاان انتشالالالا رابطه یطورکلبه .شالالالودیمفعالیت بیان 

  : 90 باشدیم ذیت  صورتبه USEPAتوسط  شدهارائه

 
Eمیاان انتشار آالینده : 

A میاان فعالیت : 

EF فعالیت   برحس : فاکتور انتشار 

ER درصد  برحس : بازده کاهش انتشار(%) 

 

 یهاتیفعالناشی از  ذرات معلق EF میاان 6جدول شماره 

 کالاله از طریق دودکش کنمخلوط، جالالداسالالالاز و کنخشالالالک

 . دهدیمرا نشان  شوندیموارد جو  آسفالت یهاکارخانه

 

 AERMODمدل 

ی ریابالالی هسالالتند که  هامدل نیترجیرای گوسالالی هامدل

بر  هامدل. این رونالد یمی هوا بکالار  هالا نالده یآالبرای پراکنش 

با توجه به توزیع نرمال آماری  هاندهیآالاسالالالاس این فرض که 

مدل پلوم گوسالالی در  9. شالالکتاندبناشالالده، شالالوندیمپراکنده 

 .دهدیمرا نشان  باد محورسیستم مختلات 

 

  2  کارخانه آسفالتدر  کنمخلوط، جداساز و کنخشکفرآیندهای ذرات معلق ناشی از  EF: 0جدول 
 

 

 

 

 

 فعالیت فاکتور انتشار واحد

10PM 2.5PM 
 کنمخلوط/جداساز/کنخشک 66160/6   6630/6 کیلوگرم بر تن محصول تولیدی

E = A×EF× (1 - ER/100)         (1)         
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  90 پلوم گوسی در سیستم مختلات باد محور  :0 شکل

 
 AERMODساختار کلی مدل  :3شکل

 

 یاهنقطبع امن منتشره از یهاندهیآال برای کهگوسالی   معادله

  : 97 شودیمزیر بیان  صورتبه رودیمبه کار 
                                  

                                                                                               (2) 

 

C:  مترمکع گرم یا میکروگرم در  برحس  غلظتمیاان، Q: 

: میانگین U، گرم در ثانیه برحس  از منبع میاان انتشار آالینده

بری  : yσ,  zσ، متر برحس  یرهاسازسرعت باد در ارتفاع 

دودکش  مؤثر:ارتفاع  H،  به متر zو  y یهاجهتپخش در 

          به متر
                                    

و  بوده مدل گوسالالالی حالت پایدار یکAERMOD  مدل

 معادالتبر مبنای  ،بردارددر را  هالا نالده یآالرا کاله  رفتالار پلوم  

عادالت م . بر اساسکندیم یسازمدلپراکنش در حالت دائمی 

در راسالالالتای افقی گوسالالالی و در  آالیندهاین مدل، توزیع جرم 

ه باد محور آالیندانتقال  جهت و گوسالالیدو  راسالالتای عمودی

و دو پیش مدل دارای یک پردازشالگر اصلی  این  . 91 باشالد یم

)پیش پردازنده هواشالالالناسالالالی(  AERMETیهانامپردازنده به 
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 630   ♦   0411، تابستان4سال هشتم، شماره  ،مجله مهندسی بهداشت محیط 

 یهاداده. باشدیم( یشالناسال  نیزم پیش پردازنده) AERMAPو

 شوندیمپردازش  AERMETهواشالناسی توسط پیش پردازنده 

تا  زندیم جو را تخمین یمرزهیالارامترهای و این پردازنالده پ 

توپوگرافی  یهادادهنیا  AERMAPدر مدل باشد.  استفادهقابت

. در انتها نیا پردازشالالگر اصالاللی  کندیم تیوتحلهیتجامنطقه را 

این دو پیش پردازنده و دیگر اطالعات  جینتامدل با استفاده از 

پذیرنده محاسبات  یهاشبکهتشالار و  در مورد منابع ان ازیموردن

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

مختلف در مناطق شهری و روستایی، صاف  یهاندهیآالغلظت 

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

 06تا فاصله  هاغلظتسالطحی و حجمی را دارد و برای تعیین  

سالالالاختار کلی مدل  3. شالالالکت  92 رودیمکیلومتری باله کالار   

AERMOD  36 دهدیمرا نشان .  

 

 AERMOD ی مدلهایورود
این مطالعه از ایسالالالتگاه  ازیموردنی هواشالالالناسالالالی هاداده

 ایسالالتگاه هواشالالناسالالی به  نیترکینادسالالینوپتیک شالالهریار که 

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

N66/06  و جغرافیالالاییطول E16/30  قرار  جغرافیالالاییعرض

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

شالامت سالرعت و جهت باد، دما، فشار، رطوبت    هادادهگردید. 

مت فر صالالورتبهنسالالبی، میاان بارش و پوشالالش ابر بودند که 

د با ی بودنساعتسه هادادهاین  کهییازآنجااکست تهیه گردیدند. 

با اسالالالتفاده از  هاآنی وزنی اطالعالات  ابیال دروناسالالالتفالاده از  

ی سالالاعتی تبدیت شالالدند. هادادهعملکردهای فرمولی اکسالالت به 

 AERMETجهت پردازش در پیش پردازنده  هادادهسپس این 

تبالدیت گردیدند و در انتها توسالالالط این پیش   samباله فرمالت   

برای ورود به مدل  pflو sfcیهافرمتپردازنالده دو فالایالت بالا     

با استفاده ید. ی ایجاد گردسازهیشالب جهت  AERMODاصاللی  

جهت باد  .گلباد منطقه رسالالم گردیدی هواشالالناسالالی  هادادهاز 

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

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

 . (1)شکت

جهت انجام محاسبات  AERMETهمچنین پیش پردازنده 

به سالاله پارامتر سالالطحی نسالالبت بوآن )شالالاخ  تعیین رطوبت 

سالط (، بالری  آلبدو )کسالری از تشالعشعات خورشیدی که     

( و شالود یمبدون جذب شالدن توسالط سالط  به فضالا بازتاب     

بالری  زبری سط  )ارتفاعی که متوسط سرسعت افقی باد در  

 شدهارائه. در این پژوهش از مقادیر دارد( نیاز شودیمآن صفر 

 است.   شدهاستفادهجهت این پارامترها  9در جدول شماره 

اان بر می رگالالذاریتالالأثتوپوگرافی زمین نیا یکی از عوامالالت 

. باشالالالدیم هاندهیآالو پراکنش  هارندهیگدر  هاندهیآالغلظالت  

کاله اطالعالات توپوگرافی محدوده    AERMAPپیش پردازنالده  

، به فایت کنالد یمی را جهالت اجرا در مالدل فراهم   سالالالازمالدل 

از توپوگرافی منطقه نیاز دارد که آن را  DEMورودی با فرمت 

ی مختلف وارد مدل کرد. در مدل رقومی هالا دقالت بالا   توانیم

کیلومتر( که در  06× 06ی )سالالازمدلی محدوده دوبعدارتفاع 

است؛ مجتمع معدنی در طبقه ارتفاعی  شدهدادهنشان  0شالکت  

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

است. در بخش شمال و شمال شرقی  شدهمشالخ   نیچنقطه

ی ادهیچیپکیلومتری توپوگرافی نسبتاً  3 بافاصالله این مجتمع و 

اف ص نسبتاًوجود دارد؛ اما در سالایر جهات منطقه، توپوگرافی  

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

 است.   شدهاستفادهمتر  26رقومی ارتفاع با دقت

پارامترهای ورودی به  نیترمهماز  هاندهیآالمیاان انتشالالالار 

. که در این مطالعه با توجه به میاان تولید سالیانه باشندیممدل 

ار اکتور انتشی آسالفالت و با اسالتفاده از ف  هاکارخانههر یک از 

میاان انتشالالالار ذرات محالاسالالالباله گردیالد. از دیگر مواردی که    

، درجه هادودکشوارد مالدل گردد قطر و ارتفاع   سالالالتیبالا یم

. مشالالخلالالات  باشالالدیمحرارت و سالالرعت خروجی آالینده 

که شالالالامت مختلالالالات جغرافیایی،  هاکارخانه63ی هادودکش

 ی ذرات از سالالط  زمین، قطر داخلی دودکش،آزادسالالازارتفاع 
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 3کاله در جدول   بالاشالالالنالد  یمدمالای خروجی و نر  انتشالالالار  

 . اندشدهارائه

متر و  066گیرنده  بافاصالاللهای مدل برای شالالبکه تیدرنها

کیلومتری از  06متر )ارتفاع تنفس( با شعاع  0/6ارتفاع گیرنده 

میاان  هالالایخروجمجتمع معالالدنی، اجرا گردیالالد. بعالد از تهیالاله  

غلظالت ذرات رسالالالیالده باله مناطق اطراف و نیا شالالالهر تهران    

سالالالاعته و  91و بررسالالالی قرار گرفت و با مقادیر  موردبحالث 

  (WHO)و سالازمان بهداشالالت جهانی  EPAسالالیانه اسالتاندارد   

 مقایسه گردید.  

 (9660-9662گلباد منطقه مطالعه ) :0شکل

 

  36 سطحی یهاپوششانواع زبری طول ، نسبت بوان و آلبدوبری   : 0جدول

 سطح زمستان پاییز تابستان بهار 

 شهری 30/6 61/6 60/6 61/6 بری  آلبدو

 زراعیزمین  0/6 61/6 9/6 61/6

 یبیابان زاربوته 10/6 91/6 91/6 3/6

 شهری 0/6 9 9 6 نسبت بوان

 زمین زراعی 0/6 7/6 0/6 3/6

 یبیابان زاربوته 0 0 1 3

 شهری 6 6 6 6 بری  زبری

 زمین زراعی 66/6 60/6 9/6 63/6

 یبیابان زاربوته 60/6 3/6 3/6 3/6
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 و همکاران یاسر زهتاب یزدی

 636   ♦   0411، تابستان4سال هشتم، شماره  ،مجله مهندسی بهداشت محیط 

 ی آسفالت منطقههاکارخانهی هادودکشمشخلات   :3جدول 

 

 

 
 کیلومتر06×06نقشه عوارض زمین محدوده : 0شکل 

 هاافتهی
 نهساعته و ساال 91ذرات بیشالینه غلظت  حاصالت از   نتایج 

، بیشینه گرددیمکه مالحظه  طورهمان آمده است. 1 جدولدر 

و ساالنه  ساعته 91در بازه زمانی  شالده ینیبشیپ 2.5PMغلظت 

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

و  ساعته 91در بازه زمانی  شالده ینیبشیپ 10PMبیشالینه غلظت  

 مترمکع میکروگرم در  0/6و  22/1سالالاالنه به ترتی  برابر با 

است.  دادهر یی در داخت مجتمع معدنی هارندهیگکه در  تاس

 ارتفاع موقعیت جغرافیایی شماره

(m) 

 قطر

(m) 

درجههه  

 حرارت
(K) 

سههرعت 

 خروجی
(m/s) 

 میزان انتشار ذرات

             2.5PM                10PM 
kg/yr g/s kg/yr g/s 

6 53° 11' 22/11 "N 31° 25' 02/53 "E 0/0 7/6 00/376 1/11 0/6696 602/6 3010 006/6 

9 53° 12' 12/13 "N  31 ° 25' 02/51 "E 0/9 2/6 376 1/11 7/71 666/6 913 637/6 

3 53° 12' 02/32 "N 31° 25' 02/55 "E 1/1 9/6 313 1/11 69/916 619/6 90/266 637/6 

1 53° 12' 22/14 "N 31° 25' 32/52 "E 1/1 2/6 336 7/11 90/971 619/6 67/260 637/6 

0 53° 11' 32/20 "N 31° 22' 32/34 "E 7 7/6 301 6/11 77/919 637/6 70/712 662/6 

0 53° 12' 22/25 "N 31° 21' 42/12 "E 3 6 0/376 5/11 2/099 672/6 6766 907/6 

7 53° 12' 42/22 "N 31° 21' 22/11 "E 1/1 2/6 0/302 7/11 61/932 630/6 0/777 667/6 

1 53° 15' 52/24 "N 31° 25' 22/51 "E 2 6 1/300 1/11 91/672 697/6 9/013 611/6 

2 53° 15' 13/14 "N 31° 25' 22/24 "E 7 0/6 3/301 1/11 77/919 637/6 70/712 662/6 

66 53° 15' 34/22 "N 31° 25' 22/32 "E 1/1 2/6 0/301 1/11 0/373 600/6 6960 613/6 

66 53° 15' 22/10 "N  31° 25' 22/23 "E 7 1/6 319 1/1 93/07 666/6 7/961 633/6 

69 53° 12' 22/30 "N 31° 25' 25/12 "E  3 2/6 323 1/11 61/932 630/6 0/777 667/6 

63 53°  12 ' 31/13 "N 31° 25' 02/51 "E 1/1 2/6 1/306 5/15 70/061 671/6 0/6017 900/6 
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    0411 تابستان، 4مجله مهندسی بهداشت محیط، سال هشتم، شماره    ♦   634

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

 06تا شالالعاع نمودارهای هم غلظت  صالالورتبه را یسالالازمدل

 . دهندیم شانن کیلومتری

در مراکا  2.5PMسالالاعته، بیشالالینه غلظت   91در بازه زمانی 

، 6، 6شالالهرهای قدس، شالالهریار، اندیشالاله و تهران به ترتی  به 

در  10PMو حداکثر غلظت  مترمکع میکروگرم در 9/6و  0/6

میکروگرم  1/6و  6، 9، 9به ترتی   الذکرفوقمراکا شالالهرهای 

بوده اسالت. میاان غلظت ذرات در دوره متوسط   مترمکع در 

سالالالالیانه در مراکا شالالالهرهای اطراف چشالالالمگیر نبوده اسالالالت 

در مراکا شهرهای قدس،  2.5PMبطوریکه بیشینه غلظت ساالنه 

میکروگرم در  60/6، 63/6، 60/6شهریار، اندیشه به ترتی  به  

 الذکرفوقدر مراکا شهرهای  10PMو بیشینه غلظت  مترمکع 

بوده   مترمکعالال میکروگرم در 61/6، 63/6، 61/6رتیالال  بالاله ت

 EPAاسالالتاندارد کیفیت هوای با توجه به اینکه مقادیر اسالالت. 

 69و  30سالالالاعالت و سالالالاالناله به ترتی     91در  2.5PMبرای 

 606سالالالاعالت   91در  10PMو برای  مترمکعال  میکروگرم در 

برای  WHOاسالالالتاندارد  مقادیر و  39 مترمکع میکروگرم در 

2.5PM  66و  90سالالالاعالت و سالالالاالناله به ترتی  برابر    91در 

و  06سالالالاعالالت 91در  10PMو برای  مترمکعالال میکروگرم در 

با مقایسالاله  ، 33 باشالالدیم مترمکع میکروگرم در  96سالالالیانه

با  10PMو  2.5PM سالالاعته و سالالاالنه ذرات  91مقادیر بیشالالینه 

ی هاغلظتن داد مقادیر اسالالالتالانالداردهای مذکور، نتایج نشالالالا  

 ترنییپا WHOو  EPAاز حد استانداردهای  شالده یسالاز هیشالب 

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ب(                                                                           )الف(

 )ب( میانگین سالیانه ساعته 91میانگین )الف( هاکارخانه یهادودکشناشی از  2.5PMپراکنش : 6شکل 

 

 هاکارخانهی هادودکشاز  افتهیانتشاری بیشینه ذرات  هاغلظت :0جدول 
 

 

    

 

 

 

 

 ماکسیمم غلظت متوسط زمانی آالینده

 (مترمکعب)میکروگرم بر 

 مختصات
Y X 

2.5PM 91 70/060067 00/3209399 06/1 ساعته 

 70/060067 00/3209399 93/6 سالیانه
10PM 91 70/060067 00/3206199 22/1 ساعته 

 70/060067 00/3206199 0/6 سالیانه
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 و همکاران یاسر زهتاب یزدی

 633   ♦   0411، تابستان4سال هشتم، شماره  ،مجله مهندسی بهداشت محیط 

 

 

 )ب(                                                                           )الف( 

 هاکارخانه یهادودکشناشی از  10PMپراکنش : 7شکل 

 )ب( میانگین سالیانه  ساعته 91)الف( میانگین 

 

 بحث

آسالالالفالت از منابع مهم تولید آلودگی هوا می  یهاکارخانه

میاان غلظت بالاشالالالندکه نقش مهمی در انتشالالالار ذرات دارند.  

 سالالرعت ومتناسالال  با میاان انتشالالار، ارتفاع دودکش،  هاندهیآال

ان میا و جهت پخش افقی است.جهت باد، تالطم اتمسفری و 

دی جریان عمو ریتأثغلظت آالینده عالوه بر جریان افقی تحت 

ور فاکتدر این پژوهش بالا اسالالالتفاده از   .رنالد یگیمبالاد نیا قرار  

 یهاکارخانه یهادودکشانتشار میاان انتشار ذرات خروجی از 

 AERMOD مدل آسفالت برآورد گردید و سپس با استفاده از 

ارزیابی نحوه پراکنش ذرات معلق صالالنایع آسالالفالت جنوب   به

میاان  رب تالهالران پرداختالاله شالالالالد. نتالالایج نشالالالالان داد   غال 

 63 یهالالادودکشخروجی از  10PMو  2.5PM یهالالانالالدهیآال

با  به ترتی  برابر شالالوندیمکه وارد اتمسالالفر  آسالالفالت کارخانه

 2.5PM. مقادیر بیشینه است بودهتن در سال  911/61 و 371/1

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

 یهادورهدر  10PMو مقادیر بیشالالالینه  مترمکع میکروگرم بر 

 که بوده مترمکع میکروگرم بر  0/6و 22/1برابر با  الالذکر فوق

با اسالالت و  ترنییپا WHOو  EPAاز حد مجاز دو اسالالتاندارد 

به سالالالمت  هاندهیآالپراکنش توجه به جهت باد غال  منطقه، 

که با نتایج مطالعه قمی بوده  تهرانو ، شالالالهر قدس، شالالالهریار

. نتایج مطالعه راستاستهم( 6327)اویلی و شالعبانی کاکرودی  

قمی اویمی و شالالعبانی کاکرودی نشالالان داد کارخانه ره گسالالتر 

از  یطیمحسالالالتیزرعایت اسالالالتانداردهای  ازلحالا  ارجمنالد  

یج پژوهش حابر اسالالت که با نتاوبالعیت مطلوبی برخوردار  

ر بیانگ و همکاران انیصفو دیس پژوهشنتایج   . 66 انطباق دارد

ر از باالت کارخانه آسالالفالت آسالالتاراآالیندگی  این مطل  بود که

مطابق  که است سالت یزطیمححد اسالتاندارد سالازمان حفا ت   

و شهابی  پور نور  همچنین . 63 باشالد ینمنتایج تحقیق حابالر  

کارخانه سالالیمان  یهادودکشپراکنش ذرات معلق خروجی از 

بررسالالی نمودند. نتایج  AERMODایالم را با اسالالتفاده از مدل 

سالاعته و سالالالیانه   91نشالان داد که مقادیر بیشالینه    هاآنمطالعه 

میکروگرم بر  11/6و  66/0ذرات معلق بالاله ترتیالال  برابر بالالا 

.  31 بوده است WHOو  EPAپایین تراز حد مجاز  و مترمکع 
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آلمالالایهو و هکالالت . بالالاشالالالد یمپروکه حالالابالالالر کالاله مطالالابق 

(Alemayehu & Hackett)  برای پراکنش  9660در سالالالال نیا

 اوکالهامادر  سنگزغالناشی از نیروگاه  2SOو  2.5PMانتشالار  

 ی نشانسازمدلاستفاده نمودند. نتایج این  AERMODاز مدل 

ی هادودکشناشالالی از  2SOو  2.5PM ٪62-90     داد حداقت

و کمتر از  رسالالالنالالدیم( Tribal) بالالال یتررهیجانیروگالالاه بالاله 
3µg/m69 همچنین کنندیمدر داخت منطقه سالالقوط  هاندهیآال .

میکروگرم بر 66برابر با  2.5PM شدهیسازهیبیشترین غلظت شب

 داز حدود اسالالالتاندار ترنییپانیا مترمکع  بوده که این غلظت 

EPA 30 بوده است  . 

ی در مناطق رازیغبه، یسالالازمدلبا توجه به توپوگرافی پهنه 

شالالمال و شالالمال شالالرق مجتمع که دارای توپوگرافی   سالالمت 

تجمع ذرات در  ومسالالط  بوده  دیگر مناطق، دنباشالالیمپیچیده 

و پراکندگی ذرات  هنگرفت پهنه صالالالورتاز  نقالاط خالاصالالالی  

در خار  از مجتمع در  هاغلظتو بیشینه یکنواخت  صورتبه

بر  رگذاریتأثاز دیگر عوامت  جهت بادهای غال  بوده اسالالالت.

و رطوبت نسالالالبی  ،باد، دما سالالالرعت هاندهیآالنحوه پراکنش 

 هادودکشمنابع انتشالالالار نظیر ارتفاع و قطر داخلی  یهایژگیو

( در مطالعه 9666و همکاران ) (Hall) چنانچه هال .باشالالد یم

 هاندهیآالخود نشالالالان دادنالد با افاایش ارتفاع دودکش غلظت  

کالالاهش می یالالابالالدکالاله علالالت آن افاایش عملکرد پالالارامترهالالای 

سرعت وزش باد باعث تغییر .  30 اسالت  ذکرشالده هواشالناسالی   

دارای سرعتی  ی منطقهبیشالتر بادها . شالود یم هاندهیآالغلظت 

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

رام آدرصد بادها نیا  2/63 همچنیناست،  خود اختلا  داده

آسالالالفالت به  یهاکارخانه یهادودکش. ارتفاع و قطر انالد بوده

 006/6متر با میاان انتشار 2/6-9/9         و 0/9-2ترتی  بین 

نیا بین  هالا نالده یآالو دمالای خروجی  یاله  گرم در ثالالان 633/6 -

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

2.5PM  10وPM  سالالالاعته و  91) زمالانی مختلف  یهالا دورهدر

که با دور شدن  است دادهر در داخت مجتمع معدنی  سالالیانه( 

ایج که با نت شودیم از میاان غلظت کاسالته   جیتدربهاز مجتمع 

. نتایج مطالعه راستاستهم( 6329مطالعه اشالرفی و همکاران ) 

در مجاورت  هاندهیآالو همکاران نشان داد که غلظت  یاشالرف 

صالنایع تولید آسفالت بیشتر بوده و هرچه از منابع تولید دورتر  

در .  67 کندیمکاهش پیدا  هاندهیآالمیاان غلظالت   میشالالالویم

در نواحی شالالرق،  2.5PM بیشالالترین غلظتنیا  جتمعخار  از م

و مناطقی چون شهر قدس  بوده جتمعجنوب شرقی و غرب م

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

اطراف  هایشالالالهرحداکثر غلظت رسالالالیده به اسالالالت.  برگرفته

 باًیرتقو  باشندیممت شهر قدس، شهریار، اندیشه اکه ش مجتمع

 0/6 و 6، 6 مع قرار دارند، به ترتی  برابر با تمج در مجاورت

در مورد شهر تهران نیا حداکثر  .است مترمکع میکروگرم بر 

 نقطه شالالهر نیتریغربطقه وردآورد که در غلظت رسالالیده به من

 و در بودهتهران  شالالهرکالنو دروازه ورود به  قرارگرفتهتهران 

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

از میاان غلظت آن به سالالالمت  رفتهرفتهکه  ؛اسالالالت مترمکع 

 91در فاصله  مرکا شهر تهران بطوریکه درشالرق کاسالته شده   

میکروگرم در  9/6حالالداکثر غلظالالت بالاله کیلومتری از مجتمع 

 در شالدن آن به سمت شرق  باکمسالپس  و  رسالد یم مترمکع 

نقطه تهران و در  نیتریشالالالرقکه در  همیمیحک به نام یامحله

ین میاان ا داردمتری از مجتمع قرار وکیل 17 حدوداً یافاصالالله

بیشترین (. a0)شالکت  گرددیمبسالیار ناچیا و نادیک به صالفر   

در خار  از  سالالالاعته 91در دوره متوسالالالط نیا  10PMغلظت 

مجتمع معدنی در نواحی شالالالرق و جنوب شالالالرقی، جنوب و 

است و مناطقی چون شهر قدس  دادهر غرب محدوده معدنی 

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

. حداکثر غلظت رسالالیده به شالالودیماندیشالاله از غرب را شالالامت 

 0/6اسالالالمشالالهر ، مترمکع میکروگرم بر  9شالالهر قدس مرکا

 و مترمکع میکروگرم بر  9شالالالهریار ،مترمکع میکروگرم بر 

اسالت. در مورد شهر تهران   مترمکع میکروگرم بر  6اندیشاله  

میکروگرم بر  1/6تهران  وردآوردرسالیده به  نیا حداکثر غلظت 
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از میاان غلظت آن به سمت شرق  جیتدربهاست که  مترمکع 

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

که در  پارستهرانمحله جوادیه  و در مترمکعال  میکروگرم در 

کیلومتری از مجتمع قرار  10 حدوداً یافاصلهشرق تهران و در 

 گرددیمدارد این میاان بسالالالیالار نالاچیا و نادیالک به صالالالفر    

در بازه زمانی ساالنه به علت نشست بخش زیادی (. b0)شکت

کالالاهش برآورد شالالالالده  10PMو  2.5PMاز ذرات، غلظالالت 

از سمت  2.5PMپراکندگی  کهیطوربهچشالمگیری داشته است  

 روسالالتایفرودگاه مهرآباد و تا حداکثر  و جنوب شالالرق شالالرق

 (a7)شکت فردیسمستوفی و از سمت غرب تا منطقه  احمدآباد

از سالمت شالرق و جنوب شرق تا فرودگاه    10PMو پراکندگی 

 شالالهر  محمداز سالالمت غرب تا و مهرآباد و محله چهاردانگه 

 .(b7)شکت باشدیم

آسالالالفالت از منابع مهم تولید  یهاکارخانهبا توجه به اینکه 

، انجام اقدامات مناسالال  برای به حداقت باشالالندیمآلودگی هوا 

در این صالالنعت بالالروری   هاندهیآالرسالالاندن میاان تولید این 

 یهاکارخانهناشالالالی از  یهاندهیآالکنترل  منظوربه. باشالالالدیم

 جهت که مختلف و متنوعی تاز تجهیاا توانیمسالالالفالالت  آ

 در این صنعت و بهسالازی محیط  آلودگی هواپاالیش و کنترل 

ط به شالالرای هادسالالتگاهانتخاب نوع . اسالالتفاده کرد، روندیمبکار 

، وعمتناس  با ن هاآن یریکارگبهو  بسالتگی داشته  هاآنکارکرد 

با اسالالتفاده از  .باشالالدیم موردنظر یاان و مشالالخلالالات آلودگیم

ناس  از م یبرداربهرهو انجام دقت الزم در  مواد اولیه مرغوب

به اسالالتفاده  تولید آسالالفالت یهاکارخانهالاام  در کارخانه، هاآن

 خط تولید و آالتنیماش موقعبهتعمیر  مناس ، یهاسوختاز 

با  قدیمی آالتنیماشالالال جایگاینی و هاآن سالالالرویس ماهانه

 صورتبه هاندهیآال سنجش میاان خروجی جدید، یهادستگاه

از میاان  تولید جهت آگاهی یخودواحدهاتوسالالالط  مالاهالاناله   

 و رفع نق  احتمالالالی آن، کنترل آلودگی کالالارایی تجهیاات

نگهداری و  هوا یهاندهیآالنلالالال  تجهیاات مناسالالال  کنترل 

اسالالالتقرار نظام مدیریت زیر نظر متخلالالاللالالالین،  مسالالالتمر آن

و نیا اختلالا  حداقت چند درصد از فضای   یطیمحسالت یز

 مؤثر هاندهیآالبه سالالالبا می تواند در کاهش میاان  هاکالارخانه 

 واقع شود.  

 

 یریگجهینت
 .اسالالالت گردوغبارآلودگی صالالالنعت آسالالالفالت  نیترعمده

ی هاکالارخانه حالداکثر میاان غلظالت ذرات تولیالدی توسالالالط    

 دادهر در داخت محدوده معدنی  آسالالفالت جنوب غرب تهران

به  کنش ذراتگرفتن از مجتمع معدنی به علت پرا بافاصالاللهکه 

کاسالالالته شالالالده اسالالالت.  جیتدربه هاآناطراف از میاان غلظت 

ساعته  91بیشالترین نوسالانات غلظت ذرات در متوسالط زمانی    

کاله در منالاطق اطراف مجتمع معدنی و در جهات جنوب    بوده

 که با بارگ شدن مقیاس شتهشالرق، جنوب تمرکا بیشالتری دا  

زمالانی باله سالالالالیالانه، پراکنش و میاان غلظت ذرات در جهت    

فاده با است داد . این تحقیق نشاناست متمرکاشدهجنوب شرق 

در ارزیابی اثرات  یمؤثر یهاقدم توانیمپراکنش  یهامدلاز 

خروجی از صالالنایع بر سالالالمت انسالالان و    یهاندهیآال بارانیز

ایج این مطالعه حداکثر میاان سالالهم برداشالالت. نت سالالتیزطیمح

آسالالالفالت جنوب غرب تهران از آلودگی هوای  یهاکالارخالانه  

مناطق اطراف و نیا شالالهر تهران را برآورد نمود و نشالالان داد با 

آسالالالفالت و نیا  یهاکارخانهتوجه به میاان انتشالالالار ذرات از 

در میاان آلودگی  هاکارخانهاین فعالیت جهت باد غال  منطقه، 

. باشالالالندیم رگذاریتأثناطق اطراف و نیا شالالالهر تهران هوای م

 هازجملصالالنایع مختلف دیگری  سالالتقرارهمچنین با توجه به ا

ی بتون سازی و تولید هاکارگاهی تولید شالن و ماسه،  هاکارگاه

در داخالالت و اطراف این مجتمع، اثرات تجمعی این قطعالالات 

غلظت ذرات معلق در هوا بالاعث افاایش   توانالد یمصالالالنالایع  

منجر به افاایش میاان آلودگی هوا  تواندیم امرکه این  گردیده

رات مرتبط با ذ یهایماریبو نیا افاایش ریسالالک خطر ابتال به 

 یموردبررسدر  یامطالعهانجام لذا در جوامع در معرض گردد. 
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صالالالنایع مختلف منطقه بر  یهانالده یآالمیاان پراکنش تجمعی 

 .گرددیمروی جوامع اطراف پیشنهاد 

 

   تشکر و قدردانی
شالالهرسالالتان قدس و   سالالتیزطیمحاز اداره  لهیوسالالنیبد

شالن و ماسالاله کت استان   دکنندگانیتولانجمن صالنفی  همچنین 

انجام  و ازیموردن یهادادهدر اختیار گذاشالالالتن  تهران باله دلیت 

این مطالعه  .گرددیمالزم تشالالالکر و قالدردانی   یهالا یهمکالار 

دوره دکتری تخللی دانشگاه آزاد  نامهانیپاحاصت بخشی از 

 ستیزطیمحواحد علوم تحقیقات در رشالته مهندسی  اسالالمی  

 .  باشدیم
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ABSTRACT 

 

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. 
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