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مدلسازی پراکنش آلودگی هوای پاالیشگاه نفت آبادان
با نرمافزار SCREEN3

فائزه هدایتیراد٭ ،1عبدالرسول سلمانماهینی ،2سید حامد

میرکریمی3

 1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده شیالت و محیطزیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان
 2دانشیار دانشکده شیالت و محیطزیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان
 3استادیار دانشکده شیالت و محیطزیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان
(تاریخ دریافت1333/43/40 :؛ تاریخ تصویب)1331/40/11 :

چكیده
آلودگی هوا ،یکی از اساسیترین معضالت محیطزیستی پاالیشگاههای نفت است .این پاالیشگاهها با انتشار انواع آالیندههای گازی سهم
قابلتوجهی در آلودگی هوای شهر و محیط اطراف خود دارند .برآورد مدل پخش و پراکندگی آلودگی هوا و ارایه راهکارهای مدیریتی برای
جلوگیری از انتشار آلودگی میتواند تا حدی از آثار منفی آن بکاهد .در تحقیق حاضر ،به بررسی نحوه پراکنش آالیندههای  NOXو SO2
خروجی از پاالیشگاه نفت آبادان با استفاده از نرمافزار  SCREEN3پرداخته شد .مدلسازی پراکنش آالیندهها با در نظرگرفتن هر دودکش
به تنهایی به عنوان یک منبع آلودگی نقطهای و نیز در نظر گرفتن آثار تجمعی تمام دودکشها در محدوده  21کیلومتری پاالیشگاه صورت
پذیرفت .این نرمافزار ،وجود پارامترهای موثر در پخش آالیندهها از جمله سرعت و جهت باد ،دمای محیط ،موقعیت و مشخصات فیزیکی
دودکشها ،میزان انتشار آالیندهها و پایداری جو را در نظر میگیرد .همچنین ،قادر است غلظت آالیندههای مختلف را در فواصل مختلف از
دودکش پیشبینی کند .نتایج خروجی این نرمافزار در محیط  Idrisiبه شکل نقشههای پراکنش آلودگی در محدودهای به وسعت 21
کیلومتر تهیه شده است .با توجه به بررسیهای انجام شده ،مشاهده میشود که غلظت آالیندههای مورد مطالعه در این پژوهش در
فصلهای تابستان و پاییز باالتر از حد استانداردهای محیطی است.

کلید واژهها :پاالیشگاه ،SCREEN3 ،مدلسازی ،آلودگی هوا

*نویسنده مسئول:

Email: f.hedayati.rad@gmail.com
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سرآغاز
امروزه ،مدلسازی برای سهولت بررسی پدیدههای مختلف
طبیعی امری اجتنابناپذیر است ،مدلهایی که به این منظور
طراحی میشوند به دلیل عدمدسترسی به اطالعات دقیق با
پیشفرضهایی همراه هستند .برای مثال ،در هر مدل کامپیوتری
که برای بررسی کیفیت هوا و نحوه پراکنش مواد آالینده نوشته
میشود ،فرض بر این است که زمان متوسط کاهش غلظت مواد،
از منبع تولید نرمال یا توزیع گوس پیروی میکند .بنابراین
بسیاری از مدلهای انتشار از مدل پلوم گوس که یک مدل
موازنه جرمی است پیروی میکنند (ترکیان و نعمتپور.)1334 ،
مدل  SCREEN3نیز که برای فراهم آوردن روشی ساده در
برآورد غلظت آلودگی است ،بر پایه توزیع نرمال یا مدل گوسین
طراحی شده است (کرباسی و همکاران .)1331 ،در این مدل
میتوان یک منبع نقطهای مانند دودکش پاالیشگاه را (که در
واقع یک منبع نقطهای نیست اما چون یک منبع سطحی کوچک
است ،میتوان آن را به صورت نقطهای فرض نمود) ،مورد
بررسی قرار داد و غلظت ناشی از این منبع نقطهای را در پایین
دست محاسبه کرد (ترکیان و نعمتپور.)1334 ،
برای استفاده از این مدل باید اطالعات دقیقی از شرایط
جغرافیایی منطقه و ویژگیهای فیزیکی منبع نقطهای انتشار
آالینده داشت تا بهتوان پارامترهای مورد لزوم جهت حل مدل و
معادله گوس را پیدا کرد (ترکیان و نعمتپور .)1334 ،نرمافزار
 ،SCREEN3میتواند این مدل را اجرا کند .مطالعاتی توسط
سایر محققان جهت بررسی و مدلسازی پراکنش آالیندهها با
استفاده از این نرمافزار انجام شده است.
در مطالعهای برای شبیهسازی انتشار گاز دیاکسیدگوگرد از
دودکش نیروگاه حرارتی شهید رجایی قزوین در فصل زمستان از
مدل  SCREEN3استفاده شده است .نتایج این تحقیق نشان
داد که انتشار دود در غالب موارد به سمت جنوبشرقی بوده و
حداکثر غلظتهای دیاکسیدگوگرد در طول روز در فواصل  1تا
 12کیلومتری پایین دست نیروگاه و در سایر موارد در فواصل
دورتر از  34کیلومتر خواهد بود .همچنین ،مشخص شد که در
هیچ حالت جوی در روز یا شب میانگین غلظت  3و  20ساعته
آلودگی دیاکسیدگوگرد خروجی از دودکش نیروگاه در محیط
اطراف از استاندارد تجاوز نخواهد کرد (سعیدی.)1330 ،
در مطالعـه دیگـری که به اندازهگیـری آالیندههای منتشر
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شده از پاالیشـگاه نفـت شـیراز بـا اسـتفاده از مـدلسـازی ایـن
نرمافزار پرداخته شده اسـت ،نتـایج غلظـت متوسـط آالینـدههـا
در محــدوده مطالعــاتی ،کــمتــر از حــد اســتاندارد هــوای پــا
نشــان داده اســت (محققــی و کرباســی .)1333 ،می ـزان پــراکنش
اکســیدهای ازت و گــوگرد از چهــار نیروگــاه کشــور (نیروگــاه
بخــاری رام ـین اهــواز ،نیروگــاه س ـیکل ترکیب ـی شــهید رجــایی
قــزوین ،نیروگــاه گــازی ری ،نیروگــاه دیزل ـی لوشــان) نیــز بــا
استفاده از نـرمافـزار  SCREEN3بررسـی شـده اسـت و نتـایج
غلظت باالتر از حـد اسـتاندارد آالینـدههـای دو نیروگـاه قـزوین
و ری را نشان داده است (کرباسی و همکاران.)1331 ،
در بررسی آلودگی هوای شرکت پاالیش نفت بندرعباس ،با
استفاده از این نرمافزار در طی چهار فصل ،نواحی بحرانی
آلودگیها با کمک نرمافزار  GISبررسی و با مقایسه مجموع
آالیندههای  NOXو  ،SOXمشخص شد که تنها در اسفندماه
 1330در فاصله  144-1344متری پاالیشگاه ،اراضی تحت تاثیر
 SOXقرار میگیرند و از فاصله  344-1044متری ،آالینده NOX
هم به آن اضافه میشود همچنین ،مقدار  NOXدر اردیبهشت و
مرداد ماه  1331باالتر از حد استاندارد هوای پا و فاصلهی
تقریبی  344 -1044متری پاالیشگاه ،بهعنوان آلودهترین
فاصلهها گزارش شده است (میرزا اسماعیلی .)1333 ،همچنین،
میتوان به مطالعات محمدی و رباطی ( )1333اشاره کرد.
با توجه به رشد شهرنشینی و ایجاد صنایع جدید ،داشتن توان
پیشبینی غلظت آالیندهها در مناطق شهری ضروری است.
صنایع نفتی شامل واحدهای عملیاتی متعددی هستند که در اکثر
آنها از کورههای بزرگ استفاده میشود .در این کورهها بنا به
ضرورت ،سوختهای فسیلی (گاز طبیعی و سوختهای سبک و
سنگین) از جنس هیدروکربن سوزانده میشود تا مواد را گرم
کنند .این کورهها آالیندههای متعددی از جمله  SO2و  NOXرا
وارد هوا میسازند (کوچکزاد .)1330 ،بنابراین ،با توجه به
اهمیت بررسی آالیندهها ،در تحقیق حاضر نحوه پراکنش
آالیندههای  NOXو  SO2خروجی از پاالیشگاه نفت آبادان با
استفاده از نرمافزار  ،SCREEN3مدلسازی شده است.
مدل SCREEN3
مدل  ،SCREEN3توسط  EPAارایه شده است .این مدل
میتواند در بدترین شرایط هواشناسی غلظت آالیندهها را از منابع
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نقطهای ،سطح ،حجم یا مشعلها پیشبینی کند .اساس کار این
مدل بر پایه توزیع نرمال یا مدل گوسین طراحی شده است
).(EPA, 2003
در شکل ( ،)1چگونگی پراکنش دود به نحوی که از توزیع گوس
در جهتهای افقی و عمودی پیروی کند ،نشان داده شده است
که در آن مبداء سیستم مختصات بر پایه دودکش منطبق بوده و
محور  Xجهت وزش باد است .همانطور که مشاهده میشود،
پلوم گازی حاوی مواد آالینده (که معموال ستون دود یا پلوم
نامیده میشود) از دودکش صعود و سپس در جهت Xحرکت
میکند و در ضمن حرکت در جهتهای Yو  Zپراکنده میشود.
در حالت عادی این پلومها مسافت قابل توجهی در باالی
دودکش صعود میکنند .زیرا ،دمای آنها از دمای جو باالتر بوده
و دارای سرعت عمودی هستند .در محاسبههای مربوط به مدل
پلوم گوس ،فرض بر این است که پلوم از نقطهای با مختصات
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( )H ،4 ،4که  Hارتفاع موثر دودکش نامیده میشود ،منتشر
میشود .ارتفاع فیزیکی هر دودکش توسط وسایل متعارف قابل
اندازهگیری است .فرض میشود که باد با سرعت uمستقل از
زمان ،مکان و ارتفاع و در جهت  Xمیوزد .درصورتی که انتشار
تنها عامل اختالط پلوم با هوای اطراف باشد ،پلوم به آرامی
گسترده و به صورت یک نوار باریک افقی متحر در آسمان
(درصورتیکه آالینده قابل رویت باشد) مشاهده میشود .علت
واقعی پراکنش پلوم ،اختالط و تالطم اتمسفر در مقیاس وسیع
است .در هر لحظه ،پلومی که در آسمان حرکت میکند ،دارای
حرکات پیچشی است .این پیچوتاب ،ناشی از تالطم حاصل از باد
افقی در اتمسفر است که به حرکت خطی پلوم در مقیاس بزرگ
اضافه میشود .این حرکت تالطمی در طبیعت به صورت
تصادفی روی میدهد (ترکیان و نعمتپور.)1334 ،

شكل ( :)1چگونگی پراکنش دود به نحوی که از توزیع گوس در جهتهای افقی و عمودی پیروی میکند.

با توجه به پیشرفت فنآوری و استفاده گسترده از رایانهها،
نرمافزار  SCREEN3که این مدل را اجرا میکند ،محاسبههای
غربالگری را برای طیف وسیعی از کاربرها ممکن کند .همچنین،
میتواند همه محاسبههای منبع واحد و کوتاهمدت شامل برآورد
حداکثر غلظت در سطح زمین ،فاصله از منبع آلودگی تا حداکثر
غلظت آالینده ،منظور کردن آثار انحراف از جریان ساختمانها به
حداکثر غلظت در نواحی دور و نزدیک ،برآورد غلظت در ناحیه

خالی گردشی ،برآورد غلظت به علت وارونگی و تجمع در خط
ساحلی ،تعیین افزایش ستون دود برای رهاسازی از شعله را انجام
دهد ).(EPA, 2003
این مدل ،میتواند حداکثر غلظت را در هر تعداد نقطه تعریف
شده توسط کاربر در سطح صاف یا در ارتفاع شامل فاصله تا 144
کیلومتری محاسبه نماید .حداقل دادههای ورودیهای الزم برای
اجرای مدل  SCREEN3عبارت است از:
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مقدار انتشار آالینده موردنظر (گرم بر ثانیه) ،ارتفاع دودکش
(متر) ،قطر دهانهی دودکش (متر) ،سرعت گاز خروجی از
دودکش (متر بر ثانیه) ،دمای گاز خروجی (درجه کلوین) ،دمای
محیط بر حسب درجه کلوین (اگر مشخص نباشد از  233درجه
کلوین استفاده میشود) ،ارتفاع گیرنده از سطح زمین به متر،
شهری یا روستایی بودن منطقه (  Uشهری و  Rروستایی )،
کالس پایداری هوا (( )0-1کرباسی و همکاران.)1331 ،
روش پژوهش
پاالیشگاه آبادان نخستین واحد تصفیه نفتی ایران است که
مساحت آن  031هکتار و ارتفاع آن از سطح دریا  3متر میباشد.
ظرفیت تولیدی این پاالیشگاه هماکنون بیش از  044هزار بشکه
است .شکل  2موقعیت این پاالیشگاه را نشان میدهد .در این
تحقیق ،پس از مطالعات میدانی و بازدید از پاالیشگاه نفت آبادان
اطالعات و دادههای ورودی نرمافزار  SCREEN3جمعآوری
شد و آالیندههای گازی NOX ،و  SO2خروجی از دودکشهای

این پاالیشگاه در یک ماه از هر فصل سال ( 1334اردیبهشت،
شهریور ،آذر و اسفند) مورد بررسی قرار گرفت .آنالیز این گازها
با استفاده از دستگاه Testo 350-M/XL ،بر اساس
استانداردهای  EPAانجام شده است .اطالعات ارایه شده از
هواشناسی شهرستان آبادان شامل متوسط دمای محیط ،جهت و
سرعت باد غالب منطقه در طول سال  1334بود که از اداره کل
هواشناسی استان خوزستان تهیه گردید.
برای اجرای برنامه  SCREEN3نیاز به اطالعاتی راجع به
پاالیشگاه است .در این مطالعه با وارد کردن دادههای ورودی
نرمافزار برای  34دودکش و بویلر پاالیشگاه ،در ماههای مورد
بررسی و نیز تعیین فاصله موردنظر (1- 21444متری پاالیشگاه)،
اطالعات مربوط به غلظت آالیندههای منتشر شده از دودکش و
بویلرها درمحدوده موردنظر بهدست آمد و چگونگی تاثیر این
پاالیشگاه بر کیفیت هوای محیط و نحوه پراکنش آلودگی ،با
استفاده از این نرمافزار و محیط ایدریسی بررسی و پیشبینی شد.

شكل ( :)2موقعیت پاالیشگاه مورد مطالعه
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یافتهها
نتــایج بــه دســت آمــده از نــرمافــزار  SCREEN3و نحــوه
پــراکنش آالینــدههــا بــا توجــه اطالعــات هواشناســی موجــود،
نشــان مــیدهــد حــداکثر غلظــت  NOXو  SO2خروجــی از
دودکشهـای پاالیشـگاه در اردیبهشـت مـاه  ،1334بـا سـرعت
بـــاد  3/23متـــر بـــر ثانیـــه بـــه ترتیـــب  3/012و 23/11
میکروگرم بـر متـر مکعـب در فاصـله  1120متـری از دودکـش
شــماره  1پاالیشــگاه بــوده اســت همچنــین در شــهریور مــاه،
حــداکثر غلظــت  NOXو  SO2بــا ســرعت بــاد  1/430متــر بــر
ثانیــه بــه ترتیــب  104/1و  113/3میکروگــرم بــر متــر مکعــب
در فواصــل  1131و  1304متــری از دودکــشهــای شــماره 1
و  21و حــداکثر غلظــت  NOXو  SO2در آذر مــاه ،بــا ســرعت
بـــاد  1/133متـــر بـــر ثانیـــه بـــه ترتیـــب  23/13و 141/0
میکروگـــرم بـــر متـــر مکعـــب در فواصـــل  1432و  1140از
دودکــشهـــای شــماره  23و  34و در اســـفند مــاه حـــداکثر
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غلظت  NOXو  SO2بـا سـرعت بـاد  3/133متـر بـر ثانیـه بـه
ترتیـــب  13/43و  1/431میکروگـــرم بـــر متـــر مکعـــب در
فواصـــل  312و  1314متـــری از دودکـــش شـــماره  23و 34
بوده اسـت (جـدول  .)1جهـت بـاد غالـب طـی  0مـاه مطالعـه،
شمال غربی بود.
نتایج خروجی از نرمافزار  SCREEN3مربوط به آالیندهها از
تمام دودکشهای پاالیشگاه در محیط ایدریسی نیز مورد بررسی
قرار گرفت و با استاندارد  EPAمقایسه شد که در ماههای آذر و
شهریور به ترتیب بیشترین مقدار  SO2و  NOXنسبت سایر
ماهها مشاهده شد (جدول  .)2نحوه توزیع پراکنش آالیندهها در
محیط ایدریسی برای هر چهار ماه با توجه به جهت باد غالب در
شکلهای ( 3و  )0نشان داده شده است .با توجه به وجود مناطق
مسکونی در مجاورت پاالیشگاه که در معرض خطر سالمتی
هستند نیاز به بررسی روشها و مکانیزمهای کنترلی و ارزیابی
مسایل محیطی است (جدول .)2

جدول ( :)1مقایسه مقادیر  NOXو  SO2به دست آمده از نرمافزار  SCREEN3با استاندارد EPA
از  33دودکش و بویلر پاالیشگاه نفت آبادان در فصلهای مختلف سال 1333
NOX

SO2

)1( B501

)1( B501

تولید بخارآب

تولید بخارآب

3/012

23/11

1120

1120

144

04-34

)1( B501

)21( F-80S

تولید بخارآب

تقطیر در اتمسفر

حداکثر آلودگی دودکش ()μg/m3

104/1

113/3

فاصله تا حداکثر آلودگی ()m

1131

1304

استاندارد ()μg/m3

144

04-34

شماره و نام دودکش از نظر بیشترین آلودگی
نوع فرایند واحد
3
حداکثر آلودگی دودکش ( )μg/m

)13(F-55

)2(B503

تقطیر در اتمسفر

تولید بخارآب

23/13

141/0

فاصله تا حداکثر آلودگی ()m

1432

1140

استاندارد ()μg/m3

144

04-34

)23( CRU-HH1

)24( F-70P

تبدیل کاتالیستی

تقطیر در اتمسفر

13/43

1/431

312

1314

144

04-34

موارد آلودگی

اردیبهشت

شماره ونام دودکش از نظربیشترین آلودگی
نوع فرایند واحد
3
حداکثر آلودگی دودکش ( )μg/m
فاصله تا حداکثر آلودگی ()m
استاندارد ()μg/m3

شهریور

شماره و نام دودکش از نظر بیشترین آلودگی
نوع فرایند واحد

آذر
اسفند

شماره ونام دودکش از نظربیشترین آلودگی
نوع فرایند واحد
3
حداکثر آلودگی دودکش ( )μg/m
فاصله تا حداکثر آلودگی ()m
استاندارد ()μg/m3
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جدول ( :)2مقایسه نتایج کلی مجموع آالیندههای خروجی به دست آمده از
نرمافزار  SCREEN3و  Idrisiمربوط به تمام دودکشها با استاندارد  EPAدر فصلهای مختلف سال 1333
آالینده
ماه
اردیبهشت

)NOx (ppm

)SO2 (ppm

3/303

13/40

شهریور

124/1

243

آذر

10/33

213/3

اسفند

12/21

13/12

میانگین

00/10

122/411

استاندارد

144

04-34

00/23

141/11

انحراف معیار

غلظت NOxدر شهریور ماه 1334

غلظتNOxدر اردیبهشت ماه 1334

غلظت NOxدر اسفند ماه 1334

غلظت NOxدر آذر ماه 1334

شكل ( :)3پراکنش آلودگی  NOxپاالیشگاه نفت آبادان در ماههای مورد مطالعه
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غلظت  SO2در شهریور ماه 1334

غلظت  SO2در اردیبهشت ماه 1334

غلظت  SO2در اسفند ماه 1334

غلظت  SO2در آذر ماه 1334

شكل ( :)4پراکنش آلودگی  SO2پاالیشگاه نفت آبادان در ماههای مورد مطالعه
بحث و نتیجهگیری

مدلها ،ابزارهایی هستند که به وسیله آنها میتوان دنیای واقعی
را شبیهسازی کرد .با استفاده از مدلها ،پژوهشگران و مسـئولین
میتوانند آثار برنامهها و ایدههای جدید را بدون صـرف هزینـه و
وقت در دنیای واقعی آزمایش کنند .عالوه بر موارد مـذکور یـک
مـدل دارای پتانسـیل الزم بــرای بررسـی فاکتورهــای مــرثر بــر

موضوع مورد نظر به صورت انفرادی و یا ترکیبی اسـت .امـروزه
مدلسازی در بسیاری از علوم به ویژه علوم محیطزیسـت مـورد
استفاده قرار میگیرد که مـدلسـازی آلـودگی هـوا نیـز در ایـن
مجموعه قرار میگیرد (نژادکورکی.)1333 ،
آلودهکنندههای هوا در پاالیشگاهها و صنایع پتروشـیمی متفـاوت
هستند که از جمله آنها اکسیدهای گوگرد و اکسـیدهـای ازت را
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میتوان نام برد .اکسیدهای گـوگرد از طریـق مشـعل کـورههـا،
عملیات ککزدایی کورهها ،واحدهای تصفیه با مـواد شـیمیایی و
اکســیدهــای ازت ،از طریــق کــورههــا ،مشــعل ،احیاکننــدههــای
کاتالیســت و دی ـ هــای بخــار در محــیط پراکنــده مــیشــوند
(کوچکزاد.)1330 ،
به طور تقریبی تمام  NOXکه در هوا پراکنده میشود از نوع NO
(مونواکسید نیتروژن) است .این گاز با غلظتهایی که در اتمسـفر
وجود دارد اثر شناخته شدهای بر سالمتی انسان نـدارد .بـا وجـود
این ،با اکسید شدن NOبه  NO2و ترکیب بـا هیـدروکربنهـا در
مجاورت نور خورشید زمینه تشکیل مـه دود فتوشـیمیایی فـراهم
میشود .مه دود فتوشیمیایی آثار مخرب زیادی بر دستگاه تنفس
انسان دارد که از جمله سرفههای شدید ،تنفسهای بریده بریـده،
انقباض مجاری هوا ،سردرد ،تنگی نفس ،التهاب چشمها ،بینـی و
حلق را میتوان نـام بـرد (عرفـانمـنش و افیـونی .)1333 ،آثـار
ثابتشده  NO2بر روی انسانها و حیوانات کامال به اثـر تنفسـی
محدود میشود .شدت مسمومیت بسـتگی بـه زمـان در معـرض
تابش قرار گرفتن و غلظت دارد (دبیری .)1331 ،با توجه بـه آثـار
منفی آالیندهها بر سالمت انسان و محیطزیست ،ایجاب میکنـد
تا الگویی برای پراکنش آالیندههای هوا شبیهسازی و میزان تاثیر
این آالیندهها تعیین شود .در این مطالعه ،ابتدا آالیندههای NOX
و  SO2خروجی از تک تـک دودکـشهـای پاالیشـگاه بـه طـور
جداگانه در محیط  SCREEN3مورد بررسی قرار گرفت و سپس
نحوه توزیع پراکنش مجموع آالینـدههـا از تمـام دودکـشهـا در
محیط ایدریسی بررسی و نشان داده شد.
خروجی مدل  SCREEN3به صورت میزان غلظت آالیندهها تـا
فاصله  21کیلـومتری از دودکـش اسـت .بـه طـوری کـه ،تـا 3
کیلومتر اول هر  144متر و بعد از آن تا  14کیلـومتری هـر 144
متر و سپس تا  21کیلومتری هر  1444متر غلظتهـا مشـخص
میشود .همچنین ،حداکثر غلظت آالینده و فاصله آن از دودکش
مشخص میشود (محققی و کرباسی .)1333 ،نکته قابل توجه آن
که پلومها مسافت قابل توجهی را در بـاالی دودکـش بـه علـت
باالتر بودن دمای آنها از دمـای جـو ،صـعود مـیکننـد و دارای
سرعت عمودی هستند (ترکیان و نعمتپور .)1334 ،بنـابراین ،در
تمامی ماههای مورد مطالعـه در فاصـله صـفر (محـل دودکـش)
غلظت آالیندهها صفر است.
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در طی بررسی تک تک دودکـشهـا و بویلرهـای پاالیشـگاه بـا
نرمافزار  ،SCREEN3مشاهده شد که غلظت  NOXخروجـی از
دودکش شماره  1و غلظت  SO2خروجی از دودکـش شـماره 21
در شــهریور مــاه بــاالتر از حــد اســتاندارد اســت بنــابراین،
آسیبپذیرترین نقطه اطراف پاالیشگاه در شـعاع  21کیلـومتری،
در فاصله  1304تا  1131متری قرار دارد و پـس از ایـن فاصـله،
مقدار آالیندهها کاهش مییابند (جدول  .)1این امر ممکن اسـت
به علت تغییرات ناگهانی باشد که در واحـدهای پاالیشـگاه روی
میدهد که در نتیجه آن ورود گازهای طبیعی دچار اختالل شـده
و سوخت سنگین جایگزین آن میشود .همچنـین ،بـا توجـه بـه
مطالعات محمدی و رباطی ( ،)1333میتـوان بیـان کـرد کـه در
شهریور ماه تابش خورشید زیاد و آسمان صاف و بـدون پوشـش
ابری است .با توجه به سرعت باد در ایـن مـاه ،وضـعیت ناپایـدار
جوی که بهتـرین وضـعیت بـرای پـراکنش آلـودگی بـوده ،روی
میدهد .غلظت  SO2خروجی از دودکش شـماره  2پاالیشـگاه در
آذر ماه نیز کمی باالتر حد استاندارد است .توجـه بـه ایـن نکتـه
ضروری است که مقادیر خروجی SO2و  NOXدر مقیاس کم نیز
میتواند زیانها و خسارت های زیادی به بار آورد .چنانچه مقادیر
کم  SO2و  NOXدودکشهای پاالیشگاه و انتشـار آن در هـوا و
ترکیب با رطوبت هوا سبب تولید باران اسیدی شده و ایـن بـاران
اسیدی بر روی خا و تجهیـزات و تأسیسـات صـنعتی منـاطق
اطراف پاالیشگاه میریزد .با توجه به این که کاربری اطراف ایـن
پاالیشگاه صنعتی و مسکونی است ،سبب خسارت های زیادی بـه
توسعه صنایع آن منطقه ،مردم و مناطق مسکونی مـیشـود و در
پی آن مشکالت اقتصادی و اجتماعی را به همراه خواهد داشـت.
جهت حذف اکسیدهای گوگردی که در پاالیشگاهها وجـود دارد،
بهتر است گاز  H2Sرا از گازهای سـوخت پاالیشـگاه حـذف و از
گاز طبیعی استفاده شود.
همچنین ،نتیجه مدلسازی پراکنش آلودگی هوا با در نظر گرفتن
آالینــدههــای خروج ـی از تمــام دودکــشهــا و مقایســه آن بــا
استانداردهای محیطی نشان داد که طی ماههـای آذر و شـهریور
میزان غلظت آالیندههـای بررسـی شـده ایـن پاالیشـگاه از حـد
استاندارد باالتر است (جدول .)2
دیاکسیدگوگرد در مقایسه با سایر آالیندههای شاخص حاللیـت
باالتری در آب دارد (عرفانمنش و افیونی .)1333 ،یکی از منـابع
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حیاتی آبادان ،رودخانههای بهمنشیر و ارونـد مـیباشـد .از جملـه
مهمترین عملکردهای این منابع آبی میتوان به تامین آب شرب،
آبیاری نخلستانهـای حاشـیه رودخانـه هـا و ارایـه منـابع غنـی
شیالتی که از منابع مهم تأمین پروتئین جمعیت انسانی شهرها و
روستاهای این محدوده است ،اشاره کرد .بـا توجـه بـه هـمجـوار
بودن پاالیشگاه نفت آبادان با این رودخانهها و تاثیر قابل توجهی
کــه در درازمــدت روی آلــودگی دریــا و آبزیــان خواهــد داشــت،
همچنین به دلیل استقرار این پاالیشگاه در مرکـز شـهر و ایجـاد
مشکالت متعدد بـرای شـهروندان بررسـی میـزان آالینـدههـای
خروجی از پاالیشگاه بسیار حایز اهمیت است.
در هر منبع نقطهای ،شرایط هواشناسی (جهت باد ،سـرعت بـاد و
طبقه پایداری) در طول زمان تغییر میکند .در نتیجه ،با اسـتفاده
از این نرمافزار میتوان غلظت انتشار میانگین سـاالنه حاصـل از
تعداد زیادی منابع نقطهای را بـرآورد کـرد .همچنـین ،مـیتـوان
بیشینه غلظت حاصـل از یـک منبـع نقطـهای کـه جهـت امـور
پیشارزیابی ) (Pre Assessmentبه کار برده میشود را بـرآورد
کرد .برای مثال ،قبل از احـدا صـنایع یـا نیروگـاه (یـک منبـع
نقطهای عظیم) میتوان محاسبه نمود کـه غلظـت آالینـدههـای
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ناشی از احدا این صنایع چقدر خواهـد بـود و اگـر از اسـتاندارد
بیشتر است ،هزینه رساندن آن به حد استاندارد به دست آید و در
نهایت ،برای احدا صنایع در آن مکان تصمیمگیری شود.
پیشنهاد میشود که در مطالعات تکمیلی ،دورههای طـوالنیتـر و
آالیندههای بـیشتـری بـا توجـه بـه فراینـدها و مـواد مصـرفی
پاالیشگاه صورت گیرد تا خطرهای احتمـالی دیگـر تعیـین و راه
حلهای مناسب برای جلوگیری از آنها پیشنهاد شود .با توجه به
آثار مضر آالیندهها بر سالمت انسان و محیطزیست ،پایش مداوم
منابع انتشار ،تعیین و کنتـرل منـابع انتشـار آالینـدههـا و ایجـاد
رهنمودهای محلـی و صـنعتی در ایـن منطقـه ،ضـروری اسـت.
استفاده هرچه بیشتر از گاز طبیعی برای سوخت کورهها ،استفاده
از واحد گوگردگیری از نفت خام و سوختهای سنگین که غلظت
ترکیبات گوگردی آنها زیاد است ،توصیه میشود .البته واحدهای
گوگردگیری از گازهای حاوی  H2Sنیز در حال کـار باشـند تـا از
آلــودگی مح ـیط جلــوگیری شــود .همچنــین ،جهــت کمــک بــه
پاکسازی هوا و حفظ محیطزیست بهتر است اطـراف پاالیشـگاه
درختکاری شود.
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ترکیان ،ا .و نعمتپور .1334 . ،مهندسی کنترل آلودگی هوا (جلد اول) .انتشارات دانشگاه صنایع و معادن ایران 011 ،ص.
دبیری ،م .1331 .آلودگی محیطزیست هوا -آب -خا  -صوت ،نشر اتحاد333 ،ص.
سعیدی ،م .1330 .شبیهسازی انتشار گاز دی اکسید گوگرد از دودکش نیروگاه حرارتی شـهید رجـایی قـزوین در فصـل زمسـتان ،نشـریه
انرژی ایران.30-03 :)23(3 ،
عرفانمنش ،م و افیونی ،م .1333 .آلودگی محیطزیست آب ،خا و هوا ،انتشارات ارکان دانش313 ،ص.
کرباسی ،ع.؛ عتابی ،ف .و اسالمی علیشاه ،ن .1331 .بررسی میزان پراکنش اکسیدهای ازت و گـوگرد از چهـار نیروگـاه کشـور .علـوم و
تکنولوژی محیطزیست.23-32 :)2(14 ،
کوچکزاد ،م .ت .1330 .صنعت نفت و محیطزیست .انتشارات روابط عمومی شرکت پاالیش و پخش فراوردههای نفتی ایران334 ،ص.
محققی ،ا .و کرباسی ،ع .1333 .تعیین نقاط حساس اطراف پاالیشگاه نفت شیراز با مدل  .screen3فصلنامه علمی محیطزیسـت)03(4 ،
.04-01
محمدی ،ح .و رباطی ،م .1333 .نقش پارامترهای اقلیمی در پراکنش آلودگی هـوای منطقـه ویـژه اقتصـادی پتروشـیمیهـای ماهشـهر.
فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا.144-122:)3(3 ،
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میرزا اسماعیلی ،ن .1333 .بررسی پراکنش  NOXو  SOXخروجی دودکش و بویلرهای شرکت پاالیش نفت بندرعباس و تعیـین نقـاط
آسیب پذیر آن تحتنرمافزار  .GISسومین همایش تخصصی مهندسی محیطزیست14 ،ص.
نژادکورکی ،ف .1333 .آلودگی هوا (مدلسازی کیفیت هوای شهری) .انتشارات حفیظ123 ،ص.
EPA. 2003. Guideline on Air Quality, U.S. Environment Protection Agency (EPA 450/2-78-027R).
EPA U.S.Environment Protection Agency. 2003. Office of Air Quality planning and Standards Technical
Support Division Research Triangle Park. North Carolina 2771.

