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خالصه
دس ػاَٞای اخیش ت ٝدِیُ ؿذت یافتٗ ٔـىالت ٘اؿی اص اػتفاد ٜاص ػٛختٞای فؼیّی  ٚتاثیشات ٔخشب آٖٞا تش سٚی آِٛدٌی ٛٞا تٕایُ ت ٝاػتفادٜ
اص ا٘شطیٞای پان  ٚتدذیذپزیش افضایؾ یافت ٝاػت .ػّیسغٓ تاثیشات ٔثثت صیؼت ٔحیغی  ٚالتصادی ایٗ ٌ ٝ٘ٛا٘شطیٞا ،اػتفاد ٜاص تشخی اص ایٗ
٘ٛع سٚؽٞا تٚ ٝیظ ٜپشٚطٜٞای تضسي ٔمیاع ٘یاص ت ٝػشٔایٌٝزاسی اِٚی ٝصیاد  ٚتش٘أٝسیضیٞای والٖ  ٚتّٙذ ٔذت دس ػغح ّٔی ٙٔ ٚغمٝای داسد.
ٔحذٚدیت ٔٙاتغ ٔاِی  ٚصٔا٘ی اص یه ػٚ ٚ ٛضؼیت تؼیاس خغش٘ان تشخی ٔٙاعك ٘ؼثت تٙٔ ٝاعك دیٍش ،اِٛٚیتتٙذی ایٗ پشٚطٜٞا سا تا سٚیىشد
ٔٙاعك دس ٔؼشض خغش تیـتش ضشٚسی ٔیٕ٘ایذٔ .ذِؼاصی ویفیت ٛٞا دس وٙاس پظٞٚؾٞای آٔاسی تٙٔ ٝظٛس ؿٙاػایی ٚضؼیت ٔٛخٛد آالیٙذٜٞا دس
ٔٙاعك ٔختّف  ٚپیؾتیٙی ٚضغ آیٙذٔ ،ٜیتٛا٘ذ ٌاْ ٕٟٔی خٟت اِٛٚیتتٙذی ایٗ ٌ ٝ٘ٛپشٚطٜٞا تاؿذ .ػال ٜٚتش ایٗ ؿثیٝػاصی  ٚپیؾتیٙی ویفیت
ٛٞا ،آِٛدٌیٞای ٔح یغی ٕٞ ٚچٙیٗ تؼییٗ غّظت آِٛدٌی تٙٔ ٝظٛس عشاحی تأػیؼات ػآِ ػاصی ،اػتفاد ٜصحیح  ٚتٟی ٝٙاص آب ٛٞ ٚا  ٚتغٛس وّی
تأػیؼات حفاظت اص ٔحیظ صیؼت أشی ضشٚسی اػتِ .زا دس ایٗ پظٞٚؾ ت ٝتحث پیشأٔ ٖٛذِؼاصی ویفیت ٛٞا پشداختٔ ٝیؿٛد  ٚسٚؽٞای
ٔختّف خٟت ٔذِؼاصی آٖ دػتٝتٙذی ٛٔ ٚسد تحث لشاس ٔیٌیشد.
کلمات کلیدی :کیفیت ًَا ،مدلسازی ،محیط زیست ،آلًدگی.

.1

مقدمٍ

خٛؿثختا٘ ٝدس د ٝٞاخیش ِض ْٚخایٍضیٙی ٔٙاتغ ا٘شطی پان  ٚتدذیذ پزیش تدای ػٛختٞای فؼیّی ٔٛسد تٛخ ٝخذی وـٛس ٞای پیـشفت ٝد٘یا لشاس ٌشفتٝ
اػت .ػال ٜٚتش پشٚطٜٞای وٛچه و ٝلاتّیت اػتفاد ٜدس ٔٙاعك ٔختّف سا داسا ٔیتاؿٙذ  ٚتا ػشٔایٌٝزاسی وٓ تاصدٞی تاال داس٘ذ تشخی اص پشٚطٜٞای
تضسي ٘یاص ت ٝػشٔایٌٝزاسیٞای ٍٙٞفت  ٚتّٙذ ٔذت داس٘ذٕٞ .چٙیٗ خٟت فشاٌیشؿذٖ ػیؼتٓٞای وٛچه  ٚصٚدتاصد ٜدس یه ٔٙغم ٝیا وـٛس ٘یاص تٝ
تش٘أٝسیضی والٖ ،عشحٞای حٕایتی  ٚلٛا٘یٗ اِضاْ آٚس ٔیتاؿذ .اص آٖخا و ٝدس تؼیاسی اص وـٛسٞا (اص خّٕ ٝایشاٖ) ٔٙاتغ ٔاِی ٔحذٚد تٛدٕٞ ٚ ٜچٙیٗ
صٔاٖتش تٛدٖ تشخی اص ایٗ پشٚطٜٞا ،اِٛٚیتتٙذی ایٗ پشٚطٜٞا تش اػاع ٔیضاٖ آالیٙذٞا  ٚؿذت خغشات آٖٞا ضشٚسی اػتٔ .ذِؼاصی ایٗ پذیذٜٞا یىی
اص اتضاسٞای دس دػتشع خٟت تؼییٗ تمذْ  ٚتاخش  ٚؿٙاػایی ٔٙاعك دس ٔؼشض خغش تیـتش ٔیتاؿذٕٞ .چٙیٗ ٔذِؼاصی أىاٖ پیؾتیٙی ٚضؼیت دس وٛتاٜ
ٔذت  ٚدساصٔذت سا فشأ ٓٞیٕ٘ایذ .ػال ٜٚتش ایٗ ٔذِؼاصی ویفیت ٛٞا دس تصٕیٓ ٌیشیٟای عشاحی تاػیؼات حفاظت اص ٔحیظصیؼت ٚ
ػیاػتٌزاسیٞای ٔشتٛط تٔ ٝذیشیت  ٚتٛػؼ ٝتاػیؼات صیش تٙایی  ٚصٙؼتی اػتفادٔ ٜیؿٛد.
ویفیت ٛٞا ت ٝػٛٙاٖ یه آ٘اِیض ػیؼتٓ دس ؿىُ (٘ )1ـاٖ داد ٜؿذ ٜاػت .ػّٓ ٔذِؼاصی ویفیت ٛٞا  ٚتشویثات ٚیظ ٜتیٟ٘ایت پیچیذٔ ٜیتاؿذ،
تٚ ٝیظ ٜصٔا٘ی و ٝدادٜٞای ٚسٚدی ٔٙاػثی اص تشویثات ؿیٕیایی ،تٛپٌٛشافی ٛٞ ٚاؿٙاػی ٚخٛد ٘ذاؿت ٝتاؿذ .تا ػٙایت ت ٝایٗ ٔٛضٛع دس ایٗ ٔماِ ٝت ٝتحث
پیشأٔ ٖٛذِؼاصی ویفیت ٛٞا پشداختٔ ٝیؿٛد  ٚحذاوثش وٛؿؾ ت ٝػُٕ آٔذ ٜتا تغٛس ؿفاف  ٚسػا ٔؼائُ ٔشتٛط تٔ ٝذِؼاصی ویفیت ٛٞا تدضیٚ ٝ
تحّیُ ٌشدد.
ٔذِٟای ٌ٘ٛاٌ٘ٛی تٙٔ ٝظٛس ؿثی ٝػاصی  ٚپیؾ تیٙی ویفیت ٛٞا اسائ ٝؿذٜا٘ذ = <1و ٝت ٝتٛضیح پیشأٞ ٖٛش یه اص آٟ٘ا ٔیپشداصیٓ.

 1استاديار گريٌ مهىدسي عمران ،داوشکدٌ مهىدسي ،داوشگاٌ زوجان

 2داوشجًی کارشىاسي ارشد مهىدسي عمران – گرايش سازٌهای هیدريلیکي ،داوشکدٌ مهىدسي ،داوشگاٌ زوجان
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شکل -1آوالیس سیستم ًَا

.2

مدلَای قطعی سادٌ

ایٗ ٔذَٞا تشاػاع دادٜٞای تدشتی ٔیتاؿٙذ  ٚت ٝصٛست ػثاسات خثشی فشَٔٛتٙذی ٔیؿ٘ٛذ  ٚخٛد ؿأُ دٛ٘ ٚع ٔذِؼاصی ؿاخصٟای آِٛدٌی ٛٞا ٚ
ٔذِٟای ػغح ٔٙثغ ٔیتاؿٙذ.
 3-2مدلسازی شاخصُای آلًدگی ًَا

ایٗ ٘ٛع ٔذِؼاصی تش ٔثٙای ساتغٔ ٚ )1( ٝحاػثٔ  ٝیتاؿذ؛  ػذدی اػت ؤ ٝؼشف ویفیت خٛب ،ویفیت لاتُ لث ،َٛویفیت ٔؼیٛب  ٚپشخغش
ٔیتاؿذٌ .اٞی اص ایٗ ؿاخص دس آٔشیىا دس یه ػغح لاتُ دسن تغٛس ػٕٔٛی اػتفادٔ ٜیؿٛد  ٚاصغالحاً  PSIؿاخص اػتا٘ذاسد آِٛدٌی ٘أیذٜ
ٔیؿٛدٔ  .یتٛا٘ذ ت ٝپاسأتشٞای ٚیظٜای ٘ظیش  ،COدٚد یا  SO2یا ٞش پاسأتش دیٍشی و ٝدس اػتا٘ذاسدٞای ویفیت ٛٞا آٔذ ٜاػت  ٚیا ٔدٕٛػٝای اص ایٗ
پاسأتشٞا تؼتٍی داؿت ٝتاؿذ .ایٗ ؿیٔ ٜٛذِؼاصیٔ ،مادیش ٚص٘ی ٞش یه اص پاسأتشٞای آِٛدٌی سا و ٝدس یه ٔىاٖ ا٘ذاصٌ ٜشفت ٝؿذٜا٘ذ سا تا آ٘چ ٝو ٝدس
ٔٛسد ٞش یه اص ایٗ پاسأتشٞا دس اػتا٘ذاسدٞای ویفیت ٛٞا ػٛٙاٖ ؿذٔ ٜمایؼٔ ٝیٕ٘ایذٔ .ضیت ایٗ سٚؽ تیتؼذ تٛدٖ ٔ یتاؿذ (٘ ٝتشحؼة ٝ٘ ٚ ppm
تشحؼة ٔ mg/m3یتاؿذ) ٕٔ ٚىٗ اػت یه ٔمذاسی ٔثالً  400تشای وشتٗ یا ٌٌٛشد سا تشای آٟ٘ا خغش٘ان دا٘ؼت .اٌش چٕٔ ٝىٗ اػت غّظت ٘ظیش آٖ
 400ppmتشای وشتٗ  1ppm ٚتشای  SO2تاؿذٕٞ .چٙیٗ  سا ٔیتٛاٖ اص سٚؽ دس٘ٚیاتی اص ساتغ ٝصیش تذػت آٚسد:

) (C  C i

()1

 i 1   i
C i 1  C i

  i 

 : ؿاخص اػتا٘ذاسدٞای آِٛدٌی
 :Cغّظت آِٛد ٜوٙٙذٜ

 :  iؿىؼت اص ٘مغٝای ت٘ ٝمغ ٝدیٍش.

٘ح ٜٛتؼییٗ ٚضؼیت حذٚد ویفیت ٛٞا دس خذ )1( َٚآٚسد ٜؿذ ٜاػتٔ ،ثالً  100تیٗ ویفیت لاتُ لث٘ ٚ َٛأشغٛب اػت .ت ٝػٛٙاٖ واستشد اٌش غّظت
 0.9 ppmسا داؿت ٝتاؿیٓ ؿاخص اػتا٘ذاسد آِٛدٌی  SO2تا اػتفاد ٜاص ساتغ )1( ٝتشاتش تا ٔ PSI =450یؿٛد .تٕٞ ٝیٗ تشتیة ،یه غّظت  45ppm Coتٝ
 450PSIتشٔیٌشدد.
جديل  -1وحًٌ تعییه يضعیت حديد کیفیت ًَا
غلظت )(PPm

يضعیت

PSI

<0/07

ویفیت خٛب

<50

0/14

ویفیت لاتُ لثَٛ

50

0/3

ویفیت ٘اػآِ

100

0/3

اػالْ خغش

200

0/6

خغش

300

0/8

خغش٘ان

400

1

خیّی خغش٘ان

500
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 2-2مدل سطح مىبع

یه ٔذَ ػاد ٜػغح ٔٙثغ ٔغاتك ت ٝصٛست صیش ٔیتاؿذ][2

Ci Q
U

()2

C

 :Cغّظت آِٛدٌی دس ٔتٛػظ صٔاٖ mg/L
ٔ :Qمأٚت ٔٙثغ دس ٚاحذ ػغح kg/m2
 :Uػشػت ٔتٛػظ ػاال٘ ٝتاد m/s

 :Ciپاسأتش ٔتٙاػة تا ا٘ذاص ٜؿٟش  ٚآِٛدٌی ٚیظٜ
تؼٛٙاٖ ٔثاَ اٌش دس یه ایؼتٍا ٜفشضی ػٛخت رغاَ ػٔ ٚ ًٙمادیش  U  5m / s ٚ Q  1.1kg / s ٚ Ci  1سا داؿت ٝتاؿیٓ ٔ ٚؼاحت تحت
تأثیش ایؼتٍا 100 km2 ٜدس ٘ظش ٌشفت ٝؿٛد ،تا اػتفاد ٜاص ساتغ )2( ٝغّظت ٔتٛػظ ػاال٘ SO2 ٝحاصّ ٝاص ایؼتٍأ ٜزوٛس  2.2 g/m3خٛاٞذ ؿذ.حاَ دس
صٛستیىٔ ٝؼاحت تحت تاثیش  10 km2تاؿذ ،غّظت تا  22 g / m3افضایؾ ٔییاتذ تا تٛخ ٝت ٝایٙى ٝحذ اػتا٘ذاسد ػاال٘ ٝتشای  So2تمشیثا ً

60 g / m3

ٔیتاؿذ.
.3

مدلَای جعبٍای

ایٗ ٔذَ تش ٔثٙای تمای خشْ یه آِٛدٜوٙٙذ ٜدس یه خؼثٔ ٝیتاؿذ .خؼثٔ ٝشخغ ،اِٚشی اػت .خؼث ٝثاتت تدای خؼث ٝالٌشا٘ظی و ٝتا ػشػت آِٛدٜوٙٙذٜ
خاتدا ٔیؿٛد .خؼث ٝیا حدٓ ٔیتٛا٘ذ ٔؼشف یه ؿٟش یا یه ٔٙغم ٝتاؿذٕٞ .اٍ٘ ٝ٘ٛو ٝدس ؿىُ (٘ )2ـاٖ داد ٜؿذ ٜاػت ،ػغح پالٖ یه ؿٟش
تٛػیّX Yٝ

٘ـاٖ دادٔ ٜیؿٛد  Z ٚتؼذ لائٓ آٖ ٔیتاؿذ .ؿشایغی سا دس ٘ظش ٔیٌیشیٓ و ٝتاد تا ػشػت  ٚ Uغّظت ٚ Cinاسد ٔیؿٛد .فشض وٙیذ وٝ

ٞیچ آِٛدٌی اص دیٛاسٜٞا خاسج ٘ـٛد  ٚداخُ خؼث ٝاختالط وأُ ٚخٛد داؿت ٝتاؿذ .تشای ػادٌی فشض ٔیوٙیٓ و ٝآِٛدٜوٙٙذ ٜپایذاس تاؿذ.

شکل  2ـ طرح کلی از یك مدل جعبٍای در ًَا
٘شخ تغییش آِٛدٌی داخُ خؼث ٝعثك ساتغ ٝصیش تیاٖ ٔیٌشدد:

C
 x yq s  y zU (C in  C out )  x y zr g
t

()3

x y z

و ٝدس ایٗ ساتغ: ٝ

C
t

٘ : x y zشخ تغییش آِٛدٌی داخُ خؼثٝ

٘ : xyq sشخ آِٛدٌی ٚسٚدی
) ٘ : yzU (C in  C outشخ آِٛدٌی خشٚخی
٘ : x y zr gشخ آِٛدٌی و ٝتِٛیذ یا ٚاپاؿی ٔیؿٛد
دس صٛستیى ٝدس ٖٚخؼث ٝتِٛیذ ٘ذاؿت ٝتاؿیِٓ ٚ rg = 0 ،زا داسیٓ:

C q s U


) (C in  C out
t
z x

()4

فشض ٔیوٙیٓ و ٝغّظت دس تٕاْ ٘ماط خؼث ٝثاتت تاؿذ ،دس ایٗ صٛست  ،Cout = Cتا حذٌیشی داسیٓ:
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dC q s U

)  (C in  C
dt
H L

()5
و ٝدس ایٗ ساتغ: ٝ
 :x = Lع َٛخؼثٝ
 :Z = Hاستفاع اختالط
تشای حاِت پایذاس داسیٓ:

qs
 C in
UH

()6

C 

تشای حاِت ٘اپایذاس داسیٓ:

qs U

 C in
C 
H L


()7

dC  U

dt  L

یا

q L
l dC
 C  s  C in
U dt
UH

()8
و ٝحُ تحّیّی آٖ ت ٝصٛست ساتغٔ )9( ٝیتاؿذ.





q L

) C (t )   s  C in  (1  e (U T ) / L )  C (0)e ( U T ) / L
UH



()9

دس صٛستیى ٝتٟٙا آِٛدٌیٟای ٚسٚدی ت ٝخؼث ٝآِٛدٌیٟای ؿٟشی تاؿٙذ  ٚغّظت اِٚی ٝداخُ خؼث ٝصفش تاؿذ ،دس ایٗ صٛست ٔؼادِ )8( ٝتٝ
صٛست صیش ػادٔ ٜیؿٛد:

q L
) C (t )  s (1  e ( U T ) / L
UH

()10

غّظت  Coیه ٔٙغم ٝؿٟشی تا ٔـخصات ریُ تشاتش ٔ 5.7 mg/m3یؿٛد و ٝتضسٌتش اص  ، 30mg/m3اػتا٘ذاسد  WHOتشای  1ػاػتٔ ،یتاؿذ.
خٕؼیت ; ٘ 150000فش
تؼذاد ٚػایُ ٘مّی50000 ; ٝ
ػغح ٔٛسد تشدد ٚػایُ ٘مّی 100 ; ٝویّٔٛتش ٔشتغ
ٕٞچٙیٗ تغٛس ٔتٛػظ ٞش ٚػیّ٘ ٝمّی ٝسٚصا٘ 10 ٝویّٔٛتش ٔشتغ اص ػاػت  8تا  10حشوت ٔیوٙذ ٔ ٚمذاس  Coتِٛیذی تٛػظ ٞش ٚػیّ٘ ٝمّیٝ

4gr/Km

ٔیتاؿذ.
.4

مدلَای چىد جعبٍای

ٔذِٟای چٙذ خؼثٝای تىٕیُ ٔذَ خؼثٝای ٔیتاؿذ .فشض ٔیؿٛد و ٝدس ٞش خؼثٛٞ ٝا  ٚآِٛدٌی ت ٝخٛتی ٔخّٛط ؿذ ٜتاؿٙذ  ٚخؼثٞٝا تٔ ٟٓتصُ تاؿٙذ.
داخُ ٞش خؼث ،ٝفشآیٙذٞای دفغ ٚ ٚاوٙؾ ٔداص ٔیتاؿذٔ .ذِٟای چٙذ خؼثٝای ٘ؼثت تٔ ٝذِٟای خؼثٝای ٘تید ٚ ٝتدضی ٝصٔا٘ی ٔ ٚىا٘ی تٟتشی ٔیدٙٞذ.
دس تماعغ خؼثٞٝا ،ا٘ذسوٙؾٞای تیٗ خؼثٝای ٘ظیش ؿشایظ ٔشصی تؼشیف ٌـت ٝاػت.
.5

مدلَای Gaussian

ٔذَ  Gaussianتشای یه یا چٙذ ٔٙثغ سایحتشیٗ ٔذِٟای آِٛدٌی ٛٞا تـٕاس ٔیآیذٔ .ؼادِ )11( ٝغّظت ػ ٝتؼذی تِٛیذ ؿذ ٜتٛػظ ٔٙثغ یا ٔٙاتغ ٘مغٝای
سا تحت ؿشایظ الّیٕی ٘ ٚشخ ٘ـش ثاتت ٘ـاٖ ٔیدٞذ.
2 

()11










2



  exp 1  z  H

 2  σ z







2 


 exp 1  z  H



  2 σz
  

و ٝدس ایٗ ساتغٝ
) :C (x,y,zغّظت آِٛد ٜوٙٙذٜ
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Q
1 y
C (x , y , z ) 
exp 
 2 σ y
2πσ y σ z u
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٘ : Qشخ خشٚج یا ٘ـش اص ِ ِٝٛدٚدوؾ

 : y , zا٘حشاف اػتا٘ذاسد تٛصیغ غّظت تٛدٛٞ ٜای آِٛد ٜدس أتذاد  yیا ٔ zیتاؿذ.
ٔؼتمیٕاً ٔیتٛاٖ ایٗ ٔؼادِ ٝسا ٔذَ ٕ٘ٛد  ٚآ٘شا ت٘ ٝشْافضاسٞای ٌشافیىی ٔتصُ وشد تا تشاصٞای غّظت سا دس فٛاصُ ٔختّف اص ٔٙثغ یا ٔٙاتغ
تذػت آٚسد .دس تؼیاسی اص ٔٛاسدٞ ،ذف تؼییٗ غّظت دس ػغح صٔیٗ ٔیتاؿذ؛ تٙاتشایٗ ٔؼادِ ٝتصٛست صیش ػادٔ ٜیؿٛد:
2 






()12





2 


 exp 1  H
   2  σ z
 
 







Q
1 y
C (x , y , z  0) 
exp 
 2 σ y
2πσ y σ z u



و ٝدس ایٗ ساتغ H ٝاستفاع ٘شخ ٘ـش اػت.
دس صٛستیى٘ ٝشخ ٘ـش دس ٔٙثغ صٔیٗ تاؿذ ،تشای غّظت ٔؼادِ )12( ٝتصٛست صیش ػادٔ ٜیؿٛد:

Q
πσ y σ z u

()13

C (x , y  0, z  0) 

پاسأتشٞای  y, zت ٝوالع پایذاسی اتٕؼفشی  ٚفاصّ ٝتا ٔخضٖ تؼتٍی داسد [3].اص آ٘دایی و ٝایٗ ٔذَ تش اػاع ؿشایظ ٘شخ ٘ـش ٚ
سػٛبٌزاسی خـه ،سػٛتٍزاسی تش  ٚتثذیالت ؿیٕیایی ٔیتاؿذ ٔیتٛاٖ ٔذِٟای  Gaussianسا تا ضشب ٔؼادِ )11( ٝدس ػثاست ٕ٘ایی صیش تیاٖ وشد.

 t 
exp  
 T 

()14
و ٝدس آٖ

x
u

t 

 :tصٔاٖ ػفش
 : Tا٘ذاص – ٜصٔاٖ
ا٘ذاص – ٜصٔاٖ تشای سػٛتٍزاسی خـه سأ ،یتٛاٖ تصٛست صیش تیاٖ ٕ٘ٛد]:[3

h
Vd

()15

Td 

 :hضخأت تٛدٛٞ ٜای آِٛد ٜلائٓ
 :Vdػشػت سػٛتٍزاسی
دس سػٛتٍزاسی خـه ،تالفاصّ ٝدس فاصّ ٝپاییٗ دػت تاد أـیٗ اتفاق ٕ٘یافتذ [3].پیـٟٙاد ٕ٘ٛد ؤ ٝؼادِ )11( ٝسا دس فاصّ xd ٝپاییٗ دػت
تاد تىاس تثشیٓ:

He
2σ z

()16

xd 

و ٝدس آٖ
:He

عٛٔ َٛثش تٛدٛٞ ٜای آِٛدٜ

تغٛس ٔـات ،ٝا٘ذاص ٜـ صٔاٖ تشای سػٛتٍزاسی تش تصٛست صیش تیاٖ ٔیؿٛد:

3.6  106 PL
S r PR

()17

Tw 

و ٝدس آٖ
:PL

ضخأت الی ٝتاسؽ(4000 m) ،

( 4.2 105 ) :Sr

:PR

٘شخ تاسؽ mm/h

ا٘ذاص – ٜصٔاٖ تشای تثذیُ ؿیٕیایی تٛ٘ ٝع آِٛد ٜوٙٙذ( ٜآِی اػت یا غیشآِی) ،دٔا ،حالِیت ٌاصی تؼتٍی داسدٔ .ذِؼاصی وّی آِٛدٌی ٛٞا
تشای آِٛدٜوٙٙذٜٞای پایذاس ػٛدٔٙذ ٔیتاؿذ ،أا تیـتش آِٛدٜوٙٙذٜٞای ٛٞا ٚاوٙؾصا ٞؼتٙذ .ا٘ذاص – ٜصٔاٖ تشای تثذیُ  SO2حذٚداً  24ػاػت ٔیتاؿذ.
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اص ٔذِٟای ٔ Gaussianیتٛاٖ ا٘تٍشاَ ٔىا٘ی ٌشفت تا تاثیشات خاد( ٜتشافیه تضسٌشأ ،)ٜؼاحت (ػاختٕاٟ٘ای صٙؼتی) ٙٔ ٚاتغ حدٕی سا ؿثیٝػاصی ٕ٘ٛد.
ٞش چٙذ ایٗ ا٘تٍشاَ ٕٔىٗ اػت تدای ایٙى ٝتحّیّی تاؿذ ػذدی صٛست ٌیشد .ا٘تـاس اضافی آِٛدٌی ایداد ؿذ ٜتٛػظ ػاختٕاٟ٘ا دس تؼیاسی اص تش٘أٞٝا

تا تغییش  y, zتصٛست صیش ٌٙدا٘ذ ٜؿذ ٜاػت:

1/ 2

k A

σ yw   σ y2  1 
π 


()18

1/ 2

k A

σ zw   σ z2  1 
π 


()19

ٔذَ  Gaussianسا ٔیتٛاٖ عٛسی تؼذیُ ٕ٘ٛد تا پشٚفیّٟای  Fumigation ٚ Fanningسا ؿأُ ؿٛد [3].تٙاتشایٗ  Fanningیه ا٘تـاس لائٓ

آٞؼت ٝعی ؿشایظ ثاتت ٔیتاؿذ  ٚتٛػیّٔ ٝؼادِٕٞ )11( ٝشا ٜتا یه دػتٍاٌ ٜیش٘ـذ ٜدس ػغـح صٔیٗ ٘ـاٖ دادٔ ٜیؿٛد تٙاتشایٗ .y >> z
ٕٞچٙیٗ

Fumigation

اختالط ؿتاتذاس پاییٗ س ٚیه تٛدٛٞ ٜای آِٛد ٜاػت و ٝدس تاال تٛػیّ ٝایٛٙسطٖ پایذاس استفاع ٔ hiحذٚد ؿذ ٜتاؿذ.

اصٔؼادِ )11( ٝسٚی استفاع  zا٘تٍشاَ ٔیٌیشیٓ  ٚتٛدٛٞ ٜای آِٛد ٜتغٛس یىٛٙاخت سٚی ایٗ استفاع  hiتٛصیغ ٔیؿٛد.
2





()20

.6







1 y
C 
exp 
 2 σ y
(2π )1 / 2 uhi Q y


Q

مدلُای فتًشیمیایی

آِٛدٌی فتٛؿیٕیایی دس ٘تید ٝا٘ذسوٙؾ تیٗ سٚؿٙایی خٛسؿیذ ٛٞاؿٙاػی ٘ ٚشخ ٘ـش اِٚی ٝاوؼیذٞای ٘یتشٚطٖ ٞ ٚیذسٚوشتٟٙای ٚاوٙؾصا تٛخٛد ٔیآیذ.
اص ٔذِٟای فتٛؿیٕیایی دس ٔٙاعك ؿٟشی دٚد ٌشفت ٝاػتفادٔ ٜیؿٛد .ایٗ ٔذِٟا تایذ ٔثیٗ ٚاوٙـٟای ؿیٕیایی ؿأُ تخّی ٝآب ؿیٕیایی  ٚسػٛتٍزاسی
تاؿذ .ایٗ پیچیذٌی ٔضاػف تا آصٔایؾ ٔؼادِ ٝا٘تـاس اتٕؼفشی تا ٚػایّی خٟت ٚاوٙـٟاٙٔ ،اتغ ٔ ٚصاسف ٘ـاٖ دادٔ ٜیؿٛدٔ .ذِٟای خؼثٝای ٔ ٚذِٟای
 Gaussianتا ٚخٛدایٙى ٝلادس ت ٝتیاٖ یه دأٚ ٝٙػیغ اص ٙٞذػٙٔ ٝاتغ  ٚؿشایظ ٔشصی ٔیتاؿذ .أا اص ٘ظش واستشد تا تٛخ ٝت ٝآِٛد ٜوٙٙذٞ ٜای غیش پایذاس ٚ
فتٛؿیٕیایی ٔحذٚد ٔیتاؿٙذ .ا٘تـاس اتٕؼفشی تصٛست ٔؼادِ ٝدیفشا٘ؼیُ تا ٔـتمات خضئی ( )21تیاٖ ٔیٌشدد[4].

C i
 .(u C i )  .q i  R i  S i
t

()21
و ٝدس آٖ
 :Ciغّظت ٔتٛػظ صٔا٘ی ٔاد ٜؿیٕیایی ٘ٛع iاْ
 : uػشػت تشداسی تاد
٘ :Riشخ تِٛیذ ؿیٕیایی یا تخّی ٝآب ٘ٛع iاْ
٘ :Siشخ ٘شخ ٘ـش ٘ٛع iاْ اص ٔٙاتغ
 :qiؿاس خشٔی ٘ٛع iاْ تخاعش ا٘تـاس ٌشداتی
 : iتؼذاد ا٘ٛاع ٔاد ٜؿیٕیایی
تؼظ ٔؼادِ )21( ٝتصٛست صیش ٔیتاؿذ:

()22

C i
C i
C i
C i
C i 
C i 
 
 
u
v
w

K y

Kx

t
x
y
z
x 
x  y 
y 
C i 
 

Kz
  R (C 1 ,C 2 ,C 3 ,...,C )  S i
z 
z 
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تٙاسی تا اػتفاد ٜاص ٔؼادِ )22( ٝیه ٔذَ سیاضی آِٛدٌی فتٛؿیٕیائی اسائ ٝداد  ٚآ٘شا تصٛست ػذدی حُ وشد [2].تشای ایٗ ٔٙظٛس اتتذا ٔٙغمٝ
ٔٛسد ٘ظش سا تصٛست ؿثىٝای و ٝداسای تؼذ ٔ z ٚ y ، xیتاؿذ ،تمؼیٓ وشد .ا ٚاص ایٗ ٔذَ تشای ِغ آ٘دّغ (تا ٔؼاحت ؿثىٝ

100 ×400 km

 )kmتا تمؼیٓ ؿثى ٝت ٝصٛست 10km×10kmاػتفادٕٛ٘ ٜدٔ .ذِی و ٝا ٚاسائ ٝداد تش ٔثٙای ٔٛاسد صیش تٛد:









ٔؼادِ ٝپیٛػتٍی
ا٘تماَ ٔاد ٜآِٛدٜ
ا٘تـاس ٔاد ٜآِٛد ٜتصٛست آؿفت ٝصٛست ٔیٌیشد
ٚاوٙـٟای ؿیٕیایی
٘شخ ٘ـش ٔٙثغ
فشایٙذٞای تشداؿت ػغحی
ػ ٝتؼذی تٛدٖ
ٔؼیش الٌشا٘ظی

ایٗ ٔذَ تشاص اصٖ  ٚدیاوؼیذ وشتٗ سا تشای یه تاص ٜصٔا٘ی دس ٔٙغم ٝخٛٙب واِیفش٘یا تغٛس ٔٙاػة پیؾتیٙی وشدٕٞ .چٙیٗ یادآٚس ٔیؿٛیٓ
و ٝدس ایٗ ٔذَ ٚاوٙـٟای ؿیٕیایی دس ٔذِٟای فتٛؿیٕایی تٛػظ ٔىا٘یؼٓ ػیٙتیه تیاٖ ٔیؿٛد.
دس اتٕؼفش یه ؿٟش ،صذٞا ٞیذسٚوشتٗ ٔختّف ٚخٛد داسد

اص ایٗ س ٚتشای یه ٔذَ ػیٙتیه وأُ الصْ اػت وـ٘ n ٝـٛع فـاص ٔدضا = (Ri , i

) 1,2,3,... ,nسا تغٛس ٕٞضٔاٖ دس ٌ mاْ ٚاوٙؾ اِٚی ٝدخاِت دٙٞذ[5].

مدلُای USEPA

.7

ٔذِٟای ویفیت ٛٞا و ٝاص ٘ظش ( USEPAػشٚیغ اعالػات صٙؼتی آٔشیىا) ٔمذْتش٘ذٔ ،ذَ ٔ ،ISCذَ ٔ ٚ Calinoذَ ٔ UAMیتاؿٙذ.
 1-7مدل ISC
ٔذَ  ISCیه ٔذَ تٛدٛٞ ٜای آِٛد Gaussian ٜپایذاس ٔیتاؿذ ،ؤ ٝذِی پیچیذ ٜتشای ٔٙثغ صٙؼتی ت ٝحؼاب ٔیآیذ و ٝتشای اسصیاتی غّظت آِٛدٜ
وٙٙذٜٞای پایذاس اص ٔٙاتغ ٔختّف ٚاتؼت ٝتٙٔ ٝاتغ صٙؼتی اػتفادٔ ٜیؿٛد .ایٗ ٔذَ ٔیتٛا٘ذ ٔثیٗ ت٘ٝـیٙی  ٚسػٛتٍزاسی خـه رساتٙٔ ،اتغ خغی،
ػغحی  ٚحدٕیٙٔ ،اتغ ٔدضای ٘مغٝای  ٚاختالف تٛپٌٛشافی صٔیٗ تاؿذ .ایٗ ٔذَ تشای فٛاصُ وٕتش اص ٙٔ 50kmاػة ٔیتاؿذ.
 2-7مدل Calino
ٔذَ

Calino

تؼٛٙاٖ ٔذِی تشای تؼییٗ غّظت آِٛد ٜوٙٙذٜٞای پایذاس حاصُ اص تشافیه تضسٌشاٟٞا تىاس ٔیسٚدٔ .ذَ

Calino

ٔذَ پایذاس

Gaussian

ٔیتاؿذ و ٝتشای تٛپٌٛشافیٞای غیش پیچیذ ٜتىاس ٔیسٚد .تاد تا ٞش خٟتی و ٝتٛصد ،خٟتیاتی تضسٌشا ٜیا ٌیش٘ذٛٔ ٜلؼیتٕٔ ،ىٗ ٔیتاؿذ .غّظتٟای
رسٜای ٘یض ٔیتٛا٘ذ تا ٔتٛػظ صٔا٘ی  1تا  24ػاػت ٔذَ ٔیؿ٘ٛذ.
 3-7مدل UAM
ایٗ ٔذَ یه ٔذَ ػٝتؼذی ٔیتاؿذ و ٝآٖ سا تشای تدضی ٚ ٝتحّیُ آِٛدٌی  ٚتؼییٗ غّظت آِٛدٌی دس ؿٟشٞا تصٛست ػذدی تا تٛخ ٝت ٝؿشایظ اِٚیٚ ٝ
ؿشایظ ٔشصی ،تىاس ٔیتش٘ذ و ٝدس ٚالغ ٕٞاٖ حُ ػذدی ٔؼادالت ا٘تـاس  ٚا٘تماَ غّظت آِٛدٌی دس ؿٟشٞا ٔیتاؿذ تٕٞ ٝیٗ ػّت تٔ ٝذَ ؿٟشی ٔؼشٚف
ٔیتاؿذٔ .ذَ ایٗ لاتّیت سا داسد و ٝػیٙتیه فتٛؿیٕیایی آِٛد ٜوٙٙذٜٞای ٚاوٙؾصا ٘ظیش  So2, No2,No3سا ٔذِؼاصی ٕ٘ایذ .ایٗ ٔذَ تشای ٔٙاعك ؿٟشی
ٔدضا  ٚصٔاٟ٘ای ٔتٛػظ یه ػاػتٙٔ ٝاػة ٔیتاؿذ.
.8

وتیجٍگیری

ٔٛضٛع ویفیت ٛٞا  ٚآثاس خثشاٖ٘اپزیش ٘اؿی اص آِٛدٌی ٚحـتٙان آٖ تٚ ٝیظ ٜدس ؿٟشٞای تضسي اص إٞیت ٚیظٜای تشخٛسداس ٔیتاؿذ .آػیةٞا ٚ
تیٕاسیٞای تٛخٛد آٔذ ٜاص آالیٙذٜٞای ٛٞا ٔٙدش ت ٝصشف ٞضیٞٝٙای ػٍٙیٗ دسٔا٘ی ٔ ٚشي ٔ ٚیش ٔیٌشدد  ٚآثاس صیاٖتاس التصادی دس پی داسد وٝ
ٔٛخة ٞذس سفتٗ ػشٔایٞٝای ّٔی ٔیؿٛد .اص ایٗ س ٚاخشای تش٘أٞٝای واٞؾ آِٛدٌی ٛٞا اص عشیك خایٍضیٙی تا ا٘شطیٞای پان  ٚتدذیذ پزیش ٚ
اِٛٚیتتٙذی اخشای ایٗ عشحٞا تش حؼة ٔٙاعك پش خغش ضشٚسی اػت.
تا تٛخ ٝت ٝآِٛدٌی ؿذیذ ٛٞای ؿٟشٞای تضسي ایشاٖ  ٚآثاس ٔ ٚـىالت خثشاٖ٘اپزیش ٘اؿی اص آٖ  ٚإٞیت ٚیظٜای و ٝایٗ ٔٛضٛع دس ػغح
ّٔی داسدٔ ،تاػفا٘ٛٙٞ ٝص ٞیچ واس ػّٕی  ٚواستشدی ،دلیك ،ػٙدیذ ٚ ٜخذی دس خٟت عشاحی  ٚاخشای سٚؽٞای دلیك ٔذِؼاصی ٛٞا ا٘داْ ٍ٘شفت ٝاػت.
ایٗ دس حاِی اػت و ٝدس تؼیاسی اص ٔٙاعك ؿٟشی د٘یا ٘ظیش ِغآ٘دّغ ،داسای ظشفیتٞای ٔذِؼاصی دلیك ٛٞا ٔیتاؿٙذِ .زا ؿایؼت ٝاػت ػاصٔاٖ ٔحیظ
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َ اػٕاٝ ت،اٛٞ دٌی تیـتشِٛ ػشیغ پیـٍیشی اص آٚ  تا ٔذ٘ظش لشاس دادٖ الذأات خذیٚ ای فؼّیٟ ػیاػتٚ اٞسیضیٝٔاس تش٘اِٙیاٖ أش دس وٛ ػایش ٔتٚ صیؼت
.سص٘ذٚ ْتٕاٞس خذی اٛ عٝای ٔتشلی تٞسٛ تدشتیات ٔشاوض تحمیماتی وـٚ اٟ آخشیٗ پیـشفتٝ تٝخٛا تا تٜٞطٚا دس پشٛٞ دا٘ؾ ٔذِؼاصی ویفیت
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