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Abstract
AERMOD is an advanced model of the dispersion of air
pollutants that supports a variety of source types and is
appropriate for estimating impacts from short-range transport
for distances less than 50 km. The US Environmental Protection
Agency (EPA), in conjunction with the American
Meteorological Society (AMS), has developed a new air quality
dispersion model known as the AMS/EPA Regulatory Model
(AERMOD). There is significant evidence on the impacts of
buildings on dispersions of pollutants and, among the current
air pollution models, AERMOD is that one that takes into
account building characteristics. Due to its capabilities, the
model has also been suggested by the USEPA. The current
research examines the impacts of building characteristics as
well as change in the dimensions of industrial structures close
to a point source on the model output. Three different shapes
(namely cubic, long and wide) were assumed as the building
forms. Results showed that while the building dimensions
increased the downwind pollution concentration was also
increased significantly. Furthermore, buildings with a wide
shape had greater impacts on pollution than the other two
building forms. In other words, the output model shows greater
sensitivity than the width of the building.

Keywords: AERMOD model, Building dimensions,
Building form, Building Profile Input Programme (BPIP).
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چکیده
 مدل پیشرفتهای است که برای مدلسازی پخش آالیندههایAERMOD
 کیلومتر از منابع انتشار05 هوا از منابع مختلف و برای فواصل کمتر از
 این نرمافزار نخستین بار توسط انجمن.مورد استفاده قرار میگیرد
هواشناسی آمریکا با همکاری آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا تهیه
 با توجه به اینکه وجود موانعی مانند ساختمانها بر سر راه منابع.شد
آالینده میتواند در نحوه پراکنش و میزان غلظت آالیندههای خروجی تاثیر
 یکی ازAERMODمهمی داشته باشد و از طرفی با نظر به اینکه مدل
مدلهایی است که عامـل ساختمان را در محاسبات خروجی میتوانـد
 در این بررسی میـزان تاثیر تغییر ابعـاد و شـکل سازههای،لحاظ کند
صنعتی نزدیک یک منبع آالینده نقطهای به عنوان ورودی به مدل
 در این مطالعه در زمینه. بر خروجی این مدل بررسی میگرددAERMOD
 گسترده و طویل در،بررسی تاثیر ابعاد و شکل ساختمان سه شکل مکعبی
نظر گرفته شد و در نسبتهای متفاوت ارتفاع دودکش به ارتفاع ساختمان
 نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن.این روند مورد بررسی قرار گرفت
است که در زمینه بررسی شکل و ابعاد ساختمان صرفنظر از شکل
 با افزایش ابعاد ساختمان در هر یک از اشکال به طور جداگانه،ساختمان
 عرض و ارتفاع) غلظت آالینده به میزان قابل مالحظهای در پایین،(طول
 در زمینه اشکال ساختمانی نیز به نظر.دست ساختمان افزایش مییابد
میرسد که شکل ساختمانی گسترده یا عریض تاثیر افزایشی بیشتری بر
غلظت آالینده نسبت به دو شکل ساختمانی مکعبی و طویل دارد و به
عبارت دیگر خروجی مدل نسبت به عرض ساختمان حساسیت بیشتری
.را نشان میدهد
 برنامه، شکل ساختمان، ابعاد ساختمان،AERMOD  مدل:کلماتکلیدی
.)BPIP(ورودی پروفیل ساختمان
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 -1مقدمه
مدل ســازی انتشــار کیفیت هوا شــامل شــبیهســازی
کامپیوتری اســت که غلظتهای آالیندهها را از انواع منابع
انتشــــار آلودگی پیش بینی می ک ند .در واقع م طال عات
مدل ســازی انتشــار آالیندهها ،تالشـی به منظور به دســت
آوردن اطالعاتی مف ید برای اجرای اســـترات ی های کنترل
آلودگی هوا میباشــد .امروزه مدل ســاز ی آلودگ ی هوا به
ابزار ی اســـاســـ ی و قدرتمند در مطالعات آلودگ ی هوا
خصــوصــا " در پ ی ش ب ی ن ی وضــع ی ت آلودگ ی هوا و نحوه
انت شار آال ی نده ها و غلظت آن ها تحت شرا ی ط مختلف و
مکان ها ی دلخواه تبد ی ل شــده اســت [  . ] 1مدل ســاز ی
آلودگ ی هوا هن وز ی ک علم در حال پ ی شـــرفت اســـت و
مدل ها به تدر ی ج از لحاظ پ ی چ ی دگ ی و اندازه گســترش
ی افته و باالخره مق ی اس آن ها به م ی زان غ ی ر قابل تصور ی
گست ـ رش ی افت ـ ه و پیشرفــت کــرده اس ـ ت [  . ] 2م ـ دل
 1 AERMODی ک مدل گوســ ی ن پ ی شــرفته اســت که
برا ی مدل ســـاز ی پخش آال ی نده ها ی هوا از انواع منابع
نقطه ای ،حجمی و انواع مختلف منابع ســطحی و برا ی
فواصـــل کمتر از  05ک ی لومتر از منابع انتشـــار مورد
اســـتفاده قرار م ی گ ی رد  .ا ی ن نرم افزار نخســـت ی ن بار در
ســـال  1331توســـط انجمن هواشـــناســ ی آمر ی کا  2با
همکار ی آژانس حفاظت مح ی ط ز ی ســـت آمر ی کا  3ته ی ه
شــــد [  .] 3با تو جه به ا ی ن که وجود موانع ی مان ند
ساختمان ها بر سر راه منابع آال ی نده م ی تواند در نحوه
پراکنش و م ی زان غل ظت آال ی نده ها ی خروج ی تاث ی ر
مهم ی دا شته با شد و از طرف ی از آن جا که ب س ی ار ی از
مدل ها ی ک ی ف ی ت هوا ،ســـاختمان را به عنوان ی ک ی از
مهم تر ی ن پارامترها ی ورود ی ناد ی ده م ی گ ی ر ند و اغلب
در الگور ی تم ها ی بســـ ی ار ی از مدل ها ا ی ن پارامتر مهم
لحاظ نم ی گردد ،هدف از ا ی ن بررســـ ی در نظر گرفتن
ابعاد یا به ع بارتی شـــکل ســــاختمان نزد ی ک م نابع
آال ی نده ی ا به عبارت د ی گر ســـازه ها ی صـــنعت ی مجاور
دودکش ها بر نحوه پراکنش و پخش آلود گ ی در نواح ی
اطراف ا ســــت .با تو جه به ا ی ن که مدل AERMOD
ی ک ی از مدل ها یی اســت که ا ی ن عامل را در محاســبات
خروج ی م ی تواند لحاظ کند و الگور ی تم ی به منظور در
نظر گرفتن پارامتر ساختمان دارد و از طرف ی ا ی ن مدل
ی ک ی از مهم تر ی ن و ارجح تر ی ن مدل ها ی توصــ ی ه شــد ه
تو سط آژانس حفاظت مح ی ط ز ی ست آمر ی کا ا ست ،در
ا ی ن بررس ـ ی تاث ی ر ابعاد و شــکل ســازه ها ی صــنعت ی به

عنوان ورود ی به مدل  AERMODبر خروج ی ا ی ن
مدل برر س ی م ی گردد  .بدون ترد ی د نتا ی ج حا صل از ا ی ن
برر س ی م ی تواند در مکان ی اب ی  ،چ ی دمان و تعیین شک ل
ســـازه ها در صـــنا ی ع در حال ا ی جاد و در نها ی ت تع یی ن
اســترات ی ها و س ـ ی اســت ها ی کنترل و کاهش آلودگ ی
نا ش ی از صنا ی ع جد ی دالتا س ی س ب س ی ار موثر با شد .د ر
ابتدا به تعداد ی از مطالعات که در زم ی نه بررســـ ی اثر
ســـاختمان به و ی ه با اســـتفاده از مدل AERMOD
انجام گرفته ا ست ا شاره م ی شود .در سال  2515در
قالب مطالعه ای موردی ،آال ی نده د ی اکس ی د گوگرد ناش ی
از منابع نقطه ا ی و منابع متحرک جاده ا ی در دو شــهر
داالس و ال ی س کــانت ی در ا یـ الــت تگزاس آمر ی کــا بــا
اســـتفاده از مدل  AERMODدر مق ی اس ها ی زمان ی
مختلف شــب ی ه ســاز ی شــد  .نتا ی ج ا ی ن بررســ ی نشــان
م ی د هد مدل در مق ی اس ز مان ی ما ها نه تخم ی ن بهتر ی
نســبت به مق ی اس ها ی  1،3،1ســاعته و روزانه م ی دهد .
عالوه بر ا ی ن در انتها ی ا ی ن مقاله تاک ی د شده ا ست که
پارامترها یی مانند ارتفاع و مکان ساختمان ها م ی تواند
در تع یی ن غلظت ( SO2پارامتر مورد بررســـ ی در ا ی ن
مطالع ه ) در ناح ی ه مورد مطالعه موثر باشـــد که در ا ی ن
مطالعه ناد ی ده گرفته شــده اســت [  . ] 9در ســال 2552
طی مطالعه ای پراکنش اتمســفر ی ناشــ ی از پخش در
نزد ی ک ی ســاختمان ها مورد بررس ـ ی قرار گرفت  .در این
مطالعه از دو مدل شامل ی ک مدل ساده گو س ی و مدل
 9 ADMSبه عنوان ی ک مدل پ ی شــرفته اســتفاده شــد.
نتا ی ج ا ی ن بررس ـ ی نشــان داد که ســاختمان ها فقط در
ناح ی ه کوچک ی (کمتر از  1ک ی لومتر ) در اطراف م کان
ر هاســــاز ی بر رو ی غل ظت تاث ی ر گذار ند ،فراتر از ا ی ن
ناح ی ه ن ی از ی به ل حاظ کردن اثر ســــاخت مان در مدل
ســاز ی وجود ندارد [  . ] 0در ســال  2552طی مطالعه ای
صحت مدل های  OML ، AERMODو MISKAM
با ا ستفاده از داده های تونل باد برای ترک ی ب ساده ی ک
ساختمان و ی ک دودکش بررسی گردید .در ا ی ن مطالعه
تغ یی ر عوامل شــکل ســاختمان ،ارتفاع و مکان دودکش
مورد بررس ی قرار گرفت [  . ] 1در سال  2550مدل ساز ی
آلودگ ی هوا با تاک ی د بر اثر ســـاختمان با اســـتفاده از
مدل  AERMOD-ISCدر محدوده نزد ی ک دانشـــکده
علوم دانشــگاه مالز ی انجام گرفت  .در واقع هدف اول ی ه
از ا ی ن مطالعه توجه به ســطح آلودگ ی هوا بر ســالمت ی
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عوارض زمین از دشـــت تا موقعیت های کوهســـتانی
پیچیده طراحی شــده اســت AERMAP .یک پیشپردازشگر
عوارض زمین اســــت که به منظور ســــاده ســــازی و
اســـتانداردســـازی ورود داده های عوارض زمین برای
 AERMODطراحی شده ا ست [  . ] 11هم چنین مدل
1
 AERMODاز مــدل افزایش ارتفــاع صـــعود پلوم
(  ) PRIMEبه منظور اعمال اثر سا ختمان ها بر صعود
پلوم و نحوه پراکنش آالینده ها ا ستفاده می کند [ .] 12
در مدل  ، PRIMEجرم پلوم بین ناح یه فرورفتگی و
دنباله که بر ا ساس مرزهای حا صل از تفکیک عمودی
و افقی خطوط جریان به وجود آمده اند تقسیم می شود .
در این مدل ،پراکنش جرمی از پلوم ،که در ناح یه
فرورفتگی ســــاخت مان به دام اف تاده ،با فرض اختالط
یکنواخت انجام گرفته و واب سته به هند سه سازه ا ست .
به دنبال ناحیه فرورفته ،این جرم به دنباله منتشـــر
می شود و در آن جا با جرم پلوم پیرامونی آمیخته شده
و با میزان بیشتری نسبت به منطقه هوای آزاد پراک نده
می شـــود که این پراکنش به م حل منبع و ارت فاع
آزادسازی آالینده ،هم چنین هندسه سازه بستگی دارد
[  .] 19 [ ، ] 13در این برر سی با توجه به این که شرایط
را به صــورت منطقه دشــت یا بدون عارضــه زمینی در
نظر گرفتیم ،ب نابراین از پیش پردازش گر AERMAP
اســـت فاده ای به ع مل ن یا مد و تن ها به منظور پردازش
اطالعات هواشــناســی از پیش پردازش گر AERMET
استفاده گردید .الزم به ذکر است که در بررسی حاض ر،
داده های هواشـــناســـی مربوط به منطقه عســـلویه در
ا ستان بو شهر ا ست و م شخ صات دودکش هم مربوط به
یکی از دودکش های واقع در همین منطقه می باشـــد،
هم چنین علت انتخاب منطقه عســـلویه در دســـترس
ب ودن داده های مربوط به این منطقه بوده اســـت ولی
مشــخصــات مربوط به پارامترهای ســاختمانی کامال به
صــورت فرضــی برای مدل تعریف گردیده اســت زیرا
مدل  AERMODی ک ی از مدل هایی اســـت که عامل
ساختمان را در محا سبات خروج ی م ی تواند لحاظ کند
و هدف بررسی تاثیر پارامترهای ساختمانی بر خروجی
مدل  AERMODبوده اســـت .عالوه بر این ،ذکر این
نکته ضروری است که در این بررسی ،اثر شکل و ابعاد
یک ســــاخت مان بر خروجی مدل مد نظر قرار گرف ته
اســـت .در ارتباط با اطالعات ورودی الزم برای اجرای
مدل در این بررســـی فایل داده های هواشـــناســـی به

ســاکن ی ن مجتمع علوم ا ی ن دانشــگاه بود که به تجز ی ه و
تحل ی ل مدل ســاز ی آلودگ ی هوا با اســتفاده از مدل ی که
در بر گ ی رنده ر ی زش آلودگ ی در نزد ی ک ی ســـاختمان و
ل حاظ کن نده اثرات ســــاخت مان اســــت پردا خت .ا ی ن
بررسـ ـ ی نشـــان م ی دهد وجود ســـاختمان ها به م ی زان
معن ی دار ی غلظت ها را افزا ی ش م ی دهد به هم ی ن دل ی ل
برا ی انجام ی ک شب ی ه ساز ی بهتر ،باید اثرات ساختمان
لحاظ گردد [  . ] 2طی مطالعه ای در ســـال  2553تاث ی ر
ســـاختمان ها بر جر ی ان پخش آلودگ ی با اســـتفاده از
نرم افزار فلوئ نت و با داشـــتن اطال عات تو نل باد در
منطقه شهری برر س ی گردید .نتایج این مطالعه ن شان
داد ترت ی ب و چ ی د مان ســــاخت مان ها عا مل مهم ی در
جر ی ان پخش آلودگ ی م ـ ی باش ـ د[  . ] 1در ا ی ـ ن تحقی ـ ق
تاث ـ ی ر شک ـ ل و ابع ـ ـ اد س ـ ازه ه ـ ا ی صنع ـ ـ ت ی ب ـ ـ ه
ع ـ ـ نوان ورود ی ب ـ ه م ـ ـ دل  AERMODبر خروج ی
ا ی ن مدل ب ررسی می گردد .
 - 2مواد و روش ها
مدل  AERMODمدل پراکنشـــی حالت دایمی
اســـت که برای تعیین غلظت آالینده های مختلف ،در
مناطق شـــهری و حومه ای ،صـــاف و ناهموار ،انتشـــار
ســـطحی و در ارتفاع از منابع نقطه ای ،حجمی و انواع
مختلف منابع ســطحی قابل اســتفاده اســت که بیشــتر
برای شبیه سازی پراکنش آالینده ها در محدوده های تا
 05کیلومتر پی شنهاد می شود  .مدل  AERMODیک
سیستم مدل سازی با دو پیش پردازش گرجداگانه است،
پیش پردازش گر  AERMETکه پردازنده اطالع ــــــ ات
هواشن ـــــــــ اسی اس ـــــــــ ت و پی ــــــ ش پ ـــ ردازش گر
 AERMAPکه پرداز نده اطال عات مربوط به عوارض
زمین اســت [  .] 3پیش پردازنده  AERMETبه عنوان
یک پیش پردازنده هواشـــناســـی اســـت که به منظور
سازماندهی و پردازش داده های هوا شنا سی موجود در
یک قا لب م ناســــب برای اســـت فاده توســـط مدل
 AERMODطراحی شـــده اســـت و برای محاســـبه
وی گی های سطحی مانند ضریب زبری سطح ،سپیدایی ،
ســـرعت و جه ت باد ،پوشـــش ابر هم چنین محاســـبه
پارامتر های مرز ال یه مان ند طول مونین ابوخوف ، 0
مق یاس جر یان همرفتی ،د ما و ارت فاع اختالط مورد
اســـت فاده قرار می گیرد[  AERMOD .] 15به منظور
م حاســـ به غل ظت های آالی نده های هوا در ه مه انواع
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صــورت ماهانه اســت و تمامی جهات باد در این فایل
هواشـــناســـی ماهانه به یک جهت یعنی جهت غربی
(  225در جه ) تغییر داده شــــد تا با تو جه به این که
دودکش در مبدا مختصات و ساختمان در سمت راست
دودکش و در ســـمت  xمثبت قرار دارد ،به طور کامل
فاکتورهای هواشــناســی بر ســمتی که ســاختمان قرار
داده می شــود تاثیر داده شــود  .عالوه بر این ،به دلیل
عدم وجود داده های هواشــناســی در چندین ارتفاع در
بســـ یاری از ایســـت گاه ها ،ارت فاع ا ندازه گیری عوا مل
هوا شنا سی سطحی مانند سرعت باد ،جهت باد ،دما و
ســایر موارد در این مطالعه ارتفاع  15متری اســت .در
این مطالعه دودکش در مبدا مختصــات (  5و  ) 5در نظر
گرفته شد و شبکه ای از پذیرنده ها با فا صله شبکه ا ی
 15متر از ی کدیگر در م حدوده  1 × 1کیلومتر مربع در
اطراف این دودکش تعیی ـــــ ـ ن گردی ـــــ ـ د .جدول 1
اط ـ الع ـ ات ورودی ب ـ ه م ـ دل مرب ـ وط به منبع آالی ـ نده
را در ای ـ ن بررس ـ ی نش ـ ان می دهد.

طریق بررسی شکل ساخ تمان در فایل ورودی برنامه
 BPIP-PRIMEاعمال گردید  .به این منظور ابتدا در
کسر ارتفاع دودکش به ارتفاع ساختمان نسبت های
مختلف تعریف شد  ،سپس با توجه به ارتفاع ساختمان
در هر یک از این نسبت ها و شکل مورد نظر برای
ساختمان ،طول ،عرض و ارتفاع برای هر یک از این
اشکال تعیین گردید .به منظور بررسی اثر تغییر ابعاد
برخروجی مدل  ، AERMODساختمان ها با اشکال
مکعبی ،عریض و طویل مورد بررسی قرار گرفت .در
واقع  3شکل ساختمان در این بخش از تحقیق ،مورد
مطالعه قرار گرفت .پس از تعیین شکل و به دنبال آ ن
ابعاد ساختمان ،مختصات گوشه های ساختمان در
برنامه  BPIP-PRIMEوارد و خروجی این برنامه وارد
مدل  AERMODگردید و درنهایت خروجی این مدل
بررسی شد  .همان طور که جدول  2نشان می دهد ،این
اشکال مختلف ساختمان از لحاظ ابعاد با یکدیگر تفاوت
دارند و بدین ترتیب اثر تغییر ابعاد بر خروجی مدل
 AERMODمو رد بررسی قرار می گیرد .الزم به ذکر
است با توجه به این که در این بررسی هدف مطالعه اث ر
شکل و ابعاد ساختمان بر خروجی مدل AERMOD
بوده است ،بنابراین در تمامی اجراها فاصله ساختمان
از دودکش یکسان در نظر گرفته شد و در تمامی اجراها،
تمامی اشکال ساختمان به میزان ارتفاع دودکش یعنی
 95متر از دودکش فاصله داده شده اند ،یعنی مختصات
اولین گوشه در مورد تمامی اشکال و تمامی اجراها
 Y= 5و  X= 95بوده است و ارتفاع ساختمان و شکل
ساختمان تعیین کننده مختصات سه گوشه دیگر
خواهد بود .

منظور بررسی اثر ساختمان
به منظور بررسی شکل و ابعاد ساختمان ،دامنه ای
از نسبت ارتفاع دودکش به ارتفاع ساختمان مورد
بررسی قرار گرفته است که این نسبت ها شامل نسب ت
 1 / 20 ، 1 / 0 ، 1 / 20 ، 1 ، 5 / 20،5 / 0و  2است که ارتفاع
دودکش و ساختمان در تمامی این نسبت ها در جدول
 2نشان داده شده است  .الزم به ذکر است که در تمامی
این نسبت ها ،ارتفاع دودکش ثابت در نظر گرفته ش ده
است و با توجه به این نسبت ها ارتفاع ساختمان تغی یر
می کند  .در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر تغییر
ابعاد ساختمان ،تغییرات مربوط به ابعاد ساختمان از

 - 3نتایج و بحث
شکــل  1تاثیـــر اشـکال مخــتلف ساختــمان
را در نسبت های متفاوت ارتفــــاع دودکش به
ارتــفاع ساختمان (  (HS/HBبر روی غلظت آالینده
نشان می دهد.

جدول  - 1مشخصات منبع آلودگی
دمای گاز خروجی (کلوین)

ثانیه)

دبی گاز خروجی (متر بر

قطر دودکش (متر)

ارتفاع دودکش (متر)

ثانیه)

میزان انتشار آالینده (گرم/

 Yمختصات )(m

 Xمختصات )(m

059

1/2

3/3

95

112 / 3003

5

5

 - 1 - 2الگوریت  : BPIP -PRIMEالگوریتمی به
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جدول  -2انواع اشکال ساختمان و تعیین ابعاد ساختمان با توجه به نسبت ارتفاع دودکش به ارتفاع ساختمان
شکل ساختمان

ارتفاع ساختمان

عرض ساختمان (متر)

طول ساختمان (متر)

نسبت ارتفاع دودکش به ارتفاع ساختمان

مکعب )(H=L=W

15

15

15

5/0

مکعب )(H=L=W

03/39

03/39

03/39

5/20

مکعب )(H=L=W

95

95

95

1

مکعب )(H=L=W

32

32

32

1/20

مکعب )(H=L=W

21/12

21/12

21/12

1/0

مکعب )(H=L=W

22/11

22/11

22/11

1/20

مکعب )(H=L=W

25

25

25

2

گسترده ()W=2H , L=H

15

115

15

5/0

گسترده ()W=2H , L=H

03/39

151/11

03/39

5/20

گسترده ()W=2H , L=H

95

15

95

1

گسترده ()W=2H , L=H

32

19

32

1/20

گسترده ()W=2H , L=H

21/12

03/39

21/12

1/0

گسترده ()W=2H , L=H

22/11

90/22

22/11

1/20

گسترده ()W=2H , L=H

25

95

25

2

طویل ))L=2H ,W=H

15

15

115

5/0

طویل ))L=2H ,W=H

03/39

03/39

151/11

5/20

طویل ))L=2H ,W=H

95

95

15

1

طویل ))L=2H ,W=H

32

32

19

1/20

طویل ))L=2H ,W=H

21/12

21/12

03/39

1/0

طویل ))L=2H ,W=H

22/11

22/11

90/22

1/20

طویل ))L=2H ,W=H

25

25

95

2

(متر)

80
70

50
40
30
20
10
0

3000

2500

2000

1500

1000

فاصله (متر)
)الف(
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60

ساختمان مکعبی
ساختمان طویل
ساختمان گسترده
بدون ساختمان

50

30
20

غلظت (میکروگرم  /مترمکعب)

40

10
0
2500

3000

2000

1500

1000

0

500

فاصله (متر)
)ب(

45

ساختمان مکعبی
ساختمان طویل
ساختمان گسترده
بدون ساختمان

40

30
25

20
15

غلظت (میکروگرم  /مترمکعب)

35

10
5
0
2500

3000

2000

1500

1000

500

0

فاصله (متر)
)ج(

25

ساختمان مکعبی
ساختمان طویل
ساختمان گسترده
بدون ساختمان

20

10

5
0
3000

2500

2000

1500

1000

فاصله (متر)

(د)
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ساختمان مکعبی
ساختمان طویل
ساختمان گسترده
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ساختمان مکعبی
ساختمان طویل
ساختمان گسترده
بدون ساختمان
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1000

500

0

فاصله (متر)

(ی)
شکل  -1تاثیر اشکال مختلف ساختمان بر روی غلظت آالینده (در نسبتهای متفاوت ارتفاع دودکش به ارتفاع ساختمان)
(الف)  ( 5/0ب) ( 5/20ج) ( 1د) ( 1/20و) ( 1/0ه) ( 1/20ی)2
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ساختمان در تمامی فواصل از دودکش بسیار محسوس است ولی
در نســـبت  1/20این تاثیر بر افزایش غلظت در ســـاختمان های
گ سترده کامال" دیده می شود و در مورد ساختمانهای مکعبی و
طویل تا فاصله  055متری قابل مشاهده است و پس از آن غلظت
دراین دو شکل ساختمانی تا فاصله  1355متری نسبت به حالت
بدون ســاختمان کاهش مییابد و از این فاصــله به بعد غلظت در
این دو شکل با حالت بدون ساختمان برابر میشود .در نسبت 1/0
به طور کلی از فا صله  355متری به بعد غلظت در تمامی ا شکال
ساختمانی از حالت بدون ساختمان کمتر است ولی تا این فاصله
باز هم غلظت در شکل ساختمانی گسترده نسبت به سایر اشکال
بیشــتر میباشــد .در نســبت  1/20نیز همانگونه که پیش از این
ذکر شد ،تاثیر ساختمانهای گسترده بر غلظتها نسبت به حالت
بدون ســاختمان یک تاثیر کاهشــی اســت و در نســبت  2نیز
همان گونه که ذکر شــد غلظت در تمامی اشــکال با حالت بدون
ســـاختمان برابر اســـت و به عبارت دیگر در این نســـبت وجود
ساختمان هیچ تاثیری بر غلظتها ندارد.
شکل  2نمودار میزان حساسیت خروجی مدل
 AERMODرا نسبت به ایجاد تغییرات در شکل ساختمان
نشان میدهد .همانگونه که در شکل  2مشخص است ،باالترین
میزان غلظت آالینده مربوط به ساختمانهایی با شکل عریض
است یا به عبارت دیگر ساختمانهایی که در آن عرض ساختمان
دو برابر طول و ارتفاع ساختمان است .تنها استثنا در شکل
ساختمانی عریض مربوط به نسبت  5/0و  1/20است که در این
دو نسبت حداکثر غلظت آالینده نسبت به دو شکل مکعبی و
طویل میزان پایینتری را نشان میدهد .در سایر نسبتها میزان
حداکثر غلظت آالینده در ساختمانهای عریض باالتر از دو شکل
ساختمانی طویل و مکعبی است .بنابراین با توجه به شکل  2در
مجموع به نظر میرسد که خروجی مدل نسبت به عرض
ساختمان حساسیت بیشتری دارد.

با توجه به نمودارهای شــکل  ،1در نســبت  5/0بیشــترین
میزان غلظت مربوط به ساختمانهای مکعبی بوده و پس از آن از
فا صله  055متری ،غلظت در ساختمانهای طویل بی شتر ا ست.
در نسـ ـ بت  5/20نیز تا فاصـ ـ له  355متری از دودکش تاثیر
ساختمانهای طویل بر روی غلظت بیشتر است سپس غلظت در
تمامی اشکال به هم نزدیک میشود و از فاصله  955متری به بعد
ساختمانهای گ سترده تاثیر بی شتری بر افزایش غلظت دارند .در
نســبت  1نیز در فواصــل ابتدایی تا  255متری از دودکش غلظت
در مورد ساختمانهای طویل باالتر ا ست اما از این فا صله به بعد
تاثیر ســاختمان های عریض بر افزایش غلظت بســیار محســوس
است .در نسبتهای باالتر از  1یعنی  1/0 ، 1/20و  1/20بیشترین
میزان افزایشــی غلظت مربوط به ســاختمانهای گســترده اســت.
البته در مورد نسبت  1/20تا فاصله  955متری در ساختمانهای
گســـترده روند افزایشـــی غلظت و پس از آن روند کاهش دیده
میشود .عالوه بر این ،همانگونه که نمودار (ی) در شکل  1نشان
میدهد ،در مورد نسبت  2تاثیر تمامی ساختمانها به یک میزان
ا ست و غلظت در این ن سبت در مورد تمامی ا شکال ساختمان با
حالتی که هیچ گونه ســاختمانی در مدل ســازی دخیل نیســت
ت فاوتی ندارد .ه مان گو نه که نمودار های باال نشـــان می ده ند
بیشترین تاثیر بر روی غلظت آالینده در ن سبتهای باالتر از  1و
همینطور تا میزان زیادی در نســبت  1مربوط به ســاختمانهای
عریض یا گســترده که در آنها عرض ســاختمان یعنی طرفی که
باد به آن میخورد  2برابر طول و  2برابر ارتفاع ساختمان ا ست و
این ساختمانها باالترین نو سان را در غلظت ن شان میدهند .به
عبارت دیگر با کوتاهتر شــدن ســاختمان نســبت به دودکش تاثیر
ساختمانهای عریض یا گ سترده افزایش مییابد .عالوه بر این ،با
توجه به این که غلظت در حالت بدون ســـاختمان نیز در تمامی
نمودارها آورده شــده اســت  ،در نســبتهای  5/20،5/0و  1تاثیر
تمامی ا شکال ساختمانی بر افزایش غلظت ن سبت به حالت بدون
ساختمان مکعبی

حداکثر غلظت (میکروگرم  /مترمکعب )

ساختمان طویل
ساختمان گسترده

نسبت ارتفاع دودکش به ارتفاع ساختمان

شکل -2نمودار حداکثر غلظت آالینده در نسبتهای متفاوت ارتفاع دودکش به ارتفاع ساختمان
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الله عباسی چالشتری و همکاران

ساختمان هم در هر یک از این سه نسبت در نظر گرفته شد
و مدلها برای حالت بدون ساختمان نیز اجرا گردید .نتایج
مطالعه مذکور در زمینه شکل ساختمان نشان داد که در
نسبت ارتفاع دودکش به ارتفاع ساختمان برابر با یک ،نتایج
مطالعه حساسیت چندانی به عرض ساختمان ندارند ،اما در
نسبت  1/0عرض ساختمان به عنوان عامل مهم بر نتایج اثر
میگذارد .باالترین غلظت اندازهگیری شده در سطح زمین
برای ساختمانهای بسیار عریض (عرض ساختمان چهار برابر
ارتفاع ساختمان) بیش از دو برابر ساختمانهای مکعبی شکل
است .عالوه بر آن ،این مطالعه نشان داد در میان سه مدل
ذکر شده  AERMOD-PRIMEباالترین حساسیت را
نسبت به عرض ساختمان داشته [ ]1و بنابراین نتایج به دست
آمده با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد.
هال و همکاران( )2555به مقایسه میان سه مدل
 AERMOD , ISCو  ADMSبه منظور کاربردهای
تنظیمی پرداختند .در مطالعه مذکور دو دودکش با ارتفاع 95
متر و  105متر در نظر گرفته شد که در سه حالت شرایط
پایدار ،خنثی و ناپایدار از لحاظ هواشناسی بررسی گردید.
نتایج مطالعه به این صورت بود که ارتباط شکل و ابعاد دو
شکل ساختمان مکعبی و ساختمان بسیار گسترده ،عرض
ساختمان هفت برابر ارتفاع ساختمان و یک دودکش با ارتفاع
 95متر نشان داده شد .ساختمان مکعبی شکل ،در این مطالعه
یک بار با ابعاد  20متر و بار دیگر با ابعاد  30متر در نظر گرفته
شده است .مدلسازی با استفاده از این سه مدل در این دو
حالت نشان داده شده است .هنگامی که ابعاد ساختمان مکعب
شکل از  20به  30متر برسد ،میزان حداکثر غلظت آالینده در
دو مدل  AERMODو  ADMSافزایش مییابد ،اما در مدل
 ISCواکنشی نسبت به این تغییر دیده نمیشود .در مقایسه
میان دو شکل مکعبی و عریض ،بررسی میان حداکثر غلظتها
در سه مدل نشان میدهد که دو مدل  AERMODو
 ADMSنسبت به این تغییر شکل ساختمان حساسیت نشان
میدهند ولی مدل  ISCحساسیتی نسبت به این تغییر
ندارد[ ]10که از لحاظ حساسیت نتایج مدل به تغییر شکل
ساختمان با مطالعه حاضر کامال" مطابقت دارد.

جدول  3تعدادی از نسبتهای ذکر شده در بخش تغییر
ابعاد ساختمان را نشان میدهد .در این شکل روند افزایش
حداکثر غلظت همراه با افزایش ابعاد ساختمان تقریبا" در
تمامی نسبتها و در مورد تمامی اشکال ساختمان به طور
جداگانه دیده میشود .به عبارت دیگر چنانچه تغییر ابعاد را
نه از طریق اشکال مختلف بلکه از طریق تغییر در ابعاد هر
شکل به صورت جداگانه مانند جدول  3لحاظ کنیم ،دیده
میشود که با افزایش ابعاد (طول  ،عرض و ارتفاع) در هر شکل
میزان غلظت آالینده افزایش مییابد.
جدول  -3تغییرات حداکثر غلظت آالینده با تغییر
ابعاد ساختمان
تغییر ابعاد

حداکثر غلظت

ابعاد ساختمان

)(H=L=W

13/22231

25.25.25

Cubic

)(H=L=W

23/23115

95.95.95

Cubic

20/122

15.15.15

Cubic

()W=2H , L=H

13/22231

25.25.95

Wide

()W=2H , L=H

91/50013

95.95.15

Wide

()W=2H , L=H

01/91522

15.15.115

Wide

))L=2H ,W=H

13/22231

25.95.25

Long

)(H=L=W

))L=2H ,W=H

39/13215

95.15.95

Long

))L=2H ,W=H

25/30250

15.115.15

Long

اثرات ساختمان به عنوان یک عارضه مهم در بسیاری
از مسایل علمی انتشار مطرح است ولی مطالعات مقایسهای
اندکی در این زمینه وجود دارد .در سال  ،2553اولسن و
همکاران با استفاده از مجموعه داده های جامع که در سال
 1335توسط تامپسون در زمینه انتشار آلودگی در پشت
ساختمانهای چهارگوش با استفاده از تونل باد جمعآوری
شده بود ،به مقایسه مدلسازی با استفاده از مدل های
 OML ،AERMODو  MISKAMپرداختند .دراین
مطالعه ،دادههای حاصل از تونل باد به عنوان دادههای مشاهده
شده ( )Observedدر نظر گرفته شد و برآورد حاصل از
مدلسازی با استفاده از سه مدل ذکر شده با نتایج تونل باد
مقایسه گردید .در مطالعه مذکور سه پارامتر مهم مد نظر قرار
دارد -1 ،شکل ساختمان  -2ارتفاع دودکش و  -3مکان
دودکش .در زمینه شکل ساختمان الزم به ذکر است که دو
شکل ساختمان در این مطالعه بررسی شد ،ساختمان مکعبی
شکل و ساختمان عریض و در زمینه ارتفاع دودکش نیز ارتفاع
دودکش را  1/0 ،1و  2برابر ارتفاع ساختمان در نظر گرفتند.
در تمامی این سه نسبت سه مدل ذکر شده با استفاده از
دادههای در دسترس اجرا گردید .عالوه بر این یک حالت بدون

 -4نتيجهگيری
در این مطالعه تاثیر ابعاد و شـــکل ســـاختمان ها و
ســـازه های موجود در ســـا یت صـــنعتی بر خروجی مدل
 AERMODمورد بررسی قرار گرفت .در زمینه بررسی تاثیر
ابعاد ،نتایج حاصــل بیانگر آن اســت که صــرف نظر از شــکل
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