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 چکیده

 

انسیس   افزارنرم  های ناشی از سناریو اشتعال انبار نفت با استفاده ازاین تحقیق به بررسی نحوه پراکنش آالینده  زمینه و هدف:

های نفتی را با  کشور سناریوهای خطرناک و غیرمنتظره انفجار و اشتعال در سایت فلوینت پرداخته است و برای اولین بار در

 است.  ها جانی و مالی مناطق اطراف انبار نفتافزار مورد بررسی قرار داده و هدفش حفظ دارایینرم ایناز استفاده

 استفاده شد.   Ansys Fluent 15  افزارنرم  سوختن مخازن، ازهای حاصل از  تعیین میزان آالینده  منظوربه   :هامواد و روش

تواند ها و پایداری جو را درنظرگرفته و میجهت باد، دمای محیط، میزان انتشار آالینده،افزار پارامترهای مؤثر سرعت نرم  نیا

  مشینگ  محیط  وارد  افزارنرم  این  خروجی  بینی نماید. نتایجهای گوناگون را در فواصل مختلف از انبارها پیشغلظت آالینده

 آمد.  دست به متر 200 ارتفاع تا کیلومتر چهار  وسعت به ایمحدوده در ودگیآل  پراکندگی نقشه درنهایت و شد

 مورد  انبار  محوطه  اطراف  مسکونی  محیط  و   ستیزطیمح  روی  بر  نفت  انبار  انفجار  و  اشتعال  ریتأث  پژوهش،  این  در  :هاافته ی

  ر یتأث   باد وزش  جهت  باشد، باال  باد  وزش  سرعت  که  بحرانی  شرایط  در  نتایج  بندیجمع  به  توجه  با.  گرفت  قرار  عددی  تحلیل

  غلظت نیز و  باالتر  و  سلسیوس  درجه  60  حدود   تا  دمای  افزایش  که بطوری  داشت،  خواهد  ریتأث  تحت  مناطق   در  بسزایی

  بنفشه،   شهرک  کرج،  غله  انبار  مناطق   در  کیلومتر  یک  تا  متر  800  حدود  فواصلی  در  همگی  CO,CO2,NOX,SO2  هایآالینده

 از   باالتر  درصد  40  تا  30  میزان  به  باد  وزش  جهت  به  توجه  با  وحدت  شهرک  و  رحدآبادس  کرج،  آهنراه  محوطه  نو،  رزکان

 . است انتظار  مورد استاندارد،

پخش   ریدر مسمختلفی    . مناطق مسکونی و صنعتیدهددر مخازن رخ    یسوز نشان داد اگر آتش  ق یتحق   نیا  جینتا  :یریگجه یتن

های آلودگی تولیدشده و وسعت مناطق درگیر بیماری  شدتبه  توجه  با.  باشندیمو پراکنش آلودگی بسیار باالتر از حد استاندارد  

 . استبینی پیش قابل یمال وی جانی  هاخسارت  تنفسی،

 

 آلودگی ناشی از حریق   فلوئنت،  افزارنرمانبار نفت،    :کلمات کلیدی
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 مقدمه
  و   بزرگ  شهرهای  محیطیزیست  هایبحران   از  هوا یکی  آلودگی

  سالمت به  جدی هایآسیب  باعث است که اخیر  دهه چند در صنعتی

  پرهزینه   را  شهرها  این  در  یزندگ و  شودزیست می محیط   شهروندان و

  2016  سال  در  جهانی  بهداشت  سازمان .  است  ساخته   خطرناک  حتی  و

شهرهای    در  هوا  اعالم نمود تعداد افرادی که در آن سال براثر آلودگی

  از   اند، در جهان بیشدادهشهرها جان خود را ازدستصنعتی و کالن 

 ومیرها مرگ   این  .بوده است  نفر  500  و  زاره  33  ایران  میلیون و در  سه

  قلبی   حمالت  و  نفس  تنگی  برونشیت،  آسم،   به   مربوط  خاص  طوربه

  عامل   عنوانبه   هوا   آلودگی.  است   تنفسی  مختلف   هایآلرژی   و

 جهانی   بهداشت  سازمان  توسط  بشر  برای   سرطان  یکدرجه

  در   که  البرز  استان  مرکز  کرج  شهرکالن   1است.    شدهبندیطبقه

  متأسفانه   داشت   جای  کشور  شهرهای  باغ  ردیف  در  پیشین  هایسال

  شهر   چهارمین  مهاجرت  از  ناشی  جمعیت  رویهبی   رشد  دلیل  به  امروزه

  محسوب   کشور  آلوده  شهر  8  از   یکی  عنوانبه   و  کشور   پرجمعیت

سال   2شود.می برنامهدر  عدم  اخیر  تراکم  های  کنترل  برای  ریزی 

زیرساخت بهبود  و  کرج  شهرهای  جمعیتی  مشکالت  را  ،  با 

روبه زیست  بسیاری  برجسته کرده  رو  محیطی  مشکالت  است.  ترین 

شهرمحیطی  زیست  هوا ،این  آب و آلودگی    امروزه   1.است  بحران 

با    ایمنی مواد    تأسیسات  نگهداری  و  تولید   طراحی، فرآیند  فرآوری 

است درآمیخته   و   هادستورالعمل   تمام  رغمیعل  حال،بااین .  نفتی 

همچنان  ایمنی،  اقدامات ناگوار  .  است   دادن  رخ  حال  در  حوادث 

این  یا  تجهیزات  به  بارفاجعه  تا  جزئی  آسیب  از  حوادث  بزرگی 

انتشار    از  ناشی  تواندمی   خطر   گاز،  و  نفت   تأسیسات  است. در  کارکنان

اشتعال سریع توانایی  شیمیایی  مواد  غیرمنتظره  و  یا  که   ایجاد  باشد 

های نفتی فراورده  انتشار  و  نشت  3دارند.  را  و سمی  انفجارقابل   ابرهای

خطر بزرگ،    عنوان یکبه   همواره  سته به آنواب  صنایع  در  گیرآتش  و

  را   زیستمحیط  نیز  و  صنایع  این  اطراف   نیساکن  شاغل،  افراد  زندگی

  از  پس  مایع   رفتار  بینیپیش  ایمنی  سطح  افزایش  برای.  کندتهدید می 

هایی است که  ی از فعالیت کی  زیست،محیط  در آن  و انتشار شدن رها

مرحله از    ارزیابی   برای  صنعتی،  واحدهای  فعالیت  یا  طراحی  پس 

احتمالیآسیب   و  پیامدها   شعاع   حداکثر   از  آگاهی  همچنین  و  های 

  تواند می  و است مهم بسیار سمی مواد انتشار انفجار و آتش، اطمینان

باشد.   شرایط  در   حوادث  با  مقابله در  مهمی  نقش داشته    اضطراری 

همکاران    مطالعه   جی نتا و  دبیاتیان  از  استفاده    االت یس  کینامی با 

در مورد    ایفزاینده  ینگرانهمواره    دهدمی( نشان  CFD)  یمحاسبات

 ها،پاالیشگاه از    (VOC)فرار    یآل   هایآالینده  یانتشار مداوم و ناگهان

 ها آالینده  ترینرایج   از  آلیفرار    باتی. ترکی نفت وجود داردانبارها

بالقوه    تیسم  لیبه دل  سندگانی از نو   یاریو بسدر این صنایع هستند  

آن    زیستمحیط و    یشغل  هایمحیطدر    هاآن    آنچه   اند.پرداختهبه 

، گیرندمی قرار    موردبررسیتحت عنوان اثرات اقتصادی آلودگی هوا  

بهداشت و    هایهزینه مت و  الس  بر  هوااست که آلودگی    هاییهزینه

بهداشت  سازمان  سالیانه  گزارش    بر  بنا.  کندمی تحمیل    هاانساندرمان  

اقتصادی    (WHO)  یجهان بر    هایبیماریبار  هوا  آلودگی  از  ناشی 

ده میلیارد  تاهشت اقتصاد ایران   در و رالمیلیون د 338اقتصاد جهانی 

  از  یکی بحرانی شرایط در بهداشتی اقدامات 4.برآورد شده است الرد

  ناشی   تواند خساراتمی   مناسب،  اجرای  در صورت   است که  اموری 

  کنترل   را  ایجادشده  بهداشتی  بحران  و  را بکاهد   سوانح   و   حوادث  از

آلودگی   العه پیامدهایمط  پیشگیری و  مؤثر   هایروش   از  یکی  5کند.

مدل   خطر  ارزیابی  هایروش   از  استفاده  هوا   جوی   انتشار  هایو 

 واکنش   طرح  از  هدف.  است  اضطراری  واکنش  برنامه  تهیه  منظوربه

  اضطراری   شرایط  برابر  در  افزایش آمادگی  و  دهیسازمان   اضطراری 

  اضطراری   واکنش  عملیات  لذا  احتمالی است.  آسیب  کاهش  منظوربه

  CFD .شوند  ریزیها برنامه سازینتایج این مدل   از  استفاده  با  توانندمی

  مواد   انتشار  پیامدهای  سازیمدل   برای  معروف  قوی و  افزارنرم   ی ازکی 

  از   ایخالصه   بر  تمرکز  ای لی و همکاران بامطالعه 6است.  محیط  در

  فاجعه   وقوع  نیویورک و چگونگی  منهتن  در  هارلم  شرق  گاز  انفجار

 حادثه   تکرار این  میزان  و  احتمال  بر  آن  تأثیر  و  همسایگی منهتن  در

قرار گرفت.   بررسی   برای   CFD  عددی   هایسازیهیشب  موردبررسی 

  سناریوی  اساس  بر  انفجار  و  طبیعی   گاز  نشت  انفجار  هایویژگی

  واقعی   تخریب  با  شدهسازیشبیه  نتایج  شد.  انجام  حادثه  واقعی

  علت   و  محل  این  بر  عالوه.  داشت  مطابقت  صورت گرفته در حادثه

به   تأیید  واقعی  حادثه  در  را  احتراق این حادثه  بررسی   وضوحکرد. 

این    سطح  زیر  هایزیرساخت  از  بسیاری  اساسی  هایپذیری آسیب

  های تحت عنوان درس  Yi Zhu  مطالعه در    7دهد.  می   نشان  شهر را

نفتی درچینگدائو به علت پرتاب    تا بخار  انفجار  شده از حادثهآموخته 

نفر زخمی    136کشته و    نفر  63آن حادثه    اشیای ناشی از انفجار در
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  سایت بود.   به مردم اطراف  آسیب  احتمال  فاکتور موردنظر  شدند اولین

احتیاطی برای جلوگیری از تکرار   اقدامات  انجام هدف این تحقیقات 

دراین حوادث  بود   گونه  محل .  آینده  انفجار،  در    از   برخی   منبع 

به    توزیع  وتحلیلتجزیه  برای  CFD  هایسازیشبیه اشیا  پرتاب 

شد.   آینده  در  اطراف   های ساختمان  به  آسیب  و  دوردست   8انجام 

شامل  از حاصل محصوالت انبار  در  موجود  نفتی  مواد    سوختن 

CO،SOX،CO2،NOX  طیف  خاکستر  و که    از   ایگسترده  است 

  گرم   در  ایعمده   سهم  COxخواهد نمود.  ایجاد  را  سالمتی  مشکالت

بیماری    مانند،  خطرناک  هایبیماری  عامل برخی از  دارد و  جهان  شدن

تشکیل    در  NOx ریه است.   سرطان  و (  COPD)  ریه  مزمن انسدادی

  بسیار   با خواص  اینده ی آال  NO2   رد.دخالت دا  ثانویه  اسیدی  ذرات

در   و  قوی  اکسیداسیون  قابلیت،  و  خورنده دارد  هوا   تجمع    و   را 

 نیتریک اکسید  رساند،می  آسیب  سالمتی  و  زیستمحیط   به  طورکلیبه

(NO)،  دهد  می   کاهش  توجهیقابل  میزان  را به  انسان  در  ریوی  عملکرد

  عالوه   کند.آسمی را تشدید می   حمالت  آالینده  این  با  مستقیم  تماس   و

  که   شودمی   هیپوکسیک  تنفسی  نارسایی  باعث  NO استنشاق  این،  بر

.  است (  PPHN)   نوزادان  مداوم  ریوی  فشارخون  به  مربوط  عمدتاً

عنوان به   بلکه   است،  سمی  جانوران  و   گیاهان  برای  تنهانه   ،SOx  انتشار

و بناها نیز آسیب   هاتواند به ساختمان می   ی های اسیدعامل اصلی باران 

  ضربان  ثباتیبی   ازجمله  هابیماری   وسیعی از  طیف  باعث  Sox برساند.

بینی    و  گلو  تحریکات  سردرد،  سرفه،  و  آسم  پوست،  سرطان  قلب،

ی  اعتباربخش هدف این تحقیق استفاده از اطالعات خروجی    9شود.  می

بخشی   عنوانبه بر پایه دینامیک سیاالت محاسباتی،  شدهیسازهیشبو 

به   ورودی  اطالعات  مسکونی  از  مناطق  در  بحران  مدیریت  برنامه 

انبار نفت شهید دولتی کرج   مدیریت بحران دقیقاً به   .هست مجاور 

 کنترل قابل   فرآیندیمعنای سوق دادن هدفمند جریان پیشرفت امور به  

انتظار برگشتن امور در اسرع وقت به شرایط قبل از بحران است.    و

-اولیه بحران گرفته می   ساعات  دراس  حس  یماتتصم  %90از    بیش

بیرون  ش از  که  فشارهایی  بحرانوند،  مدیریت  مسئولین  وارد    به 

هستند  هادام   از  ،شودیم مدیریتی  از  ی  یکی  عوامل    نی ترمهم و 

دام  یهایریگم یتصم گسترش  و  محسوب  غلط  بحران    شود ی منه 

مهم   گیرهای  اولیه  عمده  وتصمیم  دارای    معموالً بحران    لحظات 

است.    یریگم یتصماندک برای    زمان   زیاد،  عمق  و  ریتأثویژگی مانند  

و   دهندی مبحران را شکل    گستره  وی عجوالنه آینده  هامیتصم  نی ا

 10.د نگیرتصمیمات مورد قضاوت عام قرار می تی درنها

انبار  در  اضطراری  ایجاد شرایط  در صورت  است  لذا ضروری 

ی جامع و کامل برای سایت  ابرنامه  زمانهم رج  نفت شهید دولتی ک 

تا بتوان بدون    صنعتی و پیکره جوامع نزدیک آن وجود داشته باشد

  - 1خصوص  دربه مشکالت مردم    جانبههمه   صورتبه ی و  سردرگم

شود.   ستی زطیمح  - 4ایمنی    -3امنیت    -2سالمت     رسیدگی 

بحران،  هالحظه در    کهی درصورت اولیه  مدیریت  ابرنامه ی  برای  ی 

مشکالت شهروندان اطراف مراکز صنعتی وجود نداشته باشد، ممکن  

آسیب   هاآن است   شوند. با  روبرو  جدی  در    بحران  های  نفت  انبار 

  جانوران )گیاهان،  هبر روی موجودات زند منفی اثرات  صورت وقوع

  بلندمدت   صورتبه   و هوا(  خاکب،  آ لودگی  آ )  ستی زط یمحو انسان(  

 . داشت خواهدکوتاه  ای  و

 

 روش کار

 نفت کرج  موقعیت مکانی انبار
  و   شناور  سقف   مخزن   10)  مخزن   19  دارایجمعاً    کرج   نفت  انبار

  سه   شامل  و  مترمکعب  133000  ظرفیت  با(  ثابت   سقف  مخزن  9

می باشد .    زنفت گا  سفید،  نفت  موتور،  بنزین  شامل   اصلی   فرآورده

  البرز تقسیمات شهری در استان    ازنظر  کرج  دولتی  شهید  نفتانبار  

  45  فاصله  در  و(  مالرد   و  شهریار  دشت)  کرج  شهر  جنوب  در  واقع

از  است   شدهواقع  تهران  کیلومتری مرکزی  محدوده  در  میدان  این   .

غرب شریان ارتباطی شهرک وحدت، شهرک صنعتی سیمین دشت و 

 مالرد  وو در جنوب فردیس    شهریار و از شمال نیز به سمت اهری

 است.   شدهواقع    10استحفاظی  شهرداری منطقه  در حوزه    و  سدریم
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 های اطراف موقعیت مکانی انبار نفت کرج و شهرک  :2 شکل

 

آال  ینیبشیپ پراکنش  مطالعه  جریان  هاندهی و  در  المت و  طم 

به موضوعی    بازمهیبسته و ن  یهاطیبازمانند جو و سایر مح  یهاطیمح

است. در    شدهل ی تبد CFD یافزارهاتأمل در حیطه استفاده از نرم قابل

طم و نحوه المت  انی جر،  CFD-Mshing این پژوهش با استفاده از مدل

است. برای    قرارگرفتهی  موردبررسدر اطراف انبار نفت  ینده  الپخش آ

در  ناشی از اشتعال    تابخارپراکنش گازها و    هآوردن نحو  به دست

  نه یحل گر درزم  ک)ی   فلوئنت  افزاراز نرم نفت و مناطق اطراف آن    انبار

این  حرارت  انتقال  و  االتیس  انی جر  یسازهیشب برای  ( استفاده شد. 

به ابعاد    موردمطالعه( طول و عرض مناطق  3منظور در گام اول )شکل  

متر    200ارتفاعی معادل    نظر گرفتنطرف با در    هر   از   لومتر یکچهار  

وارد شد، سپس در گام دوم نقشه    افزارنرم   طیدر محبرای رفتار سیال  

به مخازن ذخیره  هاحجم منطقه و   مربوط  به هاسوختی  ی فسیلی 

رسم گردید. در مرحله سوم به    شدهمشخص در ابعاد    افزارنرم کمک  

ن هندسه منطقه انجام و  زد  و مشی  بندشبکهکمک نرم افزارمشینگ  

عناوینبند   مش  از  پس مرزها تحت  در گام چهارم  ، های ، ورودی، 

دیوارهـای محیـط  های خروج تا در    ی شدندگذارنام مشخص و    و 

باشند و شرایط متناسب با هر مرز به    صیتشخقابل فلوئنت    افزارنرم

آوردن نرخ    به دستدر گام پایانی برای  و ؛ اختصاص داده شود هاآن 

انبار نفت   گانهنوزده انرژی بدترین سناریو یعنی اشتعال کلیه مخازن  

اساس آن  برسازی شبیه و ؛گرفتقرار  مدنظر افزارنرم و توان باالی 

 انجام شد. 

 

 ی اجرایی این مطالعه هاگام :3شکل  

 

 ایجاد هندسه 

شده انجام   آشفته  جریان  و  یبعد سه  پایا،صورت  به   حل معادالت

  اپسیلون   کی  روش  از  آشفتگی  معادالت  حل  منظور جهتبدین  .  است

از    این   در.  استشده  استفادهاستاندارد   استفاده  با    افزار نرم تحقیق 

آلودگی    و حرارت ریتأثسعی شده که میزان  فلوئنتانسیس  سازهیشب

مشخص شود.    پیرامون  ستی زطی مح  روی  بر  نفت  انبار  انفجار  ناشی از

  باد   وزش  وجهت  سرعت  ازجمله  ییوهواآب   شرایط  با توجه به اینکه

ی اشتعال و دما  هاندهی آال  میزان پخش  روی  بر  محیط()  هوا  یو دما

متغیرهای مهم در ترسیم کانتور   عنوانبه   هستند،  رگذاریتأثانبار نفت  

  شرایط  هدلیل برای رسیدن ب  همین  ابرآلودگی در نظر گرفته شدند. به

  ساعت و   بر  کیلومتر   120  )سرعت باد  ممکن   شرایط  بدترین  بحرانی

با توجه به    ی مختلفهاجهت   در   (گرادیسانت  درجه   37  هوای  دمای

  ( در 98-99)   ماههدوازده گلباد غالب شهرستان کرج طی یک دوره  

 . استشده گرفته نظر

اجرای شبیه سازی و استخراج نتایج 

تعریف مرز و شرایط اولیه

انتخاب متد و راه اندازی مش

تعریف دامنه وهندسه 

جمع آوری داده های ورودی برای شبیه سازی انتشار
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 افزار نرم  در  منطقه نقشه ترسیم :4 شکل

 

 
 مخازن بدنه زنی مش از نمایی :5 شکل

 

 تولید شبکه و مش زنی 

 و مشی  بندشبکه  نگیمش  سی انس  افزارنرم در این بخش به کمک  

زدن هندسه انجام شد. در نواحی نزدیک به مخازن، به دلیل باال بودن  

ی ریزتری و در مناطق  بندشبکهی دما و سرعت جریان، از  هاانی گراد

 استفاده   تردرشت ی  بندشبکهدورتر به جهت افزایش سرعت حل، از  

مثلثی است    صورت بهی در تمام فضای محاسباتی  بندشبکه است.    شده

 سلول در فضای محاسباتی موجود است.  1746979و تعداد  

 در  ییهاب ی تقر  اعمال  با  و  یمرز  یهاگره   یبرا  یمرز  طی شرا
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 396 تا 383 ؛3، شماره 11؛ دوره 1401 تابستان  نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز،

در   یخط معادالت دستگاه یک موردنظر  هیناح یدما و فشار سرعت،

موردنیازجبر   معادالت  دستگاه  نی ا  حل  با  که  نظر گرفته شد   به   ،ی 

 دست آمد. 

برای اینکه اثرات داخلی دامنه  سازی این سیاالت  ارتفاع دامنه شبیه

های  شده است. کانتور آالیندهدر نظر گرفته  متر  200وارد مرز نگردد،

 کیلومتر محاسبه شدند.  4در  لومتریک  4فوق در فضای حدود 

 

 هایافته
  یه مخازن در کلنرخ تولید حرارت ناشی از سوختن مواد موجود  

ی دما در  زارافنرممحاسبات    طبق  است.  یلوواتک  13907207حدود  

رسد. در این  ی مدرجه کلوین    4000مخازن در حال سوخت به حدود  

دمای   و  مخازن  تولانرژی  درون  نفتی  مواد    صورت به  یباًتقریدشده 

شامل حاصل  مواد  و  سوخته  کربن، ی د   ،بخارآب  کامل    اکسید 

نیتروژن،ی د  کربن،   د یمونواکس دود  ید  اکسید  و  سولفور  اکسید 

های حاصل از سوختن مواد موجود  تولید جرم فرآورده باشند. نرخ  یم

سوختن مواد    زمانمدت است.    شدهارائه   2در مخازن در جدول شماره  

ساعت و حداکثر به مدت سه روز ادامه    8ساز حداقل  یهشب انبارها در  

 . خواهد داشت

 

 ی سوختن مخازنهافرآورده نرخ تولید  :2جدول 

 

 

 

 11 1395استانداردهای هوای پاک ایران مصوب سال  :3جدول 

 نوع آالینده گیریواحد اندازه
ppm 3µg/m 
 ( CO) کربن یدمونوکس ساعته  8حداکثر  10.000 9

 ساعته  1حداکثر  40.000 35

 ( 2SO) گوگرد اکسیدید ساعته حداکثر یک 196 0/075

 ساعته  24حداکثر  395 0/14

 ( 2NO)  یتروژنن اکسیدید سالیانه  100 0/053

 ساعته حداکثر یک 200 0/1

 10PM سالیانه  - -

 ساعته  24حداکثر  124 -

 2.5PM سالیانه  12 -

 ساعته  24حداکثر  35 -

Smoke 2SO 2NO CO 2CO O2H  

0.0068 0.00013 7-6.27×10 0.0047 0.136 0.068 s)3Mass Source (kg/m 
 

1.3 .627 4700 136000 68000 ppm 
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 در جهت باد غالب  H2Oجرمی  کسر :9شکل  جهت باد غالب                                  در 2COجرمی  کسر  :8شکل    

 

 منطقه چهارگانه مرزهای تولید از نمایی 6:شکل

 

درصد، در فواصلی حدود    40تا    30افزایش آلودگی هوا به میزان  

 باد مورد انتظار است. متر تا یک کیلومتر در راستای جهت وزش    800

 الگوی پخش آلودگی 

  جرم مخلوط،   کلبه  2COیا همان نسبت جرم    2COکسر جرمی  

محاسبه حدفاصل    . یدشده بیشتر بودتولهای  یندهآالمقایسه با سایر    در

باد  ید  ینده آال کربن در شرایط حداکثر سرعت وزش    km/hاکسید 

نشان    8شکل  باد غالب محاسبه شد. نقشه هوایی در    و در جهت  120

تری را اشغال و  ی طوالندهد این آالینده هنگام وزش باد مسافت  یم

 .گرددیمحتی از محدوده مش زنی نیز خارج 
از جرمی    2CO  پس  کسر  حدفاصل  هوایی  نقشه  به  توجه  با 

O2H(  بیشترین میزان نفوذ  9شکل ) را دارد و دامنه توزیع    در منطقه

منطقه   از  آن  کانتور   در  است.  نیز خارج گردیده  موردمطالعهکانتور 

 شدهمشخص   10( مطابق شکل  COکربن )مونواکسید    یندهآالتوزیع  

 ینده آالسایر    کمتر ازمیزان تولید این آالینده خطرناک    است. اگرچه

ت و  منطقه مسکونی سر حد آباد و شهرک وحد  یباًتقرولی    ستها

دهد. این آالینده  یر قرار میتأثشهرک صنعتی سیمین دشت را تحت  

شود.  یمو قسمتی از شهرک وحدت پراکنده    آباددر منطقه سر حد  

  آالینده   این  .است  NO2  آالینده  توزیع  حدفاصلدهنده  نشان   11  شکل

قرار  تأثرا تحت    وحدت  شهرک  از  قسمتی  وآباد    سرحد  منطقه یر 

 دهد. یم
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 396 تا 383 ؛3، شماره 11؛ دوره 1401 تابستان  نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز،

 

 

 

 

 در جهت باد غالب 2NOی کسر جرم:11شکل                       در جهت باد غالب            COکسر جرمی   :10شکل            

 

 
 :کسر جرمی دوده در جهت باد غالب 13شکل               در جهت باد غالب       2SOکسر جرمی :12شکل

 

ینده  آالدهد. غلظت این  را نشان می  2SOتوزیع آالینده    12شکل   

سایر   به  توزیع  ینده آالنسبت  کانتور  است.آخرین  کمتر   ینده آالها 

بیشترین  با توجه به وزن باالی این آالینده که  ستا ( دوده13شکل )

 دهد. یر را در نواحی نزدیک انبار نفت نشان میتأث
 

 بحث

مطابق تحقیق  این  ایجادشده  انجام   های ی بررس  با  در   سناریوی 

  مطالعه قرار   مورد  پیامد محتمل،  ینترعنوان مهم به   اشتعال حداکثری 

به است  گرفته از    یسازمنظور مدل .    فلوئنت   انسیس  افزارنرم سناریو 

  از   یکیافزار  نرم   این  کهاند  داده  نشان   پیشین  مطالعات.  گردید  استفاده

  مواد   نشت  یسازمدل   حوزه  موجود در  ی افزارهانرم   یناعتمادترقابل

 12است.

سناریو،  از   حاصل  نتایج از    نرخ  بررسی  ناشی  حرارت  تولید 

یلووات  ک  7/139072مخازن را حدود  در  یه مواد موجود  کلسوختن  

مواد   نفتی درون مخازن  مواد  نموده و در صورت سوختن  محاسبه 

اکسید  ی د   کربن،  دیمونواکس  اکسید کربن،ی د  ،بخارآبحاصل شامل  

دود  ید  نیتروژن، و  سولفور  )یم اکسید  شماره  باشند    با   (.1جدول 

  درجه   3700دما در مخازن در حال سوخت به حدود   توجه به اینکه

ها به  ینده آالصد بسیار باالیی را از    مذکور در  مواد  رسد،ی میوس  سلس

توجه به جهت وزش باد غالب شهر    با  خود اختصاص خواهند داد.

سازی این سیاالت برای اینکه یهشبارتفاع دامنه    (غرب به شرق  )کرج

 . است  شدهگرفته نظر    متر در  200اثرات داخلی دامنه وارد مرز نگردد، 

جرمی  ک کسر  )اکسید  ید  ینده آالانتور  همان  8شکل  کربن  یا   )

جرم   مخلوط،  2COنسبت  جرم  کل  نسبت  سایر   در  به  با  مقایسه 

بیشترتولهای  ینده آال می  نقشه  است.  یدشده  نشان  این  هوایی  دهد 

حداکثری   باد  وزش  هنگام  مسافت  m/s  33)سرعت  آالینده   )

 گردد. یمتری را اشغال و حتی از محدوده مش زنی نیز خارج  یطوالن

یک عامل اساسی در  عنوانبهی مهم و گازهااکسید کربن یکی از ید

چرخه فتوسنتز   و درگردد  ی مچرخه حیات موجودات زنده محسوب  

از یخ یست زگیاهان و تعادل دمای   زدگی آن نقش  کره و جلوگیری 
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انتشار   اما  دارد،  سوختن  ازیشبمهمی  درنتیجه  که  گاز  این  حد 

افزایشهاسوخت باعث  است  فسیلی  دمای    مخرب  یدهپد  ی 

ایجاد گرمایش جهانی   حال یندرعگردد.  یمغیرمتعادل کره زمین و 

تواند اثرات سوء سالمتی نیز یماین گاز در صورت افزایش در محیط  

  ، اداره محیط زیست ایران  به همراه داشته باشد. در جدول هوای پاک

برای  داستاندار مهندسین ی دی  انجمن  ندارد.  وجود  کربن  اکسید 

مجاز    زانیم  (ASHRAE)  کای آمرسرمایش و تهویه مطبوع    گرمایش و

اعالم    ppm  1200  -1000ین  ب  را اکسید کربن در فضای داخلی  دی

در صورت به  13.نموده ولی برای هوای بیرون استانداردی وجود ندارد

که    ppm  136000به    وقوع پیوستن  سناریو انبار نفت غلظت این گاز

این میزان از    .رسدمیاست      ASHRAEبرابر استاندارد    136حدوداً  

لعه را  مطا  غلظت، هوای داخلی مناطق مسکونی و صنعتی منطقه مورد

داد خواهد  قرار  تأثیر  برخالف  تحت  یک    کربن  یدمونواکس.  که 

 کننده خفهاکسید کربن یک  یدشود  یمشیمیایی محسوب    کنندهخفه

از طریق جایگزین شدن   ایجاد  جابه ساده است و  اکسیژن باعث  ی 

برسد    %4در هوا بیشتر از    کربن  اکسید ی د  اگر غلظت  گردد.ی مخفگی  

ودر است  خطرناک  بسیار  حیات  و  سالمتی  زی هاغلظت   برای  اد ی 

  14تواند با سالمت شغلی ، آرامش و میزان کارایی در ارتباط باشد.یم

اثرات   مطالعه  مشعل  یست زدر  که  یشگاهپاالمحیطی  کشور  در  های 

ها و همکارانش انجام شد . بررسی   پورتوسط امیر وهاب    97  سال

دهد که بیشترین میزان آالیندۀ تولیدی از مشعل مربوط به  نشان می

نیز میزان جرم  نفت    انبار  در  شدهانجام یق  در تحق  15 است. CO2گاز  

کسر    CO2پس از     ها باالتر است.ینده آالنسبت به سایر    CO2تولیدی  

را دارد حتی دامنه   در منطقه(بیشترین میزان نفوذ  9)شکل   H2Oجرمی  

منطقه   از  آن  کانتور  است.   موردمطالعهتوزیع  گردیده  خارج    نیز 

.  است   حیوانات  و  گیاهان  در  تنفس  جانبی  محصول  یکبخارآب  

  را   هوا  اجزای  سایر  هوا  دربخارآب    غلظت  افزایش  با  طبیعیطور  به

  درجه   35)   گرم   بسیار  هوای   در بخارآب  کند.  یم  جابجا  یا  رقیق

طبیعی  بر  تواندیم  (گرادیسانت باعث  تأثیر   تنفس  و    ایجاد   بگذارد 

با غلظتی معادل  16مشکالت تنفسی گردد. در  ppm   68000بخارآب 

تواند شرایط را برای افراد در معرض  ی مدمای باالی ناشی از حریق  

در احتراق    بخارآبی افزایش  طورکل به این آالینده سخت نماید. اما  

و   CO,CO2های  یندهآالل کاهش  تواند به دلی ی می فسیلی  هاسوخت

NO  .باشد مفید  توز  17بسیار  کانتور  آالینده  در    10)شکل    COیع 

خطرناک   آالینده  این  تولید  میزان  از(اگرچه  ها ینده آالسایر    کمتر 

ایران حدود مجاز مونوکسید کربن در  هست ، استاندارد هوای پاک 

  ppm 35و برای یک ساعت حداکثر  ppm   9ساعت حداکثر  8هوا را برای  

میزان تولید این آالینده در شرایط بحرانی انبار   .در  نظر گرفته است

  ( CO)  کربن  مونوکسید  طبیعی  حد   رسد.ی م  ppm4700نفت به حدود  

معموالً    شهری  مناطق  در.  است(    حجمی)    01/0ppm-2/0  هوا  در

کرج   در  ولی  است  ppm  17  زیر و  تهران  مانند  بزرگ    در   شهرهای 

  حتی   و ppm  50تامدت  کوتاه  برای  مناطق  بعضی  در  و  ترافیک  ساعات

  اثر   نوع  چهار  کربن  مونوکسید.  استشده  گزارش   هم  بیشتر

  اثرات (1.  دارد  انسان  فیزیولوژیکی  اعمال  بر  (4مهم)جدول شماره  

 جنین.   بر  (اثر  Fibrinolysis  4    اثر(3عصبی  رفتارهای(2عروق  و  قلب

  به   منجر  شودیم  ایجاد  کربن  کسیدامونو  یلهوسبه   که  هیپوکسی

  داخلی   جدار  قلب،  مغز،  مثل  عضالت   و  حسی  اعمال  در  نارسائی

مپالکت   و   خونی  عروق   ی کربوکس   رسیدن   با   جوانان  در  .شودی ها 

  اثرات   و  آمده   پایین  بدن  گیرییژن اکس  ،ظرفیت  % 5  به  خون  هموگلوبین

 18است. شده داده نشان وضوحطور به  قلب روی آن

 

 کربن   مونوکسید بهداشتی اثرات  :4جدول  

 اثرات مدت تماس (  PPM )مقدار 

 حد استاندارد ملی  ساعت  8 9

 تغییر در دید و شفافیت نسبی  دقیقه  50در  50

 اختالالت عصبی  ساعت 12تا  8 50

 تغییر در ساختار قلب و مغز حیوانات  هفته  6 50

 

این گاز، زندگی افراد  از استانداردیار باالتر بس یرمقادبا توجه به 

باردار( در    وزنانریوی، افراد مسن، کودکان    -پرخطر )بیماران قلبی

اندازد و در افراد سالم نیز عوارضی  ی ماطراف انبار نفت را به مخاطره  

به  را  اعصاب  تحریک  و  زیاد  خستگی  سرگیجه،  سردرد،  همچون 

افراد  و خطر نیز سبب مرگ سریع    هشدار  یرمقادآورد و در  ی موجود  

اما با   14شود. مونواکسید کربن برای گیاهان مشکلی ایجادنمی کند.یم

ساعته و میزان مونوکسید کربن تولیدی    24و    8توجه به حدود مجاز  
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 396 تا 383 ؛3، شماره 11؛ دوره 1401 تابستان  نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز،

این آالینده بسیار باالتر از    است غلظت  ppm  4700در این سناریو که  

و  ستااستاندارد   وحدت  شهرک  و  آباد  حد  سر  مسکونی  منطقه   .

 گیرند. ی مقرار    یندهآالین  ا  یرتأثشهرک صنعتی سیمین دشت تحت  

 خصوصاً   لودگی جمعیتی که در این مناطق ساکن هستند،حجم از آ  نی ا

یر قرار خواهد داد و حتی ممکن  تأثتحت    شدتبه پذیر را  یب آسافراد  

تحت   را  آنان  سالمت  قرار تأثاست  جدی  در  یر  تحقیق    دهد.  یک 

های هوا در  ینده آالین  ترمهم یکی از    عنوانبه ید کربن  مونوکسمروری  

ین منابع تولید و  ترعمده . از  است  شدهمطرح زیست  یطمحصنایع و  

توان به وسایل نقلیه موتوری و صنایع ی مانتشار گاز مونوکسید کربن 

شکل  (  NO2نقشه هوایی توزیع آالینده    14اشاره کرد.  وابسته به نفت 

دهد که این آالینده در منطقه سر حد آباد و قسمتی از  نشان می  )11

تواند سبب مشکالتی برای افراد در معرض تماس  ی مشهرک وحدت  

این گاز خورنده و اکسیدان قوی بوده و ازنظر فیزیولوژیکی نیز   باشد.

از  حاصـل  نتـایج  طبـق  است.  تحتانی  تنفسی  مجاری  محـرک 

است    NOچندین برابر سمیت  NO2مطالعات صورت گرفته سمیت

در   تغییرات  ایجاد  قبیـل  از  انسـان  در  اثراتـی  بـروز  باعـث  کـه 

  ppmساعت تماس با غلظت    2کلیه، کبد و قلـب پـس از   یهابافت

عفونی، حساسیت   هاییماری کاهش مصـونیت در برابر ب  .شودی م  15

از دیگر ویروسـی    یهاو افـزایش احتمـال عفونت  های در برابر باکتر

در افرادی که در معـرض ایـن    NO2اصلی  یر تأث  .است عوارض آن  

والً  آالینـده قرارگرفته بودند، حساسیت ریوی شناخته شد کـه معمـ

میکروگرم در مترمکعـب در افراد سالم    1800بیشتر از    یهادر غلظت

  میکروگرم در مترمکعب در افراد مبتال   500تا    200  یهاو در غلظت 

با   19.کندی بروز م  (COPD)یـا بیمـاری مـزمن انسداد ریوی به آسـم

میزان   اینکه  به  حدود    NO2توجه  سناریو  این  در    627تولیدی 

و حدود مجاز برای    است  ppm   627/0یا  میکروگرم در مترمکعـب

ساعت میزان  است  ppm   1/0یک  این  مجاز    6،  حد  و    استبرابر 

کسانی و  افراد سالم  برای  را  رنج   خطراتی  تنفسی  مشکالت  از  که 

یدهای نیتروژن یک عامل  اکسبرند ایجاد خواهد کرد. افزایش میزان  یم

که   هاستمدت رود. گیاهان به شمار می در رشدعمده  کننده محدود

غلظت زیاد ازن در مناطق شهری و صنعتی در سراسر جهان مسئله 

مطالعات اپیدمیولوژیکی ارتباط بین سطح    20اصلی کیفیت هوا است.

  مدت کوتاهمواجهه    یر زودرس را نشان داده است.وممرگ ازن محیط و  

رود که ازن  یمغالباً گمان    21با ازن با آسم در کودکان نیز ارتباط دارد.

ارتباط    به  یر اخ  در مطالعات یی دارد و  افزاهم ها رابطه  ینده آالبا سایر  

آسم   بروز  ماده و  این  توزیع   19.است  شده  اشارهبین غلظت  کانتور 

ها کمترین غلظت یندهآالدر مقایسه با سایر    (12شکل  )  2SOآالینده  

با توجه به استانداردهای هوای پاک که    ؛ امارا دارد  ppm  3/1  یعنی

  ppm  14 /0  ساعت  24و برای    ppm  075/0ساعته  حداکثر مجاز یک

  با   ساعته است.  24  حد مجازینده خیلی بیشتر از  آالغلظت این      است

سوخت افراد ساکن در   الدر ح  و تعداد مخازن  زمانمدت توجه به  

از این  با مشکالت تنفسی و سایر عوارض ناشی  انبار نفت  اطراف 

برآورد تعداد موارد    "عنوان  آالینده مواجهه خواهند شد. درتحقیقی با  

عروقی، سکته قلبی و بیماری انسداد مزمن ریوی منتسب    -مرگ قلبی

  "تهران  شهر کالن اکسید گوگرد موجود در هوای  ی دبه ذرات معلق و  

آالینده  به  مرتبط  بهداشتی  اثرات  نشانگر  و  نتایج  معلق  ذرات  های 

عروقی،   -های قلبی، مرگ هامرگاکسید گوگرد شامل تعداد کل  ید

تنفسی، بستری در بیمارستان به دلیل بیماری انسداد مزمن ریوی و 

ارتباط    شهرکالن سکته قلبی در   افزایش یمعنتهران بود که  با  داری 

ها در هوای شهر تهران  ای مذکور و آلودگی هوای ناشی از آن هآالینده 

موضوع نیازمند توجه هر چه بیشتر مسئولین و متخصصین    نی ا  داشت.

سبب   2SOتماس زنان باردار با   22.ست اامر جهت کنترل آلودگی هوا 

 ی پخشسازمدل   ای بمؤمنایمان    23شود.ی متنفس  ایجاد سختی در  

SO2  مدلاستفاده    با دا   AERMODاز  گوگرد    دنشان  اکسید  که 

گردد که اثرات حادی بر سالمت  ی مهای هوا محسوب  ینده آال  ازجمله

تن اکسیدهای گوگرد    547500انسان دارد. در ایران ساالنه در حدود  

یکی از آالینده های    24  . گرددیمهای حرارتی وارد اتمسفر یروگاهناز  

باران اسیدی و  ی دگازی جو   اکسید گوگرد است که عامل تشکیل 

از خطرات   بهدایست زبسیاری دیگر  گاز   نی ا  شتی است.محیطی و 

  25.گذاردیمکننده است و بر غشا و سیستم تنفسی اثر  یکتحرسمی و  

 ( دوده13شکل  ست )امربوط به دوده    هیندآالآخرین کانتور توزیع  

مخلوط کربن و مواد آلی دیگر است که از سوختن ناقص یا بدون 

فرآورده فرعی به    عنوانبهشود. دوده  ی محضور کافی اکسیژن تولید  

می  هندسیدر    آید. وجود  میانگین  هـوا  کیفیـت  اولیـه   اسـتاندارد 

  3µg / m 60  هاستاندارد ثانوی در  و    3µg / m   75  ساالنه ذرات معلـق

در صورت اتفاق افتادن این سناریو غلظت این آالینده به   26است.  
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یر را در  تأثبیشترین    خواهد رسید که  مترمکعبیکروگرم بر  م  6800

و انبار  110نواحی نزدیک انبار نفت یعنی مناطق خیابان یکم شهرک  

دهد. میدان دید در  نشان می  سرحد آبادغله زندان شهید کچویی و  

  40مترمکعب  بر    کروگرمیم  30افراد در غلظت    نواحی شهری برای

امایمتخمین زده    لومتریک بر  م  100- 200در غلظت    شود  یکروگرم 

لذا در    26کند.  ی مکیلومتر کاهش پیدا    6- 12دید به  میدان    مترمکعب

کمتر خواهد    مراتببه این میدان    مترمکعبیکروگرم بر  م  6800غلظت  

مالرد و  -شد و بر میدان دید رانندگانی که در مسیر جاده فردیس  

یر منفی گذاشته و سبب  تأثیار که در حال رانندگی هستند  شهر  -کرج

  و   گلو در استنشاقی ذرات ینینشته  .یل نقلیه خواهد شدوساتصادف 

موهای وسبه  بینی پرپ  یکبار  یهاراه   در   و   ریز  یله  بینی یچ و    وخم 

پاک   .گیردی م  صورت توسط    یسازسپس  ذرات   یهاسلول این 

  دستگاه  ناحیه  این  موکوسی  پوشش.  گیردی م انجام  بلعو    دارمژک 

و    داخلی   فاکتورهای  و  است   مهم  بسیار  ذرات  یسازپاک   در  تنفسی

  هوا   معلقذرات    .دهند  تغییر  را  یسازپاک   سرعت  توانندی م  یخارج

 تنفسی   دستگاهدار  مژک   یهاسلول   بدون  هوایی  هاییسه ک  ناحیه  در  که

است  شوندی م  یننشته ایجاد  ممکن  و  بیماری  در   یرسا  آمفیزم 

دار مژک   یهاسلول   این  باشند. بعالوه  داشته  ینقش  یوی  ر  هاییماریب

  و   جمع   Hot spots"داغ    نقاط" نام   به  ینقاط  در  را   سموم   وها  محرک 

  که   دهند. ذراتیی م  افزایش  راها  آن  زایییماری ب  اثرات  و  کرده  تغلیظ

  خون   و  لنف  یانجر  به  اپیتلیوم  راه   از  نشوند  یسازپاک   است  ممکن

  اما   ،اندشدهگرفتهاز سیستم تنفسی    ذرات  ایناگرچه  شوند.  ی م  وارد

حجم ذرات معلق    26.برسانند  آسیب  بدن نقاط    یرسا  به   است  ممکن

از   دیگر  یکی  جو،  در  هوا    یهاشاخصین  ترمهم موجود  آلودگی 

بر  تأث  هوابردها  .شودی ممحسوب   زیادی  بشر  زندگ  و  وهواآب یر  ی 

تماس با   کهی اپیدمیولوژی نشان دادند  هاپژوهش دارند. بسیاری از  

خون،    سرطان  ، زودرسمرگ  سبب    معلق، ذرات   سرطان  ریه، 

با توجه به نقشه    25.ها خواهد شدیماری بآسم و بسیاری از    ،برونشیت

  خصوصاً مناطق مسکونی از انبار نفت    هوایی منطقه به علت فاصله کم

غله و زندان   انبار  جنوبی سرحد آباد،  ضلع  ، خیابان یکم،110شهرک  

این سناریو در صورت    در  بیشترین میزان آلودگی را خواهند داشت.

یافته  یش افزادرصد    70عدم وزش باد در منطقه میزان آلودگی حدود 

ین آفرمشکل درجه    101افزایش دمای محیطی به بیش از    و در تابستان

ها از محیط  ینده آالاست و در زمستان به علت وارونگی هوا تخلیه  

گرفت.کندبه خواهد  صورت  خواهیم    ی  زمانی  را  سناریو  بدترین 

 فصل تابستان داشت که فصل تابستان و سرعت باد نیز کم باشد. در

زمین مجاورت  در  که جو سطحی  هاییهال  تقریباً دارند  قرار  سطح 

جو هاییه ال با برابر دمایی  پایدارتر جوی بنابراین و داشته فوقانی 

حاکم به نسبت  هاییه ال دمای  زمستان فصل در  اما است  زمستان 

به خورشید  نور تابش با که را زمین  حرارت که زمین نزدیک 

جو هاییه ال دمای با اندگرفته خود  به  شدهحاصل  تفاوت فوقانی 

 است حاکم تابستان به ناپایدارتر نسبت جوی بنابراین و داشته بیشتری

 جو از بسیار بیشتر سنگین گازهای گسترش میزان پایدارتر جو زیرا در

 کم زمین سطح بر عمود در محور هوا جریان و حرکت  است، ناپایدار

محور آلودگی توده و بوده   27کند.ی م پیدا بیشتری گسترش افقی در 

به همراه دمای    ذکرشدهینده  آالساکن بودن حجم زیادی از چند نوع  

باالی منطقه، زندگی را برای ساکنین مناطق اطراف انبار نفت که تراکم  

ی  هاگروهیژه  وبه باالیی نیز دارند مشکل خواهد نمود    نسبتاًجمعیتی  

 . پذیر شرایط بغرنجی را طی خواهند کردیب آسحساس و 
 

 گیرییجهنت

انباراشتعال   انفجار  این    نفت کرجو  برای  را  باری  فاجعه  نتایج 

.لذا توجه خاص مدیریت بحران شهر کرج به    شهر رقم خواهد زد 

امری ضروری است. ایمن    انبار  این موضع  ایجاد حریم  برای  نفت 

را خریداری نماید   متر  60طرف  هر    باید مناطق مسکونی اطراف از
پناهگاه  28 نبود  منقل شود.  از شهر  به خارج  یا  در  ،  مناسب شهری 

مشکالت ساکنین مناطق   ازجملهمقابله با انفجار احتمالی انبار نفت  

های میدانی و شهودی اکثر مناطق شهری حومه  برابر بررسی  است.

بافت از  انبار نفت  با عمری بیش    ن ی ا  .ند هستسال    30های فرسوده 

انفجار،  هاآن پذیری  یبآستواند  ی مموضوع   و  اشتعال  مقابل  در    را 

های تولیدی در بحران  ینده از آالهای احتمالی ناشی  یبآسی باال و  دما

انبار نفت باال ببرد. بدیهی است وارد آمدن مشکالت ناشی از انهدام  

انبار نفت شهید دولتی که در  یب آسو   به    پرتراکم   حوزههای جدی 

ی مال  ت سنگین جانی،تواند باعث تلفای م  جمعیت شهری قرار دارد،
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شده و نتایج بسیار نامطلوبی برجای بگذاردکه سبب فلج شدن سایر  

کرج شود.    شهرکالن ی  و حتکارکردها و خدمات شهری در این منطقه  

یار از مجاور دیوار ضلع و شهر ک یمارل ،مالرد جاده کرج به فردیس،

گذرد. در صورت بروز حادثه، ترافیک عظیمی  یمانبار نفت    شرقی

افزوده    در انبار  بر خطرات ناشی از حادثه و بحران   هرلحظهیجاد و  ا

از خسارات مالی، جانی، روحی و روانی  اعمده سهم  تواند  یمو   ی 

 شنهاد یپ  ناشی از اشتعال و انفجار انبار نفت را  به خود اختصاص دهد.

بینی  یشپی جایگزین  اجاده   ،ین بحراناز اجلوگیری    منظوربه گردد  یم

و   برنامه  ارائه  با  و  روشبکارگگردد  و  یری  مدیریتی  مناسب  های 

پیشگیرانه بحران انبار نفت در جهت کاهش تلفات انسانی و خسارات  

 ی برداشته شود. مؤثری هاگام مالی در هنگام وقوع حادثه 
 

 سپاسگزاری

نامه دکتری دانشگاه آزاد اسالمی است. لذا  این مقاله حاصل پایان

انبار نفت ،دانشگاه علوم گان مراتب  نویسند سپاسگزاری خود را از 

و دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال که حامی این پزشکی البرز  

 د. ندارمطالعه بوده است اظهار می 

References 

1. Pesic, D. J.; Blagojevic, M. D.; Glisovic, S. M., The model 

of air pollution generated by fire chemical accident in an 

urban street canyon. Transportation research part D: 

transport and environment 2011;16(4):321-326.. 

2. Mirhashemi Seyed Navid, Investigating the causes of air 

pollution in Karaj and strategies to deal with it. In 

International Conference on Civil Engineering, 

Architecture and Urban Development Management in Iran 

in 1397.2018. 

3. Sajid, Z.; Khan, M. K.; Rahnama, A.; Moghaddam, F. S .;  

Vardhan, K.; Kalani, R., Computational Fluid Dynamics 

(CFD) Modeling and Analysis of Hydrocarbon Vapor 

Cloud Explosions (VCEs) in Amuay Refinery and Jaipur 

Plant Using FLACS. Processes2021;9(6):960. 

4. Benis K. Z; Fatehifar I; Ahmadi J; Mohammadi M 

Modeling of air pollution distribution using ISCST 

software around Tabriz Oil Refining Company. Journal of 

Civil and Environmental Engineering 2014;44. 

5. Beheshti, M. H.; Mosavianasl, Z.; Tajpoor, A.; Hajizadeh, 

R., Evaluation the Extent of Explosion, Ignition and Gas 

Leakage Consequences in Cylinders Containing 26.2-

Liters of Liquid Gas, with Passive Defense Approach. J 

Mil Med 2018;19(6):551-561. 

6. Panahi, S.; Karimi, A.; Pourbabaki, R., Consequence 

modeling and analysis of explosion and fire hazards 

caused by methane emissions in a refinery in cold and hot 

seasons. Journal of Health in the Field 2020. 

7. Wang, K.; Shi, T.; He, Y.; Li, M.; Qian, X., Case analysis 

and CFD numerical study on gas explosion and damage 

processing caused by aging urban subsurface pipeline 

failures. Engineering Failure Analysis 2019;97:201-219. 

8. Zhu, Y.; Qian, X.-m.; Liu, Z.-y.; Huang, P.; Yuan, M.-q., 

Analysis and assessment of the Qingdao crude oil vapor 

explosion accident: Lessons learnt. Journal of Loss 

Prevention in the Process Industries 2015;33:289-303. 

9. Munawer, M. E., Human health and environmental 

impacts of coal combustion and post-combustion wastes. 

Journal of Sustainable Mining 2018;17(2):87-96. 

10. Moradian Mohammad Javad, An Introduction to Planning 

in Disaster Management.2011. 

11. Iran Clean Air Standards. https://ier.tums.ac.ir /.  

12. Shen, R.; Jiao, Z.; Parker, T.; Sun, Y.; Wang, Q., Recent 

application of Computational Fluid Dynamics (CFD) in 

process safety and loss prevention: A review. Journal of 

Loss Prevention in the Process Industries 2020;104-252. 

13. Ansarimanesh, M.; Nasrollahi, N., Proper Range of 

Carbon Dioxide to Optimize Indoor Environmental 

Quality in Office Buildings of Kermanshah. Naqshejahan-

Basic studies and New Technologies of Architecture and 

Planning 2018;8(1):9-15. 

14. Taherkhani A, Effects of carbon dioxide on health in 

prision. In The first conference on industrial and process 

air filtration, .2011.  

15. Vahappour A; Shojaei M; Tahmasbzadeh M; Rasouli F, A 

Study of the Environmental Impact of Torch Gas in Iran 

and Its Significance in Line with the Country's Obligations 

in the Paris Agreement. Quarterly Journal of Strategic 

Studies in Public Policy 2018;8:133-154. 

16. McElroy M. B, The Atmospheric Environment. Princeton 

University Press 2002. 

17. Zamani MR; Abdollahifar M; Nekouei H; Zare S; Aghili 

Jam H; Ebrahim AP, The effect of increasing water vapor 

on reducing natural gas combustion emissions in a thermal 

power plant: Thermodynamic analysis. . In First 

International Conference on Oil, Gas, Petrochemical and 

Power Plant, , International Conference Center of Tehran 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
au

m
s.

11
.3

.1
2 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 a
um

s.
ab

zu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                            12 / 14

http://dx.doi.org/10.29252/aums.11.3.12
https://aums.abzums.ac.ir/article-1-1550-fa.html


 395 سیده آذر موسوی فرد و همکاران                     

Alborz Univ Med J (AUMJ) 2022  August; 11(3):383-396 

http://aums.abzums.ac.ir 

Olympic Hotel 2018. 

18. Ghiasuddin D, Air pollution  University of Tehran:  

Tehran, .2015. 

19. Asl, F. B.; Kermani, M.; Aghaei, M.; Karimzadeh, S.; 

Arian, S. S.; Shahsavani, A.; Goudarzi, G., Estimation of 

Diseases and Mortality Attributed to NO 2  pollutant in five 

metropolises of Iran using AirQ model in 2011-2012. 

Journal of Mazandaran university of medical sciences 

2015;25(121):239-249. 

20. Wang  ,T.; Xue, L.; Brimblecombe, P.; Lam, Y. F.; Li, L.; 

Zhang, L., Ozone pollution in China: A review of 

concentrations, meteorological influences, chemical 

precursors, and effects. Science of the Total Environment 

2017;575:1582-1596. 

21. Tai, A. P.; Martin  ,M. V., Impacts of ozone air pollution 

and temperature extremes on crop yields: Spatial 

variability, adaptation and implications for future food 

security. Atmospheric Environment 2017;169:11-21. 

22. Kermani M; Fallah J S; Mr. M; Mohsen D, Estimating the 

number of cases of cardiovascular death, myocardial 

infarction and chronic obstructive pulmonary disease 

attributed to particulate matter and sulfur dioxide in the air 

of Tehran. Journal of Environmental Health Research 

2016;2:116-126. 

23. Geravandi  ,S.; Goudarzi, G.; Soltani, F.; Dobaradaran, S.; 

Salmanzadeh, S.; Kamaei, S.; Yari, A.; Kalantar, F.; 

Mohammadi, M., Sulfur dioxide pollutant and its effects 

on disease incidence and death among the citizens of 

Bushehr city. ISMJ  2016;19(4):598-607. 

24. Momeni, I.; Danehkar, A.; Karimi, S.; Khorasani, N. A., 

Dispersion modelling of SO 2  pollution Emitted from 

Ramin Ahwaz power plant using AERMOD model. 

Human & Environment 2011;9(3):3-8. 

25. Maziar H, Crisis Management. Nashrshahr: Tehran. 2000. 

26. J  .W.Wu & M. H. Cheng, Disaster and restoration 

governance of the 2014  Kaohsiung gas explosion. WIT 

Transactions on Ecology and The Environment 2015:206. 

27. Kheirkhah, A.; Gholamnia, R.; Kavousi, A., Evaluation of 

the Establishment of the Emergency Management System 

Based on Health, Safety, and the Environment 

Management System and Oil and Gas Producers 

Standards. Journal of Inflammatory Disease 

2019;23(1):74-83. 

28. Iranian petroleum standards  .Engineering standard for 

layout and spacing . Dirst revision. 2009. 

 

 

 

  

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
au

m
s.

11
.3

.1
2 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 a
um

s.
ab

zu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                            13 / 14

http://dx.doi.org/10.29252/aums.11.3.12
https://aums.abzums.ac.ir/article-1-1550-fa.html


396                     Alborz University of Medical Sciences Journal, August 2022, Vol. 11, No. 3: 383-396                                    Original Article 

 396 تا  383 ؛3، شماره 11؛ دوره 1401 تابستان  نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز،

Journal 

AUMJ 
Alborz University of Medical Sciences 

 

 Modeling of Diffusion Propagation due to Ignition of 

Karaj Oil Depot using Computational Fluid Dynamics 

Method 

Received: 6 Dec 2021  ; Accepted: 4 Apr 2022 
 

 

Background and Aim: This study investigates the distribution of pollutants from the oil 

storage ignition scenario using Ensys Fluint software has studied and for the first time in 

the country the dangerous and unexpected scenarios of explosion and ignition in oil sites 

using advanced Fluent and monitoring software and aims to preserve the life and financial 

assets of the areas around the oil depot. 

Materials and Methods: Ensys Fluent 15 software was used to determine the amount of 

pollutants from burning tanks. Warehouses predict. The output of this software entered the 

machining environment and finally the contamination distribution map was obtained in an 

area of four kilometers to an altitude of 200 meters. 

Results: In this study, the effect of ignition and explosion of oil depot on the environment 

and residential environment around the depot was numerically analyzed. According to the 

summary of the results in critical conditions where the wind speed is high, the wind 

direction will have a significant effect on the affected areas, so that the temperature rises to 

about 60 degrees Celsius and above and the concentrations of CO, CO2, NOX, SO2 are all 

at intervals. About 800 meters to one kilometer is expected in Anbarghleh area of Karaj, 

Banafsheh town, Rozkan Nou, Karaj railway area, Sarhadabad and Vahdat town due to the 

wind direction being 30 to 40 percent higher than the standard. 

Conclusion: The results of this study showed that if a fire occurs in the tanks. Various areas, 

including residential and industrial, are much higher than the standard in the spread of 

pollution. Due to the severity of the pollution produced and the extent of the areas affected 

by respiratory diseases, human and financial losses are predictable. 
 

Keywords: Oil depot, Fluent software, Fire pollutio 
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