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در اثر اعوجاج   Te-132و  I-131ارزیابی میزان غلظت و دز استنشاقی آالیندهای محیطی پرخطر 

 وتالطم ساختمانهای محدوده منبع آلودگی پرتوی 
 

 4، حسین طاووسی3، اردشیر باقری2، محسن شایسته2، مسعود عبداله زاده 1*قاسم سوری
 حسین )ع(دانشجوی دکتری، دانشگاه جامع امام  -1

 دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین )ع(  -2

 استادیار، دانشگاه جامع امام حسین )ع(  -3

 ک، دانشگاه جامع امام حسین )ع( کارشناسی ارشد فیز -4

 : چکیده
مواد    در این تحقیق اثرات ساختارفیزیکی بناها و ساختمانهای شهری بر میزان غلظت وپخشیدگی آالیندهای پرتوزای محیطی در محدوده منبع رهاسازی 

امه  بر مبنای گوسی پراکنش آالیندهای محیطی مورد بررسی قرار گرفت. در اد AERMOD)پرتوزا در یک حادثه فرضی با استفاده ازنرم افزار محیطی 

ازکد   استفاده  پایان منحنی های همتراز غلظت    HYSPLITبا  گردید. در  تعیین   پارامترهای هواشناسی  به  توجه  با  آالینده   منابع  غلظت  محدوده 

د. نتایج  در دو حالت بودن ونبودن بناها وساختمانها در محدوده راکتور  مورد بررسی ومقایسه گردیTe-132و    I-131آالیندهای پرتوزای مهم از جمله  

یری  بر غلظت  نشان می دهند در ارتفاعهای پایین رهاسازی آالیندهاساختمان های نزدیک به محل حادثه راکتور با ارتفاع زیاد، اثرات افزایشی قابل چشمگ

شدن از محل حادثه حدودا در    برابر است. همچنین با دور  5/2این مقدار حدودا     Te-132برابر و برای    8/5حدود  I-131آالیندها پرتوزا دارند که برای  

در حالت  کیلومتری راکتور اثرات ساختمانها کاهشی می باشد. میزان پخشیدگی به دلیل اثر فروکشی جریانات هوا دراطراف ساختمان کاهش می یابد.  10

 3690به ترتیب  I-131 محاسبه شده برای آالینده ترین غلظتترین و کمبا ساختمانها و بناهای شهری بیش
𝜇𝑔𝑟

𝑚3⁄ 141و 
𝜇𝑔𝑟

𝑚3⁄ .که   است

برابر می باشد. میزان دزاستنشاقی ساکنین در اطراف ساختمانهای حادثه به دلیل افزایش  1/3و  9/4نسبت به حالت بدون ساختمانها به طور متوسط حدودا

 به سرطان تیروئید افزایش می یابد.افزایش یافته واحتمال ریسک خطر ابتالء  I-131غلظت آالیندهای محیطی هوا بخصوص 

 

 AERMOD ساختار ساختمانها، غلظت آالیندهای پرتوزا،  ها:کلید واژه

 

Evaluation of Concentration And Inhalation Dose of High-Risk 

Environmental Pollutants I-131 and Te-132 Due to Distortion and 

Turbulence of Buildings in the Area of the Source of Radiation Pollution 
 

GH. Soori*, M. Abdollahzadeh, M. Shayesteh, I. Bagheri, H.Tavsei  

Imam Hossein University 

Abstract: 
In this study, the effects of physical structure of buildings and urban buildings on the concentration and dispersion 

of radioactive pollutants in the source of radioactive material release in a hypothetical accident using 

environmental software (AERMOD based on Gaussian distribution of environmental pollutants were investigated. 

Then using HYSPLIT code The concentration range of pollutant sources was determined according to 

meteorological parameters.In the end, the curves equal to the concentration of important radioactive pollutants 

such as I-131 and Te-132 in the presence or absence of buildings and structures in the reactor area were examined 

and compared. Release of Contaminants Buildings near the site of a high-altitude reactor accident have a 

significant increase in the concentration of radioactive contaminants, which is about 5.8 times for I-131 and about 

2.5 times for Te-132. The accident is about 10 km from the reactor. The effects of the buildings are reduced.The 

emission rate is reduced due to the effect of the reduction of air currents around the building. The I-131 is 3690 

μgr⁄m ^ 3 and 141 μgr⁄m ^ 3, respectively.            
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 مقدمه   .1

در طراحی راکتورهای هسته ای یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی که مورد توجه سازمانهای حفاظت از محیط زیست قرار  

می گیرد اثرات ساختمانها وعوارض زمین بر نحوه پخش وتوزیع آالیندهای پرتوزای محیطی است. تجمع مواد رادیواکتیو در 

وارض وبناهای ساختمانی باشد که تاثیر زیادی بر سالمت کارگران وساکنین اطراف راکتورهای هسته ای می تواند ناشی از ع 

اطراف نیروگاه دارد. در اثر برخورد پولوم های پرتوزا ناشی از خروج مواد رادیواکتیو با ساختمانها وعوارض زمین بدلیل اعوجاج 

وزا به صورت عمودی وکاهش غلظت وتراکم  وتالطم بناها یک حفره بزرگ ایجاد می شود که باعث افزایش پخش شدگی پلوم پرت

مواد پرتوزا در محیط می شوند. اندازه این حفره ایجاد شده بستگی به شکل ساختمانها و ارتفاع آنها دارد. یکی از مدلهای که این  

از مدل    است. برای بررسی اثرات تضعیف ساختمانها بر نحوه انتشار پلوم های پرتوزا  PRIMاثر را شبیه سازی می کند مدل  

گوسین پخش  پلوم    AERMOD  1ترکیبی  عمودی  افزایش  مدل  شود  2PRIMو  می  تاثیرات ]1[استفاده  مقاله  این  در   .

ساختمانها و عوارض زمین منطقه اطراف راکتور بوشهر بر میزان پخش و غلظت مواد پرتوزا ناشی از حادثه شدیدراکتور که منجر 

این دو مدل برای     AERMODپرتوزا به محیط می شود بر اساس مدلسازی    به ذوب شدن قلب راکتور و رهاشدن محصوالت

دو حالت با در نظر گرفتن ساختمانها وعوارض زمین وبدون در نظر گرفتن ساختمانها وعوارض بررسی مورد بررسی قرار گرفت.  

فاصله   تا  راکتور  اطراف  ساکنین  دریافتی  دز  و  غلظت  مقادیر  پخ40همچنین  کدهای  با  و    HYSPLITش  کیلومتری 

HOTSPOT  بررسی گردید و مقایسه ای با نتایجAERMOD  .صورت گرفت 

 

 ها . مواد وروش2
 اطالعات هواشناسی منطقه 2.1

منطقه مورد مطالعه ، منطقه خلیج فارس و منطه بوشهر است که دارای الگوهای پخش اتمسفریک مختلفی است که بر اساس 

( الگوهای های پخش منطقه بوشهر نشان داده  2( و )1بررسی و تحلیل است در شکل های )الگوهای گلبادسالیانه منطقه قابل  

 شده است. 

 
 

 . ]2[الگوی انتشار الودگی مواد پرتوی منطقه بر اساس گلباد منطقه . 2شکل          .]2[ 2019گلباد منطقه مورد مطالعه بر اساس اطالعات سال . 1شکل 

 

مشخصات ساختمانهای اطراف منبع آلودگی پرتویی شامل پهنا وارتفاع را در تمامی جهت ها داده می شود.پس از دادن این  

 (. 3)شکل  پارامترها به کد یک تصویری سه بعدی از ساختمان ها و عوارض زمینی طراحی  وشبیه سازی می شود

 

 
1. Gaussian Plume Air Dispersion Model 

2. Plume Rise Model Enhancements 
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 سازی ساختمانهای اطراف منبع آلودگی پرتوزا. مدل .3شکل 

 

 . محاسبه غلظت در برخورد با موانع  3

( یکی مولفه حالت 4بر اساس دو مولفه محاسبه می گردد. مطابق شکل )   AERMODبرخورد با موانع در کد محیطیغلظت در  

و  دیگری مولفه حالت برخورد  وانعکاس آالینده به عوارض زمین   (Horizontal Plume State)حرکت آالینده ها به سمت باال

غلظت کل در مکانی که اندازگیری    𝐶𝑇 درصد وزنی حالت پلوم است.    f( بیان می شود. در این رابطه  1که به صورت معادله)

𝑥𝑟می شود که   , 𝑦𝑟 , 𝑧𝑟    مولفه های مکانReceptor باشد.اندیس ,𝑐می  𝑠    بر می پایدار جوی  و  قرادادی  ترتیب شرایط  به 

 . ]3[5-گردند

 
𝐶𝑇{𝑥𝑟, 𝑦𝑟, 𝑧𝑟} = 𝑓. 𝐶𝑐,𝑠{𝑥𝑟, 𝑦𝑟, 𝑧𝑟} + (1 − 𝑓)𝐶𝑐,𝑠{𝑥𝑟, 𝑦𝑟 , 𝑧𝑟} 

𝐶𝑇 = ϒ. 𝐶𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 + (1 − ϒ)𝐶𝐴𝐸𝑅𝑀𝑂𝐷 

=exp(
−(𝑥−𝜎𝑥𝑔)

2

2𝜎𝑥𝑔
2 ) 𝑒𝑥𝑝 (

−(𝑦−𝜎𝑦𝑔)
2

2𝜎𝑦𝑔
2 ) 𝑒𝑥𝑝 (

−(𝑧−𝜎𝑧𝑔)
2

2𝜎𝑧𝑔
2 )ϒ 

 

 
. ]3[ مدلسازی نحوه محاسبه غلظت آالیندهای پرتوزا در برخورد با موانع.  4 شکل

(1 )  
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 AERMODمعرفی مدل .  4

اثرات ساختمانها    (PRIME)( با کمک مدل رشد افزایشی پولوم  4  - بر اساس مدل پخش گوسین)شکل الف AERMOD مدل

در تضعیف مسیر پولوم پرتوزا در جهت خطی و افقی  به علت انعکاس و تالطم ساختمانها که ایجاد یک حفره ی بزرگ می کند  

( اثرات تضغیف پلوم در مسیر افقی و حرکت افزایشی پخش عمودی پولوم به دلیل  5در شکل )[.  1را مورد بررسی قرار می دهد]

میزان رشد پولوم در جهت عمودی را در     PRIMEخورد  مواد پرتوزا با ساختمانها نشان داده است. مدل  ایجاد یک حفره در بر

[.  سه ناحیه جریان اطراف ساختمانها تشکیل می  2میدان های گردابی و متالطم  بر حسب ابعاد ساختمان محاسبه می کنند]

یه خیزش با مقداری فاصله از ساختمان وناحیه جابجایی در  شود ناحیه گودالی دقیقا در پشت ساختمان ایجاد می گردد وناح

برابر ارتفاع مرتفع ترین ساختمان موجود 5/2ارتفاعی باالتر از ساختمان ایجاد می شود. هنگامی که ارتفاع رهاسازی بیشتر از  

 ابجایی رخ داده است. می شود می توان از اثر ناحیه گودالی وناحیه خیزش صرفنظر کرد و فرض کرد که آشفتگی در منطقه ج

 

 
 . ی پخش آلودگیاثرات تضعیف ساختمان بر نحوه  .5  شکل

 

 ( می باشد. 1غلظت مواد پرتوزا در برخورد با ساختمانها از مدل پخش گوسین بصورت معادله)

(2      )
ᵡ

Q
=

1

(π.σY.σZ+𝐶.𝐴).𝜇
 

 

یک فاکتور شکلی که تابعی از سطح مقطع که پولوم در آن سطح پخش می    Cمساحت سطح مقطع ساختمان،  Aدر این رابطه   

( را Cانحراف      استاندارد از توزیع غلظت )  σZوσYمی باشد. پارامترهای    5/0مقدار ثابتی است که عموما مقدار آن    𝜇شود.  

( تعیین می شود که این توابع بستگی  xبر حسب فاصله از چشمه )پارامتر  σZوσYهای  دهند.پارامترنشان می  zو    yدر دو جهت  

  12برای مدت    131  -و ید132-[. مدلهای رها سازی دو رادیونوکلوئید مهم تلوریم  3(]1به شرایط جوی پاسکویل دارندجدول)

سیر محصوالت پرتوزا محدوده  ( نشان داده شده است. با توجه به جهت باد از شمال غربی به جنوب شرقی و م5ساعت در شکل )

 درجه نشان داده شده است. 135داخلی در جهت قطبی 

 

 
 

 .مدالهای پخش ید وتلوریم .6شکل 

Te-132 I-131 
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 یافته ها   نتایج و. 5

میانگین ساالنه غلظتمواد پرتوزا در دو حالت شبیه سازی محیطی با در نظر گرفتن ساختمانها و عوارض زمینی و بدون در نظر  

نشان می دهد که میزان غلظت در حالت به دلیل   AERMODگرفتن اثرات ساختمانها و عوارض زمینی با استفاده از مدل  

در ایجاد حفره های بزرگ که مسیر حرکت آالیندهای پرتوزا در جهت عمودی   کاهش میزان پخشیدگی و اثار تالطم ساختمانها

( مقایسه ای از میزان غلظت 7تغییر می دهد، بیشتر از حالتی است که این عوامل در نظر گرفته نمی شود. در  نمودار شکل )

برابر    6نشان می دهد این نسبت حدودا    در دو حالت با بناها شهری  وبدون بناها نشان داده شده است. نمودار  I-131آالیندگی 

برای دو حالت با و بدون ساختمانها    Te-132 کیلومتری است . همچنین میانگین سالیانه غلظت آالینده پرتوزای    1در فاصله  

(.در تمامی فواصل از 8برابر است شکل )  5/2متری این نسبت حدودا    850و بناهای شهری نشان می دهد که در فاصله حدودا  

حل رها سازی مواد پرتوزا، بیشترین غلظت مواد پرتوزا مربوط به حالتی است که ساختمانها وعوارض زمینی در نظر گرفته می  م

 شوند.

 
 . در دو حالت با بنا و بدون بناI-131یی میزان غلظت آالینده مقایسه .7شکل 

 

 
. در دو حالت با بنا و بدون بنا Te-132 یی میزان غلظت آالینده مقایسه .8شکل 

 

 مقایسه دز تیروئید .  6

استنشاق   اثر  زیادی در  تا حدی  اند  را تخلیه کرده  پرتویی محل زندگی خود  افرادی که حوادث  تیروئید در  دزهای دریافتی 

 می باشد.  132-رادیونوکلوئیدهای با نیمه عمر کوتاه و تلوریم
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و به طور متوسط Gy 4/1سال باالترین میزان حدودا   0- 3، دزتیروئید در اطفال  ]21[وهمکارانش  Goulkoطبق گزارشات  

در  ]22[ی است.گری می باشد عامل مهم این میزان دز تیروئید سن افراد و فاصله از محل حادثه پرتویی وتراکم ساختمان2/0

درسناریوی حادثه این    131-( مقایسه ای بین آهنگ ودز تجمعی تیروئید در مدت زمانپس از رهاسازی آالینده ید9( و)8شکل )

مطالعه نشان داده شده است. این مقایسه نشان می دهد آهنگ دز در حالت ساختمانها با تراکم زیاد به دلیل افزایش غلظتید در  

برابر رسیده که اثر زیادی در افزایش    4ساعت پس از رها سازی به    5ن ساختمانها افزایش یافته در زمان   هوانسبت به حالت بدو

در حالت  Gy2/1ساعت اول در حالت تراکم ساختمانی حدودا    6ابتالء به سرطان تیروئید دارد. ماکزیمم دز تیروئید دریافتی در  

د. برای محاسبه دز تیروئید با توجه به سن افراد و میزان دز دریافتی از  می باش Gy3/0تراکم ساختمانی بدون تراکم ساختمانی  

با دز    (n)که بیانگر ارتباط سنیbو  a. دز متوسط برای بزرگساالن و کودکان بر اساس ضرایب  ]23[( استفاده می شود3رابطه )

 ( آورده شده است.2تیروئید در مکان )روستا یا شهر( دارند در جدول)
D(𝑛) = 𝑘𝑎𝑡 ،t=𝑒−𝑏𝑛            (3) 

 

.حالت بدون ساختمانها و بناهادر  131-دز تجمعی تیروئید در اثر استنشاق ید   آهنگ و. 12 شکل

 نتایج غلظت و پخش اتمسفریک  .7

(میانگین ساالنه غلظتمواد پرتوزا در دو حالت شبیه سازی محیطی با در نظر گرفتن ساختمانها و عوارض زمینی و  8در شکل)

از مدل   اثرات ساختمانها و عوارض زمینی با استفاده  نشان داده شده است. همانطور که   AERMODبدون در نظر گرفتن 

هش میزان پخشیدگی و اثار تالطم ساختمانها در ایجاد حفره های بزرگ مشخص است میزان غلظت در حالت )الف( به دلیل کا

که مسیر حرکت آالیندهای پرتوزا در جهت عمودی تغییر می دهد بیشتر از حالتی است که این عوامل در نظر گرفته نمی شود.  

وبدون بناها نشان داده شده است.   در دو حالت با بناها شهری    I-131( مقایسه ای از میزان غلظت آالیندگی  9در  نمودار شکل )

( میانگین سالیانه غلظت  10کیلومتری است . همچنین در شکل )  1برابر در فاصله    6که  نمودار نشان می دهد این نسبت حدودا  

متری   850برای دو حالت با و بدون ساختمانها و بناهای شهری نشان می دهد که در فاصله حدودا  Te-132 آالینده پرتوزای 

( مقادیر غلظت بر  12( این مقایسه نشان داده شده است. در شکل )11برابر است که در نمودار شکل )  5/2ن نسبت حدودا  ای

نظر گرفتن   بدون در   ، زمینی  عوارض   ، گرفتن ساختمانها  نظر  پرتوزا در سه حالت در  مواد  رهاسازی  از محل  فاصله  حسب 

ز محل رها سازی مواد پرتوزا، بیشترین غلظت مواد پرتوزا مربوط به حالتی ساختمانها نشان داده شده است. در تمامی فواصل ا

برابر می باشد با افزایش    2کیلومتری این افزایش حدودا    5است که ساختمانها وعوارض زمینی در نظر گرفته می شوند. در فاصله  

 شود.  فاصله از محل رها سازی اثرات ساختمانها و عوارض در غلظت مواد پرتوزا کمتر می
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 )الف(                                                                                    )ب(                                                           

رها شده از منبع آلودگی در دو حالت الف: در نظر گرفتن عوارض زمینی و ساختمانها ب: بدون در نظر گرفتن عوارض   I-131میانگین غلظت سالیانه. 10 شکل

 . زمینی و ساختمانها

 

 
. در دو حالت با بنا و بدون بناI-131یی میزان غلظت آالینده مقایسه. 11شکل 

 

 
 )الف(                                                                               )ب(                                                

در نظر  رها شده از منبع آلودگی در دو حالت الف: در نظر گرفتن عوارض زمینی و ساختمانها ب: بدون  Te-131میانگین غلظت سالیانه . 12 شکل

 .گرفتن عوارض زمینی و ساختمانها
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 .در دو حالت با بنا و بدون بنا Te-132یی میزان غلظت آالیندهمقایسه. 13شکل 

 

 
   .عوارض مقادیر غلظت مواد پرتوزا بر حسب فاصله از محل رها سازی در حالت های مختلف اعمال اثرات ساختمانها و .14 شکل

 

 گیری نتیجه  .8
دز دریافتی افراد در مناطق پرجمعیت وپرتراکم تابعی از سن افراد است که برای کودکان ونوزادان خطر نسبی واحتمال ابتالء افزایش می  

  131-برابر می باشد.  ماکزیمم دز تیروئید در اثر بلع واستنشاق ید 5/2یابد . این افزایش در محیط های شهری نسبت به روستایی حدودا 

1می باشد در مناطق روستایی وکم تراکم حدودا    Gy  2/1در زمانهای ابتدای رهاسازی آالینده ها پرتویی    132-وتلوریم  
این مقدار می   ⁄4

باشد. پارامترهای محیطی وجوی و نوع طراحی ساختمانها بسیار تاثیر گذار در افزایش غلظت آالینده ها وکاهش پخشیدگی آالینده ها  

نشان می هد که در منطقه بوشهر با در نظر گرفتن    AERMODنتایج بدست آمده از مدلسازی با    در این مقاله  پرتویی می باشد
ساختمانها با ارتفاع متوسط و وجود عوارض محیطی غلظت مواد پرتوزا در برخورد با ساختمانها وبناهای موجود در مسیر حرکت 

در مناطق با تراکم جمعیت باال بدلیل ساختار ساختمانی  پلوم های پرتوزا  بیشتر میشود و میزان پخش شدگی کاهش می یابد .  
اتمسفریک   پخش  با کدهای  نتایج مدلسازی  بیشتر شود. همچنین  است کمی  میزان ممکن  فاصله    HYSPLITاین    40تا 

ه  کیلومتری از مرکز نیروگاه نشان دهنده تاثیر عوارض محیطی و بناهای موجود در مسیر حرکت مواد پرتوزا است و وابسته ب 
شرایط آب وهوایی است. با افزایش ارتفاع عوارض محیطی در منطقه طبق خروجی ها غلظت مواد پرتوزا با تغییرات بسیار آرامی  
کم میشود. که این مقادیر در روستاها ومناطق بندری بیشتر وجود دارد. در مناطق پرتراکم شهری این تغییرات حدودا دو برابر 

در محدوده راکتور زندگی می کنند مانند روستاهای بندر هلیله وبندرگاه به دلیل اینکه یک    می شود. دز دریافتی ساکنین که 
منطقه دشت مانند است وساختمانها  وعوارض ارتفاع بسیار پایینی دارند. میزان غلظت کمتر می باشد و دز دریافتی نسبت به 

اطر در  ساکنین  دزاستنشاقی  میزان  است..  کمتر  وشهری  پرجمعیت  غلظت  مناطق  افزایش  دلیل  به  حادثه  ساختمانهای  اف 
افزایش یافته واحتمال ریسک خطر ابتالء به سرطان تیروئید افزایش می یابد. نتایج این    I-131آالیندهای محیطی هوا بخصوص  

 مدلسازی ها برای سازمانها حفاظت از محیط و سازمان پدافند پرتوی بسیار موثر و الزم می باشد. 
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