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 1سازمان انرژي اتمي ايران ،نظام ايمني هستهاي كشور
 2مؤسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران
 3سازمان انرژي اتمي ايران ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهاي ،آزمايشگاه مهندسي محيط زيست

چكيده
با توجه به اهميت روز افزون تعيين و شبيهسازي عددي الگوي پاشندگي آاليندهها دركليه مراكز صنعتي ،كار حاضر به
"شبيهسازي عددي الگوي پخش مواد رهاشده از دودكش راكتور تحقيقاتي تهران"بدون بررسي واكنشهاي شيميايي
ميپردازد .براي تعيين الگوي پاشندگي آاليندههاي خارج شده از دودكش راكتور تحقيقاتي تهران از يك سامانه جفت
شده هواشناسي– پاشندگي استفاده شد نحوه جفت شدن دو مدل به گونهاي بود كه از خروجي مدل ميان مقياس
هواشناسي بعنوان ورودي براي تعيين چگونگي پاشندگي آاليندهها در مدل پاشندگي استفاده شد .در قسمت سامانه
هواشناسي از مدل ميان مقياس  1WRFبراي حل عددي معادالت تراكم پذير و غيرهيدروستاتيك حاكم بر جو و همچنين
از مدل  2HYSPLITبراي تعيين پاشندگي آاليندههاي خروجي از دودكش راكتور بدون بررسي واكنشهاي شيميايي
استفاده شد .نتايج حاصل از شبيهسازي نشان ميدهد حداكثر مقادير آاليندهها در طي هر شبيه سازي بر اساس نوع
آالينده و مقدار غلظت رهاسازي متفاوت ميباشد .بهعنوان مثال براي آاليندهاي با ميزان رهاسازي  45.2E-4بكرل بر
ساعت ،از مرتبه  01-12تا  01-8بكرل بر مترمكعب متغير ميباشد .همچنين ميزان نهشت آاليندهها حداكثر از مرتبه 01-

 8بكرل بر مترمربع ميباشد كه از لحاظ پرتوگيري داخلي (بويژه براي افراد شاغل ) 3خيلي كمتر از مقادير مجاز (ICRP-

) 401ميباشد.
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مقدمه

نتايج حاصل از شبيهسازي ناپاياي (غيردائم) نحوه انتقال و پاشندگي 5جوي آاليندههاي خروجي از نيروگاهها
و ساير صنايع ميتواند اطالعات مناسبي را در مورد نحوه انتشار مكاني و زماني اين آاليندهها در محيط اطراف
در اختيار محققان قرار دهد .لذا با توجه به اهميت انجام مطالعات زيست محيطي و تعيين الگوي پاشندگي
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جوي در نزديكي مراكز صنعتي ،مدلهاي عددي بسياري براي انجام شبيهسازي توسط محققان مختلف توسعه
داده شدهاند .در بيشتر اين موارد در اين مدلهاي عددي از مدلهاي گوسي (مانند نرم افزارهاي CAP88,

 )RASCALL, PCCREAMبراي تعيين الگوي پاشندگي جوي استفاده ميشود .با توجه به محدوديتها،
معايب و دامنه عمل كوتاه مدلهاي گوسي و همچنين پايا 6بودن آنها ،استفاده عملياتي از اين مدلها و به ويژه
براي حاالت ناپايا ،7در عمل با خطاي زيادي همراه خواهد بود.
هدف كار حاضر ايجاد و استقرار يك سامانه جفت شده براي پيشبيني ميزان و نحوه پاشندگي آاليندههاي
خروجي از دودكش راكتور تحقيقاتي تهران بصورت ناپايا بدون بررسي واكنشهاي شيمايي ميباشد .مدل
 WRFيك مدل ميانمقياس پيشبيني وضع هوا است كه به حل عددي شكل پايستار معادالت تراكم پذير و
غيرهيدروستاتيك حاكم بر جو ميپردازد .مدل  HYSPLITنيز براي شبيهسازي پاشندگي آاليندههاي رها شده
در هوا بهكار مي رود .محاسبات مربوط به پاشندگي در اين مدل بصورت تركيبي بوده و در عمل پيوندي از
روشهاي الگرانژي و اويلري ميباشد.

2

عضوهاي سامانه

 1- 2مدل

WRF

براي شبيه سازي ميدان باد در منطقه مورد مطالعه در كار حاضر از مدل ميان مقياس  WRFاستفاده شد .با توجه
به تاثير پارامتر سازيهاي فيزيكي بر ميدان باد شبيهسازي شده در مدل  ،WRFنسبت به بررسي تعدادي از
پارامتر سازيهاي فيزيكي مانند ميكروفيزيك ابر ،طرحواره اليه مرزي سيارهاي و طرحواره سطح زمين براي
تعدادي از روزهاي منتخب سالهاي  2002و  2008اقدام شد .با استفاده از برنامه فرترني تهيه شده بود اقدام
به قرائت ميدان باد در خروجيهاي مدل  WRFو مقايسه آنها با دادههاي مشاهداتي دو ايستگاه فرودگاه مهرآباد
و فرودگاه دوشانتپه مندرج در گزارشات اداره هواشناسي ايستگاههاي مربوطه ،گرديد تا مناسبترين تركيب
فيزيكي از نظر شبيهسازي ميدان باد در منطقه مورد بررسي در مدل  WRFفراهم گردد.
 2-2مدل HYSPLIT
 1-2-2مشخصات مدل HSPLIT

براي تعيين نحوه پاشندگي مكاني و زماني آالينده هاي خارج شده از دودكش راكتور تحقيقاتي تهران از مدل
 HYSPLITنسخه  4استفاده گرديد .اين مدل توسط  NOAAو  WMOو آژانس بينالمللي انرژي اتمي كه
Steady
Unsteady
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مسئوليت پيشبيني پاشندگي جوي در حوادث بزرگ هستهاي را دارند ،مورد استفاده قرار ميگيرد .دليل اين
مطلب توانايي مناسب مدل و همچنين مناسب بودن آن براي انجام چنين شبيهسازيهايي ميباشد .از جمله
موارد كاربرد اصلي اين مدل ميتوان به رديابي و پيشبيني انتشار مواد راديواكتيو ،خاكسترهاي آتشفشاني ،دود
حاصل از آتشسوزي و آاليندههاي ناشي از منابع آلودگي ساكن و متحرک ،در جو اشاره نمود.
 1-2-2پارامترهاي پاشندگي مورد استفاده در مدل HYSPLIT

با مشخص شدن تركيب بهينه از نظر شبيه سازي ميدان باد منطقه مورد بررسي ،اقدام به اجراي مدل پاشندگي
 ،HYSPLITبا استفاده از خروجي مدل  WRFبراي  28دسامبر  2010در  11تراز در راستاي قائم اقدام شود
و در نهايت نتايج حاصل مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد .براي تعيين الگوي پاشندگي آاليندههاي خروجي
از دودكش راكتور تحقيقاتي تهران ،از آاليندههايي مانند سرنيوم ،131-سزيم  ،138جيوه 104-و سديم24-
استفاده شد كه در اينجا بدليل حجم زياد تصاوير ،نتايج مربوط به پاشندگي سرنيوم 131-آورده ميشود.

 3نتايج
شبيهسازيهاي پاشندگي توسط مدل  HYSPLITدر  11تراز متفاوت با ارتفاعهاي ،80 ،10 ،40 ،20 ،10 ،1
 4000 ،3000 ،2000 ،1000 ،100 ،300 ،200 ،100و  1000متر انجام شد .بدليل حجم زياد نتايج ،ارائه
نتايج شبيهسازي الگوي پاشندگي فقط براي راديونوكلئيد  Ce131در ترازهاي  1000متر مورد بررسي قرار
گرفتهاست.

 1-3آالينده Ce131
نيمه عمر  138 ، Ce131روز ميباشد .غلظت رهاسازي آن برابر  45.2E-2بكرل بر ساعت ( )Bq/hدر نظر
گرفته شد .همچنين فرض گرديد كه در طول مدت رهاسازي با غلظت يكنواخت از دودكش راكتور خارج
شود.
شكل  ،1حركت آالينده سرنيوم 131-را بعد از  24ساعت از شروع اجراي مدل نشان ميدهد .با توجه به
شكل مشاهده ميشود كه بعد از گذشت  24ساعت از شروع شبيهسازي ،آالينده مورد نظر در حدود 1درجه
بسمت جنوب و  1درجه بسمت شرق حركت كرده است .همچنين بعد از  24ساعت ،ماكزيمم غلظت از
مرتبه  10-12بكرل بر مترمكعب ميباشد.
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شكل  ،2توزيع مكاني – زماني نهشت آالينده سرنيوم 131-بعد از  24ساعت از شروع پاشندگي نشان
ميدهد .با توجه به شكل  ،1حدكثر غلظت نهشت ذرات سرنيوم 131-بعد از  11ساعت از شروع پاشندگي
اتفاق افتاده و از مرتبه  10-1ميباشد كه از لحاظ پرتوي بسيار ناچيز ميباشد.

شكل  :2الگوي پاشندگي  Ce131بر اساس مياگين ترازهاي مورد استفاده  84ساعت ) (UTCبعد از شروع پاشندگي

شكل  :8الگوي پاشندگي  Ce131بر اساس نهشت آن 84 :ساعت ) (UTCبعد از شروع شبيهسازي پاشندگي
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با توجه به شكل  ، 1همزمان پاشندگي افقي و پاشندگي در راستاي قائم (در راستاي خط چين قرمزرنگ) آالينده
سرنيوم 131-را نشان ميدهد .با توجه به اين شكل ،ذرات در راستاي مشخص شده تا ارتفاع  210متري باالتر
از سطح منطقه به سمت باال حركت كردهاند.

شكل  :3الگوي پاشندگي  Ce131بر اساس  84ساعت ) (UTCبعد از شروع شبيهسازي پاشندگي

 4جمع بندي و نتيجه گيري
براي تعيين رابطه پاشندگي آاليندههاي خارج شده از دودكش راكتور تحقيقاتي تهران بدون بررسي واكنشهاي
شيمايي ،از يك سامانه هواشناسي ميان مقياس ) (WRFجفت شده با يك مدل پاشندگي )(HSPLIT
استفاده گرديد .نحوه جفت شدگي به اين صورت بود كه از خروجي مدل  WRFبعنوان ورودي براي مدل
 HYSPLITاستفاده گرديد.
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براي اجراي مدل  ،WRFاز يك شبكه تو در تو (النهاي) با فاصله شبكهاي  6 ،18و  2كيلومتر استفاده گرديد.
با توجه به تاثير پارامتر سازيهاي فيزيكي بر ميدان باد شبيهسازي شده در مدل  ،WRFنسبت به بررسي
تعدادي از پارامتر سازيهاي فيزيكي مانند ميكروفيزيك ابر ،طرحواره اليه مرزي سيارهاي و طرحواره سطح
زمين اقدام گرديد .همچنين براي بررسي ميدان باد شبيهسازي شده از دادههاي مشاهداتي دو ايستگاه فرودگاه
مهرآباد و فرودگاه دوشانتپه استفاده گرديد .با مشخص شدن تركيب بهينه از نظر شبيهسازي ميدان باد منطقه
مورد بررسي ،اقدام به اجراي مدل پاشندگي با استفاده از خروجي مدل  WRFبراي تاريخ مورد نظر گرديد.
همچنين براي شبيهسازي پاشندگي از  11تراز (به ترتيب ،100 ،300 ،200 ،10 ،80 ،10 ،30 ،20 ،10 ،1
 4000 ،3000 ،2000 ،1000و  1000متر) در راستاي قائم استفاده گرديد .با توجه به آاليندهها و زمانهاي
اجراي متفاوت مدل ،نوع پاشندگي ذرات آالينده با يكديگر به علت تفاوت در ميدان باد مورد استفاده متفاوت
بود .نكته مهم و حائز اهميت اين است كه حداكثر غلظت آاليندهها در كليه حاالت از مرتبه ( 10-8بكرل بر
متر مكعب) بيشتر نگرديد كه با توجه به حداكثر غلظت مجاز انتشار آاليندهها در جو ،از مرتبه بسيار پاييني
ميباشد و با توجه ريسك كاهش اميد به زندگي ،ميزان غلظتهاي آاليندههاي مورد بررسي در حد بسيار
ناچيزي ميباشند.
با توجه به نتاي ج بدست آمده مشاهده مي شود كه استفاده از سامانه ميان مقياس جفت شده هواشناسي-
پاشندگي امكان تعيين الگوي پاشندگي مواد رها شده از دودكش راكتور تحقيقاتي تهران را فراهم ميآورد.
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